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N á v r h  u z n e s e n i a  
 
 

M i es tn e  za s tu p i te ľs tv o  me s t s ke j  č as t i  Bra t i s l av a - S ta r é  Me st o  
 
 
A. s c h v a ľ u j e 
 
prevod spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto vo veľkosti 1/2 z celku k nehnuteľnostiam: 
a) stavba súpisné č. 554, postavená na pozemku parcelné číslo 8384/1, parcela registra 

„C“ vo výmere 296 m², druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa 
na ulici Obchodná č. 27 v Bratislave, 

b) pozemok parcelné číslo 8384/1, parcela registra „C“ vo výmere 296 m², druh pozemku 
- zastavané plochy a nádvoria, 

c) pozemok parcelné číslo 8384/3, parcela registra „C“ vo výmere 513 m², druh pozemku 
- záhrady, 

stavba a pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 4463, katastrálne územie: Staré Mesto 
do vlastníctva kupujúceho, ktorým je podielový spoluvlastník: spoločnosť ELVIS, spol. s 
r.o., Obchodná 27, 811 01 Bratislava, IČO: 31 333 516 za kúpnu cenu vo výške 
492.703,04 EUR. 
 
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu bude obsahovať dohodu zmluvných strán 
o započítaní sumy vo výške 41.924,50 EUR, ktorá predstavuje pohľadávku kupujúceho 
voči predávajúcemu z titulu doteraz vynaložených nákladov na nevyhnutnú rekonštrukciu 
a modernizáciu nehnuteľnosti, ku ktorej sa prevádza spoluvlastnícky podiel s pohľadávkou 
predávajúceho voči kupujúcemu na zaplatenie kúpnej ceny, t.j. celková, resp. konečná 
kúpna cena bude predstavovať sumu vo výške 450.778,54 EUR. 
 
Kúpna cena bude kupujúcim uhradená do 30 dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. Kúpna cena bude vinkulovaná na bankovom účte kupujúceho v prospech 
bankového účtu predávajúceho. Kúpna cena bude uvoľnená v prospech účtu 
predávajúceho po predložení výpisu z listu vlastníctva banke, ktorý bude potvrdzovať, že 
kupujúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Náklady spojené so zriadením bankovej 
vinkulácie bude v plnej výške znášať kupujúci. 
 
Kupujúci je povinný do 15 dní od nadobudnutia vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu 
podielu doručiť ním podpísané návrhy nájomných zmlúv v znení ako sú uvedené 
v materiáli k tomuto uzneseniu nájomcom. Kupujúci do 60 dní od nadobudnutia 
vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu preukáže mestskej časti splnenie 
uvedenej povinnosti, pričom za doručenie návrhu nájomnej zmluvy nájomcovi sa považuje 
aj keď písomnosť nebude možné doručiť z dôvodov na strane nájomcu, napr. ak ten 
odoprie doručovanú písomnosť prevziať, neprevezme poštovú zásielku s písomnosťou 
v odbernej lehote, na zásielke s písomnosťou bude poštovým doručovateľom vyznačená 
poznámka „adresát je neznámy“, „adresát nezastihnutý“, „adresát sa odsťahoval“ alebo 
iná poznámka, zakladajúca nemožnosť doručenia zásielky s písomnosťou. 
 
Mestská časť do 15 dní od podpísania zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu 
zoberie späť v celom rozsahu návrh na začatie konania voči spoločnosti ELVIS, spol. 



s r.o. v právnej veci žalobcu: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto voči žalovanému: 
ELVIS, spol. s r.o. o zaplatenie 8.808,31 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom 
súde Bratislava I. pod spis. zn. 34Cb/276/2008. 
 
V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov 
odo dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
týkajúceho sa predaja spoluvlastníckeho podielu, stratí uznesenie platnosť. 
 
 
B. s p l n o m o c ň u j e 
 
starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu prípadných chýb v písaní 
a počítaní, tak aby došlo k naplneniu tohto uznesenia, ako aj ju splnomocňuje na 
vykonanie tohto uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

D ô v o d o v á  s p r á v a 
 

 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej tiež „mestská časť“) má hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislava (ďalej tiež „hlavné mesto“) zverený do správy 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 na domovej nehnuteľnosti - stavba súpisné č. 554, 
postavená na pozemku parcela č. 8384/1, evidovanom ako parcela registra „C“, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 296 m², spoluvlastnícky podiel 
na pozemku parcela č. 8384/1, evidovanom ako parcela registra „C“, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 296 m² a spoluvlastnícky podiel na pozemku 
parcela č. 8384/3, evidovanom ako parcela registra „C“, druh pozemku záhrady o výmere 
513 m², nachádzajúca sa na ulici Obchodná č. 27 v Bratislave (ďalej len „nehnuteľnosť“). 
Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 4463.  
 

Nehnuteľnosť je v súčasnosti v podielovom spoluvlastníctve spoluvlastníkov 
nasledovne: 

- hlavné mesto SR Bratislava – v správe mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 z celku 

- ELVIS, spol. s r.o., so sídlom Obchodná 27, 811 01 Bratislava, IČO: 31 333 516 
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 z celku. 

 
V nehnuteľnosti sa nachádza 11 bytov a 2 nebytové priestory. Na základe dohody 

o rozdelení a užívaní bytov a nebytových priestorov, podieloví spoluvlastníci užívajú byty 
a nebytové priestory nasledovne: 

- hlavné mesto v správe mestská časť: byt č. 6 vo výmere 42,81 m² 
 (nájomca: Marián Vojtko) 

 byt č. 8 vo výmere 42,81 m² 
 (nájomca: Darina Uličná) 

 byt č. 10 vo výmere 42,81 m² 
 (nájomca: Milan Jančát) 

 NP č. 101 vo výmere 56,26 m² 
 (nájomca: Margita Vontszemüová - ALEXIA) 

     
- ELVIS, spol. s r.o.: byt č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 

 NP č. 102 vo výmere 58,63 m² 
 

Byty v užívaní mestskej časti sú obsadené nájomcami, ktorí uhrádzajú regulované 
nájomné, pričom nájomcom nebola doručená výpoveď v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z.. 
Mestskej časti bolo dňa 13.09.2013 doručené vyhlásenie spoločnosti ELVIS, spol. s r.o., 
že v prípade predaja spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta spoločnosti, spoločnosť 
ELVIS, spol. s r.o. umožní nájomcom bytov č. 6, 8 a 10, ktoré užíva a prenajíma 
mestská časť pokračovanie ich nájomného vzťahu, resp. ponúkne nájomcom 
finančnú náhradu na získanie iného bývania. Súčasťou listu je aj vyhlásenie spoločnosti 
ELVIS spol. s r.o., že uvedeným spôsobom postupovala aj v minulosti, keď v období 
od roku 1994 do roku 2010 poskytla siedmim nájomcom bytov finančnú náhradu 
za účelom získania náhradného bytu. List tvorí prílohu tohto materiálu. 

 



Súčasťou tohto materiálu sú záväzné návrhy nájomných zmlúv k bytu č. 6, bytu 
č. 8 a bytu č.10, v ktorých spoločnosť ELVIS, spol. s r.o. deklaruje pokračovanie 
nájomného vzťahu s jednotlivými nájomcami po nadobudnutí výlučného vlastníckeho 
práva k bytovému domu, zachovávajúc všetky súčasné práva a povinnosti zmluvných 
strán, vrátane trvania nájmu na dobu neurčitú a platenia regulovaného nájomného. 
 
Kupujúci je povinný do 15 dní od nadobudnutia vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu 
podielu doručiť ním podpísané návrhy nájomných zmlúv v znení ako sú uvedené 
v materiáli k tomuto uzneseniu nájomcom a následne preukázať mestskej časti 
ich doručenie jednotlivým nájomcom. 
 
 Výnosy mestskej časti z bytového domu pozostávajúce najmä z nájomného za byty 
a nebytové priestory za posledné tri roky predstavujú nasledovné sumy: 

 rok 2012: 8.043,52 EUR 
 rok 2011: 7.377,36 EUR 
 rok 2010: 7.788,68 EUR 

 
Nehnuteľnosť sa nachádza v zlom technickom stave a vyžaduje si celkovú 

rekonštrukciu. Vzhľadom k tomu, že nájomcovia nehnuteľnosti uhrádzajú nájomné, ktoré 
nepostačuje ani na základnú údržbu nehnuteľnosti, mestská časť nemá finančné 
prostriedky na vykonanie nutnej rekonštrukcie nehnuteľnosti. Základnou povinnosťou 
prenajímateľa je v zmysle Občianskeho zákonníka udržiavať predmet nájmu v užívania 
schopnom stave. Vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov na potrebnú celkovú 
rekonštrukciu nehnuteľnosti, si správca a vlastník nehnuteľnosti nemôže zodpovedne 
v zmysle zákona plniť uvedenú povinnosť. 
 
V prípade realizácie generálnej rekonštrukcie nehnuteľnosti, počas ktorej bude 
nehnuteľnosť v neobývania schopnom stave, je potrebné taktiež zabezpečiť dočasnú 
bytovú náhradu pre súčasných nájomcov. 
 
Na základe dostupných informácií nehnuteľnosť vyžaduje generálnu rekonštrukciu 
minimálne vo výške 256.500,00 EUR v nasledovnom rozsahu: 

- oprava strechy: 3.500,00 EUR 
- výmena výťahu: 100.000,00 EUR 
- výmena okien: 15.000,00 EUR 
- oprava fasády: 20.000,00 EUR 
- oprava vnútorných omietok spoločných priestorov: 8.000,00 EUR 
- zateplenie nehnuteľnosti: 110.000,00 EUR.  

 
Podielový spoluvlastník, spoločnosť ELVIS, spol. s r.o. predložil mestskej časti 

rozpis nákladov (investícií), ktoré doteraz vynaložil na nevyhnutnú rekonštrukciu 
a modernizáciu nehnuteľnosti v snahe zabezpečiť jej užívania schopnosť, spolu vo výške 
83.849,00 EUR, pričom v uvedenej sume nie sú zahrnuté náklady vynaložené 
prostredníctvom správcu na bežnú údržbu a opravy bytového domu. Súčasťou rozpisu 
sú aj kópie faktúr, príjmových pokladničných dokladov a iných dokladov, ktoré 
preukázateľne potvrdzujú vynaložené finančné prostriedky zo strany podielového 
spoluvlastníka na uvedenú rekonštrukciu a modernizáciu bytového domu. 

 
Mestská časť s výnimkou nákladov vynaložených prostredníctvom správcu 

na bežnú údržbu a opravy bytového domu, nerealizovala žiadne investície do bytového 
domu, ani sa inak nepodieľala na zhodnotení nehnuteľnosti. 

 



Podielový spoluvlastník, spoločnosť ELVIS, spol. s r.o. opakovane od roku 1993, 
naposledy listom zo dňa 16.05.2012 žiadal o kúpu spoluvlastníckeho podielu hlavného 
mesta o veľkosti 1/2 z celku za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom. 

 
Primátor hlavného mesta udelil predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva 

spoluvlastníckeho podielu dňa 29.05.2013. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
bol doručený dňa 02.08.2013. 
 
