
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi 
floroBip npo HaflaHHH MMTJia 6i>KeHUíiM

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 p,o § 51 3aKOHy N° 40/1964 36. Ľ(wBinbHHií KOflexc, 3i 3MÍHaMii, y noeAHaHHi 3 § 2 YpaflOBoro pernaiyieHTy
CnoBaqbKOí Pecny6niKn Ne 99/2022 3.3. npo HaflaHHH Bnecxy Ha npo>KHBaHHS 6i>xeHU5i (flani - «flepxaBHiiŕí 

pernaMeHT»), yxnaAeHviM mí>k floroBipHUMW CTopoHaMw:
(flani - «í|oroBip»)

Oprávnená osoba (FO)1 2 3 lYnoeHoeaxeHa ocoôa (cpÍ3UHHa ocoôa)1:

1 v prípade podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti je potrebné vyplniť 
všetkých spoluvlastníkov/ y BMna/jxy cninbHOí BnacHOCTi a6o MaŇHa rpoMa^n Heo6xiflHO 3anoBHWTn bcíx cniBBJíacHWKÍB
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. Odidenec 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>xeHeub, nifl hmm po3yMÍeTbcs iHO3eMeub Bi/tnoBi/jHO flo § 2(ň) e) 3axoHy Ne 480/2002 3BOfly 
33KOHÍB npo HaAaHHB npHTyriKy Ta npo BHeceHHS 3míh p,o aeRKiix 33kohíb y noeAHaHHi 3 ľlocTaHOBOK) Yps/ty Ne 144 Bifl, 28. 
moToro 2022 poxy. Eix<eHeub Haaae cboi aaHi, mo MicTSTbca b floxvivieHTi npo AO3BoneHe npoxnBaHHR Ha TepuTopii 
CnoBaubKQí Pecnv6niKi/i 3 no3HaMKO>o «5l>KEHEUb» a6o 3 no3HaMKQio «TMMMACOBMIŽI nPHTYJ1OK» Ta HOMep uboro 
ZlOKVMeHTa.
3 vyplniť len v prípade, ak sa predchádzajúci pobyt nezhoduje s trvalým bydliskom/ 3anoBHiOBaTncs TiribKH b TOMy BnnaA«y, 
SKU4O nonepeflHe npoxuBaHHs He 36iraeTbca 3 nocTiŕíHHM Micueivi npojKMBaHHA
4 napr. byt v bytovom dome, rodinný dom, byt v rodinnom dome, byt v nebytovej budove a pod., ktoré slúžia na trvalé 
bývanie ./HanpuKnafl, KBapTupa b ĎaraTOKBapTupHoiviy ôyAHHxy, npuBaTHMií ĎyijHHOK, KBapTupa b npwBaTHOMy 6yAMHKy a 
T.fl. 3KÍ € MÍCLieM nOCTiŕÍHOrO npOXMBaHHA

Meno a priezvisko:/ Im’h ma npi3euiue:
Dátum narodenia: /flama HapodxeHHm

Trvalé bytom: /nocmiuHuu noôym:
IBAN:
Kontakt:/ KoHmaxm:

Oprávnená osoba (PO) / YnoeHoeaweHa ocoôa (topudu^Ha ocoôa):
Názov://-/a3ea: Mesto Nová Baňa
IČO:/ Kod:00320897

Sídlo: IMicLie3Haxod>KeHHH: Námestie slobody 1, 96801 Nová Baňa
Štatutárny orgánJCmamymHuú opaaH: primátor mesta

Zapísaný v: l3apeecmpoeaHuu e: Štatistickom úrade

IBAN: SK190200 0000 000014429422
Kontakt: IKoHmaxm: Mgr. MV D r. Branislav Jaďuď, MBA
(ďalej len „Oprávnená osoba“)/(flani - «ynoBHOBa>KeHa ocoôa»)

Odidenec*: BimeHeub*:

Meno a priezvisko: IIm’h ma npi3eum,e: Kateryna ZHUKOVA '

Dátum narodenia: I"
Miesto narodenia: /í
Štátna príslušnosť:,

Identifikátor: /IdeHm

Rodné číslo: Iľlepcc
Cestovný doklad: lľ
Trvalé bydlisko: /rio<
Predchádzajúci pobyt*: ll lonepeÔHe nepe6\
Číslo dokladu o tolerovanom pobyte: IN° dc

