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Nte§*§§§ffi§ §§§§§ffi§§w&

uxav§*ná dxa §§ §§5, s§6 n s§s a} *bťnmskdho xák*níkl v plam*m m*gí a nn uákJadó *x. V§, ods{"

l§;ufu-á- dr-*pxi J. z§ls§, ry***t * Rgdcr: m§sťa Přeiov*. * hosp*§xť*ní e ob*§ffi{§ni bYtY, ve

unšni vnitfuihc pfudpisx č. tS/§S,

meei

st*tutárgilgE nrěst*m, P§*rov, zastoupeným*a?ry:d qBráv*u m*sta F§erova, tslahgsl*vov& 3,

řfumv, zas{*up*nou ř*ditelem Ant*g{n*m ilfťíMker§

{dále j*n prc:axj ínratei}

a

jméno a př§.}m*n§l

(dále jrumájem**}

čt" §-

pře§m§§*m n§§m,* §e by§, d§* dř§v* p§aťxýc& wťcdp$s& km§a6wníe§a-{s,§*adxe+:} * §" Pck*§i

a kuckymá m př*ewď*msfog*x pm{řw dcmx * řr*u*ďp* --,- 
řl ,#

ak§eptl{

F*§ebnó pť*sn* xda3*, pro výpo§*§ et*j*mnéhc as9u }:$_*y v evidmi#nínn trist*, kt*rý tv*ř

př{trohu ň_ 3 tét* u*r*"*ď. gryó &y** **ffi_Ť,r_v§ki m příslw§wsas*v{ jscnu dátre p*&*bn§ wv*de*y :

li***a*m o př*vx*t§ b}k,_ k*u tv*ři př{l*fum ó" ž td{s xmnauql"

Frcnajlm*§*§ se d*}ro# * *ájem*em 31 
smy*lu §§§ § s§s a,} ob#awského u*kgnftw g sn*g,§mj k&š*,

ee s*alry nájernce;;ť§t,K§ §.§§?,;;ťirn, ř*-ku** je sptn*}á mejp*nd§ji při podpisu tétr

nájernní sml*uvy.

piarr*jim*te§ se zavazx3e kauc§ ulcfit.na sv*ffi beá**vním ťr§tuu a PcuŽÍt ť:řt§ §nfifiČnÍ Pr*střeák

p0{1ž§ k *iwad§ ŇJ**"*r* na nx3em*em, slx*báeh spoje::ýe,tr 9 
uŽ{váním bYŤu m jimýc

nohledáv*k,-}ěi *ájffiň *dilk-s u **áÓ*, exl** *Ů vykŮnntelnlřr* eozkodetusm soudu' {

*j **** p{semně *xrtaelýctt,

vla§ffi{ kauee * pr&va a povixncsii_ e tót* smlo§vy, ťýkájíeí s* kauee, pŠ**háa*já na osobrq n

kt*rou pť*jda -áj-* Ů;ř*ffiŇŇ by* d1* pfis1 
"*t, 

b**, z*k" v plaglérxt m*n{"

V Břípadě opráver*n*§ro č*rpán{ kaqi*e §* sffi"e&y pr*n:ajĚmntw{e je náj*xnoe p*vinem d* j*dl1*h

;#-{ffi *áqeŇ u"-ň qsá p,**#*dky doplnit,

N*dsd§*§ď t*to lh&ey buďe posaáovámo za kub* p#§§§*eí Poviaaosd naiemc,-e.§t€ 
'*§' 

§ 7i i' s&

2 pimr. b} abčansrcédo xxoňixn s x"rc*ct§# e**jm*elg ánt ná"lemci výp*věď e e*jmu by{tl,

Pronajírrr*tet je pov!.x§n pCI sks§}§§&i ná.}mTa vřátit_kax§ťt májemci Ťi:O§§ kter*mu sv§d

roeho&rut{ soudu q*b* ji§óhc veřejn*h* ťř_s_ s* stejnými ,3řifiky, psfud nebytra čerpán4 do

frffiru; a"__ t ai ay:-tyt vyktia*n a pše*án pron*jimx*li,

čt" u.

Fr*nai{mat*tr přerr*cháv& by§ uvď*ný v čl, í, t*tCI sxnlouvy do užíváxá na dobu rrrĎitou s r3činno

od §9.1,2$tr? dc iS,!,ž*tr5,



t

§/g ,,ful§,
§#/ffi
Y

\

čt" m.