Jednou z podmienok udelenia predchádzajúceho súhlasu je, že na predmet prevodu nie je 
uplatnený reštitučný nárok. Predkladateľ v tejto súvislosti uvádza, že v súvislosti 
s predmetom prevodu bolo vedené na Okresnom súde Bratislava I pod spis. zn. 
8C/33/1998 súdne konanie vo veci navrhovateľa: Artur Jung proti odporcom: Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto a Hlavné Mesto SR Bratislava o určenie neplatnosti právneho 
úkonu, v ktorom sa navrhovateľ domáhal určenia, že rozhodnutie z roku 1962, ktorým 
prešiel spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 k bytovému domu (v súčasnosti 
v správe mestskej časti) do vlastníctva štátu je neplatné a žiadal o určenie, že je 
vlastníkom bytového domu. Rozsudkom č.k. 8C/33/1998-154 zo dňa 28.11.2006 súd vo 
veci samej rozhodol tak, že návrh navrhovateľa na určenie neplatnosti zamietol a v časti 
návrhu o učenie, že vlastníkom bytového domu je navrhovateľ, konanie zastavil. Proti 
rozsudku okresného súdu podal navrhovateľ odvolanie, pričom Krajský súd v Bratislave 
rozsudkom č.k. 5Co/76/2007-175 zo dňa 08.04.2008 rozsudok súde prvého stupňa 
v napadnutej časti potvrdil. Proti rozsudku krajského súdu podal navrhovateľ dovolanie. 
Okresný súd Bratislava I uznesením č.k. 8C/33/1998-220 dovolacie konanie zastavil. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2012. 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako správca nehnuteľnosti zabezpečila 
vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. 
V zmysle Znaleckého posudku č. 86/2012 zo dňa 19.10.2012 vypracovaného znalcom 
Ing. Jurajom Nagyom, PhD. je všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu hlavného 
mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava Staré Mesto o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 1/2 z celku stanovená nasledovne: 
 

- všeobecná hodnota za spoluvlastnícky podiel stanovená vo výške 492.703,04 EUR 
(z toho hodnota spoluvlastníckeho podielu na stavbe je stanovená vo výške 
321.401,33 EUR, a hodnota spoluvlastníckeho podielu na pozemku je stanovená 
vo výške 171.301,71 EUR). 

 
Vychádzajúc z uvedenej všeobecnej hodnoty spoluvlastníckeho podielu, kúpna cena 
za prevádzaný spoluvlastnícky podiel je navrhovaná v tej istej sume, t.j. vo výške 
492.703,04 EUR. 
 

Z dôvodu že podieloví spoluvlastníci sa podľa § 139 Občianskeho zákonníka 
podieľajú na hospodárskych nákladoch na spoločnej veci podľa veľkosti spoluvlastníckeho 
podielu, suma vo výške 41.924,50 EUR, ktorá predstavuje ½ zo sumy uvedených 
nákladov (investícií) do bytového domu vo výške 83.849,00 EUR zo strany spoločnosti 
ELVIS, spol. s r.o., vychádzajúc pritom z veľkosti spoluvlastníckych podielov hlavného 
mesta a spoločnosti ELVIS, spol. s r.o. vo výške ½ z celku, tvorí pohľadávku spoločnosti 
ELVIS, spol. s r.o. voči hlavnému mestu, resp. mestskej časti. 
 
Predkladateľ navrhuje započítať s kúpnou cenou uvedenú pohľadávku spoločnosti 
ELVIS, spol. s r.o. voči hlavnému mestu, resp. mestskej časti vo výške 41.924,50 
EUR. 
 



Celková, resp. konečná kúpna cena za spoluvlastnícky podiel tak bude 
predstavovať sumu vo výške 450.778,54 Eur. 
 
Kúpna cena bude vinkulovaná na bankovom účte kupujúceho v prospech bankového účtu 
predávajúceho a bude uvoľnená v prospech účtu predávajúceho po predložení výpisu 
z listu vlastníctva banke, ktorý bude potvrdzovať, že kupujúci je výlučným vlastníkom 
nehnuteľnosti. Náklady spojené so zriadením bankovej vinkulácie bude v plnej výške 
znášať kupujúci. 
 

V prípade, že sa podieloví spoluvlastníci nedohodnú na mimosúdnom vyporiadaní 
podielového spoluvlastníctva je zrejmé, že podielové spoluvlastníctvo bude potrebné 
vyporiadať cestou súdneho konania. Podielový spoluvlastník, spoločnosť ELVIS, s.r.o. 
je rozhodnutý podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva. Takéto konanie nielenže nadmerne zaťaží rozpočet mestskej časti, 
resp. hlavného mesta SR Bratislavy, ale výsledkom vyporiadania zo strany súdu bude 
zrejme nižšia cena za spoluvlastnícky podiel hlavného mesta, ak súd prikáže uvedený 
spoluvlastnícky podiel za náhradu spoločnosti ELVIS, spol. s r.o.. 
 
V zmysle zákona o súdnych poplatkoch je v takomto konaní základom súdneho poplatku 
cena podielu požadovaného navrhovateľom. Trovy súdneho konania môžu 
predstavovať finančnú záťaž minimálne do výšky približne 73.000,00 EUR. 
Z doterajšej praxe súdov vyplýva, že prípadné súdne konanie by trvalo minimálne 4-5 
rokov vrátane odvolacieho a dovolacieho konania.  
 

Mimosúdne vyporiadanie podielového spoluvlastníctvu, ktoré navrhuje predkladateľ 
predstavuje jednak finančnú úsporu a jednak postup, ktorým bude obec hospodárne 
nakladať so svojím majetkom a majetkom, ktorý jej bol zverený v zmysle § 6 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
V zmysle § 140 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ak sa spoluvlastnícky 
podiel prevádza má podielový spoluvlastník zákonné predkupné právo.  
 

Neprijatie ponuky na predaj spoluvlastníckeho podielu za kúpnu cenu 492.703,04 
EUR v čase keď mestská časť nemá finančné prostriedky na údržbu, resp. nevyhnutnú 
rekonštrukciu bytového domu by malo za následok nehospodárne nakladanie 
s majetkom obce, ktoré je v rozpore so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 

Predkladateľ zároveň navrhuje schváliť späťvzatie návrhu na začatie konania 
v celom rozsahu voči spoločnosti ELVIS, spol. s r.o. v právnej veci žalobcu: Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto voči žalovanému: ELVIS, spol. s r.o. o zaplatenie 8.808,31 Eur 
s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I. pod spis. zn. 34Cb/276/2008. 
 
Predmetom konania, ktoré trvá od roku 2008 je sporná pohľadávka mestskej časti voči 
spoločnosti ELVIS, spol. s r.o. z titulu údajného neuhradenia poplatkov za dodávané 
služby súvisiace s prevádzkou bytového domu. Návrh na začatie konania bol pôvodne 
podaný aj voči spoločnosti H-PROBYT, spol. s r.o., a to z dôvodu, že neodôvodnene 
krátila výnosy mestskej časti z bytového domu o neuhradené poplatky za služby. 
 
Mestská časť zobrala žalobu voči spoločnosti H-PROBYT, spol. s r.o. späť ešte v roku 
2009, pričom dôvod späťvzatia je otázny, vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť           
H-PROBYT, spol. s r.o. ako správca bytového domu mal zo zákona, ako aj zo zmluvy 
o výkone správy vymáhať prípadné nedoplatky za dodávku služieb. Ak tak neurobil, 
zodpovedal za škodu spôsobenú mestskej časti. 



 
S poukazom na spornosť pohľadávky mestskej časti a neistý výsledok sporu, ktorý 
nakoniec môže reálne zaťažiť mestskú časť v podobe povinnosti zaplatiť trovy konania, 
vrátane trov právneho zastúpenia protistrany, predkladateľ navrhuje späťvzatie 
predmetnej žaloby o zaplatenie voči spoločnosti ELVIS, spol. s r.o.. 
 

Predkladateľ zároveň poukazuje na skutočnosť, že spoločnosť ELVIS, spol. s r.o. 
sa v prípade späťvzatia spomínaného návrhu na začatie konania zaviazala neuplatniť 
si voči mestskej časti nárok na úroky z omeškania zo sumy vynaložených nákladov 
na údržbu bytového domu, ktoré pri výške úroku 9% ročne predstavujú od roku 1993 
sumu rovnajúcu sa dvojnásobku istiny, t.j. 83.849,00 EUR. Ak nedôjde k predaju 
spoluvlastníckeho podielu a započítaniu vynaložených nákladov podielového 
spoluvlastníka vo výške 41.924,50 EUR, mestskej časti by v prípade uplatnenia 
tohto nároku zo strany spoločnosti ELVIS, spol. s r.o. mohla vzniknúť povinnosť zaplatiť 
okrem predmetnej istiny aj jej príslušenstvo vo výške približne 83.849,00 EUR, čo by spolu 
predstavovalo nárok podielového spoluvlastníka voči hlavnému mesta a mestskej časti 
(solidárne) vo výške približne 125.773,50 EUR. V prípade neúspechu mestskej časti 
v súdnom spore o zaplatenie uvedenej sumy, mestská časť bude povinná zaplatiť 
aj prípadné trovy konania, vrátane trov právneho zastúpenia protistrany. Týmto 
upozorňujeme na vznik možnej škody na majetku. 
 

Vychádzajúc z uvedeného, predkladateľ navrhuje schváliť prevod 
spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia. 
Predložené riešenie vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti 
Obchodná č. 27 je ekonomicky výhodné a zákonné riešenie, a to z krátkodobého 
i dlhodobého hľadiska. 
 



doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor 

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA 

V ážená pani starostka, 

Bratislava 29.05.2013 
Č.j.: MAGS SNM 47196/2013"" 3/JlttiO 

na základe Vašej žiadosti zo dňa 26.04.2013 zn. 18970/2013/PRA/Bau, vo veci 
udelenia predchádzajúceho súhlasu primátora k prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto udeľujem 

predchádzajúci súhlas Č. 01 01 0038 13 

podľa čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného lne sta SR Bratislavy k odpredaju stavby 
a pozemkov registra" C" v katastrálnom území Staré Mesto 

• parc. Č. 8384/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 296 m2 

• parc. Č. 8384/3 - záhrady vo výmere 513 m2 

• stavba súpisné číslo 554 postavená na pozemku parc.č. 8384/1 - Obchodná 27, 
Bratislava 

zapísaných na liste vlastníctva Č. 4463 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava 
v podieli lh 

za cenu najmenej vo výške 492 703,04 € ( z toho cena spoluvlastníckeho podielu na 
stavbe minimálne 321 401,33 € a cena spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch 
minimálne 171 301,71 €), s podmienkami: 

predaj bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona 
SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
vzťahujúcimi sa na prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 9a 

na predmet predaja nie je uplatnený reštitučný nárok podľa príslušných 
právnych predpisov, okrem reštitučného nároku uplatneného podľa zákona 
Č. 503/2003 Z. z. 

v prípade uplatnenia predkupného práva - predkupné právo môže byť dohodnuté 
len pre hlavné mesto SR Bratislavu 



v kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny patriacej 
hlavnému mestu SR Bratislave v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
(ako aj prípadné sankcie) najneskôr do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania 
kúpnej zmluvy. 

Tento súhlas platí 12 mesiacov odo dňa podpisu. 

V zmysle čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Vám udel'ujem 

plnú moc 

na podpísanie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. 

838411, 8384/3 a stavbe súp. č. 554, postavenej na pozemku parc. č. 8384/1 v k. ú. 
Staré Mesto, ako aj návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel'nostL 
Zároveň Vás žiadam, po obojstrannom podpise kúpnej zmluvy, o zaslanie dvoch jej 
rovnopisov na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pre evidenčné a archívne účely. 

S pozdravom 

Vážená pani 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 
Vaj anské nábr. 3 
814 21 Bratislava 



ELVIS spol. s r. o. 
Obchodná 27,811 06 Bratislava 

! 
; 

PRILOHY: .:> I VYBAVUJE: I 

Miestny úrad Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 

Vec: Prehlásenie vlastníka Obchodná 27 

Bratislava 13.09.2013 

Prehlasujem,že naša spoločnosť Elvis s.r.o. v obdobý od 1994. do 2010. 7.bývalým nájomnikom 
poskytla finančnu náhradu, za účelom získania náhradného bytu. Trom nájomru'kom, ktorý ešte 
bývajú v malometrážnych 1,5 izb. bytoch bude tak isto ponuknutá možnosť finančnej náhrady 
resp. pokraČovanie najomného vzťahu v zmysle Občianskeho zakonnika. Naša spoločnosť konala 
vždy v zmysle platnej legislatívy. 