Kontakt/KoHmaxm:
(ďalej len „Odídene«
(Oprávnená osoba a Odidenec ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)/(ynoBHOBa>keHa ocoôa i BixeHeqb Haflani
iMeHytOTbcn «CTopoHM floroBopyw)

Nehnuteľnosť / HepyxoMÍcmt,:
Druh stavby4: ITun ôyduHxy4: bytový dom 

Ulica:/Bynuufl: Pod sekvojou 19/9
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Súpisné číslo: /iHeeHmapHuu HOMep: 1892

Parcelné číslo:/ HoMep dir&HKu: 6320/42

Katastrálne územie/: Kadacmpoea mepumopin: Nová Baňa
Obec:/Cenuipe: Nová Baňa
Okres:/PauoH: Žarnovica

List vlastníctva č.: /Ceidopmeo npo npaeo enacHOcmi Ha HepyxoMicmb Nq: 3853
Okresný úrad Žarnovica, katastrálny odbor/PaňoHHe bíaomctbo Žarnovica, eiddin xadacmpy 

(ďalej len „Nehnuteľnosť“)/(flani «HepyxoMÍcmb»)

5 nehodiace sa prečiarknuť/HeniAxOAame nepexpecnuTH
6 povinne uviesť počet obytných miestností Nehnuteľnosti alebo celkovú ubytovaciu kapacitu Nehnuteľnosti/o6oB’«3KOBo 
BK33aTM KÍJlbKÍCTb JKWTJ1OBHX KÍMH3T B HepyXOMOCTÍ (aÓO 3aranbHy KinbKiCTb Jlto/jeíí AKÍ MOXyTb npO>K0Ba™ B Takiň 
HepyxoMOCTi)
7 možné uviesť špecifikáciu hnuteľných vecí v Nehnuteľnosti / 3a ôaxaHHAM BK33aTn KOHKpeTHi a3hí npo pyxor/ie MaňHO b 

HepyxoMOCTi
8 nehodiace sa prečiarknuť/HeniAXOA«une nepeKpecnuTw

Cl. 1 Úvodné ustanovenia: CTaTTA I BcTyriHi nonoxeHHA
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 Odidenca 
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. Odidenec vyhlasuje, že sa mu neposkytuje ubytovanie 
v azylovom zariadení.

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

1. MeToio floroBopy e Ha^aHHA TWMMacoBoro
6e3KOiiJTOBHoro npo>KWBaHHR čixeHpK) y
3B'fl3Ky 3Í 3ÔpoňHWM KOHCtylÍKTOM B yKpaÍHÍ, 
BiflnoBiflHO flo 3aKOHy Ne 480/2002 ľlpo HaflaHHA 
npuTyriKy Ta npo BHeceHHA 3míh po fleAKHX 
33KOHÍB b aKTyanbHiŇ peflaKLjii (flani - 3axoH 
npo «HaAaHHH npMTynKyw).

2. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3aABHAe, mo noMeujKaHHA, 
AKe HaflaeTbCfl 6i>KeHi4eBÍ 3riflHO pboro floroBopy 
e 6e3KOLUTOBHWM.

3. Ctopohu floroBopy ôepyTb po yBarn, ujo 
ynoBHOBaxeHa ocoôa Mae npaBO OTpwMaTW 
BunnaTy 3a noceneHHA Bixem^ 3riflHO 3 § 36a 
3aKOHy npo TUMHacoBMň npwTynoK BiflnoBiflHO po 
§ 1 PiujeHHB ypAfly.

4. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3aABnne, ujo Ha Heí He 
pO3nOBCK)fl>KyK)TbCA OÔMexeHHA OTpHMaHHA 
BwnnaTM 3riflHO § 36a, aÔ3au 2 ujocToro Ta 
CbOMoro peneHHA 3aKOHy npo TWMHacoBMň 
npuiTynoK.

5. BixeHepb 3aABJiAe, mo ňoMy He Ha/jaeTbCA Micpe 
AH A npOKUBaHHA B npWTyHKy AHA ÔiweHĽlÍB.

5. BixeHeu,b 3aABJiAe, mo ôepe flo yBaru, mo b 
nepiofl noKw ňoMy HaflaeTbCA jkhtíio bíh noBHHeH 
pa3 B MÍCALlb nOBiflOMPATM B MÍCĽ|eBľlň 
MyHiuMnaniTeT (MicbKy/cinbCbKy pa^y) npo Te, mo 
ynoBHOBaxeHa ocoôa Haaae ňoMy jkutíio.

