
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi 
floroBip npo HaflaHHB jKnuia óixceHLViM

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“)

BiAnoBiflHO flo § 51 3aKOHy Ne 40/1964 36. ÚMBinbHnií KO/teKC, 3i 3MÍHaMn, y noeAHaHHi 3 § 2 ypflflOBoro pernaMeHTy 
C-noBaqbKoi' Pecny6riÍKM Ne 99/2022 3.3. npo HaflaHHR BHecxy Ha npox<nBaHHA 6i>KeHLifl (flani - «flep>KaBHiiŇ 

pernaMeHTÄ), yKna/teHUM MixfloroBipHUMH CTopoHaMw:

(Aani - «floroBip»)
Oprávnená osoba (FO)1 2 3 lynoBHoeaxeHa ocoôa (<pÍ3UMHa ocoôa)1:

1 v prípade podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti je potrebné vyplniť 
všetkých spoluvlastníkov/ y BwnaAxy cninbHOí BnacHOcri a6o wiaňHa rpoMafln HeoóxiAHO 3anoBHMTn bcíx cnÍBBnaCHi/iKÍB
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./ ôixeHeqb, niA hum po3yMieTbca iHO3eMeub BiflnoBiflHO ao § 2(ň) e) 3axoHy N° 480/2002 3Boay 
33KOHÍB npo HaflaHHA npuTynxy Ta npo BHeceHHa 3míh ao aohkiix 33kohíb y noeAHaHHi 3 ľlocTaHOBOío Yp^Ay N° 144 bía 28. 
moToro 2022 poxy. BiweHeub HaAae cboí' AaHi, mo MicTBTbcs b AQKVMeHTi npo AQ3BoneHe npoxuiBaHHH Ha TepHTopií 
CnoBaubKQi Pecnv6niKn 3 no3HaMKoio «5l>KEHEUb» a6o 3 no3Ham<OK) kTMMMACOBHI/I l"IPHTyjlOK» Ta HOMep uboro 
AOKVMeHTa,
3 vyplniť len v prípade, ak sa predchádzajúci pobyt nezhoduje s trvalým bydliskom/ 3anoBHtOBaTncn TinbKii b TOMy BunaAKy, 
BKiqo nonepeAHe npoxwBaHHB He 36iraeTbca 3 nocriňHMM MicqeM npoxuiBaHHB
4 napr. byt v bytovom dome, rodinný dom, byt v rodinnom dome, byt v nebytovej budove a pod., ktoré slúžia na trvalé 
bývanie ./HanpnxnaA, KBapTupa b 6araTOKBapTnpHOMy ôyAHHxy, npuiBaTHwŕi ôyAUHOK, KBapTnpa b npuBaTHOMy ĎyAHHKy a 
t.A- akí e Micqeivi nocTiťíHoro npoxuiBaHHR

Meno a priezvisko:/ /m’h ma npi3eume:
Dátum narodenia: //Jama HapodxeHHm

Trvalé bytom: /nocmiÚHUú noôym:
IBAN:
Kontakt:/ KoHmaKm:

Oprávnená osoba (PO) / YnoeHoeaweHa ocoôa (topuduwa ocoôa):
Názov:/A7a3ea: Mesto Nová Baňa
IČO:/ Kod:00320897

Sídlo: IMicLie3Haxod>KeHHfi: Námestie slobody 1, 96801 Nová Baňa 
Štatutárny orgán:/CmamymHuu opaam primátor mesta

Zapísaný v: /3apeecmpoeaHUú e: štatistickom úrade

IBAN: SK190200 0000 000014429422
Kontakt: /KoHmaKm: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
(ďalej len „Oprávnená osoba“)/(Aani - «YnoBHOBa>KeHa oco6a»)

Odídenec4: BixeHeub4:

Meno a priezvisko: //m’h ma npi3euuje: Kseniia LUZHANSKA

Dátum narodenia: l/Jan
Miesto narodenia: /Mici
Štátna príslušnosť: ITp<

Identifikátor: lldeHmurp,

Rodné číslo: IľlepcoHa.
Cestovný doklad: Iľlaci

Trvalé bydlisko: /ľlocmi
Predchádzajúci pobyt0: // lonepedHe nepeôyea

Číslo dokladu o tolerovanom pobyte: IN° doxy*

Kontakt/KoHmaKm: j-
(ďalej len „Odídenec“)*
(Oprávnená osoba a Odídenec ďalej spolu aj ako „Zmluvné straný')/(ynoBHOBaxeHa ocoôa i BixeHepb Ha/jani 
iivieHyioTbCfl «CTopoHW floroBopy»)

