Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
floroBip npo HaflaHHH >KWTJia ôixceHUHM
podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca (ďalej len „Nariadenie vlády“)
uzatvorená medzi Zmluvnými stranami:
(ďalej spolu len „Zmluva“)
BiflnoBiflHO ao § 51 3aKOHy Ne 40/1964 36. ÚUBinbHnň KO/teKC, 3i 3MÍHaMW, y noeAHaHHi 3 § 2 YpnAOBoro pernaMeHTy
CnoBaqbKOí PecnyôniKM Ne 99/2022 3.3. npo HaAaHHB BHecxy Ha npojKWBaHHfl 6i>xeHua (Aani- «flepx<aBHMM

pernaMeHT»), yícnaAeHiiM mí>k floroBipHUMM CTopoHaMw:
(Aani - «floroBÍp»)
Oprávnená osoba (FO)12
* lYnoeHoeaweHa ocoôa (cf)Í3UHHa ocoôa)1:

Meno a priezvisko:/ Im’b ma npi3eume:____________________________________________________________________

Dátum narodenia: Iflama HapodxeHHa:____________________________________________________________________
Trvalé bytom: iriocmiÚHUú noôym:

IBAN:_____________________________________________________________________________________________ ______

Kontakt:/ KoHmaxm:
Oprávnená osoba (PO) / YnoeHoeaxeHa ocoôa (topudu^Ha ocoôa):

Názov:/Ha3ea: Mesto Nová Baňa
IČO:/ Kod:00320897 __________________

Sídlo: IMictje3Haxod>t<eHHH: Námestie slobody 1, 96801 Nová Baňa__________________________________________
Štatutárny orgán:/CmamymHuu opaaH: primátor mesta

Zapísaný v: /3apeecmpoeaHUÚ e: Štatistickom úrade
IBAN: SK190200 0000 000014429422_____________________________________________________________________

Kontakt: /KoHmaxm: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

(ďalej len „Oprávnená osoba“)/(Aani - «ynoBHOBaxeHa oco6a»)
Odídenec*: SixeHem/:
Meno a priezvisko: /Im’h ma npi3eutue: Olena ZHUKOVA

Dátum narodenia: /"
Miesto narodenia: t
Štátna príslušnosť:

Identifikátor: lldeHr
Rodné číslo: Iľlepc

Cestovný doklad: /i
Trvalé bydlisko: Iľh

Predchádzajúci pobyt*: II lonepedHe nepei
Číslo dokladu o tolerovanom pobyte: /N° č

KontaktZKoHma/cm

(ďalej len „Odídem
(Oprávnená osoba a Odídenec ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)/(ynoBHOBa>KeHa ocoôa i BixeHepb Ha/jani

ÍMeHyiOTbCA «Ctopohm floroBopy»)
Nehnuteľnosť / HepyxoMicmt,:
Druh stavby4: ITun ôyduHKy4: bytový dom

UWcaJBynuun: Pod sekvojou 19/9

1 v prípade podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti je potrebné vyplniť
všetkých spoluvlastníkov/ y BunaAxy cninbHOľ BnacHOCTi a6o MaňHa rpoMaAn HeoôxiAHO 3anoBHWTn bcíx cniBBnacHWKiB
2 odídencom sa rozumie cudzinec podľa § 2 písm. e) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení s uznesením vlády č. 144 z 28. februára 2022. Odídenec uvedie svoje údaje uvedené v doklade o
tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením "ODÍDENEC" alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“
a číslo tohto dokladu./ 6i>KeHei4b, niA hum po3yMieTbcn ÍHO3eMeLib bíahobíaho ao § 2(Ň) e) 3axoHy N° 480/2002 3BOAy
33KOHÍB npo HaAaHHn npuTynxy Ta npo BHeceHHH 3míh ao acakux 33kohíb y noeAHaHHi 3 nocTaHOBOío Yp«Ay Ne 144 bía 28.
ntOToro 2022 poxy. EixeHeub HaAae cboí ashí, mo MicTSTbcn b AOKVMeHTi npo AQ3BoneHe npoxnBaHHs Ha TepuTopií
CnoBaubKoí Pecnv6niKi/i 3 no3HaMKO>o «5l>KEHEUb» a6o 3 no3HaMKoio «TMMMACOBI4I/I nPHTyjlOK» Ta HOMep uboro
AOKVMeHTa.
s vyplniť len v prípade, ak sa predchádzajúci pobyt nezhoduje s trvalým bydliskom/ 3anoBHtoBaTwca TinbKii b TOMy BunaAKy,
n klu o nonepeAHe npoxnBaHHn He 36iraeTbCR 3 nocriííHMM MicqeM npoxnBaHHa
4 napr. byt v bytovom dome, rodinný dom, byt v rodinnom dome, byt v nebytovej budove a pod., ktoré slúžia na trvalé
bývanie ./nanpuKnaA, KBapTupa b ĎaraTOKBapTupHOMy ôyAHHKy, npuBaTHMíí ôyAWHOK, KBapTupa b npwBaTHOMy ôyAHHxy a
t.a. akí e MicueM nocTiŇHoro npox<MBaHHA