S pozdravom 

IČO: 31333516 
DIČ: 2020810990 
Reg.:Okr.súd Ba L, Vlož.č.35851B 

Boris Schigunov 

ELVIS 
Obchodná 27 81~ OGS:· R. cl • 

I<!O: 3i 333 516 rat/s/ava 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I BYT ' I 
KÓd priestoru 0811027aOOG Adresa OBCHODNA 027.CN od 31.12.98 Najomnik ANNA \ VOJ TA'OVt1 var.symbol Of60 1'~d'ŕ~1 

--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------~j(~--Poschodie 
Počet miestností 
Plocha celkom 

obytná ,v"é4Wa 
vý§~h~ 
Celkový objem 
Vykurovaný objem 

Výtah v dome Áno Kuchynská linka so skrinkami O ks 
Etážové vykurovanie Nie Kuchynská linka bez skriniek O ks 
Základné prislušenstvo mimo Nie Kuchynská linka do 120 cm O Sk 
čiastočné základné príslušenstvo Nie Kuchynská linka nad 120 cm do 150 cm O Sk 
Podiel na spol.zákl.príslušenstve O t Kuchynská linka nad 150 cm do 180 cm O Sk 
Sprchovací k~t Nie KUchynská linka nad 180 cm O Sk 
WC v kúpelni Nie šatňová skriňa 0.00 m3 
Kdpelňa je vyhr.zar.na pevné palivá Nie Upratovacia (zásobárňová) skriňa 0.00 m3 
Plyn alebo elektrina na varenie Áno Dvere vnútorné dvojkrídlové O ks 
Plynový (kombinovaný) sporák O ks Dvere vstupné jednokrídlových O ks 

Stav priestoru Obsadený Elektrlcký sporák O ks Vn~torné dvere - §írka GO cm O ks 
Kúrenie, dodávka TÚV TUv+ÚK Chladnička O ks Vndtorné dvere - šírka 70 cm O ks 
Kateg6ria l Vstavaná skriňa O ks Vnútorné dvere - §írka 80 cm O ks 
Kvalita (byt) O t Zásobáreň Áno Okná a balk6nové dvere do 1m2 O Sk 
Byt osobitného určenia Nie Iné zariadenie a vybavenie O Sk Okná a balk6nové dvere nad 1m2 do l,5m2 O Sk 
Zvýšenie určené MÚ O t Výmena zar./byt pridelený al.kolaud.po 1.7.88 Nie Okná a balkónové dvere nad 1 , 5m2 O Sk 

o Sk 
O Sk 
O Sk 
O Sk 
O Sk 
O sk 
O Sk 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ČíslO Posch.Názov Typ miestnosti Ext. Zdie. Plocha t zd. výška t za pol. tech.st. Tr. Vykurovanie Koef.ÚK 

l 3 Izba Obytná N N 18.57 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 
2 3 Kuchyňa Kuchyňa N N 7.78 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 
3 3 Predsieň Ved:ťajiia N N 5.90 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 
4 3 Komora ved:ťajšia N N 5.1G 2.95 0.00 0.00 Centrálne LOOO 
5 3 Zásobáreň (špajza) Iná N N 0.54 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 
6 3 Kúpe:ťňa Iná N N 3.72 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 
7 3 WC Iná N N 1.14 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 
8 3 Balkón Balkon, Loggia N N 1.40 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 

Podpis najorncu Podpis spravcu 



Dátum: 29.99.19 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~--------------I BYT V I 

KÓd priestoru a811a27aa08 Adresa OBCHODNA a27,CN od 31.12.98 Najomnik JJI'!!2!/"'" U/-IC'N1\ . Var.symbol p160 f?:;t. 13",-,;-
-----;;~;~h~d;:~-----------------;---------------;;ýť~h-~-d~~;------------------------fu;~---------------K~~h;;;;;kä-i;:~k~-;~-;k;;:~k;~;:------------~-k;---------------

Počet miestností 8 Etá!ové vykurovanie Nie Kuchynská linka bez, skt:inie:k O ks 
Plocha celkom 42.81 {m2] Základné príslušenstvo mimo Nie Kuchynská linka do 120, cm, O Sk 

obytná 18.57 (m2] Čiastočné základné príslušenstvo Nie Kuchynská linka nad 120 qm,do 150 cm O Sk vedtaj,~i,~~ 18._84, Jm2] Podiel na spol.zákl.pr!slušenstve O \' Kuchynská linka nad 150 cm' do, laO cnn O ,Sk 
''VY1<\Wova'lfli'''' ''4'q __ l!IIi Sprchovac! kút Nie Kuchynská linka nad 180. cm· ll. S~ 

Vý~ka (byt) 2.95 [ml WC v kúpelni Nie Šatňová skriňa cAO,ml. 
Celkový objem 126.29 [m3] Kúpelňa je vyhr. zar .na pevné palivá Nie Upratovacia (ZáSObárňO.Vá) Sk. riňa Q ,:.'OO;.'m3 
Vykurovaný objem 126.29 [m3) Plyn alebo elektrina na varenie Áno Dvere vnútorné dvojkrídlové O k.' 

Plynový (kombinovaný) sporák O ks Dvere vstupné jednokrídlových O' ké,' 
Stav priestoru Obsadený Elektrický sporák O ks Vnútorné dvere _ šírka 6'0 cm O,'k'.'; 
Kúrenie, dodávka TÚV TUv+ÚK Chladnička O ks Vnútorné dvere _ š.írka 70 cm O' Juj 
Kateg6ria 1 Vstavaná skriňa O ks Vnútorné dvere _ š.írka 80 cm O ks 
Kvalita (byt) O t Zásobáreň Áno Okná.a balk6nové dvere do 1m2 O Sk 

O. Sk .. 
c. Sk. 
O sk 
OSk 
O Sk 
o. Sk 
b. Sk 

Byt osobitného určenia Nie Iné zariadenie a vybavenie O Sk Okná a balk6nové dvere nad 1m2 do l,5m2 O Sk 
Zvýšenie určené MÚ O t výmena zar.,byt pridelený al.kolaud.po 1.7.88 Nie Okná a balk6nové dvere nad l,5m2 O Sk 

-č1;i~---;;~;~h:Ňä;~;-------------------------------~-;;:;;t;~;ti--E~t:-Žd;:;:--pi~~h~--;-;d:--~Šk~--;-;;-~~i:-t;~h:;t:-Ť;:-;;;k~;~~~~i~--------------- ... K~;t:aK ___ MM~ ______ W _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

l 4 Izba Obytná N N 18.57 2.95 O. OO O. OO Centrálne 1.00'0,' 
2 4 Kuchyňa Kuchyňa N N 7.78 2.95 O. OO O. OO Centrálne 1.000 
3 4 Predsieň Vedtajšia N N 5.90 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 
4 4 Komora Vecl.tajšia N N 5.16 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 
S 4 Zásobáreň (špajza) Iná N N 0.54 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 
6' 4 Kúpetňa Iná N N 3.72 2.95 O. OO O. OO Centrálne 1.000 
74 WC Iná N N 1.14 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 
84 Balk6n Balkon, Loggia N N 1.40 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 

Podpis naj omcu 

Podpis spravcu 



Dátum: 29.09.19 

<'. "' ..... 

"" ... " . ..." ..... '!'t, ~ 
Strana: l' ... 

ol 
_____________________________________________________ ~ _____ ~ _____________________________________________________________ ~ _______ ~ ________ R_. __________________ _ 

I BYT V / 

K6d priestoru 0811027a~~0 Adresa OBCHODNA On,CN od 31.12.98 Najomnik HII-~N .7I\NCI1T var.sYttiliol0160 ltJ7LJ7í';t ___________ ~ _____________________________ R __________________ ~ __________ ~~ _____ ~ ____ ~ ___________________________________________________________ ~~ _________ _ 

Poschodie S Výtah v dome Áno Kuchynská linka so skrinkami O ks 
počet miestností 8 Etážové vykurovanie Nie Kuchynská linka bez skriniek O ks 
Plocha celkom 42.81 [m2] Základné príslušenstvo mimo Nie Kuchynská linka do 120 cm O Sk 

obytná 18.5·7 [m2] Čiastočné základné príslušenstvo Nie Kuchynská linka nad. 120 cm do 150 cm O sk 
v.e. d.tajšia . _ 18 ... 84. [m.~..l Podiel na spol. zákl.príslušenstve O t Kuchynská linka nad 150 cm do 180 cm O Sk 

"V;t1tu __ rt'á:--w \' .:> ~~~I'i112i:f"'l"' Sprchovací kút Nie Kuchynská linka nad 180 cm O Sk 
Výška (byt) 2.95 CmJ WC v kúpelni Nie Šatňová skriňa O. OO m3 
Celkový objem 126.29 [m3] Kúpelňa je vyhr.zar.na pevné ~alivá Wie upratovacia (zásobárňová) skriňa 0.00 m3 
Vykurovaný objem 126.29 [m3] Plyn alebo elektrina na varen~e Áno Dvere vnútorné dvojkrídlové O ks 

Plynový (kombinovaný) sporák O ks Dvere vstupné jednokrídlových O ks 
Stav priestoru Obsaden~ Elektrický sporák O ks vnútorné dvere - šírka 60 cm O ks 
KGrenie, dodávka TÚV TUv+6K Chladnička O ks vnútorné dvere - šírka 70 cm O ks 
Kate~ória l Vstavaná skriňa O ks vnútorné dvere - šírka 80 cm O ks 
Kval~ta (byt) O t Zásobáreň Áno Okná a balkónové dvere do 1m2 O Sk 
Byt osobitného určenia Nie Iné zariadenie a vybavenie O Sk Okná a balkónové dvere nad 1m2 do 1,5m2 O Sk 
zvýšenie určené MÚ O % Výmena zar.,byt pridelený al.kolaud.po 1.7.88 Nie okná a balk6nové dvere nad 1,sm2 O Sk 

o Sk 
O Sk 
O Sk 
O sk 
O Sk 
O Sk 
O Sk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----------------------.--------------číslo Posch. Názov Typ miestnosti Ext. zdie. plocha t zd. výška 'za pol. tech.st. Tr. Vykurovanie Ko.f.Ú!< 
-------------------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------1 5 Izba Obytná N N 18.57 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 

2 5 Kuchyň?l Kuchyňa N N 7.78 2.95 0.00 0.00 Centrá~ 1.000 
3 5 Predsieň Vedľajšia N N 5.90 2.95 0.00 0.00 Centrál e 1.000 
4 5 Komora vedtajšia N N 5.16 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 
5 5 Zásobáreň (špajza) Iná N N 0.54 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 
6 5 K'ú.pe1'ňa Iná N N 3.72 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 
7 5 WC Iná N N 1.14 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 
8 5 Balk6n Balkon, Loggia N N 1.40 2.95 0.00 0.00 Centrálne 1.000 

Podpis najomcu Podpis spravcu 

) 
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Nájomná zmluva o nájme bytu č. 6 
uzatvorená podľa ust. §§ 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

 
Zmluvné strany: 
 
1. Obchodné meno: ELVIS, spol. s r.o. 

Sídlo:  Obchodná 27, 811 01 Bratislava 
IČO:  31333516 
DIČ: SK 2020810990 

 Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Číslo účtu:  1195006/1111 
Zastúpený: Boris Schigunov, konateľ spoločnosti 

 (ďalej len „prenajímateľ“) 
a 
 
2. Meno a priezvisko: Marián Vojtko  

Trvalý pobyt:  Obchodná 27, 811 06 Bratislava 
Dátum narodenia:  .................. 

 Rodné číslo: .................. 
 (ďalej len „nájomca“ a spolu s prenajímateľom ďalej len „zmluvné strany“) 
 
 

Úvodné ustanovenia 

Nájomca je nájomcom bytu uvedeného v Čl. I. ods. 1.1 tejto zmluvy podľa ust. § 706 ods. 1 zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník, t.j. v dôsledku prechodu nájmu bytu po predchádzajúcom nájomcovi, jeho matke 
Anne Vojtkovej, zomrelej dňa 22.04.2004, s ktorou žil v spoločnej domácnosti a ktorá užívala byt na základe 
rozhodnutia o pridelení bytu č. 254-7-2941/1973 zo dňa 30.08.1973 a dohody o odovzdaní a prevzatí bytu zo dňa 
04.09.1973. 

Vzhľadom na skutočnosť, že práva a povinnosti zmluvných strán nie sú medzi nimi ako účastníkmi nájomného 
vzťahu písomne upravené, zmluvné strany z dôvodu právnej istoty a ochrany účastníkov nájomného vzťahu 
pristúpili k uzatvoreniu tejto zmluvy, aby deklarovali existenciu riadneho nájomného vzťahu k bytu so 
všetkými súvisiacimi právami a povinnosťami prenajímateľa a nájomcu. 

Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva nemá konštitutívny charakter, t.j. nezakladá nový 
nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom k bytu, a to z dôvodu, že uvedený nájomný vzťah už bol 
raz platne založený, tento stále trvá a nedošlo k jeho ukončeniu, zrušeniu, prerušeniu, resp. k inej skutočnosti, 
ktorá by mala za následok, že nájomca uvedený v záhlaví tejto zmluvy prestal byť nájomcom bytu uvedeného 
v Čl. I. ods. 1.1 tejto zmluvy. 

Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva má deklaratórny charakter, t.j. potvrdzuje existenciu 
riadneho platného a účinného nájomného vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom k bytu uvedenom v Čl. 
I. ods. 1.1 tejto zmluvy, pričom táto zmluva zároveň potvrdzuje kontinuitu tohto nájomného vzťahu pre 
prípad splnenia odkladacej podmienky nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa Čl. VII. ods. 7.1 a 7.4 
tejto zmluvy, t.j. keď dôjde k prevodu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/2 hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do vlastníctva prenajímateľa a ten sa stane výlučným vlastníkom 
bytového domu na ulici Obchodná č. 27 v Bratislave, súpisné č. 554. 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy  

1.1 Predmetom zmluvy je nájom 1,5 izbového bytu č. 6 vo výmere 42,81 m² nachádzajúcom sa 
na 3. poschodí domovej nehnuteľnosti na ulici Obchodná č. 27  v Bratislave, súpisné č. 554, postavenej 
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na pozemku parc. č. 8384/1, zapísanej na LV č. 4463 , okres: Bratislava I, obec: Bratislava – m.č. Staré 
Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, vedenom Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu (ďalej 
tiež „byt“ alebo „predmet nájmu“). 

1.2 Touto zmluvou prenecháva prenajímateľ za odplatu (ďalej len „nájomné“) a za podmienok v tejto zmluve 
dohodnutých nájomcovi do užívania byt uvedený v bode 1.1 tohto článku zmluvy. Nájomca je oprávnený 
predmet nájmu užívať, pričom je povinný za užívanie platiť prenajímateľovi nájomné a úhradu za plnenie 
spojené s užívaním bytu podľa Čl. III. zmluvy. 

1.3 Byt pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva. Opis bytu, príslušenstva bytu, základného 
prevádzkového zariadenia bytu a ostatného zariadenia a vybavenia bytu je uvedený vo Výpočtovom liste 
pre cenu nájmu za byt (ďalej len „výpočtový list“). Byt je v stave spôsobilom na riadne užívanie. 

 

Čl. II. 
Rozsah užívania 

2.1 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na tom, že nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu vymedzený 
v bode 1.1 zmluvy za účelom zabezpečenia bytovej potreby výlučne len pre seba a členov jeho 
domácnosti, pričom nájomca, členovia domácnosti s uvedením ich počtu a ich vzťahu k nájomcovi budú 
evidovaní vo výpočtovom liste. 

2.2 Nájomca je povinný každú zmenu osôb členov domácnosti, ktorí s ním užívajú byt, bezodkladne oznámiť 
prenajímateľovi. 

2.3 Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu výlučne na účel uvedený v bode 2.1 tohto článku zmluvy. 
Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu, resp. jeho časť do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretej 
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Nájomca nie je oprávnený zriadiť záložné 
právo k predmetu nájmu, ani inak zaťažiť predmet nájmu. 

2.4 Nájomca a osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti, majú popri práve užívať byt aj právo 
užívať spoločné časti, zariadenia a príslušenstvo domu, ako aj požívať plnenia spojené s užívaním bytu. 

 

Čl. III. 
Nájomné a úhrada za plnenie spojené s užívaním bytu 

3.1 Prenajímateľ a nájomca berú na vedomie, že pri tvorbe ceny výšky nájomného sú viazaní opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu 
bytov v znení neskorších zmien. Výška ročnej a mesačnej úhrady nájomného za byt, nájomného za 
základné prevádzkové zariadenie bytu a ostatné zariadenie a vybavenie bytu je uvedená vo Výpočtovom 
liste pre cenu nájmu za byt. Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné vo výške ako platil 
pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy, t.j. tzv. regulované nájomné, s prihliadnutím na 
prípadnú zákonnú úpravu jeho výšky. 

3.2 Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečovať pre nájomcu dodávku plnení spojených s užívaním bytu (ďalej len 
„služby“) v rozsahu uvedenom vo výpočtovom liste, a to prostredníctvom povereného správcu. Nájomca 
sa zaväzuje platiť na tento účel prenajímateľovi preddavky, ktorých výška je uvedená výpočtovom liste. 

3.3 Nájomca je povinný uhrádzať prenajímateľovi nájomné spolu s preddavkovými platbami za služby 
mesačne, vždy najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa uhrádzajú. Výška 
mesačnej úhrady za užívanie bytu je zhodná s výškou nájomného a preddavkových platieb za služby 
určených vo výpočtovom liste. 

3.4 Nájomca je povinný poukázať platby nájomného spolu s preddavkovými platbami za služby včas tak, aby 
tieto najneskôr v pätnásty deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa uhrádzajú, boli pripísané na účet 
prenajímateľa  resp. správcu.. 

3.5 Nájomca môže uhrádzať nájomné spolu s preddavkovými platbami za služby prostredníctvom peňažného 
ústavu alebo poštovou poukážkou. Nájomca je povinný pri uhrádzaní vždy uviesť mesiac, za ktorý sa 
platba platí a variabilný symbol uvedený vo výpočtovom liste. V  prípade, že nájomca pri platbe neuvedie 
mesiac, za ktorý sa úhrada platí, alebo uvedie mesiac, ktorý už bol uhradený, alebo ak z  úhrady nebude 
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zrejmé, za ktoré obdobie nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený 
určiť prenajímateľ sám; prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku. 

3.6 Ak nájomca nezaplatí nájomné alebo preddavky za služby do piatich dní od ich splatnosti, je povinný 
zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania. Výška poplatku z omeškania je ustanovená v § 4 
nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. a predstavuje 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za každý 
i začatý mesiac omeškania. 

3.7 Vyúčtovanie - porovnanie skutočných nákladov na služby s predpísanými preddavkovými platbami na 
služby vyhotoví správca. Vyúčtovanie sa vykoná v súlade s platnými právnymi predpismi v roku 
nasledujúcom, vždy za rozhodné účtovné obdobie roka predchádzajúceho. Správca doručí vyúčtovanie 
bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení nájomcovi. 

3.8 V prípade, ak vyúčtovaním správca zistí nedoplatok úhrad poukazovaných nájomcom, nájomca je povinný 
uhradiť tento nedoplatok správcovi najneskôr do 15 dní od dňa doručenia vyúčtovania alebo v tej istej 
lehote vzniesť písomne voči nemu námietky. Ak správca do 30 dní odo dňa doručenia nájomcových 
námietok nezaujme k namietaným skutočnostiam stanovisko, je nájomca oprávnený obrátiť sa s 
námietkami na prenajímateľa. Ten je povinný námietky do 30 dní odo dňa ich doručenia preskúmať 
a o výsledku informovať nájomcu. V prípade, ak vyúčtovaním správca zistí preplatok úhrad 
poukazovaných nájomcom, správca preplatok vyplatí nájomcovi, ak sa neuplatní postup podľa bodu 3.10 
zmluvy, alebo ak sa nájomca s prenajímateľom nedohodnú inak. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, 
ak na základe oprávnených námietok nájomcu alebo z iných opodstatnených dôvodov bude vypracované 
opravné vyúčtovanie upravujúce vyúčtovanie pôvodné. 

3.9 Ak nájomca neuhradí správcovi nedoplatky podľa bodu 3.8 v lehote splatnosti a prenajímateľ takúto 
pohľadávku za nájomcu vyrovná, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi okrem pohľadávky aj 
poplatok z omeškania podľa bodu 3.6 zmluvy, a to odo dňa vzniku pohľadávky u prenajímateľa. 

3.10 Prenajímateľ a správca sú oprávnení započítať preplatok z úhrad poukazovaných nájomcom alebo 
preplatok vzniknutý z vyúčtovania s nedoplatkami z predchádzajúcich období, ktoré vznikli porušením 
povinností nájomcu uhrádzať nájomné a platby za služby riadne a včas, ako aj s ostatnými peňažnými 
pohľadávkami prenajímateľa voči nájomcovi, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy. 

3.11 Dohodnutý spôsob úhrady nájomného a preddavkových platieb na služby platí, kým sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

3.12 Prenajímateľ môže aj v priebehu trvania nájmu zmeniť výšku nájomného, ak dôjde k zmene právnych  
predpisov upravujúcich ich cenu. Správca môže aj v priebehu trvania nájmu zmeniť výšku preddavkových 
platieb za služby, ak dôjde k zmene právnych predpisov upravujúcich ich cenu alebo, ak dôjde k zmene 
rozsahu poskytovaných služieb. O týchto skutočnostiach bude nájomca bez zbytočného odkladu písomne 
upovedomený. Dňom uvedeným v novom výpočtovom liste stráca pôvodný výpočtový list platnosť. 

 

Čl. IV. 
Trvanie zmluvy 

4.1 Vzhľadom na skutočnosť, že nájomca má byt v nájme na dobu neurčitú, zmluvné strany uzatvárajú túto 
zmluvu na dobu neurčitú deklarujúc existenciu doterajšieho, resp. súčasného nájomného vzťahu 
uzatvoreného medzi zmluvnými stranami na dobu neurčitú. 

4.2 Nájomný vzťah v zmysle tejto zmluvy môže byť ukončený: 
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
b) na základe výpovede ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
c) jednostranným odstúpením od zmluvy prenajímateľom alebo nájomcom z dôvodov uvedených 

v tomto článku zmluvy. 
4.3 Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 

tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej 
zmluvnej strane doručená výpoveď. 
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4.4 Prenajímateľ a nájomca sú uzrozumení s tým, že dôvodom uplatnenia výpovede prenajímateľa  počas 
doby nájmu je najmä: 
a) podľa § 711 ods. 1 písm. c) Občianskeho zákonníka porušenie Čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy – nájomca 

alebo člen jeho domácnosti hrubo poškodzuje prenajatý byt, príslušenstvo, veci prenajímateľa v 
prenajatých priestoroch umiestnené, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v bytovom dome 
alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje 
bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v bytovom dome, 

b) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy – predmet 
nájmu užíva osoba, ktorá nie je uvedená vo výpočtovom liste, 

c) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. II. bod 2.2 tejto zmluvy – nájomca 
bezodkladne neoznámil prenajímateľovi zmenu osôb členov domácnosti, ktorí s ním užívajú byt, 

d) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. II. bod 2.3 tejto zmluvy -  
prenechanie bytu alebo časti bytu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretej osobe, zriadenie 
záložného práva alebo iné zaťaženie predmetu nájmu, 

e) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. III. tejto zmluvy - nájomca hrubo 
porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za 
plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, 

f) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. V. bod 5.7 tejto zmluvy - 
vykonávanie stavebných úprav alebo iných podstatných zmien v predmete nájmu bez písomného 
súhlasu prenajímateľa, 

g) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. V. bod 5.4 tejto zmluvy – 
opakované porušenie povinnosti nájomcu zabezpečiť bežnú údržbu a drobné opravy v predmete nájmu 
na vlastné náklady, v dôsledku čoho vznikla na majetku prenajímateľa škoda, 

h) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy - porušenie 
povinnosti nájomcu umožniť prenajímateľovi vstup do bytu alebo jeho príslušenstva podľa podmienok 
tohto ustanovenia zmluvy za účelom kontroly stavu prenajatého majetku prenajímateľa alebo v záujme 
vykonania opráv a stavebných úprav väčšieho rozsahu v predmete nájmu, 

i) podľa § 711 ods. 1 písm. g) Občianskeho zákonníka je porušenie čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy - 
využívanie bytu na iné účely ako zabezpečenie bytovej potreby pre nájomcu a členov svojej 
domácnosti, evidovaných vo výpočtovom liste. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade, ak  
a) nájomca je viac ako tri mesiace v omeškaní s platením nájomného a/alebo úhrady za plnenia spojené 

s užívaním bytu, 
b) nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, 

že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda, 
pričom zmluva sa zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení od nej prenajímateľom nájomcovi. 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť z dôvodov uvedených 
v § 679 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka. 