N&jem*e s* eavam;§c p3x§t pxorlajimxteii, x*sŤ*up*cx*mu §ongovnl qpr&v*u rx*sta PŤ§ť$§&

m*slčxt&:
_ smlwvm§ nÁjesearr* § byť$ v d*hod§1§tó s§i d§s evidgmčxíhn lícs*

" eŇrá §t**** p**xyt*v*xá s §šŘ{vŇffi b3tra {máůch*vě), *§eat*vem* v *vid*m§njm §§§& k#ťj

j* přílcb*u tót* srniorrvy

T3.to xáJ*§ty na *hra$y jsCIrt urůend:

- *i§t§ní, pr*h3ídky a rerriae spa3§n*vSc,k ecst

_ aadodsvku tcpíx a txp§* vody ďe platxý*k *n*vý*k yýK§*ffi F"€§ če vyb§, *, 3?ž#*#1 sb, l

*. n5řť3fi81 §h" v plam*m m§ní

_ úkxid spolm§ný*h pr*stor v d*m§, *sv*tloxí xpol*čný*št prost*r v d*mě, př{bti**v§*

pop*txrig*výgh gt&el*b

_ ffň dudávku v*ďy e cdvád§m§ *dpď:ríctt v*s {v**n* 33t**n*} 
d§* vykt, ó2$€0#t §b, vo m#n

bxdgj*na* pre*$isťr * platný*}r cem*výeh výffi§Ň §€y ťŘ

_ p*plat*k n* na#váx{ d*tnovx{ p#ds3"§y dl* }xhl" č__§ffi*/1s§* §b,, kťes*1l se prcvád{ #kcx {

5ž*li§ý* s*" * ec*x*x, ,* *&*í p****3xt*m px**pis* * p*g*d bs}de t**!váxm,

§ggals§v§í strmaxy w d*h*#iy, á* m&jemné bxd* m**n* ffi§3&nit b$ď d*b*d*w n*b* dle pr&vmffi

ť3fud$isrs_ kťgrÝ bi:d* výp***t *xj*mxáú* * jebm výš{ uprav*vat, **b* * míxu imfiaee, vylt§á§*x

b*ký* *fiŇ*kýsŘ tlš,a,dgm, a t* k de&§ v§h§&{o§{"

pr*nnjimx{*§ mr*Ř* j*uíea*stsamelě rceěnlt vý§i n*j*mx*h*,P*kw§ §xk stmm*v§ aol&§mí §*Y§$ Pť#Pi

§ý§r msxí**gnlu x*iuá á ea"*x pmsfu"tov*sx§.y *Ň byť§ {tffiv" s§u*by} mnŮ*g pmmajftr:w§

mr*rút" j*-ií pr* w §xu*á vyplŇ*3g*r e* ml§ny dnm* mx§§tmím PŠedPÍx*sxr n*M x r*m§a*dmu

cexxnrých orgsm& pcpř, x d*§{ch d5****" §m&nu iiu*my om*m§ m&j*rnei pr*na.jiaaate3 píseruum*,

*táj*mm* vč. eál*h xa Bk§m§ p*skryt*van& x uffiv&ssi§t hPtx s* P3** měs{§n#, & & n*.!P*xdějí t

r,*s*,*dník* aw* uex*txo'á**gnu, p-á"#rí-b-ý sťáv§r€ pr*ápl* **x*"**e3ryxk" NceaPlat{"ii nájcxl

ffiffi%T-ffi-rffiy § elocx'e*uu§iou*i*'**xv&nrni *ytr* do §dn* p* jeji*h sPla*a*sti,

p"'oio** zaplatí{ pr*na.!{xnm,t*§ p*ptn§ck m pradlenJ,

č§" §§-

t*lseme* s* aavaxasj*, ž* bude.ut{vx§ uv*.d*mý byt výh§§d§ě k bYdlctt§- K jim*rmu ix§*}u 1n* bYt-

j;ř- č**u, u*{vgt B*xc* sw sorrblns*m pr*n*jíxnnte1*,

§#* sa *ájem*e xnv*xrlj*:

-v*smys§w§fi6§,*dat"{sbčncxk§hguák*xíkttvpiatnémm§m{wn*řnitpřís@prxaCIvmkt
pronxj§xnxt*m tá k**txol*u -d-'byt j*hc_vybxv*ní, scuč"*sti a přísiu§enstv{ js*a u#vť

řád§fi§ ry*s*bem g ciffiažnit e-d**§_ů"; poo*r*opo prcnajímatel*mr odďty rněř§c

fieř{frtrK{* agMx§ďo,h v byt#

_ pr*vásět ďom*rrnl ůklid vo ryl§q§nýeh ťr_try§ráshí1: 
d*h*dy s osteteíí$i nájemci pcell* mí*

přístušný*b B*Ň**, ryr,u:iut é, *ixnau ,p"l***ý*n prosto_r demu jako jsou akod

safuCIdi§t§, ,K,Ň§ŇŇ'6u§, x3klid §h§d§ík} pruá á**um vČ. odkliz*n{ sn&hu' V přtp

neplrrěn{ t*a*ďffiňeď*jxx prgaaj*natel úklid ma n*ktrady náj*m*e"



čt" v.
Náje.sn** n:rl.že promaje$ byt ,ieb* č.*sť př*n*ehat jin*mw do podnáj*l§ ná *obtl urČenou ve

smlow* o p*dnájmu §*bCI b€ž čap*vónr* rm§sn{ jen n p§s*mrým sc$klasmm pronajínaat*l*.