1

Súpisné číslo: /iHeeHmapHuu HOMep: 1892

Parcelné číslo:/ HoMep dii&Hxu: 6320/42

Katastrálne územie/: Kadacmpoea mepumopia: Nová Baňa

Obec:/Cenuine: Nová Baňa
Okres:/PauoH: Žarnovica

List vlastníctva č.: ICeidopmeo npo npaeo enacHOcmi Ha HepyxoMicmb Ne: 3853
Okresný úrad Žarnovica, katastrálny odbor/PaŇOHHe bíaomctbo Žarnovica, eiddin xadacmpy
(ďalej len „Nehnuteľnosť“)/(Aani «HepyxoMÍcmb»)

ČI. I Úvodné ustanovenia:

1. Účelom

Zmluvy

bezodplatného

ČTaTTíi 1 BcTynHÍ nonoxeHHfli

je

ubytovania

s ozbrojeným

konfliktom

na

zákonom

480/2002

Z.

č.

a doplnení

niektorých

dočasného 1.

poskytnutie
Odídencovi

Ukrajine,

MeTOio

v súvislosti
v súlade

so

z.

o azyle

a o zmene

zákonov

v znení

neskorších

3B'A3Ky

vyhlasuje,

osoba

3Í

HaflaHHA

npojKUBaHHA

3ÔpOÍÍHl1M

TWMHacoBoro

y

ôixeHmo

YKpaTHÍ,

B

KOHt|)nÍKTOM

BiflnoBiflHO flo 3aKOHy Ne 480/2002 ľlpo HaflaHHA

npuTynxy Ta

BHeceHHA 3míh

npo

fleflxnx

ao

33KOHÍB b aKTyanbHiií pe/jaKuií (flani - 3a«oH

predpisov (ďalej len „Zákon o azyle“).

2. Oprávnená

e

floroBopy

6e3KOLUTOBHoro

že

npo «HaflaHH« npwynKyw).

ubytovanie

poskytované Odídencovi na základe tejto Zmluvy je 2. ynoBHOBa>xeHa ocoôa 3aflBnae, 1140 noMeujKaHHR,

bezodplatné.

axe HaflaeTbCs ôijxeHLieBi 3riflHO qboro floroBopy

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že Oprávnená osoba

e 6e3KOLUTOBHMM.

má právo uplatniť si príspevok za ubytovanie Odídenca 3.

CTopoHW

floroBopy

ôepyTb

po

Mae

npaBo

yBaru,

1140

podľa § 36a Zákona o azyle v spojení s § 1 Nariadenia

ynoBHOBaxeHa

vlády.

BMnnaTy 3a noceneHHs BixeHqn 3rÍAHO 3 § 36a

4. Oprávnená osoba vyhlasuje, že sa na ňu nevzťahujú

§ 1 PiLueHHA yp«Ay.

4.

5. Odidenec vyhlasuje, že sa mu neposkytuje ubytovanie

cbOMoro

ubytovania, je povinný raz mesačne

oznámiť

OTpHMaHHfl

OÔMexeHHR

BnnnaTM 3haho § 36a, aÔ3au 2 ujocToro Ta

6. Odidenec vyhlasuje, že berie na vedomie, že počas
osobne

ynoBHOBaxeHa ocoôa 3aaBnae, mo Ha Heľ He

pO3nOBCIOA>KyK)TbCfl

v azylovom zariadení.
poskytovania

OTpuMaTM

3aKOHy npo TWMMacoBwŕí npmynoK bíaoobíaho ao

obmedzenia poskytovania príspevku podľa § 36a ods.
2 šiestej a siedmej vety Zákona o azyle.

ocoôa

obci,

že

mu

Oprávnená

peMeHHH

npo

3axoHy

THMHacoBwŕí

npwTynoK.

osoba 5. BixeHeub 3aaBnne, mo ŇOMy He HaAaeTbcn Micqe

poskytuje ubytovanie.

Ana npoxHBaHHA

b

npi/iTynxy

ahh

5. BixeHeub 3aaBnae, mo ôepe

ôixeHqiB.

ao

yBarw, 1140

nepioA noKH ŇOMy HaAaeTbca >xurrno
pa3

B

MÍCHLlb

nOBiAOMHATM

B

bíh

b

noBWHeH

MÍCLieBHÍÍ

MyHÍLivinaniTeT (Micbxy/cinbcbxy paAy) npo Te, mo
ynoBHOBaxeHa ocoôa HaAae ŇOMy xktjio.

ČI. II Predmet Zmluvy:

ČTarm II npeAMeT floroBopy

1. Oprávnená osoba je výlučným vlastníkom / podielovým

1.