Nehnuteľnosť / HepyxoMicmt,:
Druh stavby4: /Tun ôyduHxy4: bytový dom

Ulica:/fíynuuH.- Pod sekvojou 19/9
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Súpisné číslo: /iHeeHmapHuu HOMep: 1892

Parcelné číslo:/ HoMep difWHKu: 6320/42

Katastrálne územie/: Kadacmpoea mepumopia: Nová Baňa
Obec./Cenume: Nová Baňa

Okres:/PauoH: Žarnovica

List vlastníctva č.: /Ceidopmeo npo npaeo enacHOcmi Ha HepyxoMicmb N°: 3853
Okresný úrad Žarnovica, katastrálny odbor/PaňoHHe bí^omctbo Žarnovica, eiddin nadacmpy 

(ďalej len „Nehnuteľnosť“)/(flani «HepyxoMÍcmt,»)

Cl. I Úvodné ustanovenia:
1. Účelom Zmluvy je poskytnutie dočasného 

bezodplatného ubytovania Odídencovi v súvislosti 
s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, v súlade so 
zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ,Zákon o azyle“).

2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že ubytovanie 
poskytované Odídencovi na základe tejto Zmluvy je 
bezodplatné.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že Oprávnená osoba 
má právo uplatniť si príspevok za ubytovanie Odídenca 
podľa § 36a Zákona o azyle v spojení s § 1 Nariadenia 
vlády.

4. Oprávnená osoba vyhlasuje, že sa na ňu nevzťahujú 
obmedzenia poskytovania príspevku podľa § 36a ods. 
2 šiestej a siedmej vety Zákona o azyle.

5. Odídenec vyhlasuje, že sa mu neposkytuje ubytovanie 
v azylovom zariadení.

6. Odídenec vyhlasuje, že berie na vedomie, že počas 
poskytovania ubytovania, je povinný raz mesačne 
osobne oznámiť obci, že mu Oprávnená osoba 
poskytuje ubytovanie.

Cl. II Predmet Zmluvy:

Ctstta I BcTynHÍ nonoxeHHA
1. MeTOK) floroBopy e HaflaHHA TMMMacoBoro 

6e3KOLUTOBHOrO npOXWBaHHA 6i>KeHL4K) y 
3B'R3Ky 3Í 3ÔpOMHUIM KOHCtyliKTOM B yKpaÍHÍ, 
BiflnoBiflHO po 3a«OHy Ne 480/2002 ľlpo Ha^aHHA 
npmyriKy Ta npo BHeceHHA 3míh po fleAKwx 
33KOHÍB b aKTyanbHiíí peflaKLjii (flani - 3aKOH 
npo «HaflaHH« npnTynKy»).

2. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3aABHAe, mo noMetuKaHHA, 
AKe HaflaeTbCR ôixeHqeBi 3ri/jH0 qboro floroBopy 
e 6e3KOUJTOBHHM.

3. Ctopohu floroBopy ôepyTb ao yBarw, ujo 
ynoBHOBax<eHa ocoôa Mae npaBO OTpHMaTM 
BunnaTy 3a nocenenHA BbxeHLjA 3riflHO 3 § 36a 
3axoHy npo TWMHacoBwií npniynoK Bi^noBiflHO po 
§ 1 PimeHHA ypnfly.

4. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3aABJiAe, iqo Ha Heí He 
pO3nOBCK>A>KyK)TbCA OÔMexeHHH OTpHMaHHfl 
BwnnaTH 3riflHO § 36a, aÔ3aq 2 ujocToro Ta 
cbOMoro peneHHA 3aKOHy npo TWMMacoBwíí 
npwTynoK.

5. BixeHeqb sbabtiac, iqo ňoMy He Ha^acTbCA Micqe 
An a npoxwBaHHA b npwTyriKy apa ôixeHqiB.

6. BixeHeqb 3aABnAe, ujo ôepe po yBarn, 1140 b 
nepiofl now ŕíoMy HaaaeTbCA jkhtpo bíh noBWHeH 
pa3 b MÍcAL(b noBiflOMnATM b MicqeBmži 
MyHÍLinnaniTeT (MicbKy/cinbCbxy pa^y) npo Te, mo 
ynoBHOBaxeHa ocoôa Ha^ae ŕioMy xhttio.