ČI. II Predmet Zmluvy: Ctstta II ľlpeflMeT floroBopy
1. Oprávnená osoba je výlučným vlastníkom / podielovým 

spoluvlastníkom—/—bezpodielovým—spoluvlastníkom5 

Nehnuteľnosti.
2. Nehnuteľnosť pozostáva z6:

vstupnej chodby 
kuchyňa s obývačkou 
izba
izba
kúpeľňa a wc

3. V Nehnuteľnosti sa nachádzajú hnuteľné veci7:

kuchynská linka so spotrebičmi

4. Oprávnená osoba prenecháva Nehnuteľnosť / časť- 
Nehnuteľnosti- Odídencovi do dočasného užívania 
výlučne na účel uvedený v tejto Zmluve a za 
podmienok uvedených v tejto Zmluve.

1. ynoBHOBaweHa ocoôa e oahoocíôhhm

2. HepyxoMicTb CKnaaaeTbCA 36

3. B HepyxoMOCTi 3HaxoAWTbCA HaciynHe pyxoMe 
MaňHO7:

4. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3anwLuae HepyxoMicTb /

2



9
Oprávnená osoba krížikom vyznačí zodpovedajúcu možnosť/ynoBHOBaxeHa ocoôa xpecTi/iKOM no3HaMHTb noTpiôHnň 

BapiaHT
10 nehodiace sa prečiarknuť/HeniAxoARine nepexpecnnTM
11 vyplniť len v prípade, ak sa Zmluva uzatvorila až po začatí poskytovania ubytovania Odídencovi/ 3anoBHWTw nniiie skiho 

floroBip ôyno niflnucaHO nicna Toro ak noManocb npo>KMBaHHR Bixemia

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

Eľl 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

Macwwy HepyxoMOCTi0 ôbKeHLjK), b TWMMacoBe 

KOpUCTyBaHHfi BMKntOMHO 3 MeTOtO, 3a3HaMeHOK) B 
qiŇ Yrofli, i Ha yMOBax, 3a3HaneHMX y uiŕí Yrofli.

5.yjioBHOBa>KeHa ocoôa 3aRBnne, mo9

MOBa npo HepyxoMicTb, axa BianoBiaae 
MÍHiManbHHM BHMoraM 3riflH0 3 § 8, aÔ3au 2 
nocTaHOBw MiHÍcrepcTBa oxopoHn 3flopoB’n 
CnoBaubKOí PecnyôniKM Ne 259/2008 ľlpo 
aeTani BUMor ctocobho BHyTpiiuHboi' nacTUHH 
ôyfliBenb Ta npo MiHiManbHi BHMorn zjo 
KBapTUp HWLUOrO piBHH Ta Micqb 
noceneHHH flnn riflHoro BHKopucTaHHA 3riflH0 
3 flOMOBneHOK) MeTOfO aôo

| MOBa npo HepyxoMicTb, axa BianoBiaae 
BUMOraM flJlR MCWTJ1OBHX npOCTOpÍB 3riflHO § 9, 
aÔ3. 1 Ta 2 nocTaHOBu N° 259/2008 3aKOHy 
npo noflpoÔHLii Ta BUMoru ao BHyTpiujHboro 
npocTopy ôyfliBJíi Ta npo MiHiManbHi bumotu 
Ľjoflo KBapTup Hkiinoro CTaHflapTy Ta moflo 
mhthobhx nnoin.

ČI. Ill Doba ubytovania: ČTarm III TpMBanicTb npo>KMBaHHH:
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Oprávnená osoba

prenecháva Odídencovi Nehnuteľnosť / časť
AtetowteFnosti10 do .užívania na dobu určitú od

do ...... (ďalej len „Doba
ubytovania“).

2. Počet nocí ubytovania Odídenca do dňa uzatvorenia
Zmluvy: ................ 11

1. Ctopohu noroflxyioTbCfl, ujo ynoBHOBaxeHa 
ocoôa 3annujMTb 6i>xeHLU0 HepyxoMicTb10 / qaerwty 
HepyxoMOGTi ans BHjtopwcTaHrjA npoTaroM neBHoro 
nepioay c ../Á..Ý.....'.ír.ŕrr. no ./Z..Á../r.?r..

