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Vzorová zmluva                 č. 11  
 
 

Nájomná zmluva 
uzatvorená podľa § 663  a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov 
 

Zmluvné strany: 
 

Prenajímateľ: 
 
Obchodné meno/ Názov: 
Miesto podnikania/ Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ____, Oddiel: ______, Vložka č.______ 
 
(ďalej len „Prenajímateľ“) 
 

a 
 
Nájomca: 
 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Bydlisko: 
č. OP: 
Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
 
(ďalej len „Nájomca“) 
 
Prenajímateľ a Nájomca (ďalej spolu len „Zmluvné strany“) uzatvárajú túto nájomnú 
zmluvu (ďalej len „Zmluva“) za podmienok ďalej ustanovených.  
 
 
 

Čl. I 
Predmet Zmluvy 

 
Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že na základe tejto Zmluvy sa Prenajímateľ zaväzuje 
Nájomcovi prenajať predmet nájmu, ktorý je špecifikovaný v čl. II tejto Zmluvy 
a Nájomca za zaväzuje predmet nájmu užívať dohodnutým spôsobom a platiť 
Prenajímateľovi nájomné dohodnuté v tejto Zmluve. 
 
 
 

Čl. II 
Predmet nájmu 

 
1. Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy je byt č. 4, nachádzajúci sa na Konvalinkovej 

ulici č. 3 (orientačné číslo), súpisné číslo 2345, v Trenčíne, zapísaný na LV č. 5678 
vydaného Správou katastra Trenčín, Katastrálny úrad Trenčín (ďalej len „Byt“).  

2. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom Bytu.  
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3. Byt má 3 izby, kuchyňu, kúpeľňu, WC, špajzu a šatník. Podrobný popis bytu spolu 
s vybavením je prílohou č. 1 tejto Zmluvy. 

  
 

Čl. III 
Nájomné 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom nájomnom vo výške 400,- Eur (slovom: 

štyristo eur). 
2. Nájomca je povinný platiť nájomné bezhotovostným prevodom na účet Prenajímateľa 

uvedený v tejto Zmluve vyššie, a to vopred a najneskôr do 10. dňa mesiaca, za ktorý 
sa  má prenájom uskutočniť. 

3. Nájomné nezahŕňa poplatky za energie (elektrinu a plyn) a vodu. Tieto poplatky 
spojené s užívaním bytu je Nájomca povinný platiť osobitne a to na základe 
stanovených preddavkov ktorých zúčtovanie sa vykoná po skončení nájmu. V prípade, 
že Nájomca spotrebuje viac energie a vody než pripadá na poskytnutý preddavok, 
zaväzuje sa Prenajímateľovi doplatiť zvyšok pri zúčtovaní a naopak v prípade, ak 
Nájomca nespotrebuje množstvo energie, ktoré pripadá na zaplatené preddavky, 
Prenajímateľ je povinný vrátiť rozdiel pri zúčtovaní. Zúčtovanie sa vykoná každoročne 
a taktiež v prípade ukončenia tejto Zmluvy.  

 
Čl. IV. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 
 
1. Nájomca za zaväzuje, že v deň podpísania tejto Zmluvy zloží u Prenajímateľa kauciu 

vo výške 400,- Eur, ktorú je Prenajímateľ oprávnený použiť v prípade, ak Nájomca 
neplatí včas nájomné a taktiež v prípade, ak Nájomca poškodí Byt. Za poškodenie sa 
nepovažuje obvyklé opotrebenie vznikajúce bežným užívaním Bytu. V prípade, že 
nájomné platil po celú dobu nájmu Nájomca včas a taktiež nepoškodil Byt 
Prenajímateľ je povinný kauciu Nájomcovi pri zániku Zmluvy vrátiť. 

2. Prenajímateľ je povinný prenechať Byt Nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé 
užívanie v deň podpísania tejto Zmluvy. 

3. Nájomca je povinný Byt užívať obvyklým spôsobom a platiť včas dohodnuté nájomné.  
4. Podpisom tejto Zmluvy Nájomca vyhlasuje, že sa oboznámil s domovým poriadkom 

domu, v ktorom sa Byt nachádza a zaväzuje sa, že ho bude dodržiavať.  
5. Nájomca nie je oprávnený dať Byt do podnájmu. 
6. Nájomca za zaväzuje, že nevykoná v Byte žiadne stavebné zmeny a bez 

predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa nebude v Byte vŕtať do stien,  vešať na 
steny akékoľvek predmety resp. obdobným spôsobom zasahovať do Bytu.  

7. Nájomca sa zaväzuje bezodkladne nahlásiť potrebu opráv Prenajímateľovi. Za škody, 
ktoré v Byte alebo na Byte vzniknú v nadväznosti na opomenutie Nájomcovej 
nahlasovacej povinnosti, zodpovedá Nájomca.  

8. Prenajímateľ sa zaväzuje Nájomcom nahlásené potreby opráv vykonať bezodkladne, 
resp. zabezpečiť odstránenie závadného stavu Bytu.  

9. Drobné opravy a bežné údržby do 30,- Eur je Nájomca povinný znášať sám 
a zabezpečiť ich vykonanie.  

 
Čl. V 

Trvanie nájmu 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu uzatvárajú na dobu určitú a to od 1.2.2010  do 
31.01.2011. 

2. Pred uplynutím dohodnutého trvania nájmu môže Zmluva zaniknúť dohodou 
Zmluvných strán a taktiež výpoveďou z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku.  

 
 

Čl. VI 
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Sankcie za porušenie zmluvných povinností 
 
1. V prípade, ak je Nájomca v omeškaní s platením nájomného je Prenajímateľ 

oprávnený požadovať poplatok z omeškania a to 2,5 promile z dlžnej sumy za každý 
aj začatý deň omeškania s platením nájomného. Nájomné sa považuje za zaplatené 
až pripísaním sumy nájmu na účet Prenajímateľa. To isté platí aj v prípade, ak bolo 
nájomné zaplatené v nižšej ako dohodnutej výške. 

2. V prípade, že Prenajímateľ neodstráni závady, ktoré mu Nájomca nahlásil do 15 dní 
odo dňa ich nahlásenia príp. do doby, na ktorej sa pri nahlasovaní vád Nájomcom 
Zmluvné strany dohodli, je Nájomca oprávnený požadovať zľavu na nájomnom vo 
výške 30,- Sk za každý aj začatý deň, ktorým je Prenajímateľ v omeškaní 
s odstraňovaním nahlásených vád v/na Byte. 

 
 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
2. Vzájomné práva a povinnosti výslovne neupravené touto Zmluvou sa riadia 

ustanoveniami zákona č. 40/1964, Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

 
3. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať o ďalšie ustanovenia výlučne formou 

písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 
 
4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre Prenajímateľa a druhý pre 

Nájomcu a oba rovnopisy majú platnosť originálu. 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu Zmluvy porozumeli, že vyjadruje ich výslovnú 

a určitú vôľu, že nebola uzavretá za nápadne výhodných podmienok a na znak 
súhlasu s ňou pripájajú svoje podpisy 

 
 
 
V ......................... dňa ........................ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________                                                    ___________________ 
          Prenajímateľ        Nájomca 
 
 

 
 