Nehnuteľnosti.
2. Nehnuteľnosť pozostáva z6:

ôea-Aoni- HepyxoMOCTi.
2. HepyxoMicTb cxnaAaeTbcn 36

ynoBHOBaxeHa

ocoôa

e

oahoocíôhwm

vstupnej chodby

kuchyňa s obývačkou
izba

izba
kúpeľňa a wc
3. V Nehnuteľnosti sa nachádzajú hnuteľné veci7:

3. B HepyxoMOCTi 3HaxoAHTbca HacTynHe pyxoMe
MaŇHO7:

kuchynská linka so spotrebičmi

4. Oprávnená osoba prenecháva Nehnuteľnosť / časťNehnuteľnosti8 Odídencovi do dočasného užívania
výlučne

na

účel

uvedený

v tejto

Zmluve

podmienok uvedených v tejto Zmluve.

a za

4. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3anmuae HepyxoMicTb /

5 nehodiace sa prečiarknuť/HeniAxoflame nepeKpecniiTM
6 povinne uviesť počet obytných miestností Nehnuteľnosti alebo celkovú ubytovaciu kapacitu Nehnuteľnosti/o6oB’s3KOBo
BK33aTn KiribKÍCTb >kmtjiobwx kímhbt b HepyxoMOCTi (a6o 3aranbHy KinbxiCTb ntofleň skí Moxyrb npo>xnBaTH b Taxiň
HepyxoMocri)
7 možné uviesť špecifikáciu hnuteľných vecí v Nehnuteľnosti / 3a SaxaHH^M BKa33Tw KOHxpeTHÍ AaHi npo pyxoMe MaňHO b
HepyxoMOCTi
8 nehodiace sa prečiarknuť/HenÍAxoAsme nepexpecnnTn

2

5. Oprávnená osoba vyhlasuje, že9

UacTMuy HepyynMQgTi8 ÔiXíeHLVO, B TUMMaCOBe

[^] ide o Nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie, ktorá

spĺňa minimálne požiadavky podľa § 8 ods. 2
vyhlášky
republiky

Ministerstva

č.

zdravotníctva

259/2008

Z. z.

o podrobnostiach

vnútorné

o požiadavkách

na

a o minimálnych

požiadavkách

Slovenskej

KOpUCTyBaHHfl BMKJIIOHHO 3 MeTOK), 333HaHeHOK) B

qiíí Yrofli, i Ha yMOBax, 3a3HaMeHHx y qii/i Yrofli.
5. ynoBHOBa>KeHa ocoôa 3anBnae, mo9

MOBa

[V]

nOCTaHOBH MiHÍCTepCTBa OXOpOHH 3flOpOB’fl

CnoBaqbKOi

na

ubytovacie zariadenie podľa § 9 ods. 1 a 2 vyhlášky

požiadavkách

na

PecnyôniKW

Ne 259/2008 ľlpo

fleTani bhmot ctocobho BHyTpiujHboľ nacTHHW

budov

a o minimálnych

byty nižšieho

štandardu a na

ôyfliBenb

Ta

KBapTWp

HMLUOrO

MiHiManbHi

npo

pÍBHfl

Ta

BMMorn

ao

A™

MÍCLlb

noceneHHA ana riAHoro BMKopncTaHHA 3riflH0

č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách

prostredie

BiflnoBiflae

nxa

budov

riadne užívanie na dohodnutý účel, alebo
□ ide o Nehnuteľnosť, ktorá spĺňa požiadavky

vnútorné

HepyxoMicTb,

na byty nižšieho

prostredie

štandardu a na ubytovacie zariadenia, a to na

na

npo

MÍHÍMant>HiiM BWMoraM 3riflH0 3 § 8, aÔ3aq 2

3 AOMOBneHoio Meralo aôo
|

MOBa

npo

BWMoraM flna

ubytovacie zariadenia

HepyxoMicTb,
xcmtbobmx

axa

BÍAnoBiAae

npocTopiB 3haho § 9,

aÔ3. 1 Ta 2 nocTaHOBW Ne 259/2008 3axoHy

npo noflpoÔHLii Ta BWMorn ao BHyTpiujHboro

npocTopy ôyAieni Ta npo MiHiManbHi BWMorvi
ľuoao

KBapTup Hmnoro CTaHAapTy Ta

ujoao

jKWTnoBHx nnom.
ČI. Ill Doba ubytovania:

1. Zmluvné strany sa

ČTarm III TpwBaniCTb npoxHBaHHn:

dohodli, že

Oprávnená osoba

1. CTopoHW noroAJKyioTbCfl, no YnoBHOBaxeHa
ocoôa 3anwLUHTb ôbKeHLpo HepyxoMicTb10 /-HaGrwwy

prenecháva
Odídencovi
Nehnuteľnosť
/
časť
Nehnuteľnosti10 do ^užívania na dobu určitú od
.3..-...... do
..... [í.
(ďalej len
„Doba

WepyxoMocii-An.a BMKopwcTaHHH npoTaroM neBHoro
nepioAy c
...... ^.4. no ....:(.7...A...4c

ubytovania“).

(Aani - «nepioa po3MÍineHHR»).
2. KinbKicTb HOMeŇ npoxHBaHHA BixeHqa
niAnwcaHHA AoroBopy:.................11

2. Počet nocí ubytovania Odídenca do dňa uzatvorenia
Zmluvy: ................ 11
ČI. IV Práva a povinnosti Zmluvných strán:

ČTarm IV ľlpaBa Ta

oôob’si3km

ao

floroBipHtix

Ctopíh:

1. Oprávnená osoba je povinná odovzdať Odídencovi

Nehnuteľnosť v stave spôsobilom na riadne užívanie.