čl" w.
l. Náj*mc* je p*virten *mánrit pr*naj{rcx*li :

_ každou m&gw v pcčťu osob, kt*# *Bo!*čn§ s náj*mreem uživmjí b}* rr#. j§ji*h oscbn§th ťldej*

*Á*oo, pííjrunaí,-da§um aercx**!, utámi p$*}ošx*st} do 1§-tí dnů od p*sl*dmí skute§nosti

- pg#ebrr sp§&v! kt*ré má pr*vád§t prcnajírnnt*!"

2, §romaj*nat*§ a nájemee se dnhcd§§, ** k*rně nák§aďŘ na dr*hlt* fipťev§ a nák§ad* *pojonýlh 3
bffiď* *dr*b*1g §i *3*** zaj§§t'wj* m kxwd§ vešk*a* trp§evy a výxm§ay vrwhgí*h §áxí P*dlah
,*uá* p*d§*hový*lr uryttn u,i*x*i* *pťevy á vým§my dál* *ved*;aý*h r.g§árova*{*h BředrmČt*

*Ň**t-r w*třngkm vybgvon§ v hyt*u a |9 v§wtn* í}ákled* sp*j*raý*§ s .lajick d*3,*.alry,

ň*x*l, případný*k §o**bný*b sóvie{, přip*j.oní apo*" J*d§}á s* rejn"r*tt* c n§sl*d*jící

§;d**,ry ájd:rux ve§kgr* s§§ffiy; tryidln 
"8ew* 

*99t} qT a §T, spcr*ky, prč{eí §*ubY, vnřiČ*,

á**xp*k* ii"§a,, vestav§r:$ ski-ín*^v**m* sp{fu{*fu okř§c.a#§ vndy vfutn§ kombím*vas:ý*§

Hoz*tcv* mssy v*eme xpl*thovaň&, bid*ry- u*y, sprehova*§ fu**y, v*d*v*dn§ hNt*ri* v*eter#

oýtox*u"ýut v*ntilli, ,r*Prud1*, *.am*sm&á dfu*y,- v*doam§sy gaa stuď*n*w vodr:, dig*st*ř*

{naxgva*g pw}, p*§tcv::§ **§:r*nky, y&í§§i dv*§** w{t§d§*_ íx&,ax§§i§*"

Nájent** byi mptr"*xučnn Ž.* do b§k§ §}dr§hy pe§Ťí i seř§xtlvfu{ g *dťŽba kovánJ okon a

i*fitňo**t aoóx v**txsprornnz&v*§$ pohyb{ffick č*sti k*v*:rt, a t* ji* i v uáru§rdeh trhr}tác}t.

Fr*najťmnt*1 bud* rxj§-§ťovat v$xr*sry vcd*m*r& na TT."řV, t*rm*s€etic§ch venálr} nx mdiát*recřt

út n indlqridu&tní*h gccs§í*va§r} t*p*ýek néklaď& {m§řičr} *oBtra} na radiátmregk q":Y s ťíxrr, Že

nák§a*y nx $o zn§ág$vg*§ př*ům*tP bwdutl r*x*§t*v&vány xájen:c§ ťcnnnrr m§s{řn{gh qrl§ed v*

sp*jiťtsti s náj*xrným"

čx" vlg"

ťánjk rr*jrnu by*l

_ N*j*nr bytu xa*ikst* dle § ?1*, odg{ 1 ffibčam*k$h* e§k*x&w v plaffiórn aněi:Í PÍs*ntncu

dcá*dox mee{ nájerac*r* a prwaj{maiolene n*b* p§s*amro* výpnv*dí.

_ V př{pad§, *e *ájem b}Ťt* hy§ *j*d*&n na dr:bu *r*ít*t4 skonč{ uplynutírxr tet* d*bY.

_ y pis*mnó nripov*di n.us{ bfi uv*d*na lkt}te kdy m& nájcm skonči{, a to n*jrnómě 3 měsÍea

,dr;bý *tŇha kc komei kn§*n*áťrr&* m§sí**"

_ řronajínrat*§ m*ž* náj*m b$u qrp*věd§t jen dtr* rismnovem{ § 711,§:1. 2 písP, 
1) l} *) dJ 

,*l
§b,á. aákonku n |1*to** **#, ip**r*Ň* sou&l d§e usear*vex§ § ?itr a, cdst, 1 pism" a) b}

c} d}.,

p* dnikir nájmu bytx j* májemee pcvin*er byt lryk§dlt a vy,ltlizený cdCIvudat Prnnaj{mat*li se vŠÍnt

tybavením * *x*u*iá o*'rt**, *;x*Á:J: pr*-*-r u er&t*cn*itm k mor"ouálaímu oPo#oboni Při

ťádném ufivání a r:or*u*" * o*evzá*mt *yti Ómu*imai*li se p*ídí eápis v protok*lu o Pť*rrrat§

bi,tit.



