ZMLUVA O OPAKOVANOM NÁJME BYTU
uzatvorená podľa§ 663, 685 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z.
Čl. I.
Zmluvné strany
1.1 Prenaiímateľ:
Názov a sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT:
IČO:
Kontakt- tel. a fax. číslo:

Obec Jaklovce
Nová 464/81
055 61 Jaklovce
PhDr. Matúš FEDOR- starosta obce
OTP Banka Slovensko, a. s., pobočka Košice
15140890/5200
SKOS 5200 0000 0000 1514 0890
OTPVSKBX
00 329 207
tel., fax: 053/4894216

a
1.2 Náiomca:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého bydliska:
Kontakt- tel. číslo, mob.:

Irena ĎURINOV Á
Kostolná 452/11, 055 61 Jaklovce

a
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého bydliska:
Kontakt- tel. číslo, mob.:

Ľuboš PODOLINSKÝ
Kostolná 452/11, 055 61 Jaklovce

uzavreli túto
ZMLUVU O OPAKOVANOM NÁJME BYTU
Čl. II.
Predmet nájmu
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2.1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom bytového domu súpisné číslo 703 na ul. Školskej
v Jaklovciach, ktorý je na Správe katastra Gelnica zapísaný na liste vlastníctva č. 1, pre
katastrálne územie Jaklovce.
2.2. Prenajímateľ v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 150 písm. b) zo dňa
29.06.2016 a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prenecháva nájomcovi do
užívania trojizbový byt č. 4, nachádzajúci sa na 2. NP obytného domu súp. č. 703,
Školská v Jaklovciach (ďalej len byt). Osoby tvoriace domácnosť nájomcu sú:
- Vanesa PODOLINSKÁ,
- Natália PODOLINSKÁ,

Čl. III.
Popis bytu

3.1. Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvo bytu je chodba,
WC, kúpeľňa, loggia, kuchyňa. Byt má samostatné vykurovanie plynovým kotlom.
Celková výmera podlahovej plochy bytu je 64,12 m2 , z toho podlahová plocha obytných
miestností je 37,29 m2 a celková podlahová plocha vedľajších miestností bytu je 26,83
m2.
3.2. Nájomca je oprávnený s bytom užívať aj spoločné priestory a spoločné zariadenia
bytového domu a užívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.
3.3. Nájomca podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že so stavom nájomného bytu a jeho
príslušenstva je oboznámený a to z dôvodu, že sa jedná o opakovaný nájom uvedeného
bytu.
3.4. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi byt uvedený v bode 3.1 tejto nájomnej zmluvy spolu
s príslušenstvom v stave spôsobilom na riadne užívanie a zaväzuje sa zabezpečiť
nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.

Čl. IV.
Doba nájmu

4.1. Nájomný pomer vzniká dňom účinnosti tejto nájomnej zmluvy. Prenajímateľ prenajíma
byt nájomcovi na dobu určitú - na tri roky, t. j. do 30.06.2022.
4.2. Nájomca v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. má právo na opakované
uzatvorenie nájomnej zmluvy, ak dodrží tieto podmienky užívania nájomného bytu:
- nájomca požiadal prenajímateľa o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskôr
45 dní pred uplynutím dohodnutej doby nájmu,
- nájomca naďalej spÍňa podmienky nájomcu určené vo všeobecne záväznom nariadení
č. 1/2014 o zásadách prideľovania obecných nájomných bytov v obci Jaklovce (ďalej
len „VZN č. 1/2014") výnimkami uvedenými v tomto VZN,
- nie je daný dôvod na vypovedanie nájmu bytu zo strany prenajímateľa podľa § 711
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
- nájomca nemá žiadne záväzky voči prenajímateľovi.
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