4.7 Nájomca ani členovia jeho domácnosti v prípade výpovede z nájmu alebo odstúpenia od zmluvy nemajú 
nárok na pridelenie náhradného bytu ani inej bytovej náhrady. 

4.8 Nájomca je povinný odovzdať predmet nájmu najneskôr v prvý pracovný deň po uplynutí výpovednej 
lehoty, resp. po skončení nájmu prenajímateľovi vyprataný a v stave v akom ho prevzal. Nájomca zároveň 
berie na vedomie, že prenajímateľ je v takom prípade oprávnený vypratať predmet nájmu na náklady 
nájomcu. 

 

Čl. V. 
Práva a povinnosti nájomcu 

5.1 Nájomca sa zaväzuje užívať byt tak, aby prenajímateľ ani užívatelia ostatných okolitých bytových 
jednotiek neboli obmedzovaní vo výkone svojich práv. Rovnako sa zaväzuje dodržiavať pravidlá 
občianskeho spolužitia a domový poriadok bytového domu. 



5/6 

5.2 Nájomca sa zaväzuje po predchádzajúcom ohlásení uskutočnenom minimálne deň vopred, v havarijných 
prípadoch však bezodkladne, umožniť prenajímateľovi vstup do bytu alebo jeho príslušenstva. 

5.3 Poistenie majetku na vnesených veciach vo vlastníctve nájomcu vykoná nájomca podľa vlastného 
uváženia a na vlastné náklady. Nájomca v prípade, že tieto vnesené veci nepoistil, je uzrozumený s tým, 
že v prípade ich poškodenia bude z vlastných finančných prostriedkov znášať vyvolané náklady ich 
opravy alebo ich náhrady. Pri prekážkach na strane prenajímateľa, ktoré bránia nájomcovi riadne užívať 
byt a nevznikli zavinením prenajímateľa, napr. živelná udalosť, požiar a pod., prenajímateľ nie je povinný 
zabezpečiť bytovú náhradu. 

5.4 Nájomca sa zaväzuje uhrádzať náklady spojené s bežnou údržbou a drobnými opravami bytu v rozsahu 
vymedzenom v § 5 a nasl. nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Občianskeho zákonníka a v prílohe tohto nariadenia. 

5.5 Nutnosť opráv bytu, ktoré nemajú charakter drobných opráv alebo údržby, sa nájomca zaväzuje oznámiť 
prenajímateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní odo dňa kedy nutnosť realizácie takejto 
opravy alebo údržby zistil, v opačnom prípade zodpovedá nájomca za škodu. 

5.6 Nájomca sa zaväzuje počas nájmu nechovať v priestoroch bytu a v príslušenstve bytu domáce zvieratá. 
5.7 Nájomca berie na vedomie, že k uskutočneniu stavebných prác, opráv alebo úprav, ktoré nebudú mať 

charakter bežných opráv alebo charakter bežných udržiavacích prác, je povinný vyžiadať si 
predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa. 

5.8 Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu a spoločných častiach a zariadeniach 
a príslušenstve bytového domu nevznikla škoda. Nájomca je povinný na vlastné náklady a okamžite 
odstrániť všetku škodu spôsobenú na predmete nájmu, spoločných častiach a zariadeniach a príslušenstve 
bytového domu. 

5.9 Nájomca sa zaväzuje pred odovzdaním predmetu nájmu odstrániť všetky závady a poškodenia alebo 
nahradiť prenajímateľovi všetky škody, ktorých povaha nebude zodpovedať obvyklému opotrebovaniu 
bytu a ktoré na majetku prenajímateľa spôsobil sám, alebo členovia jeho domácnosti, alebo jeho 
návštevníci alebo osoby, ktorým umožnil hoci aj z nedbanlivosti prístup do predmetu nájmu a k veciam 
prenajímateľa. Nájomca sa takisto zaväzuje zabezpečiť v prenajatých priestoroch pred ich odovzdaním 
nový hygienický náter. 

 

Čl. VI. 
Doručovanie 

6.1 Písomnosti sa doručujú na adresu zmluvných strán uvedenú na prvej strane tejto zmluvy. Zmenu tejto 
adresy je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej 
strane. 

6.2 Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 
v súvislosti so zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme 
a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú 
oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 
a) v prípade osobného doručovania dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti 

za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, 
alebo dňom odmietnutia prevzatia písomnosti takou osobou, 

b) v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie poštových 
služieb podľa zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov dňom 
doručenia na adresu zmluvnej strany a v prípade zásielky do vlastných rúk dňom odovzdania 
písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na 
doručenke. 

6.3 Za deň doručenia písomnosti doručovanej prostredníctvom poštového podniku sa pokladá aj (i) deň, v 
ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, (ii) deň, v ktorý márne 
uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, ak adresát neprevzal zásielku v odbernej 
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lehote, (iii) deň, v ktorý je na zásielke preukázateľne zamestnancom poštového podniku vyznačená 
poznámka „adresát je neznámy“, „adresát nezastihnutý“, „adresát sa odsťahoval“ alebo iná poznámka, 
zakladajúca nemožnosť doručenia zásielky. 

 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na odkladacej podmienke k tejto zmluve v zmysle ktorej táto zmluva 
nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia výlučného vlastníctva prenajímateľa k celej nehnuteľnosti 
(bytovému domu) tak ako je táto špecifikovaná v čl. I. tejto zmluvy.  

7.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

7.3 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť 
podpísané oboma zmluvnými stranami. V prípade, že druhá zmluvná strana sa nevyjadrí k návrhu dodatku 
písomne do 30 dní odo dňa jeho doručenia, predpokladá sa, že s návrhom dodatku nesúhlasí. 

7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nadobudnutia výlučného 
vlastníctva prenajímateľa k celej nehnuteľnosti (bytovému domu) tak ako je táto špecifikovaná v čl. I. 
tejto zmluvy.  

7.5 Nájomca v zmysle ust. § 9 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podpisom zmluvy udeľuje súhlas prenajímateľovi, aby jeho osobné údaje boli 
v rozsahu uvedenom v tejto zmluve spracúvané. Účelom spracúvania osobných údajov je najmä evidencia 
tejto zmluvy u prenajímateľa. Nájomca udeľuje tento súhlas dobrovoľne na dobu neurčitú. Po ukončení 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy a vysporiadaní všetkých záväzkov a pohľadávok súvisiacich s touto 
zmluvou môže nájomca súhlas odvolať písomným oznámením doručeným prenajímateľovi. Účinky 
odvolania súhlasu nastanú až po skončení účelu spracúvania osobných údajov, povinnosť spracúvania 
ktorých vyplýva prenajímateľovi z osobitných právnych predpisov. 

7.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ dostane jeden rovnopis a 
nájomca dostane jeden rovnopis. 

7.7 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, 
vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 
V Bratislave, dňa ......................... V Bratislave, dňa ......................... 
 
Prenajímateľ: Nájomca:  
 
 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
ELVIS, spol. s r.o. Marián Vojtko 
Boris Schigunov  
konateľ spoločnosti 
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Nájomná zmluva o nájme bytu č. 8 
uzatvorená podľa ust. §§ 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

 
Zmluvné strany: 
 
1. Obchodné meno: ELVIS, spol. s r.o. 

Sídlo:  Obchodná 27, 811 01 Bratislava 
IČO:  31333516 
DIČ: SK 2020810990 

 Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Číslo účtu:  1195006/1111 
Zastúpený: Boris Schigunov, konateľ spoločnosti 

 (ďalej len „prenajímateľ“) 
a 
 
2. Meno a priezvisko: Darina Uličná 

Trvalý pobyt:  Obchodná 27, 811 06 Bratislava 
Dátum narodenia:  .................. 

 Rodné číslo: .................. 
 (ďalej len „nájomca“ a spolu s prenajímateľom ďalej len „zmluvné strany“) 
 
 

Úvodné ustanovenia 

Nájomca je nájomcom bytu uvedeného v Čl. I. ods. 1.1 tejto zmluvy na základe rozhodnutia o pridelení bytu 
č. 254-7-5016/1989 zo dňa 16.11.1989 a dohody o odovzdaní a prevzatí bytu. 

Vzhľadom na skutočnosť, že práva a povinnosti zmluvných strán nie sú medzi nimi ako účastníkmi nájomného 
vzťahu písomne upravené, zmluvné strany z dôvodu právnej istoty a ochrany účastníkov nájomného vzťahu 
pristúpili k uzatvoreniu tejto zmluvy, aby deklarovali existenciu riadneho nájomného vzťahu k bytu so 
všetkými súvisiacimi právami a povinnosťami prenajímateľa a nájomcu. 

Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva nemá konštitutívny charakter, t.j. nezakladá nový 
nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom k bytu, a to z dôvodu, že uvedený nájomný vzťah už bol 
raz platne založený, tento stále trvá a nedošlo k jeho ukončeniu, zrušeniu, prerušeniu, resp. k inej skutočnosti, 
ktorá by mala za následok, že nájomca uvedený v záhlaví tejto zmluvy prestal byť nájomcom bytu uvedeného 
v Čl. I. ods. 1.1 tejto zmluvy. 

Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva má deklaratórny charakter, t.j. potvrdzuje existenciu 
riadneho platného a účinného nájomného vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom k bytu uvedenom v Čl. 
I. ods. 1.1 tejto zmluvy, pričom táto zmluva zároveň potvrdzuje kontinuitu tohto nájomného vzťahu pre 
prípad splnenia odkladacej podmienky nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa Čl. VII. ods. 7.1 a 7.4 
tejto zmluvy, t.j. keď dôjde k prevodu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/2 hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do vlastníctva prenajímateľa a ten sa stane výlučným vlastníkom 
bytového domu na ulici Obchodná č. 27 v Bratislave, súpisné č. 554. 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy  

1.1 Predmetom zmluvy je nájom 1,5 izbového bytu č. 8 vo výmere 42,81 m² nachádzajúcom sa 
na 4. poschodí domovej nehnuteľnosti na ulici Obchodná č. 27  v Bratislave, súpisné č. 554, postavenej 
na pozemku parc. č. 8384/1, zapísanej na LV č. 4463 , okres: Bratislava I, obec: Bratislava – m.č. Staré 
Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, vedenom Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu (ďalej 
tiež „byt“ alebo „predmet nájmu“). 
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1.2 Touto zmluvou prenecháva prenajímateľ za odplatu (ďalej len „nájomné“) a za podmienok v tejto zmluve 
dohodnutých nájomcovi do užívania byt uvedený v bode 1.1 tohto článku zmluvy. Nájomca je oprávnený 
predmet nájmu užívať, pričom je povinný za užívanie platiť prenajímateľovi nájomné a úhradu za plnenie 
spojené s užívaním bytu podľa Čl. III. zmluvy. 

1.3 Byt pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva. Opis bytu, príslušenstva bytu, základného 
prevádzkového zariadenia bytu a ostatného zariadenia a vybavenia bytu je uvedený vo Výpočtovom liste 
pre cenu nájmu za byt (ďalej len „výpočtový list“). Byt je v stave spôsobilom na riadne užívanie. 

 

Čl. II. 
Rozsah užívania 

2.1 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na tom, že nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu vymedzený 
v bode 1.1 zmluvy za účelom zabezpečenia bytovej potreby výlučne len pre seba a členov jeho 
domácnosti, pričom nájomca, členovia domácnosti s uvedením ich počtu a ich vzťahu k nájomcovi budú 
evidovaní vo výpočtovom liste. 

2.2 Nájomca je povinný každú zmenu osôb členov domácnosti, ktorí s ním užívajú byt, bezodkladne oznámiť 
prenajímateľovi. 

2.3 Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu výlučne na účel uvedený v bode 2.1 tohto článku zmluvy. 
Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu, resp. jeho časť do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretej 
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Nájomca nie je oprávnený zriadiť záložné 
právo k predmetu nájmu, ani inak zaťažiť predmet nájmu. 

2.4 Nájomca a osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti, majú popri práve užívať byt aj právo 
užívať spoločné časti, zariadenia a príslušenstvo domu, ako aj požívať plnenia spojené s užívaním bytu. 