\*

t

*t. vrm"

Závěrgčgá u.st*ŘgvefrÍ

Vznitrale-li nájem*i šktda epůs*b*rrÁ pr*nqjímaa§*}*sq k§ed{ t*t* §kodu pr*najímaíet, Yu§iik§§,

!i prcxaj{m*t*1{ §koda apltrs*b*m* n*jomc*rn n*bo t#miu ktgř§ g ntm byd1{, hradá mto §k*c

nájemee.

N§enn** nesml v byt$ provád§t sl*vebmí ú§g*ry, čí ji§e podstatné ffiffifuy bee písexaxa*}

s*rr3rl*su pronajím#etr*, a §* *cxi §avte§ffií náklady,

Fok*d t*t* mrlouv* rrest§$?oví jí$ek, pJat{ o p#vrutr a povimaostee}e n§j*mree i prcm*j{rmnte

vyplpvaj§eíc}e a nájenmťk* pcměru usťamgveď Sb**xsk*}:o e§kge{kir v ptatn*m ro:*x

piě*bisni j*j prov*d*jic{ck g d*pt&ujíeí*b a pimŘ*k* §*xx*qď§j3r* ř*dq kt** so n$Sem

eavaxwje d*drž*vaf,

&^ N63*mď sml*cave s* vyb*mwj* v* dv*u vyhctmv*ná*fu a *i*}#, po jednom *b,drái kaŽ

§traťtá.

5" §oda{ky k t$to smloúv§ mr*sí m§t pisam*ou fuexnic,

6. §gnl*xvn xab§á platn*stá p*siďrx{rrr pndpisem sm}{§ve§ §tr§§y,

v. Náj*m*e {spol.*ájcaetei} j* fisou} p*vin*n {poví.rmi} om*mit pr*xm,iím*e}§ dg 1§*nfi zrm§r:r

e*á* *nobbyd§xecu 6xlxlxx*ných3 vffi tak aby xál*lty za slrsřb3 t§*jon* s uXrráxím b3

i*wy b§t rlčr*v&ny ** ntáslu*:t3íe&* m§xíoe oď vxníku roxh*d*ý*h gkutgčnosť pro *čt*v4
pcng{*n* té§m p*vinx*sti s pr*ďí*ním §ed X m#s§* buď* poxr*r*vás* jako b§§b,* Pozu§t

povixrmosí{ 
"yptý*e*g*ť*k 

ao*3ma b3*a dt* § Ťtá, nd*a ?, p{sxn,b} ůbčffi§kéhc zák*n§

vplntn*m aměx{.

§. V pšípd§, ře náj*m*e * *x*by v byt# bydniei bred*u ď*drftpvať §*m*vn{ řad- p§nst v*§k1

p*"l**x*, kts§sliffi? vwlývejí e::á§mu bs*x a x n#j*mmá s#ouvy x xebxd*u p*ru§*vat d*l

;-*§. v d*rc}§ a n§j*xxe*e fua:d* respckova§ ffiý§eM a{lemrx*ho d§* v té d*bě platnéh* Právej
pfudúsu nebo nn l1s*ve& cbryk3*h* náj*mm§b** p*kud tak*vý přcdpis nebrade, zavam:j*

ir.oŇg**tu§ *aavřťt s er*jerat**m n*ťO§ n*j*mď smlguvu k těgxw* bytu na dobag Sí tct x P
gla d*b;"e n*urč,§ť* tl "

9, Náj*mce B*dpás*m sm:r§**try výsíovrr§ pr*§:§e§uje a čiď m*sporn3tm, ž* prnn*j{ma§*li de3

smys3u Ň §-x3n_ *dst {§}, písm. §} ff*k. X33l2S*ů §&, * gvid*:wí ohyvatel v pla{:ruérn mx
u *oo1*d* sg xákorrem e. r*tl**a$ §h" o *ehragt* os*bm{*h *dajů a aa§nó někt*xý*h eák*

v plnfu§m m*m§, **alhi*s s vyx*ívá*ínt svóho rodndka ř{x}a pr,o rlče}y paeb Pr*xajÍ*mtele.

V Pfunově dne lS.Ot,,2812

konajírnxt*nl Náj*m**:

n*$$sVŤ{i $ipn&vg
':§ risxtc

Anmnín Čegh*k
ťdit*l argnnieaee

Přítro}ry: č, tr * evidcttčn§ §gt" 
§" 2 * protokoi o pfutxeť bytu