CTaiTA II ľlpeflMeT floroBopy
1. Oprávnená osoba je výlučným vlastníkom /.podielovým 

-spohivlastníkom—/—bezpodielovým—spoluvlastníkom5

5 nehodiace sa prečiarknuť/HeniAxoAALue nepeKpecnnTi/i
6 povinne uviesť počet obytných miestností Nehnuteľnosti alebo celkovú ubytovaciu kapacitu Nehnuteľnosti/o6oB'«3KOBO 
BKa33TM KÍJlbKÍCTb XHTJ1OBHX KÍMH3T B HepyXOMOCTÍ (aĎO 3araj1bHy KinbKÍCTb JHOfletí AKÍ MOXyTb npOJKMBaTM B TaKÍŕi 
HepyxoMOCTi)
7 možné uviesť špecifikáciu hnuteľných vecí v Nehnuteľnosti / 3a ĎaxaHHAM BK33aTH KOHKpeTHi flaHi npo pyxoMe MaÚHO b 

HepyxoMOCTi
0 nehodiace sa prečiarknuť/Heniflxoflsine nepeKpecniiTH

Nehnuteľnosti.
2. Nehnuteľnosť pozostáva z6:

vstupnej chodby 
kuchyňa s obývačkou 
izba

1. ynoBHOBa>xeHa ocoôa e oahoocíôhwm 

5e3~Aont5-He pyxoM octí .
2. HepyxoMicTb CKiiaflaeTbCA 36

izba 
kúpeľňa a wc

3. V Nehnuteľnosti sa nachádzajú hnuteľné veci7: 

kuchynská linka so spotrebičmi

3. B HepyxoMOCTi 3HaxoflWTbCA HacTynHe pyxoMe 
MaŇHO7:

4. Oprávnená osoba prenecháva Nehnuteľnosť / časť 
Nehnuteľnosti8- Odídencovi do dočasného užívania 

výlučne na účel uvedený v tejto Zmluve a za 
podmienok uvedených v tejto Zmluve. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3anmuae HepyxoMicTb /
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9
Oprávnená osoba krížikom vyznačí zodpovedajúcu možnosť/ynoBHOBaxeHa ocoôa xpecTwxoM no3HaHMTb noTpiôHMŕi 

BapiaHT
10 nehodiace sa prečiarknuť/HeniAxoAHine nepexpecnnTM
11 vyplniť len v prípade, ak sa Zmluva uzatvorila až po začatí poskytovania ubytovania Odídencovi/ 3anoBHnm niiwe akluo 

floroBip ôyno niflnucaHO nicna toto ak nonanocb npo>KHBaHHR Bi>KeHL4fl

5. Oprávnená osoba vyhlasuje, že9
Q ide o Nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie, ktorá 

spĺňa minimálne požiadavky podľa § 8 ods. 2 

vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach 
o požiadavkách na vnútorné prostredie budov 
a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 
štandardu a na ubytovacie zariadenia, a to na 
riadne užívanie na dohodnutý účel, alebo

□ ide o Nehnuteľnosť, ktorá spĺňa požiadavky na 

ubytovacie zariadenie podľa § 9 ods. 1 a 2 vyhlášky 
č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na 
ubytovacie zariadenia

HacwHyHepyxoMocTi8 ôixeHqio, b TUMMacoBe 

KOpUCTyBaHHS BMKDIOHHO 3 MeTOK), 3a3HaHeHOK) B 
Uiŕí yrofli, i Ha yMOBax, 3a3HaHeHwx y uiíí Yrofli.

5. y[iOBHOBa>KeHa ocoôa 3anBnfle, mo9
[yf MOBa npo HepyxoMicTb, axa BianoBiaae 

MiHiMaribHHM BHMoraM 3riflHO 3 § 8, aÔ3aq 2 
nOCTaHOBH MiHÍCTepCTBa OXOpOHH 3flOpOB’fl 
CnoBaqbKOí PecnyônÍKW Ne 259/2008 ľlpo 
aeTani BWMor ctocobho BHyTpiuiHboi MacTWHH 
ôyfliBenb Ta npo MiHÍManbHi BHMorw ao 
KBapTkip HHLUOľO pÍBHH Ta MÍCqb 
noceneHHfl /jhr riflHoro BHxopucTaHHn 3riflHO 
3 flOMOBneHoio MeToto aôo

| MOBa npo HepyxoMicTb, nxa BianoBiaae 
BWMoraM fliin xmtjiobhx npocTopiB 3riflHO § 9, 
aÔ3. 1 Ta 2 nocTaHOBH N° 259/2008 3axoHy 
npo noflpoônqi Ta bhmom ao BHyTpiujHboro 
npocTopy ôyfliBni Ta npo MÍHiManbHÍ BMMom 
moflo KBapTup HHiqoro CTaH/japTy Ta mo/jo 
XHTnoBnx nnoiq.