 

Čl. III. 
Nájomné a úhrada za plnenie spojené s užívaním bytu 

3.1 Prenajímateľ a nájomca berú na vedomie, že pri tvorbe ceny výšky nájomného sú viazaní opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu 
bytov v znení neskorších zmien. Výška ročnej a mesačnej úhrady nájomného za byt, nájomného za 
základné prevádzkové zariadenie bytu a ostatné zariadenie a vybavenie bytu je uvedená vo Výpočtovom 
liste pre cenu nájmu za byt. Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné vo výške ako platil 
pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy, t.j. tzv. regulované nájomné, s prihliadnutím na 
prípadnú zákonnú úpravu jeho výšky. 

3.2 Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečovať pre nájomcu dodávku plnení spojených s užívaním bytu (ďalej len 
„služby“) v rozsahu uvedenom vo výpočtovom liste, a to prostredníctvom povereného správcu. Nájomca 
sa zaväzuje platiť na tento účel prenajímateľovi preddavky, ktorých výška je uvedená výpočtovom liste. 

3.3 Nájomca je povinný uhrádzať prenajímateľovi nájomné spolu s preddavkovými platbami za služby 
mesačne, vždy najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa uhrádzajú. Výška 
mesačnej úhrady za užívanie bytu je zhodná s výškou nájomného a preddavkových platieb za služby 
určených vo výpočtovom liste. 

3.4 Nájomca je povinný poukázať platby nájomného spolu s preddavkovými platbami za služby včas tak, aby 
tieto najneskôr v pätnásty deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa uhrádzajú, boli pripísané na účet 
prenajímateľa  resp. správcu.. 

3.5 Nájomca môže uhrádzať nájomné spolu s preddavkovými platbami za služby prostredníctvom peňažného 
ústavu alebo poštovou poukážkou. Nájomca je povinný pri uhrádzaní vždy uviesť mesiac, za ktorý sa 
platba platí a variabilný symbol uvedený vo výpočtovom liste. V  prípade, že nájomca pri platbe neuvedie 
mesiac, za ktorý sa úhrada platí, alebo uvedie mesiac, ktorý už bol uhradený, alebo ak z  úhrady nebude 
zrejmé, za ktoré obdobie nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený 
určiť prenajímateľ sám; prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku. 
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3.6 Ak nájomca nezaplatí nájomné alebo preddavky za služby do piatich dní od ich splatnosti, je povinný 
zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania. Výška poplatku z omeškania je ustanovená v § 4 
nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. a predstavuje 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za každý 
i začatý mesiac omeškania. 

3.7 Vyúčtovanie - porovnanie skutočných nákladov na služby s predpísanými preddavkovými platbami na 
služby vyhotoví správca. Vyúčtovanie sa vykoná v súlade s platnými právnymi predpismi v roku 
nasledujúcom, vždy za rozhodné účtovné obdobie roka predchádzajúceho. Správca doručí vyúčtovanie 
bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení nájomcovi. 

3.8 V prípade, ak vyúčtovaním správca zistí nedoplatok úhrad poukazovaných nájomcom, nájomca je povinný 
uhradiť tento nedoplatok správcovi najneskôr do 15 dní od dňa doručenia vyúčtovania alebo v tej istej 
lehote vzniesť písomne voči nemu námietky. Ak správca do 30 dní odo dňa doručenia nájomcových 
námietok nezaujme k namietaným skutočnostiam stanovisko, je nájomca oprávnený obrátiť sa s 
námietkami na prenajímateľa. Ten je povinný námietky do 30 dní odo dňa ich doručenia preskúmať 
a o výsledku informovať nájomcu. V prípade, ak vyúčtovaním správca zistí preplatok úhrad 
poukazovaných nájomcom, správca preplatok vyplatí nájomcovi, ak sa neuplatní postup podľa bodu 3.10 
zmluvy, alebo ak sa nájomca s prenajímateľom nedohodnú inak. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, 
ak na základe oprávnených námietok nájomcu alebo z iných opodstatnených dôvodov bude vypracované 
opravné vyúčtovanie upravujúce vyúčtovanie pôvodné. 

3.9 Ak nájomca neuhradí správcovi nedoplatky podľa bodu 3.8 v lehote splatnosti a prenajímateľ takúto 
pohľadávku za nájomcu vyrovná, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi okrem pohľadávky aj 
poplatok z omeškania podľa bodu 3.6 zmluvy, a to odo dňa vzniku pohľadávky u prenajímateľa. 

3.10 Prenajímateľ a správca sú oprávnení započítať preplatok z úhrad poukazovaných nájomcom alebo 
preplatok vzniknutý z vyúčtovania s nedoplatkami z predchádzajúcich období, ktoré vznikli porušením 
povinností nájomcu uhrádzať nájomné a platby za služby riadne a včas, ako aj s ostatnými peňažnými 
pohľadávkami prenajímateľa voči nájomcovi, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy. 

3.11 Dohodnutý spôsob úhrady nájomného a preddavkových platieb na služby platí, kým sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

3.12 Prenajímateľ môže aj v priebehu trvania nájmu zmeniť výšku nájomného, ak dôjde k zmene právnych  
predpisov upravujúcich ich cenu. Správca môže aj v priebehu trvania nájmu zmeniť výšku preddavkových 
platieb za služby, ak dôjde k zmene právnych predpisov upravujúcich ich cenu alebo, ak dôjde k zmene 
rozsahu poskytovaných služieb. O týchto skutočnostiach bude nájomca bez zbytočného odkladu písomne 
upovedomený. Dňom uvedeným v novom výpočtovom liste stráca pôvodný výpočtový list platnosť. 

 

Čl. IV. 
Trvanie zmluvy 

4.1 Vzhľadom na skutočnosť, že nájomca má byt v nájme na dobu neurčitú, zmluvné strany uzatvárajú túto 
zmluvu na dobu neurčitú deklarujúc existenciu doterajšieho, resp. súčasného nájomného vzťahu 
uzatvoreného medzi zmluvnými stranami na dobu neurčitú. 

4.2 Nájomný vzťah v zmysle tejto zmluvy môže byť ukončený: 
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
b) na základe výpovede ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
c) jednostranným odstúpením od zmluvy prenajímateľom alebo nájomcom z dôvodov uvedených 

v tomto článku zmluvy. 
4.3 Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 

tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej 
zmluvnej strane doručená výpoveď. 

4.4 Prenajímateľ a nájomca sú uzrozumení s tým, že dôvodom uplatnenia výpovede prenajímateľa  počas 
doby nájmu je najmä: 
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a) podľa § 711 ods. 1 písm. c) Občianskeho zákonníka porušenie Čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy – nájomca 
alebo člen jeho domácnosti hrubo poškodzuje prenajatý byt, príslušenstvo, veci prenajímateľa v 
prenajatých priestoroch umiestnené, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v bytovom dome 
alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje 
bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v bytovom dome, 

b) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy – predmet 
nájmu užíva osoba, ktorá nie je uvedená vo výpočtovom liste, 

c) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. II. bod 2.2 tejto zmluvy – nájomca 
bezodkladne neoznámil prenajímateľovi zmenu osôb členov domácnosti, ktorí s ním užívajú byt, 

d) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. II. bod 2.3 tejto zmluvy -  
prenechanie bytu alebo časti bytu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretej osobe, zriadenie 
záložného práva alebo iné zaťaženie predmetu nájmu, 

e) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. III. tejto zmluvy - nájomca hrubo 
porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za 
plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, 

f) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. V. bod 5.7 tejto zmluvy - 
vykonávanie stavebných úprav alebo iných podstatných zmien v predmete nájmu bez písomného 
súhlasu prenajímateľa, 

g) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. V. bod 5.4 tejto zmluvy – 
opakované porušenie povinnosti nájomcu zabezpečiť bežnú údržbu a drobné opravy v predmete nájmu 
na vlastné náklady, v dôsledku čoho vznikla na majetku prenajímateľa škoda, 

h) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy - porušenie 
povinnosti nájomcu umožniť prenajímateľovi vstup do bytu alebo jeho príslušenstva podľa podmienok 
tohto ustanovenia zmluvy za účelom kontroly stavu prenajatého majetku prenajímateľa alebo v záujme 
vykonania opráv a stavebných úprav väčšieho rozsahu v predmete nájmu, 

i) podľa § 711 ods. 1 písm. g) Občianskeho zákonníka je porušenie čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy - 
využívanie bytu na iné účely ako zabezpečenie bytovej potreby pre nájomcu a členov svojej 
domácnosti, evidovaných vo výpočtovom liste. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade, ak  
a) nájomca je viac ako tri mesiace v omeškaní s platením nájomného a/alebo úhrady za plnenia spojené 

s užívaním bytu, 
b) nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, 

že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda, 
pričom zmluva sa zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení od nej prenajímateľom nájomcovi. 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť z dôvodov uvedených 
v § 679 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka. 

4.7 Nájomca ani členovia jeho domácnosti v prípade výpovede z nájmu alebo odstúpenia od zmluvy nemajú 
nárok na pridelenie náhradného bytu ani inej bytovej náhrady. 

4.8 Nájomca je povinný odovzdať predmet nájmu najneskôr v prvý pracovný deň po uplynutí výpovednej 
lehoty, resp. po skončení nájmu prenajímateľovi vyprataný a v stave v akom ho prevzal. Nájomca zároveň 
berie na vedomie, že prenajímateľ je v takom prípade oprávnený vypratať predmet nájmu na náklady 
nájomcu. 

 

Čl. V. 
Práva a povinnosti nájomcu 

5.1 Nájomca sa zaväzuje užívať byt tak, aby prenajímateľ ani užívatelia ostatných okolitých bytových 
jednotiek neboli obmedzovaní vo výkone svojich práv. Rovnako sa zaväzuje dodržiavať pravidlá 
občianskeho spolužitia a domový poriadok bytového domu. 

5.2 Nájomca sa zaväzuje po predchádzajúcom ohlásení uskutočnenom minimálne deň vopred, v havarijných 
prípadoch však bezodkladne, umožniť prenajímateľovi vstup do bytu alebo jeho príslušenstva. 
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5.3 Poistenie majetku na vnesených veciach vo vlastníctve nájomcu vykoná nájomca podľa vlastného 
uváženia a na vlastné náklady. Nájomca v prípade, že tieto vnesené veci nepoistil, je uzrozumený s tým, 
že v prípade ich poškodenia bude z vlastných finančných prostriedkov znášať vyvolané náklady ich 
opravy alebo ich náhrady. Pri prekážkach na strane prenajímateľa, ktoré bránia nájomcovi riadne užívať 
byt a nevznikli zavinením prenajímateľa, napr. živelná udalosť, požiar a pod., prenajímateľ nie je povinný 
zabezpečiť bytovú náhradu. 

5.4 Nájomca sa zaväzuje uhrádzať náklady spojené s bežnou údržbou a drobnými opravami bytu v rozsahu 
vymedzenom v § 5 a nasl. nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Občianskeho zákonníka a v prílohe tohto nariadenia. 

5.5 Nutnosť opráv bytu, ktoré nemajú charakter drobných opráv alebo údržby, sa nájomca zaväzuje oznámiť 
prenajímateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní odo dňa kedy nutnosť realizácie takejto 
opravy alebo údržby zistil, v opačnom prípade zodpovedá nájomca za škodu. 

5.6 Nájomca sa zaväzuje počas nájmu nechovať v priestoroch bytu a v príslušenstve bytu domáce zvieratá. 
5.7 Nájomca berie na vedomie, že k uskutočneniu stavebných prác, opráv alebo úprav, ktoré nebudú mať 

charakter bežných opráv alebo charakter bežných udržiavacích prác, je povinný vyžiadať si 
predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa. 

5.8 Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu a spoločných častiach a zariadeniach 
a príslušenstve bytového domu nevznikla škoda. Nájomca je povinný na vlastné náklady a okamžite 
odstrániť všetku škodu spôsobenú na predmete nájmu, spoločných častiach a zariadeniach a príslušenstve 
bytového domu. 