(aani - «ľlepioa po3MÍmeHH«»).
2. KinbKicTb HOMeň npoxnBaHHn BixeHua ao
niflnHcaHHH aoroBopy:.................11

ČI. IV Práva a povinnosti Zmluvných strán: ČTairn IV ľlpaBa Ta o6ob'b3km floroBipHMX 
Ctopíh:

1. Oprávnená osoba je povinná odovzdať Odídencovi 
Nehnuteľnosť v stave spôsobilom na riadne užívanie.

2. Odidenec 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 Odidenec 
povinní informovať druhú Zmluvnú stranu bez 
zbytočného odkladu. Odidenec je povinný bez 
zbytočného odkladu oznámiť Oprávnenej osobe 
potrebu opráv Nehnuteľnosti, ktoré má znášať 
Oprávnená osoba a umožniť mu ich vykonanie; inak 
Odidenec zodpovedá za škodu vzniknutú nesplnením 
si tejto povinnosti.

5. Oprávnená osoba nezodpovedá za vlastný majetok 
Odídenca, ktorý sa nachádza v Nehnuteľnosti.

6. Odidenec 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. Odidenec nie je oprávnený bez písomného súhlasu

1. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3OÔOB'n3aHa nepeaaTu 
BixeHqK) HepyxoMicTb b CTaHi, HeoôxiaHOMy ara 
HopManbHoro BHKopncraHHR.
2. BiweHeqb, Mae npaBO BHKopHCTOByBa™ 
HepyxoMicTb bmkjikohho ann xMTna.
3. 3a noroa>xeHHRM 3 BiweHLjeM, ynoBHOBaxeHa 
ocoôa Mae npaBO yBiŕŕn/i ao HepyxoMOCTi, ane TinbKu 
b npwcyTHOCTi BixeHUA.
4. ynoBHOBa>KeHa ocoôa, a TaxojK BixeHegb
3oôoB'B3aHÍ iHcpopMyBa™ iHLuy floroBipny OopoHy 
npo HeoôxiaHicTb peMOHTy ôe3 HeBi/inpaBaaHOľ 
3aTpUMKM. BixeHeUb 3OÔOB'fl3aHHŇ Ôe3
HeBHnpaBaaHoí 3aTpuMKn noBiaoMUTn ynoBHOBaxeHy 
ocoôy npo HeoôxiaHicTb peMOHTy HepyxoMOCTi, hkhm 
noBWHHa BHK0H3TH ynoBHOBa>xeHa ocoôa, i aa™ Tri 
MOKJIHBÍCTb BWKOHyBaTU HeOÔXÍaHHŇ peMOHT; B 
iHLuoMy BvinaaKy BixeHeub Hece BianoBiaanbHicTb 3a 
LUKOay, HKa BHHHKHe Mepe3 HeBHKOHaHHA Uboro 
3OÔOB’fl3aHHR
5. ynoBHOBaxeHa ocoôa He Hece BianoBiaanbHOCTi
3a MaŇHO BixeHUR nxe 3HaxoanTbcs B
HepyxoMOCTi.
6. BixeHeqb 3OÔOB’fi3aHuŇ:
a) yTpUMyBaTw HepyxoMicTb b qwcTOMy i 3pyMHOMy 
arm KopncTyBana CTaHi;
6) yTpwMyBaTMCR Bia ôyab-SKwx aiň, akí MOxyTb 
3aBaaTU ujKoan HepyxoMOCTi;
b) aoTpwMyBaTMcn npaBHn noxeíKHoŕ 6e3nexu, Ta 
ririeHu;
r) onnaTMTH He3HaMHUií peMOHT (Hanpn«naa,
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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/Heni/ixoAflLue nepexpecnMTM 
3ane>KHO bía Toro, mm e ynoBHOBaxeHa ocoôa 3o5oB’a3aHOto nyônixyBaTM aoroBopM 3haho fliiOMoro 3axoHO/iaBCTBa b 
noTpiÔHMX peecTpax aôo Ha CBoeiwy iHTepHeT caŇTÍ.

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.