ČI. Ill Doba ubytovania: ČTarm III TpkiBanicTb npoxMBaHHa:
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Oprávnená osoba 

prenecháva Odídencovi Nehnuteľnosť / časť 
Nehntrteťnošti10 do t užívania na dobu určitú od

do ./f 9.. 3. •..../. S (ďalej len „Doba 

ubytovania“).
2. Počet nocí ubytovania Odídenca do dňa uzatvorenia

Zmluvy: ................11

1. Ctopohh noroAxcyiOTbCfl, mo ynoBHOBaweHa 
ocoôa 3anwjunTb ôiweHqio HepyxoMicTb10 / Maernny 
HepyxoMQCTLqnq BUKopwcTaHHg-nppTarqM neBHoro 
nepioay c ,.<í.ť... ?.....t4.. no ....7..7..J....HC

(flani - «ľlepiofl po3MÍiqeHH&»).
2. KinbxicTb HOMeŇ npoxwBaHHn BixeHqn ao
niflnHcaHHA aoroBopy:.................11

ČI. IV Práva a povinnosti Zmluvných strán: ČTaTTA IV ripaBa Ta o6ob'r3kui floroBipHHX 
ČTopiH:

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 

stave;
b) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohlo 

dôjsť ku škodám na Nehnuteľnosti;
c) dodržiavať protipožiarne, bezpečnostné a 

hygienické predpisy;
d) uhrádzať drobné opravy (napr. výmena žiarovky 

a pod.) spojené s bežnou údržbou Nehnuteľnosti 
do výšky sumy 30,- EUR.

7. Odídenec nie je oprávnený bez písomného súhlasu

1. ynoBHOBa>KeHa ocoôa 30Ô0B’B3aHa nepeaa™ 
BiJKeHLjK) HepyxoMicTb b CTaHi, HeoôxiflHOMy ana 
HOpManbHOrO BUKOpHCTaHHA.
2. BixeHeqb, Mae npaBO BHKopucTOByBaTH 
HepyxoMicTb bhkbfohho ahh )KMTna.
3. 3a noroflxeHHAM 3 BixeHqeM, ynoBHOBaxeHa 
ocoôa Mae npaBO yBiiíTvi ao HepyxoMOCTi, ane TiribKH 
b npncyTHOCTi BixeHqa.
4. ynoBHOBa>KeHa ocoôa, a Taxox BixeHeqb
30Ô0B'fl3aHÍ ÍHCpopMyBaTM iHiuy floroBipHy CTopOHy 
npo HeoôxiaHicTb peMOHTy ôe3 HeBnnpaBaaHOi 
38TPHMKM. BixeHeqb 3OÔOB'A3aHHÍÍ ôe3
HeBunpaBaaHOí 3aTpnMKn noBiaoMHTH ynoBHOBaxeHy 
ocoôy npo HeoôxiaHicTb peMOHTy HepyxoMOCTi, bkhíí 
noBMHHa BWKOHaTH ynoBHOBaxeHa ocoôa, i aa™ íň 
MOxnnBicTb BWKOHyBaTH HeoôxiaHHŕí peMOHT; B 
ÍHLuoMy BHnaaxy Bi>xeHeqb Hece BianoBiaanbHicTb 3a 
uiKoay, flxa BHHHKHe Mepe3 HeBUKOHaHHs qboro 
30Ô0B’R3aHHS
5. ynoBHOBaxeHa ocoôa He Hece BianoBÍaanbHOCTÍ 
3a MaŇHO BixeHqa nxe 3HaxoanTbcn b 
HepyxoMOCTi.
6. BiweHeqb 3oôoB’a3aHnŇ:
a) yTpwMyBaTw HepyxoMicTb b nwcTOMy i 3pyMHOMy 
ana KopHCTyBawa CTaHi;
6) yTpwMyBaTwcfl Bia ôyab-flKux aiň, akí MOxyTb 
3aBaaTn wKoan HepyxoMOCTi;
b) aoTpwMyBaTwcfl npaBHn no>Ke>KHOí 6e3neKw, Ta 
ririeHu;
r) onnaTWTH He3HaHHnŇ peMOHT (HanpwKnaa,
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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/HeniflxoAHLue nepexpecnuTM 
3ane>KHO bía Toro, hm e YnoBHOBaxeHa oco6a 3o6oB’H3aHOto nyÔJiixyBa™ AoroBopu 3haho AÍKworo 33KOHOAaBCTBa b 
noTpiÔHHX peecTpax a6o Ha CBoeMy iHTepneT caňTi.