5.9 Nájomca sa zaväzuje pred odovzdaním predmetu nájmu odstrániť všetky závady a poškodenia alebo 
nahradiť prenajímateľovi všetky škody, ktorých povaha nebude zodpovedať obvyklému opotrebovaniu 
bytu a ktoré na majetku prenajímateľa spôsobil sám, alebo členovia jeho domácnosti, alebo jeho 
návštevníci alebo osoby, ktorým umožnil hoci aj z nedbanlivosti prístup do predmetu nájmu a k veciam 
prenajímateľa. Nájomca sa takisto zaväzuje zabezpečiť v prenajatých priestoroch pred ich odovzdaním 
nový hygienický náter. 

 

Čl. VI. 
Doručovanie 

6.1 Písomnosti sa doručujú na adresu zmluvných strán uvedenú na prvej strane tejto zmluvy. Zmenu tejto 
adresy je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej 
strane. 

6.2 Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 
v súvislosti so zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme 
a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú 
oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 
a) v prípade osobného doručovania dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti 

za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, 
alebo dňom odmietnutia prevzatia písomnosti takou osobou, 

b) v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie poštových 
služieb podľa zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov dňom 
doručenia na adresu zmluvnej strany a v prípade zásielky do vlastných rúk dňom odovzdania 
písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na 
doručenke. 

6.3 Za deň doručenia písomnosti doručovanej prostredníctvom poštového podniku sa pokladá aj (i) deň, v 
ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, (ii) deň, v ktorý márne 
uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, ak adresát neprevzal zásielku v odbernej 
lehote, (iii) deň, v ktorý je na zásielke preukázateľne zamestnancom poštového podniku vyznačená 
poznámka „adresát je neznámy“, „adresát nezastihnutý“, „adresát sa odsťahoval“ alebo iná poznámka, 
zakladajúca nemožnosť doručenia zásielky. 
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Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na odkladacej podmienke k tejto zmluve v zmysle ktorej táto zmluva 
nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia výlučného vlastníctva prenajímateľa k celej nehnuteľnosti 
(bytovému domu) tak ako je táto špecifikovaná v čl. I. tejto zmluvy.  

7.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

7.3 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť 
podpísané oboma zmluvnými stranami. V prípade, že druhá zmluvná strana sa nevyjadrí k návrhu dodatku 
písomne do 30 dní odo dňa jeho doručenia, predpokladá sa, že s návrhom dodatku nesúhlasí. 

7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nadobudnutia výlučného 
vlastníctva prenajímateľa k celej nehnuteľnosti (bytovému domu) tak ako je táto špecifikovaná v čl. I. 
tejto zmluvy.  

7.5 Nájomca v zmysle ust. § 9 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podpisom zmluvy udeľuje súhlas prenajímateľovi, aby jeho osobné údaje boli 
v rozsahu uvedenom v tejto zmluve spracúvané. Účelom spracúvania osobných údajov je najmä evidencia 
tejto zmluvy u prenajímateľa. Nájomca udeľuje tento súhlas dobrovoľne na dobu neurčitú. Po ukončení 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy a vysporiadaní všetkých záväzkov a pohľadávok súvisiacich s touto 
zmluvou môže nájomca súhlas odvolať písomným oznámením doručeným prenajímateľovi. Účinky 
odvolania súhlasu nastanú až po skončení účelu spracúvania osobných údajov, povinnosť spracúvania 
ktorých vyplýva prenajímateľovi z osobitných právnych predpisov. 

7.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ dostane jeden rovnopis a 
nájomca dostane jeden rovnopis. 

7.7 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, 
vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 
V Bratislave, dňa ......................... V Bratislave, dňa ......................... 
 
Prenajímateľ: Nájomca:  
 
 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
ELVIS, spol. s r.o. Darina Uličná 
Boris Schigunov 
konateľ spoločnosti 
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Nájomná zmluva o nájme bytu č. 10 
uzatvorená podľa ust. §§ 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

 
Zmluvné strany: 
 
1. Obchodné meno: ELVIS, spol. s r.o. 

Sídlo:  Obchodná 27, 811 01 Bratislava 
IČO:  31333516 
DIČ: SK 2020810990 

 Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Číslo účtu:  1195006/1111 
Zastúpený: Boris Schigunov, konateľ spoločnosti 

 (ďalej len „prenajímateľ“) 
a 
 
2. Meno a priezvisko: Milan Jančát 

Trvalý pobyt:  Obchodná 27, 811 06 Bratislava 
Dátum narodenia:  .................. 

 Rodné číslo: .................. 
 (ďalej len „nájomca“ a spolu s prenajímateľom ďalej len „zmluvné strany“) 
 
 

Úvodné ustanovenia 

Nájomca je nájomcom bytu uvedeného v Čl. I. ods. 1.1 tejto zmluvy na základe rozhodnutia o pridelení bytu 
č. 254-7-310/87 zo dňa 11.05.1987 a dohody o odovzdaní a prevzatí bytu zo dňa 18.05.1987. 

Vzhľadom na skutočnosť, že práva a povinnosti zmluvných strán nie sú medzi nimi ako účastníkmi nájomného 
vzťahu písomne upravené, zmluvné strany z dôvodu právnej istoty a ochrany účastníkov nájomného vzťahu 
pristúpili k uzatvoreniu tejto zmluvy, aby deklarovali existenciu riadneho nájomného vzťahu k bytu so 
všetkými súvisiacimi právami a povinnosťami prenajímateľa a nájomcu. 

Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva nemá konštitutívny charakter, t.j. nezakladá nový 
nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom k bytu, a to z dôvodu, že uvedený nájomný vzťah už bol 
raz platne založený, tento stále trvá a nedošlo k jeho ukončeniu, zrušeniu, prerušeniu, resp. k inej skutočnosti, 
ktorá by mala za následok, že nájomca uvedený v záhlaví tejto zmluvy prestal byť nájomcom bytu uvedeného 
v Čl. I. ods. 1.1 tejto zmluvy. 

Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva má deklaratórny charakter, t.j. potvrdzuje existenciu 
riadneho platného a účinného nájomného vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom k bytu uvedenom v Čl. 
I. ods. 1.1 tejto zmluvy, pričom táto zmluva zároveň potvrdzuje kontinuitu tohto nájomného vzťahu pre 
prípad splnenia odkladacej podmienky nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa Čl. VII. ods. 7.1 a 7.4 
tejto zmluvy, t.j. keď dôjde k prevodu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/2 hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do vlastníctva prenajímateľa a ten sa stane výlučným vlastníkom 
bytového domu na ulici Obchodná č. 27 v Bratislave, súpisné č. 554. 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy  

1.1 Predmetom zmluvy je nájom 1,5 izbového bytu č. 10 vo výmere 42,81 m² nachádzajúcom sa 
na 5. poschodí domovej nehnuteľnosti na ulici Obchodná č. 27  v Bratislave, súpisné č. 554, postavenej 
na pozemku parc. č. 8384/1, zapísanej na LV č. 4463 , okres: Bratislava I, obec: Bratislava – m.č. Staré 
Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, vedenom Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu (ďalej 
tiež „byt“ alebo „predmet nájmu“). 
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1.2 Touto zmluvou prenecháva prenajímateľ za odplatu (ďalej len „nájomné“) a za podmienok v tejto zmluve 
dohodnutých nájomcovi do užívania byt uvedený v bode 1.1 tohto článku zmluvy. Nájomca je oprávnený 
predmet nájmu užívať, pričom je povinný za užívanie platiť prenajímateľovi nájomné a úhradu za plnenie 
spojené s užívaním bytu podľa Čl. III. zmluvy. 

1.3 Byt pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva. Opis bytu, príslušenstva bytu, základného 
prevádzkového zariadenia bytu a ostatného zariadenia a vybavenia bytu je uvedený vo Výpočtovom liste 
pre cenu nájmu za byt (ďalej len „výpočtový list“). Byt je v stave spôsobilom na riadne užívanie. 

 

Čl. II. 
Rozsah užívania 

2.1 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na tom, že nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu vymedzený 
v bode 1.1 zmluvy za účelom zabezpečenia bytovej potreby výlučne len pre seba a členov jeho 
domácnosti, pričom nájomca, členovia domácnosti s uvedením ich počtu a ich vzťahu k nájomcovi budú 
evidovaní vo výpočtovom liste. 

2.2 Nájomca je povinný každú zmenu osôb členov domácnosti, ktorí s ním užívajú byt, bezodkladne oznámiť 
prenajímateľovi. 

2.3 Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu výlučne na účel uvedený v bode 2.1 tohto článku zmluvy. 
Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu, resp. jeho časť do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretej 
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Nájomca nie je oprávnený zriadiť záložné 
právo k predmetu nájmu, ani inak zaťažiť predmet nájmu. 

2.4 Nájomca a osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti, majú popri práve užívať byt aj právo 
užívať spoločné časti, zariadenia a príslušenstvo domu, ako aj požívať plnenia spojené s užívaním bytu. 

 

Čl. III. 
Nájomné a úhrada za plnenie spojené s užívaním bytu 

3.1 Prenajímateľ a nájomca berú na vedomie, že pri tvorbe ceny výšky nájomného sú viazaní opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu 
bytov v znení neskorších zmien. Výška ročnej a mesačnej úhrady nájomného za byt, nájomného za 
základné prevádzkové zariadenie bytu a ostatné zariadenie a vybavenie bytu je uvedená vo Výpočtovom 
liste pre cenu nájmu za byt. Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné vo výške ako platil 
pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy, t.j. tzv. regulované nájomné, s prihliadnutím na 
prípadnú zákonnú úpravu jeho výšky. 

3.2 Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečovať pre nájomcu dodávku plnení spojených s užívaním bytu (ďalej len 
„služby“) v rozsahu uvedenom vo výpočtovom liste, a to prostredníctvom povereného správcu. Nájomca 
sa zaväzuje platiť na tento účel prenajímateľovi preddavky, ktorých výška je uvedená výpočtovom liste. 

3.3 Nájomca je povinný uhrádzať prenajímateľovi nájomné spolu s preddavkovými platbami za služby 
mesačne, vždy najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa uhrádzajú. Výška 
mesačnej úhrady za užívanie bytu je zhodná s výškou nájomného a preddavkových platieb za služby 
určených vo výpočtovom liste. 

3.4 Nájomca je povinný poukázať platby nájomného spolu s preddavkovými platbami za služby včas tak, aby 
tieto najneskôr v pätnásty deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa uhrádzajú, boli pripísané na účet 
prenajímateľa  resp. správcu.. 

3.5 Nájomca môže uhrádzať nájomné spolu s preddavkovými platbami za služby prostredníctvom peňažného 
ústavu alebo poštovou poukážkou. Nájomca je povinný pri uhrádzaní vždy uviesť mesiac, za ktorý sa 
platba platí a variabilný symbol uvedený vo výpočtovom liste. V  prípade, že nájomca pri platbe neuvedie 
mesiac, za ktorý sa úhrada platí, alebo uvedie mesiac, ktorý už bol uhradený, alebo ak z  úhrady nebude 
zrejmé, za ktoré obdobie nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený 
určiť prenajímateľ sám; prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku. 
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3.6 Ak nájomca nezaplatí nájomné alebo preddavky za služby do piatich dní od ich splatnosti, je povinný 
zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania. Výška poplatku z omeškania je ustanovená v § 4 
nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. a predstavuje 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za každý 
i začatý mesiac omeškania. 

3.7 Vyúčtovanie - porovnanie skutočných nákladov na služby s predpísanými preddavkovými platbami na 
služby vyhotoví správca. Vyúčtovanie sa vykoná v súlade s platnými právnymi predpismi v roku 
nasledujúcom, vždy za rozhodné účtovné obdobie roka predchádzajúceho. Správca doručí vyúčtovanie 
bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení nájomcovi. 

3.8 V prípade, ak vyúčtovaním správca zistí nedoplatok úhrad poukazovaných nájomcom, nájomca je povinný 
uhradiť tento nedoplatok správcovi najneskôr do 15 dní od dňa doručenia vyúčtovania alebo v tej istej 
lehote vzniesť písomne voči nemu námietky. Ak správca do 30 dní odo dňa doručenia nájomcových 
námietok nezaujme k namietaným skutočnostiam stanovisko, je nájomca oprávnený obrátiť sa s 
námietkami na prenajímateľa. Ten je povinný námietky do 30 dní odo dňa ich doručenia preskúmať 
a o výsledku informovať nájomcu. V prípade, ak vyúčtovaním správca zistí preplatok úhrad 
poukazovaných nájomcom, správca preplatok vyplatí nájomcovi, ak sa neuplatní postup podľa bodu 3.10 
zmluvy, alebo ak sa nájomca s prenajímateľom nedohodnú inak. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, 
ak na základe oprávnených námietok nájomcu alebo z iných opodstatnených dôvodov bude vypracované 
opravné vyúčtovanie upravujúce vyúčtovanie pôvodné. 