2. Odídenec je oprávnený užívať Nehnuteľnosť výlučne
na bývanie.

3. Po

dohode

s

Odídencom

je

Oprávnená

osoba

oprávnená vstúpiť do Nehnuteľnosti, výlučne však za

prítomnosti Odídenca.

4. 0 potrebe opráv sú Oprávnená osoba ako i Odídenec
povinní informovať druhú Zmluvnú stranu bez
zbytočného odkladu. Odídenec je povinný bez
zbytočného odkladu oznámiť Oprávnenej osobe
potrebu opráv Nehnuteľnosti, ktoré má znášať
Oprávnená osoba a umožniť mu ich vykonanie; inak
Odídenec zodpovedá za škodu vzniknutú nesplnením
si tejto povinnosti.
5. Oprávnená osoba nezodpovedá za vlastný majetok
Odídenca, ktorý sa nachádza v Nehnuteľnosti.
6. Odídenec je povinný:
a)
udržiavať Nehnuteľnosť v čistom a užívateľnom
b)

MaííHO

3a

BixeHqn

stave;

HepyxoMOCTi.

zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohlo

6. BixeHeqb 3o6oB’n3aHwíí:

dôjsť ku škodám na Nehnuteľnosti;

7.

1. ynoBHOBa>KeHa ocoôa 3oôoB's3aHa nepeAa™
BixeHqto HepyxoMicTb b CTaHi, HeoôxiAHOMy atia
HOpManbHOrO BUKOpUCTaHHS.
2.
BixeHeqb,
Mae
npaBO
BHKopncTosyBaTn
HepyxoMicTb BkixntOHHO aha xMTna.
3. 3a noroAxeHHSM 3 BixeHqeM, ynoBHOBa>KeHa
ocoôa Mae npaBO yBiŕíTw ao HepyxoMOCTi, ane TinbKw
b npncyTHOCTÍ Bi>KeHqs.
4.
ynoBHOBaweHa ocoôa,
a Taxox BiJKeHeqb
30Ô0B's3aHÍ ÍHCpopMyBaTM ÍHLuy floroBipHy CTopoHy
npo HeoôxiAHicTb peMOHTy ôe3 HeBwnpaBAaHOi
aaTpnMKM.
BixeHeqb
3o6oB'«3aHnŕí
ôe3
HeBwnpaBAaHOi 3aTpnMKn noBÍAOMMTw YnoBHOBaxceHy
ocoôy npo HeoôxiAHicTb peMOHTy HepyxoMOCTi, skhiŽí
noBHHHa BHK0H3TH YnoBHOBaxeHa ocoôa, i asth Yň
MO>KnHBÍCTb BWKOHyBaTM HeOÔXiAHMM peMOHT, B
iHUJOMy BunaAKy BixeHeqb Hece BÍAnoBiAanbHicTb 3a
LUKOAy, sxa BMHHKHe Mepe3 HeBWKOHaHHn qboro
3OÔOB’fl3aHHS
5. ynoBHOBaxceHa ocoôa He Hece BÍAnoBÍAanbHOCTÍ
nxe

dodržiavať

hygienické predpisy;

6) yTpwMyBaTwcn

d)

uhrádzať drobné opravy (napr. výmena žiarovky

3aBAaTn LBKOAw HepyxoMOCTi;

a pod.) spojené s bežnou údržbou Nehnuteľnosti

b)

do výšky sumy 30,- EUR.

ririeHw;

bezpečnostné

b

a) yTpHMyBaTH HepyxoMicTb b MWCTOMy i 3pyMHOMy

c)

protipožiarne,

3HaxoAHTbcs

a

Odídenec nie je oprávnený bez písomného súhlasu

Ann KopwcTyBana CTaHi;

r)

bía

ôyAb-nKwx A’^. «kí MOxyTb

AOTpMMyBaTMcn npaBHn noxexHOí 6e3neKM, Ta
onnaTMTn

He3HanHnŇ

peMOHT

(HanpHKnaA,

9

Oprávnená osoba krížikom vyznačí zodpovedajúcu možnosť/YnoBHOBaxeHa ocoôa xpecTUKOM no3HaMUTb noTpiôHwň
BapiaHT
10 nehodiace sa prečiarknuť/Heni/ixoflflLqe nepexpecnnTn
11 vyplniť len v prípade, ak sa Zmluva uzatvorila až po začatí poskytovania ubytovania Odídencovi/ 3anoBHUTM nnuje bkliio

floroBip ôyno niflnucano nicna Toro hk nonanocb npoxwBaHHA BixeHĽiH

3

Oprávnenej osoby vykonať v Nehnuteľnosti stavebné
úpravy alebo iné podstatné zmeny, a to ani na svoje
náklady.
8. Odidenec nie je oprávnený prenechať Nehnuteľnosť
do podnájmu tretej osobe.

naMnoMxw

3aMÍHy

noB’A3aHww

toho),

3

HopManbHWM oôcnyroByBaHHRM HepyxoMOCTi Ha

cyMy flo 30 CBpo.