3aMÍHy naMnoMKu toluo), noB'A3aHwií 3 
HopManbHWM oôcnyroByBaHHAM HepyxoMOCTi Ha 
cyMy ao 30 CBpo.
7. BixeHeub He Mae npaBa 6e3 nwcbMOBOí 3roflw 
ynoBHOBaweHOí ocoôw BwxoHyBaTw ĎyfliBenbHi 
pOÔOTW aôo ÍHLUÍ iCTOTHi 3MÍHH B HepyXOMOCTÍ, 
HaBÍTb 3a BJiacHHŇ paxyHOK.
8. BiweHepb He Mae npaBa 3anmuaTM HepyxoMicTb 
TpeTiíí ocoôi.

ČI. V Skončenie Zmluvy: CTaiTfl V Po3ipBaHHH aoroBopy:
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 Odidenec 

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

1. ľlpaBOBiflHOCMHM, BCTaHOBTieHÍ UHM flOrOBOpOM, 
nepecTatOTb flimw:
а) 3aKÍHMeHHA TepMiHy po3MimeHHA, Ha axwíí ôyB 
yKnafleHwií floroBip bíaoobíaho ao CTarri III 
floroBopy;
б) 3a nwcbMOBOK) 3roAOK) floroBipHwx Ctopíh; 
B) nWCbMOBWM nOBÍAOMneHHHM BixeHUK) Ha 
yMOBax, BHKnaAeHwx y pin YroAi;
r) nwcbMOBe bíamobb ynoBHOBaxeHOí ocoôw bía 
floroBopy Ha yMOBax, 3a3HaMeHWX y piw yroAi-
2. flo 3aXÍHMeHHA ľlepiOAy pO3MÍmeHHA, BiJKeHepb 
Mae npaBO po3ipBaTw pto yroAy, HaAaBiuw 
nwcbMOBe noBÍAOMneHHn b ôyAb-Axww Mac 6e3 
ôyAb-nxwx npwMHH. ľlepiOA Ann Toro moô 
3anwLuwTH HepyxoMicTb b TaxoMy BwnaAKy 
TpwBaTHMe 2 ahí. HacniAxw po3ipBaHHA floroBopy 
BMHWKatOTb nicnn 3aKÍHMeHHR uboro nepioAy..
3. ynoBHOBa>xeHa ocoôa Mae npaBO bwwtw 3 pieí 
yrOAH b nWCbMOBÍW cjjopMi, AKL140:
a) ÔyAb-AKWM 3 CjjaKTiB, mo CTanWCA BiAnOBÍAHO AO 
§ 33 3axoHy ľlpo HaAaHHA npwTynxy ;
6) BixeHpi, rpyôo noiuxoAATb HepyxoMicTb, Ňoro 
npmiaAAfl, 30hh 3aranbHoro xopwcTyBaHHA Ta/aôo 
cninbHi npwMiLAeHHn;
b) BixeHepb CTaBWTb niA 3arpo3y ôe3nexy Ta/aôo 
nopyujye Aoôpi MaHepw b HepyxoMOCTi;
4. ľlicnn po3ipBaHHn floroBopy E>i>xeHepb 
3oôoB'fl3aHHŇ nepeAaTM ynoBHOBa>xeHÍw ocoôi 
HepyxoMicTb b TOMy CTaHi, b nxoMy íí B3AB Ha 
ceôe, 3 ypaxyBaHHAM 3BWMawHoro BwxopwcTaHHA.

Čl. VI Záverečné ustanovenia: CTaTTR VI ľlpMKÍHUeBÍ nonoxceHHB

podpisu -Zmluvnými stranamL. / 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

Moro-niAnucaHHfl floroBipHUMuCTopoHaMu. / 
floroBip Haôwpae mwhhoctí 3 aha woro niAnwcaHHA 
CTopoHaMM i Haôkipae AiŇCHiCTb 3 aha, HacTynHoro 
3a AHeM Ňoro onyônixyBaHHA b Ľ|eHTpanbHOMy 
peecTpi AoroBopiB, mo BeAeTbCA ypAAOBWM 
ocjjicoM CnoBaubKOí Pecnyônixw bíaoobíaho ao § 
47a ĽlwBinbHoro xoAexcy aôo b iHLUOMy noTpiÔHOMy 

12 peecTpi.
2. ripaBOBiAHOCWHw, He BperynbOBaHi piefo yroAOio, 
peryntoiOTbCA tobobhum mwhom nonoxeHHAMw 
ĽJi/iBinbHoro xoAexcy Ta 3aranbHOOÔOB'A3XOBWMW 
npaBOBMMw HopMaMw CnoBaubxoŕ Pecnyônixw.
3. Rxipo ôyAb-Axe 3 nono>xeHb pieí yroAW 
BMABWTbCA hbaíwchwm Ta/aôo HeecfjexTWBHWM, Taxa 
HeAiäcHicTb Ta/aôo Hee<t>exTWBHÍCTb He poônATb
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V/B dňa/flaia .Äľ....™4.