Oprávnenej osoby vykonať v Nehnuteľnosti stavebné 
úpravy alebo iné podstatné zmeny, a to ani na svoje 
náklady.

8. Odídenec nie je oprávnený prenechať Nehnuteľnosť 
do podnájmu tretej osobe.

3aMÍHy naMnoHKM tolao), noB'flaaHwŕí 3
HopManbHHM oôcnyroByBaHHAM HepyxoMocTi Ha 
cyMy ao 30 CBpo.
7. SixeHeub He Mae npaBa 6e3 nwcbMOBoi 3rofln 
ynoBHOBaweHoi ocoôm BnxoHýBaTM ôyaiBenbHi 
POÔOTW aôo ÍHLUÍ ÍCTOTHÍ 3MÍHW B HepýXOMOCTÍ, 
HaBÍTb 3a BnacHHŇ paxyHOK.
8. SiweHeqb He Mae npaBa 3anmijaTn HepyxoMicTb 
TpeTiiži ocoôi.

ČI. V Skončenie Zmluvy: CTarrfl V Po3ipBaHHfl floroBopy:
1. 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 Odídenec 

oprávnený ukončiť túto Zmluvu písomnou výpoveďou 
kedykoľvek bez udania dôvodu. Výpovedná doba 
predstavuje 2 dni. Účinky výpovede Zmluvy nastávajú 
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) Odídenec hrubo poškodzuje Nehnuteľnosť, jej 

príslušenstvo, spoločné priestory a/alebo 
spoločné zariadenia;

c) Odídenec ohrozuje bezpečnosť a/alebo porušuje 
dobré mravy v Nehnuteľnosti;

d) Odídenec užíva Nehnuteľnosť v rozpore s 
dohodnutým účelom Zmluvy.

Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú jeho 
doručením Odídencovi.

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

1. ripaBOBiflHOCWHW, BCT3H0BneHÍ UHM florOBOpOM, 
nepecTaiOTb aírth:
a) 3aKÍHHeHHH TepMÍHy pO3MÍL14eHHfl, Ha flXWŇ ÔýB 
yKnafleHwŕí floroBip BiflnoBiflHO ao ct3ttí III 
floroBopy;
6) 3a nncbMOBOK> 3roflOK) floroBipHwx Ctopíh;
b) nHCbMOBMM nOBiflOMneHHAM SÍJKeHLlK) Ha 
yMOBax, BHKnafleHMX y qiíí Yrofli;
r) nwcbMOBe Bi/jMOBa ynoBHOBaxeHOí ocoôw bía 
floroBopy Ha yMOBax, 3a3HaneHnx y qiw Yrofli.
2. flo 3aKÍHMeHHH ľlepiofly po3MÍmeHHH, BixeHeqb 
Mae npaBO po3ipBa™ qto Yrofly, HaflaBiBM 
nwcbMOBe noBiflOMneHHS b ôyAb-nxwíí nac ôe3 
ôyAb-flKwx npnHWH. ľlepioA aha Toro 11406 
3anmunTH HepyxoMicTb b TaxoMy BwnaAxy 
TpwBaTMMe 2 ahí. HacniAxw po3ipBaHHA floroBopy 
BMHUKaioTb nicnn 3axÍHMeHHn qboro nepioAy.-
3. ynoBHOBaxeHa ocoôa Mae npaBO bmňtw 3 qieí 
yroAH b nwcbMOBiií cpopMÍ, RKU40:
a) 6yAb-AKnŕi 3 cjiaxTiB, 1140 CTanwcn bíaoobíaho ao 
§ 33 3axoHy ľlpo HaAaHHn npuTynxy ;
6) SixeHqi, rpyôo noujxoA^Tb HepyxoMicTb, ííoro 
npuinaAA^, 3Ohh 3aranbHoro xopucTýBaHHH Ta/a6o 
cninbHí npnMiiAeHHA;
b) BbxeHeqb CTaBWTb niA 3arp03y ôe3nexy Ta/aôo 
nopyujye Aoôpi MaHepu b HepyxoMocTi;
4. riicnn pO3ipBaHHR floroBopy SbxeHeqb 
3o6oB'93aHwŕí nepeAaTM ynoBHOBaxeHiiži ocoôi 
HepyxoMicTb b TOMy CTaHi, b nxoMy n b3ab Ha 
ce6e, 3 ypaxyBaHHSM 3BMMaŇHoro BHXopucTaHHfl.