7. BixeHeqb He Mae npaBa ôe3 nwcbMOBOí' 3roAw
Poôotw aôo

BwxoHyBaTW

ocoôu

ynoBHOBaxeHoŕ
íhluí

ôyAiBenbHi

3MÍHW b HepyxoMOCTi,

íctothí

H3BÍTb 3a BnaCHMŇ paXyHOK.

8. SixeHeqb He Mae npaBa 3anwujaTW HepyxoMÍCTb
TpeTiŇ ocoôi.

ČI. V Skončenie Zmluvy:

ČTaTTfl V Po3ÍpBaHH5i floroBopy:

Právny vzťah založený touto Zmluvou zaniká:
a)
uplynutím Doby ubytovania, na ktorú bola Zmluva
dojednaná podľa čl. Ill Zmluvy;
b)
písomnou dohodou Zmluvných strán;
c)
písomnou výpoveďou Odídenca za podmienok
uvedených v tejto Zmluve;
d)
písomným odstúpením Oprávnenej osoby od
Zmluvy za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
2. Pred uplynutím
Doby ubytovania je Odidenec
oprávnený ukončiť túto Zmluvu písomnou výpoveďou
kedykoľvek bez udania dôvodu. Výpovedná doba
predstavuje 2 dni. Účinky výpovede Zmluvy nastávajú

1.

uplynutím výpovednej doby.
3. Oprávnená osoba je oprávnená písomne odstúpiť od
tejto Zmluvy, ak:
a)
nastala niektorá zo skutočností podľa § 33
Zákona o azyle
b)
Odidenec hrubo poškodzuje Nehnuteľnosť, jej
príslušenstvo,
spoločné
priestory
a/alebo
spoločné zariadenia;
c)
Odidenec ohrozuje bezpečnosť a/alebo porušuje
dobré mravy v Nehnuteľnosti;
d)
Odidenec užíva Nehnuteľnosť v rozpore s
dohodnutým účelom Zmluvy.
Účinky odstúpenia
od
Zmluvy
nastávajú jeho
doručením Odídencovi.

4.

1. npaBOBiflHOCWHW, BCTaHOBneHi UHM florOBOpOM,
nepecTaioTb aíotw:

a) 3a«ÍHMeHH$i TepMiHy po3MineHHA, Ha akww ôyB
yKJiafleHW/i floroBip bíaoobíaho ao CTarri III

floroBopy;
6) 3a nMCbMOBOK) 3rofloto floroBipHwx Ctopíh;
b)

nWCbMOBWM nOBiflOMneHHRM SixeHLIK) Ha

yMOBax, BMKnafleHkíx y qiw Yrofli;

r) nwcbMOBe bíamobb yooBHOBaxeHOí ocoôu

bía

floroBopy Ha yMOBax, 3a3HaneHux y qiw yrofli.

2. flo 3aKÍHMeHHs ľlepioAy po3MineHHA, BixeHeub

Mae npaBO po3ipBaTW qto yroay, HaflaBUJH
owcbMOBe noBiflOMneHHA

b

ôyAb-Axww Mac ôe3

ôyflb-RKMX npwnwH. ľlepioA aha Toro noô
3anwiuwTw HepyxoMÍCTb

TpuiBaTHMe 2

ahí.

b

TaxoMy BwnaflKy

HacniflKH po3ipBaHHA floroBopy

BWHUKaioTb nicnA 3axÍHMeHHA qboro nepio^y..
3. ynoBHOBaxeHa ocoôa Mae npaBO bwwtw 3 qieí

yroflki

b

nncbMOBÍŇ cjjopMi,

akho:

a) ôyAb-Axww 3 cjoaKTiB, no cTanwcA bíaoobíaho ao
§ 33 3aKOHy ľlpo HaAaHHA opwTynxy ;

6) BixeHqi, rpyôo nowKOflflTb HepyxoMÍCTb, woro

npwnaflflfl, 3ohw 3aranbHoro xopwcTyBaHHA Ta/aôo

Po skončení Zmluvy je Odidenec povinný odovzdať
Oprávnenej osobe Nehnuteľnosť v stave akom ju
Odidenec prevzal,
s prihliadnutím
na obvyklé
opotrebenie.

cninbHi npMMitneuHfl;
b)

BixeHeqb CTaBWTb

oía

oopywye Aoôpi MaHepw

3arpo3y ôe3oexy Ta/aôo

b

HepyxoMOCTi;

4. nicriR po3ÍpBaHHa floroBopy BixeHeqb
3oôoB'A3aHww nepeflaTH yooBHOBaxeHiw ocoôi

HepyxoMÍCTb b TOMy ct3hí, b AKOMy iT b3ab Ha

ceôe, 3 ypaxyBaHHAM 3BWMawHoro BwxopwcTaHHA.
Čl. VI Záverečné ustanovenia:

CTaTTfl VI ľlpmciHueBi nonoxeHHA

1. floroBip Haôwpae fliííCHicTb i mwhhoctí 3 aaTw

2.

podpisu—Zmluvnými--stranami / Zmluva nadobúda

woro niflnMcaHHA floroBipHWMW Ctopohomw. /

platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a

floroBip Haôwpae

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v
Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR

CTopoHaMw i Haôwpae fliwcHicTb 3 aha, HacTynHoro

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka alebo v inom
príslušnom registri.12

peCCTpi AOrOBOpÍB, HO BeAOTbCA ypAAOBWM
ocpicoM CnoBaqbKOŕ Pecnyônixw

Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa spravujú

47a ĽjwBinbHoro xoAexcy aôo b iHwoMy ooTpiÔHOMy

najmä

zákonníka

peecTpi.

predpismi

2. npaBOBÍAHOCWHw, He BperynbOBaHi qieto yroAOto,

ustanoveniami

a všeobecne
3.

záväznými

Občianskeho

právnymi

mwhhoctí

peryniOHDTbCA

úwBinbHoro KOAexcy Ta

a/alebo

neúčinné,

takáto

neplatnosť

b

woro oiAowcaHHA

Ľ|eHTpanbHOMy
bíaoobíaho ao

§

12

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy

neplatné

aha

3a AHeM woro ooyônixyBaHHA

Slovenskej republiky.
je

3

ronoBHWM

mwhom

nonoxeHHAMW

3aranbHOOÔOB'A3KOBWMw

npaBOBWMw HopMaMw CnoBaqbxoí’ Pecnyônixw.

a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť

3.

a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy alebo

BWABWTbCA HeAiwcHWM Ta/aôo HeecjjexTWBHWM, Taxa

samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa Zmluvné

HeAiwcHicTb Ta/aôo HeecfjexTWBHicTb He poônATb

Rkho

ôyAb-Axe

3

oonoxeHb

qieT

yroAW

12 nehodiace sa prečiarknuť v závislosti od toho či je Oprávnená osoba povinnou osobou zverejňovať zmluvy podľa
príslušných právnych predpisov v príslušnom registri alebo na svojom webovom sídle/Heni/jxoAflLue nepexpecnwTM
3ane>KHO bí/j Toro, mm e ynoBHOBaxeHa ocoôa 3o6oB’A3aHora nySnixyBa™ floroBopu 3riAHO fliioHoro 3axoHOAaBCTBa b
noTpiôHnx peecTpax a6o Ha CBoeiwy ÍHTepHeT cairn.

4

4.

5.

strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým

íhluí

ustanovením tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný

Heflil/ICHMMM

príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v

BunaflKy

čase uzavretia tejto Zmluvy.

3aMÍHWTn Taxe nonoxeHHA hobwm nonoxeHHAM 3

Neoddeliteľnou a povinnou súčasťou tejto Zmluvy

MeTOio

sú Prílohy:
Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k

BiflnOBiflHMM
4.

HacTynHi flOflaTxw:

Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou

jazykové

strany

berú

na

vedomie,

Zmluvy

znenie

že

slovenské

prednosť

má

pred

ukrajinským znením.
7.

Zmluvné strany sa zaväzujú všetky spory vzniknuté

v súvislosti s touto Zmluvou alebo na základe tejto
Zmluvy riešiť vzájomnou dohodou.

nedôjde,

na

riešenie

sú

sporov

Ak k dohode

príslušné

súdy

Táto Zmluva je vyhotovená v ..... >........ rovnopisoch,
pričom každá Zmluvná strana obdrží po ...... <7.............
rovnopise Zmluvy.

9.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali jej
obsahu

HacTMHOto

Yroflw

u|ieí

e

ocoôu

ynoBHOBaxeHOí

po

floroBopy npo HaflaHHA wwTna ôixeHueBi;

AOKyMeHTa

Konín

-

TepwTopií

npo

ujo

ocoôu,

npoMMBaHHB

TonepaHTHe

Ha

3anwujwnacA

3

PecnyóniKu,

CnoBaqbKoT

porozumeli

a súhlasia

s ňou,

Zmluvu

uzatvárajú na základe svojej slobodnej, vážnej vôle,
nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,

na znak čoho

k nej

svoje vlastnoručné

pripájajú

«TMMMACOBMM nPHTYJlOKw.

5.

Yrofla

14a

Moxe

Tinbxw

3MÍHeHa

6y™

b

nncbMOBiň cfjopMi Ha niflCTaBi 3míh, niflnwcaHwx

flOrOBipHMMH CTOpOHaMH.

6. floroBipHi Ctopohw 3a3HanaK)Tb, mo cnoBaqbxa

Bepcia floroBopy Mae npiopwTeT Ha/} yxpai'HCbxox)
Bepcieio.

Slovenskej republiky podľa slovenského práva.
B.

3aflBa

HeeCjíeKTUBHWM

no3HaMeHHHM «BDKEHEL|b» aôo 3 no3HanKO>o

stranami.

Zmluvné

HeBifl'eMHOK)

nepecnmyeTbCA

uqo

aÔO

yxnafleHHA qieT Yro/ju.

momcht

Kópia dokladu o tolerovanom pobyte
Odídenca na území Slovenskej republiky
s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením
„DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

HecHa

Me™,

HefliííCHMM

y T3K0My

30ÔOB’A3yiOTbCA

Ctopohw

3Ôepe>KeHHfl

Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi;

-

Heed)eKTMBHMMU.

Ta/aôo

floroBipHi

nono>KeHHflM Ha

formou na základe dodatkov podpísanými Zmluvnými

6.

nonoxeHHS floroBopy aôo caMoro floroBopy

podpisy.