3.9 Ak nájomca neuhradí správcovi nedoplatky podľa bodu 3.8 v lehote splatnosti a prenajímateľ takúto 
pohľadávku za nájomcu vyrovná, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi okrem pohľadávky aj 
poplatok z omeškania podľa bodu 3.6 zmluvy, a to odo dňa vzniku pohľadávky u prenajímateľa. 

3.10 Prenajímateľ a správca sú oprávnení započítať preplatok z úhrad poukazovaných nájomcom alebo 
preplatok vzniknutý z vyúčtovania s nedoplatkami z predchádzajúcich období, ktoré vznikli porušením 
povinností nájomcu uhrádzať nájomné a platby za služby riadne a včas, ako aj s ostatnými peňažnými 
pohľadávkami prenajímateľa voči nájomcovi, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy. 

3.11 Dohodnutý spôsob úhrady nájomného a preddavkových platieb na služby platí, kým sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

3.12 Prenajímateľ môže aj v priebehu trvania nájmu zmeniť výšku nájomného, ak dôjde k zmene právnych  
predpisov upravujúcich ich cenu. Správca môže aj v priebehu trvania nájmu zmeniť výšku preddavkových 
platieb za služby, ak dôjde k zmene právnych predpisov upravujúcich ich cenu alebo, ak dôjde k zmene 
rozsahu poskytovaných služieb. O týchto skutočnostiach bude nájomca bez zbytočného odkladu písomne 
upovedomený. Dňom uvedeným v novom výpočtovom liste stráca pôvodný výpočtový list platnosť. 

 

Čl. IV. 
Trvanie zmluvy 

4.1 Vzhľadom na skutočnosť, že nájomca má byt v nájme na dobu neurčitú, zmluvné strany uzatvárajú túto 
zmluvu na dobu neurčitú deklarujúc existenciu doterajšieho, resp. súčasného nájomného vzťahu 
uzatvoreného medzi zmluvnými stranami na dobu neurčitú. 

4.2 Nájomný vzťah v zmysle tejto zmluvy môže byť ukončený: 
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
b) na základe výpovede ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
c) jednostranným odstúpením od zmluvy prenajímateľom alebo nájomcom z dôvodov uvedených 

v tomto článku zmluvy. 
4.3 Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 

tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej 
zmluvnej strane doručená výpoveď. 

4.4 Prenajímateľ a nájomca sú uzrozumení s tým, že dôvodom uplatnenia výpovede prenajímateľa  počas 
doby nájmu je najmä: 
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a) podľa § 711 ods. 1 písm. c) Občianskeho zákonníka porušenie Čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy – nájomca 
alebo člen jeho domácnosti hrubo poškodzuje prenajatý byt, príslušenstvo, veci prenajímateľa v 
prenajatých priestoroch umiestnené, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v bytovom dome 
alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje 
bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v bytovom dome, 

b) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy – predmet 
nájmu užíva osoba, ktorá nie je uvedená vo výpočtovom liste, 

c) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. II. bod 2.2 tejto zmluvy – nájomca 
bezodkladne neoznámil prenajímateľovi zmenu osôb členov domácnosti, ktorí s ním užívajú byt, 

d) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. II. bod 2.3 tejto zmluvy -  
prenechanie bytu alebo časti bytu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky tretej osobe, zriadenie 
záložného práva alebo iné zaťaženie predmetu nájmu, 

e) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. III. tejto zmluvy - nájomca hrubo 
porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za 
plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, 

f) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. V. bod 5.7 tejto zmluvy - 
vykonávanie stavebných úprav alebo iných podstatných zmien v predmete nájmu bez písomného 
súhlasu prenajímateľa, 

g) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. V. bod 5.4 tejto zmluvy – 
opakované porušenie povinnosti nájomcu zabezpečiť bežnú údržbu a drobné opravy v predmete nájmu 
na vlastné náklady, v dôsledku čoho vznikla na majetku prenajímateľa škoda, 

h) podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka porušenie čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy - porušenie 
povinnosti nájomcu umožniť prenajímateľovi vstup do bytu alebo jeho príslušenstva podľa podmienok 
tohto ustanovenia zmluvy za účelom kontroly stavu prenajatého majetku prenajímateľa alebo v záujme 
vykonania opráv a stavebných úprav väčšieho rozsahu v predmete nájmu, 

i) podľa § 711 ods. 1 písm. g) Občianskeho zákonníka je porušenie čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy - 
využívanie bytu na iné účely ako zabezpečenie bytovej potreby pre nájomcu a členov svojej 
domácnosti, evidovaných vo výpočtovom liste. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade, ak  
a) nájomca je viac ako tri mesiace v omeškaní s platením nájomného a/alebo úhrady za plnenia spojené 

s užívaním bytu, 
b) nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, 

že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda, 
pričom zmluva sa zrušuje dňom doručenia oznámenia o odstúpení od nej prenajímateľom nájomcovi. 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť z dôvodov uvedených 
v § 679 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka. 

4.7 Nájomca ani členovia jeho domácnosti v prípade výpovede z nájmu alebo odstúpenia od zmluvy nemajú 
nárok na pridelenie náhradného bytu ani inej bytovej náhrady. 

4.8 Nájomca je povinný odovzdať predmet nájmu najneskôr v prvý pracovný deň po uplynutí výpovednej 
lehoty, resp. po skončení nájmu prenajímateľovi vyprataný a v stave v akom ho prevzal. Nájomca zároveň 
berie na vedomie, že prenajímateľ je v takom prípade oprávnený vypratať predmet nájmu na náklady 
nájomcu. 

 

Čl. V. 
Práva a povinnosti nájomcu 

5.1 Nájomca sa zaväzuje užívať byt tak, aby prenajímateľ ani užívatelia ostatných okolitých bytových 
jednotiek neboli obmedzovaní vo výkone svojich práv. Rovnako sa zaväzuje dodržiavať pravidlá 
občianskeho spolužitia a domový poriadok bytového domu. 

5.2 Nájomca sa zaväzuje po predchádzajúcom ohlásení uskutočnenom minimálne deň vopred, v havarijných 
prípadoch však bezodkladne, umožniť prenajímateľovi vstup do bytu alebo jeho príslušenstva. 
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5.3 Poistenie majetku na vnesených veciach vo vlastníctve nájomcu vykoná nájomca podľa vlastného 
uváženia a na vlastné náklady. Nájomca v prípade, že tieto vnesené veci nepoistil, je uzrozumený s tým, 
že v prípade ich poškodenia bude z vlastných finančných prostriedkov znášať vyvolané náklady ich 
opravy alebo ich náhrady. Pri prekážkach na strane prenajímateľa, ktoré bránia nájomcovi riadne užívať 
byt a nevznikli zavinením prenajímateľa, napr. živelná udalosť, požiar a pod., prenajímateľ nie je povinný 
zabezpečiť bytovú náhradu. 

5.4 Nájomca sa zaväzuje uhrádzať náklady spojené s bežnou údržbou a drobnými opravami bytu v rozsahu 
vymedzenom v § 5 a nasl. nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Občianskeho zákonníka a v prílohe tohto nariadenia. 

5.5 Nutnosť opráv bytu, ktoré nemajú charakter drobných opráv alebo údržby, sa nájomca zaväzuje oznámiť 
prenajímateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní odo dňa kedy nutnosť realizácie takejto 
opravy alebo údržby zistil, v opačnom prípade zodpovedá nájomca za škodu. 

5.6 Nájomca sa zaväzuje počas nájmu nechovať v priestoroch bytu a v príslušenstve bytu domáce zvieratá. 
5.7 Nájomca berie na vedomie, že k uskutočneniu stavebných prác, opráv alebo úprav, ktoré nebudú mať 

charakter bežných opráv alebo charakter bežných udržiavacích prác, je povinný vyžiadať si 
predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa. 

5.8 Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu a spoločných častiach a zariadeniach 
a príslušenstve bytového domu nevznikla škoda. Nájomca je povinný na vlastné náklady a okamžite 
odstrániť všetku škodu spôsobenú na predmete nájmu, spoločných častiach a zariadeniach a príslušenstve 
bytového domu. 

5.9 Nájomca sa zaväzuje pred odovzdaním predmetu nájmu odstrániť všetky závady a poškodenia alebo 
nahradiť prenajímateľovi všetky škody, ktorých povaha nebude zodpovedať obvyklému opotrebovaniu 
bytu a ktoré na majetku prenajímateľa spôsobil sám, alebo členovia jeho domácnosti, alebo jeho 
návštevníci alebo osoby, ktorým umožnil hoci aj z nedbanlivosti prístup do predmetu nájmu a k veciam 
prenajímateľa. Nájomca sa takisto zaväzuje zabezpečiť v prenajatých priestoroch pred ich odovzdaním 
nový hygienický náter. 

 

Čl. VI. 
Doručovanie 

6.1 Písomnosti sa doručujú na adresu zmluvných strán uvedenú na prvej strane tejto zmluvy. Zmenu tejto 
adresy je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej 
strane. 

6.2 Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 
v súvislosti so zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme 
a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú 
oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 
a) v prípade osobného doručovania dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti 

za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, 
alebo dňom odmietnutia prevzatia písomnosti takou osobou, 

b) v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie poštových 
služieb podľa zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov dňom 
doručenia na adresu zmluvnej strany a v prípade zásielky do vlastných rúk dňom odovzdania 
písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na 
doručenke. 

6.3 Za deň doručenia písomnosti doručovanej prostredníctvom poštového podniku sa pokladá aj (i) deň, v 
ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, (ii) deň, v ktorý márne 
uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, ak adresát neprevzal zásielku v odbernej 
lehote, (iii) deň, v ktorý je na zásielke preukázateľne zamestnancom poštového podniku vyznačená 
poznámka „adresát je neznámy“, „adresát nezastihnutý“, „adresát sa odsťahoval“ alebo iná poznámka, 
zakladajúca nemožnosť doručenia zásielky. 
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Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na odkladacej podmienke k tejto zmluve v zmysle ktorej táto zmluva 
nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia výlučného vlastníctva prenajímateľa k celej nehnuteľnosti 
(bytovému domu) tak ako je táto špecifikovaná v čl. I. tejto zmluvy.  

7.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

7.3 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť 
podpísané oboma zmluvnými stranami. V prípade, že druhá zmluvná strana sa nevyjadrí k návrhu dodatku 
písomne do 30 dní odo dňa jeho doručenia, predpokladá sa, že s návrhom dodatku nesúhlasí. 

7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nadobudnutia výlučného 
vlastníctva prenajímateľa k celej nehnuteľnosti (bytovému domu) tak ako je táto špecifikovaná v čl. I. 
tejto zmluvy.  

7.5 Nájomca v zmysle ust. § 9 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podpisom zmluvy udeľuje súhlas prenajímateľovi, aby jeho osobné údaje boli 
v rozsahu uvedenom v tejto zmluve spracúvané. Účelom spracúvania osobných údajov je najmä evidencia 
tejto zmluvy u prenajímateľa. Nájomca udeľuje tento súhlas dobrovoľne na dobu neurčitú. Po ukončení 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy a vysporiadaní všetkých záväzkov a pohľadávok súvisiacich s touto 
zmluvou môže nájomca súhlas odvolať písomným oznámením doručeným prenajímateľovi. Účinky 
odvolania súhlasu nastanú až po skončení účelu spracúvania osobných údajov, povinnosť spracúvania 
ktorých vyplýva prenajímateľovi z osobitných právnych predpisov. 

7.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých prenajímateľ dostane jeden rovnopis a 
nájomca dostane jeden rovnopis. 

7.7 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, 
vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 
V Bratislave, dňa ......................... V Bratislave, dňa ......................... 
 
Prenajímateľ: Nájomca:  
 
 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
ELVIS, spol. s r.o. Milan Jančát 
Boris Schigunov   
konateľ spoločnosti    
 
 
 