Čl. VI Záverečné ustanovenia: OraTTA VI ľlpMKÍHqeBi nonoxceHHA

podpisu -Zmluvnými—stranamk-7 Zmluva nadobúda 
platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 
Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 

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

2. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa spravujú
najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy 
je neplatné a/alebo neúčinné, takáto neplatnosť 
a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť 
a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy alebo 
samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa Zmluvné

floroBip Haôwpae hhhhoctí 3 aha ííoro niAnwcaHHH 
CľopoHaMH i HaÔHpae AiíícHicTb 3 aha, HacTynHoro 
3a AneM Ňoro onyônixyBaHHa b LjeHTpanbHOMy 
peecTpi AoroBopiB, 1140 BeAeTbcn ypaAOBWM 
ocj)icoM CnoBaqbKOí Pecny6ni«n bíaoobíaho ao § 
47a ĽjuBinbHoro xoAexcy a6o b iHLUOMy noTpiÔHOMy 

12peecTpi.
2. ripaBOBÍAHOCHHH, He BperynbOBaHi qiejo yroAOio, 
perynioiOTbCfl ronoBHUM mwhom nono>xeHHflMi/i 
L4nBinbHoro xoAexcy Ta 3aranbHooôoB'R3xoBWMw 
npaBOBUMM HopMaMW CnoBaqbKoí PecnyônixH.
3. Rklao óyAb-AKe 3 nonoxeHb qiei YroAu 
BWHBUTbCH HeAiňcHMM Ta/aôo HeecjjeKTWBHHM, Taxa 
HeAiňcHÍCTb Ta/aôo HeecpexTWBHicTb He poônnTb
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V/B dňa/flaTa ..S...V/B 6/9^^....^/!. dňa/flaia.....

strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 
ustanovením tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný 
príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v 
čase uzavretia tejto Zmluvy.

4. Neoddeliteľnou a povinnou súčasťou tejto Zmluvy 
sú Prílohy:
- Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k 

Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi; 
Kópia dokladu o tolerovanom pobyte 
Odídenca na území Slovenskej republiky 
s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením 
„DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

5. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou 

formou na základe dodatkov podpísanými Zmluvnými 
stranami.

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že slovenské 
jazykové znenie Zmluvy má prednosť pred 
ukrajinským znením.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky spory vzniknuté 
v súvislosti s touto Zmluvou alebo na základe tejto 
Zmluvy riešiť vzájomnou dohodou. Ak k dohode 
nedôjde, na riešenie sporov sú príslušné súdy 
Slovenskej republiky podľa slovenského práva.

B. Táto Zmluva je vyhotovená v ...v?........ rovnopisoch,
pričom každá Zmluvná strana obdrží po...........Z/.....
rovnopise Zmluvy.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali jej 
obsahu 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 pripájajú svoje vlastnoručné 
podpisy.

íhluí nono>KeHHfl floroBopy aôo caMoro floroBopy 
HeflÍMCHMMM Ta/aôo HeecjDeKTUBHMMW. y TaKOMy 
BunaflKy floroBipHi Ctopohu 3oôoB'n3yK)Tbca 
3aMÍHKTW Taxe nonoxeHHfl hobmm nonoxeHHAM 3 
MeTOK) 3Ôepe>xeHHA MeTM, mo nepecnmyeTbcn 
BiflnOBiflHWM HefliŕíCHMM aÔO HeeejDeKTMBHMM 
nonoxeHHAM Ha momcht yKJiafleHHR qieí Yroflu.
4. HeBifl'eMHOK) nacTUHOfo uieí Yrofln e 
HacTynHÍ floqaTKH:
- HecHa 3a«Ba ynoBHOBaxeHoľ ocoôm po 
AoroBopy npo HaaaHHH KMTna 6i>KeHueBÍ;

Konín flOKywieHTa npo TonepaHTHe 
npOTKMBaHHA OCOÔM, mo 3aDMUJMnaCM Ha 
TepMTopií CnoBaqbKoi' PecnyônÍKM, 3
no3HaMeHHMM «6l>KEHEL|b» aôo 3 no3HaHKo>o 
«TUMHACOBMM nPHTYIlOKw.