7. floroBipHi Ctopohw 30Ô0B'A3yK)TbCA BwpimyBa™

ôyflb-SKi cnopw, mo BWHWxaiOTb 3 qieí Yro^w aôo 3a
qieto

yrofloio

BiflcyTHocTi

3a

3roflw

CnoBaqbKO’í

B3aeMHOio

e

Pecnyônixw

y

pa3Í

cnopiB

cyflw

3ro,qoK).

BwpiujeHHn

Ha

xoMneTeHTHWMW

BifinoBÍAHO flo cnoBaqbKoro 3axoHOflaBCTBa.

8. 14a yrofla yxnafleHa

b

, Konií, xo>KHa

.........

floroBipHa CTopoHa OTpwMye

xoniw

..........

floroBopy.
9.

florOBipHi

CTOPOHW

3aABBAK)Tb,

mO

nponwTanw floroBip i norofl>xyioTbCA 3
ochobí

BOHU

hum

Ha

ixHboi BinbHOí, cepŇO3HOí Boni, He b ôifli aôo

Ha pa3K)Me HecnpwATnwBWX yMOBax, Ha 3Hax axwx
bohu

npwKpinmotOTb

po

Hboro

cboí

pyxonHCHi

niflnwcw.

dňa/flaia ..£.íľ....^.ír;

V/B

dňa/flaTa

V/B

Oprávnená osoba/YnoBHOBaxeHa ocoôa:

Odídenec/BixeHeqb:

Povinné prílohy/06oe'H3Koeuú JJodamoK:
1.
Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi;A-lecHa 3aaea

2.

ynoeHoeaxeHói ocoôu do floaoeopy npo HadaHHa xumna ôbKeHpeei
Kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s

označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“./Konin doKyMeHma npo donycmuMe npoxueaHHa Ha mepumopľi
CnoeaLjbKoí

PecnyôniKu

3

no3HaneHHHM

«EI>KEHELIb»

aôo

3

no3HauKoto

((TI/IM^ACOBklI/l

nPMTYflOKv.

5

Príloha k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi/flo,qaTOK

ao

floroBopy npo HaflaHHB >KMTna

6i>KeHL|eBi

Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi/MecHa
3anBa ynoBHOBa>KeHoi ocoôm ao floroBopy npo HaaaHHB >KWTna ôixeHqeBi
podľa § 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie
odídenca/38ÍÔHO § 2 PicueHHn enadu CnoeaybKOí pecnyôniKU N° 99/2022 3.3. npo eunnamy 3a nocenehhr
ôixreHcin
(ďalej len „Čestné vyhlásenie“)/(flani - «HecHa 3a«Ba»)

Oprávnená osoba (FO)1 lynoeHoeaweHa ocoôa (cpÍ3UHHa ocoôa)1:
Meno a priezvisko:/ Im’h ma npi3euuie:

Dátum narodenia: l/Jama HapodweHw

Trvalé bytom: /nocmiÚHUu noôym:

IBAN:
Kontakt:/ KoHmaKm:
Oprávnená osoba (PO) / YnoeHoeaweHa ocoôa (topuduHHa ocoôa):
Názov:/Ha3ea:Mesto Nová Baňa
IČO:/ Kod:00320897

Sídlo: IMiciie3Haxod>KeHHH: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
Štatutárny orgárv./CmamymHuú opaan: Primátor mesta
Zapísaný v: /3apeecmpoeaHuú e: Štatistickom úrade
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422

Kontakt: /KoHmaKm: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, msu@novabana.sk
(ďalej len „Oprávnená osoba“)/(aani - «ynoBHOBaxeHa oco6a»)

Nehnuteľnosť / HepyxoMicmb:
Druh stavby2: ITun ôyduHxy: byt v bytovom dome
Ulica:/By/7UUH: Pod Sekvojou 19/9

Súpisné číslo: /iHeeHmapHuu HOMep:1892
Parcelné číslo:/ HoMep dinzHKu: 6320/42
Katastrálne územie/: Kadacmpoea mepumopin: Nová Baňa

Obec:/Cenu me: Nová Baňa
Okres:/PauoH: Žarnovica

List vlastníctva č.: /Ceidoumeo npo npaeo enacHocmi Ha HepyxoMicmb N°: 3853
Okresný úrad Žarnovica , katastrálny odbor/PaŇOHHe bíaomctbo Žarnovica , eiddin xadacmpy
(ďalej len „Nehnuteľnosť“)/(flani - «HepyxoMÍcmt>»)
3aranbHi nonoxeHHs:

Všeobecné ustanovenia:
1.

Oprávnená osoba berie na vedomie, že toto
Čestné vyhlásenie tvorí nedeliteľnú a povinnú
súčasť

Zmluvy

o poskytnutí

ubytovania

odídencovi.

2.

Oprávnená osoba deklaruje, že údaje uvedené
v tomto Čestnom vyhlásení sú pravdivé a nie sú v
rozpore

so Zmluvou o poskytnutí ubytovania

odídencovi,

inak

je

Zmluva

ubytovania odídencovi neplatná.