5. ĽJfl yrofla Mo>Ke ôyTM 3MÍHeHa TinbKM b 
nncbMOBÍM c|)opMÍ Ha niflCTaBi 3míh, niflOMcaHMx 
AorOBipHHMM CTOpOHaMM.
6. floroBipHi Ctopohm 3a3HaMaiOTb, mo cnoBaqbKa 
Bepcis floroBopy Mae npiopnieT Hafl yKpaíHCbKOto 
Bepcieio.
7. flOrOBipHi CTOPOHM 3060B'H3yiOTbCH BMpÍLUyBaTM 
ôyflb-HKi cnopu, mo BMHMKatOTb 3 qieí yroflM aôo 3a 
UieK) yroflOK) 3a B3aeMHO>o 3rofloto. y pa3i 
BiflCyTHOCTi 3ľOflM Ha BMpiUJeHHR cnopiB CyflM 
CnoBaqbKOí PecnyônÍKM e KOMneTeHTHMMM 
BiflnoBiflHO po cnoBaqbKoro 3aKOHOflaBCTBa.
8. L|n yrofla yxnafleHa b .....Konľí, KOXHa
floroBipHa CTopoHa OTpMMye .......   KoniM
floroBOpy.
9. floroBipHi Ctopohm 3aflBnaiOTb, mo bohm 
npoHMTanM floroBip i noro/pKytoTbcn 3 hmm Ha 
ochobí TxHboT BinbHoT, cepMO3HOi Boni, He b ôifli aôo 
Ha pa3toMe HecnpMATnMBMX yMOBax, Ha 3Hax hkmx 
bohm npMKpinntotOTb po Hboro cboi pyxonMCHi 
niflnMCM.

Oprávnená osoba/ynoBHOBaweHa ocoôa: Odídenec/BixeHeqb:

Uv •

Povinné prílohv/O6oe’H3Koeuú flodamox:
1. Cestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi;AdecHa 3aaea 

ynoeHoeaxeHóí ocoóu do floaoeopy npo HadaHHH xumna ôbxeHyeei
2. Kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s

označením „DOČASNÉ ÚTOClSKO“./Konia doxyMeHma npo donycmuMe npoxueaHHz Ha mepumopiľ 

CnoeapbKOí Pecnyônixu 3 no3HaneHHHM «EI>KEHELlb» aóo 3 no3Hanxox) ((TklM^-IACOBklKI 
nPk1TYflOK».
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Príloha k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi/floflaTOK ao floroBopy npo HaflaHHA >KHTna 
6i>KeHL|eBi

Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi/HecHa 
3a«Ba ynoBHOBa>KeHoí ocoôm ao floroBopy npo HaaaHHH JKHiria SbKeHqeBi

podľa § 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie 
odídenca/38ÍÔHO § 2 PiiueHHn enadu CnoeaubKoí pecnyôniKu Nq 99/2022 3.3. npo eunnamy 3a noceneHHn 

ôbneHua
(ďalej len „Čestné vyhlásenie“)/(flani - «HecHa 3a«Ba»)

Oprávnená osoba (FO)1 lYnoeHoeaweHa ocoôa (cj)Í3UHHa ocoôa)1:

v prípade podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti je potrebné vyplniť všetkých 
spoluvlastníkov/ y Buna/jKy cninbHoí BJiacHocTi a6o MaňHa rpowiaAvi HeoôxiAHo 3anoBHMTM bcíx cniBBnacHMKiB
2

napr. byt v bytovom dome, rodinný dom, byt v rodinnom dome, byt v nebytovej budove a pod., ktoré slúžia na trvalé bývanie 

./HanpuKnaA, KBapTwpa b SaraTOKBapTupHOMy ôyAHHxy, npuBaTHiiŇ Sy/jHHOK, KBapTupa b npuBaTHOMy 6yfliiHKy a t.a. rkí e 
MicLjeM nocTiňHoro npo>KHBaHHR

Meno a priezvisko:/ Im’h ma npi3euiue:

Dátum narodenia: //Jama HapodxeHHfi:

Trvalé bytom: iriocmiÚHUú noôym:
IBAN:
Kontakt;/ KoHmaxm:

Oprávnená osoba (PO) / YnoeHoeaweHa ocoôa (topuduMHa ocoôa):
Názov:/Ha3ea:Mesto Nová Baňa
IČO:/ Kod:00320897

Sídlo: /MicLie3HaxodH<eHHH: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
Štatutárny orgán:/CmamymHuu opaari: Primátor mesta

Zapísaný v: l3apeecmpoeaHuu e: Štatistickom úrade

IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
Kontakt: /KoHmaxm: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, msu@novabana.sk
(ďalej len „Oprávnená osoba“)/(Aani - «YnoBHOBa>KeHa oco6a»)

Nehnuteľnosť / HepyxoMÍcmt,:
Druh stavby2: ITun ôyduHxy: byt v bytovom dome

DWca:/Bynuun: Pod Sekvojou 19/9

Súpisné číslo: /iHeeHmapHUÚ HOMep:1892

Parcelné číslo:/ HoMep din^HKu: 6320/42

Katastrálne územie/: Kadacmpoea mepumopia: Nová Baňa
Obec:/Cenume: Nová Baňa
Okres:/PaúoH: Žarnovica

List vlastníctva č.: /Ceidopmeo npo npaeo enacHocmi Ha HepyxoMicmb N°: 3853
Okresný úrad Žarnovica , katastrálny odbor/PaŕíoHHe bí/jomctbo Žarnovica , eiddin xadacmpy 

(ďalej len „Nehnuteľnosť“)/(Aani - «HepyxoMicmb»)

Všeobecné ustanovenia: 3aranbHÍ nono>KeHHs:
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 o poskytnutí 
ubytovania odídencovi neplatná.