1.

o poskytnutí

2.

ynoBHOBaxeHa ocoôa 6epe po yBaru toči cpaKT,
mo un HecHa 3a$RBa e HeBifl’cMHoio Ta
o6oB’fl3KOBOio nacTUHOK) floroBopy npo
Ha/jaHHR >KMTna ôixeHqeBi.
ynoBHOBaxeHa ocoôa 3aABnne, 1140 iHCpopMauin
RKa HaBe^eHa b 14ÍŇ ^ecHiíí 3asBi e npaB/juBoío i
BiflnoBiflae floroBopy npo HaflaHHn xvrma
ôixeHLteBi, b ÍHUJOMy BwnaflKy floroBip npo
HaflaHHH >KMTna 6i>KeHi4eBi Moxe BBaxaTucb
HefliŇCHHM.

v prípade podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti je potrebné vyplniť všetkých
spoluvlastníkov/ y Buna^Ky cninbHOľ BnacHOCTi a6o MaňHa rpoMafln HeoôxiflHO 3anoBHwrn bcíx cniBBnacHUKÍB
2 napr. byt v bytovom dome, rodinný dom, byt v rodinnom dome, byt v nebytovej budove a pod., ktoré slúžia na trvalé bývanie
./HanpuKjiaA, KBapTupa b baraTOKBapmpHOMy ĎyaiíHKy, npuBaTHwŕi ôyflWHOK, KBapTwpa b npuBaTHOMy ôyflUHKy a
MiCLieM nocTiiÍHoro npoxwBaHHfl

t./j. akí

e

1

Príloha k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi/flo/jaTOK flo floroBopy npo HaflaHHA xnTna

ôixeHqeBi
ynoBHOBaxeHa ocoôa 3anBnnc ujoJ:

Oprávnená osoba vyhlasuje, žeJ:

nájom

[~] predošlý

v ktorej
podľa

sa

Nehnuteľnosti

poskytuje

tejto

Zmluvy,

alebo jej

r?]

po

vyhlásení

mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s

hromadným

cudzincov

prílevom

Slovenskej

republiky

konfliktom

na

území

územie

na

spôsobeným

ozbrojeným

výpoveďou

Ukrajiny

prenajímateľa alebo odstúpením prenajímateľa od

zmluvy, alebo
Q výpoveď alebo odstúpenie od predošlej zmluvy
o nájme Nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa

poskytuje

Zmluvy,

ubytovanie

po

Odídencovi

vyhlásení

podľa

tejto

situácie

mimoriadnej

vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom
cudzincov

na

územie

spôsobeným ozbrojeným

Slovenskej

konfliktom

republiky
na

území

Ukrajiny je v súlade so zákonom a nedošlo pri

výpovedi alebo odstúpení od zmluvy k porušeniu

dobrých mravov a tento predošlý nájom nezanikol
výpoveďou prenajímateľa podľa § 7 ods. 1 písm.

nonepeflHR opeHfla HepyxoMOCTi aôo Ti*

MacTWHn b rkíň HaaaeTbCA xuTno BixeHueBÍ
3riflHO 3 uhm floroBopoM, He ôyna npwnwHeHa
Biflpa3y nicna oronoiueHHR Ha/j3BHHaŇHOi
CHTyaqií nepe3 MacoBe npnôyrra ÍHO3eMUÍB Ha
TepWTOpiíO CnOBaMHUHW B 3B H3Ky 3
O3ÓpOCHHM KOHCfjniKTOM Ha TepWTOpľí
yxpaTHH.He ôyna npwnwHeHa nepe3
po3ipBaHHA floroBopy opeHflOflaBqeM aôo

Odídencovi

ubytovanie

nezanikol

časti

□

po3ipBaHHR nonepeflHboro floroBopy npo
opeH^y HepyxoMOCTi aôo Ti nacTHHw, b akíň
HaflaCTbCA MHTPO 5ÍX<eHL|eBÍ 3rÍflHO 3 uhm
floroBopoM, nicjín oronoweHHA Hafl3BWMaŇHoí’
cwTyauii Mepe3 MacoBwíí npwíšfl, ÍHO3eMuÍB Ha
TepWTOpiíO CnOBaMMMHW B 3B’A3Ky 3
O3ÔPOCHUM KOHCpniKTOM Ha TepHTOpľl yKpa’ÍHW
Bi/jnoBiflae HopMaM 3aKOHy a npw po3ÍpBaHHA
floroBopy He ôyno nopyweHHA floôpwx HaMipiB
a nonepe^HA opeHfla He ôyna npwnwHeHa
Mepe3 po3ipBaHHA 3 ôoxy opeHflOflaBus
BiflnoBiflHO flo § 7 aÔ3.1 3axoHa Ne 98/2014
npo KOpoTKOTpMBany opeHfly HepyxoMOCTi

e) zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme

bytu.

V/B Novej Bani dňa/flaTa 6.4.202í

Oprávnená osoba/ynoBHOBaxeHa i

Oprávnená osoba krížikom vyznačí zodpovedajúcu možnosť/ynoBHOBaxeHa ocoôa xpecTWKOM no3HaHMTb niAXOAflLqnŕí
BapiaHT

2