1. ynoBHOBa>KeHa ocoôa ôepe po yBarw topí cjjaKT, 
ujo q« 'decHa 3aaBa e HeBifl’ewiHOio Ta 
o6oB’fl3KOBOto HacTMHOK) floroBopy npo 
HaflaHHR >KWTna ôixeHqeBi.

2. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3aABnAe, mo ÍHcjjopMaqiA 
AKa HaBeaeHa b qiň qecHiíí 3aaBÍ e npaBflUBOío i 
BiflnoBiflae floroBopy npo HaflaHHA xmna 
ôixeHqeBi, b irnuoMy BunaAKy floroBip npo 
HaflaHHR xwTna ôixeHqeBi Moxe BBaxaTucb 
HefliŇCHMM.

1
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Príloha k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi/floflaTOK flo floroBopy npo HaflaHHq >KHTna
6i>KeHL4eBi

Oprávnená osoba vyhlasuje, žeJ: ynoBHOBaxeHa ocoôa 3a«BHAe ujoJ:

g] predošlý nájom Nehnuteľnosti alebo jej časti 
v ktorej sa poskytuje ubytovanie Odídencovi 
podľa tejto Zmluvy, nezanikol po vyhlásení 
mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s 
hromadným prílevom cudzincov na územie 
Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným 
konfliktom na území Ukrajiny výpoveďou 
prenajímateľa alebo odstúpením prenajímateľa od 
zmluvy, alebo

] výpoveď alebo odstúpenie od predošlej zmluvy 

o nájme Nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa 
poskytuje ubytovanie Odídencovi podľa tejto 
Zmluvy, po vyhlásení mimoriadnej situácie 
vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom 
cudzincov na územie Slovenskej republiky 
spôsobeným ozbrojeným konfliktom 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. 
e) zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme 
bytu.

Q nonepeflHA opeHfla HepyxoMOCTi aôo Tí 
MacTUHw b hkíň HaflacTbCA >KHTno BixemjeBi 
3riflH0 3 uhm floroBOpOM, He ôyna npwnwHeHa 
Bi,qpa3y nicna oronoujeHHH Hafl3BHMatžiHOí 
CHTyauií nepe3 MacoBe npnóyrni ÍHO3eMUÍB Ha 
TepUTOpilO CnOBaHMWHW B 3B’fl3Ky 3 
O3ÔpO6HHM KOHCfrniKTOM Ha TepMTOpľl 
yKpaíHW.He Syna npwnMHeHa nepe3 
po3ÍpBaHHR floroBopy opeHflOflaBqeM aôo

□ po3ipBaHHH nonepeflHboro floroBopy npo 

opeHfly HepyxoMOCTi aôo Ti nacTHHH, b rkíň 
HaflacTbcn xtviTno Six<eHueBÍ 3riflHO 3 uhm 
floroBopoM, nicnfl oronoujeHHH Hafl3BHMaŇHoí 
CHTyaqii qepe3 MacoBwíí npwí3fl iHO3eMuiB Ha 
TepMTOpilO CnOBaMMUHW B 3B’fl3Ky 3 
O3ÔpoeHMM kohcJdhíktom Ha TepHTopiŕ yxpaíHH 
BiflnoBiflae HopMaM 3axoHy a npw po3ÍpBaHHH 
floroBopy He ôyno nopyweHHa floôpnx HaMipiB 
a nonepeflHA opeHfla He ôyna npHnwHeHa 
qepe3 po3ipBaHHA 3 ôoxy opeHflOflaBLjfl 
BiflnoBiflHO flo § 7 aÔ3.1 3axOHa Ne 98/2014 
npo KopoTKOTpi/iBany opeHfly HepyxoMOCTi

V/B Novej Bani dňa/flaTa C

Oprávnená osoba/ynoBHOE

2

3 Oprávnená osoba krížikom vyznačí zodpovedajúcu možnosť/ynoBHOBaxeHa ocoôa xpecTMKOM no3HaMWTb niAXOAAinuň 

BapiaHT