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.

8. Táto Zmluva je vyhotovená v ...3.......  rovnopisoch,

pričom každá Zmluvná strana obdrží po ......<.............
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 nonoKeHHA floroBopy aôo caMoro floroBopy 
HefliŕtcHMMH Ta/aôo HeecpeKTMBHMMM. y TaKOMy 
BwnaflKy floroBÍpHi Ctopohu 3o6oB'fl3yK>Tbcn 
3aMÍHHTu Taxe nono>xeHHfl hobmm nonoKeHHHM 3 
MeTOK) 3Ôepe>KeHHA MeTM, mo nepecniflycTbca 
BiflnoBiflHWM HefliňcHWM aôo HeeCpeKTWBHWM 
nonoxeHHBM Ha momoht y«na,qeHH$i qieí yrofln.
4. HeBifl'cMHOK) nacTHHOK) qieí yroflki c 
HacTynHi floqaTKn:
- HecHa 3a«Ba ynoBHOBaxeHoí ocoôu po 
floroBopy npo HaaaHHR xMTna ôixeHqeBÍ;
- Konín flOKyMeHTa npo TonepaHTHe 
npoxMBaHHH ocoôu, ujo 3anMiuMnacn Ha 
TepwTopiľ CnoBaqbKoY PecnyônÍKM, 3 
no3H3MeHHHM «BI>KEHEUb» aôo 3 no3HanKOio 
«TWMMACOBWIŽI nPUTYflOKw.

5. LJfl yrofla Moxe ôyTM 3MÍHeHa TinbKM b 
nwcbMOBiií cpopMi Ha niflCTaBÍ 3míh, niflnwcaHHx 
flOrOBipHHMH CTOpOHaMW.
6. floroBipHi CTopoHw 3a3HaHaioTb, mo cnoBaubKa 
Bepcin floroBopy Mae npiopHTeT Ha/j yKpaiHCbKOio 
Bepcieio.
7. florOBÍpHi CTOpOHW 3OÔOB'H3yiOTbCn BWpÍLUyBaTU 
ôyflb-AKi cnopw, mo BWHWKatOTb 3 Liieí yroflw aôo 3a 
qieio yroflOK) 3a B3aeMHOio 3rofloto. y pa3i 
BiflCyTHOCTi 3rOflM Ha BWpiLUeHHA CnopiB CyflVI 
CnoBaqbKOí PecnyônÍKM e KOMneTeHTHMMM 
BiflnoBiflHO zjo cnoBaqbKoro 3aKOHOflaBCTBa.
8. yrofla yxnafleHa b .....3.......Konií, KoxHa

floroBipHa CTopoHa OTpMMye ............/............ Konín
floroBopy.
9. floroBÍpHi Ctopohm 3anBnn»OTb, mo bohm 
npoHMTanM floroBip i noro/pKytOTbCH 3 hmm Ha 
ochobí TxHboT BinbHOľ, cepMO3Hoŕ Boni, He b ôifli aôo 
Ha pasione HecnpMHTnMBMx yMOBax, Ha 3HaK akmx 
bohm npMKpinmotOTb flo Hboro cboT pyxonncHi 
nmoMCM.

V/B dňa/aaTa ...^.Ž./^fŕíŽ-

Oprávnená osoba/ynoBHOBaxeHa ocoôa: Odídenec/BixeHeqb:
/7

ľ

Povinné prílohy/O6oe’H3Koeuú Ejodamox:
1. Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi;/LlecHa äaaea 

ynoeHoea>KeHOí ocoôu do floaoeopy npo HadaHHn xumjia ôbxeHLteei
2. Kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC" alebo s

označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“./KoniH doxyMeHma npo donycmuMe npoxueaHHn Ha mepumopíi 

Cnoeaubxoí PecnyôniKU 3 no3HaneHHHM «5l)KEHELIb» aôo 3 no3HauKoto ((TMIVNACOBI/II/I 
nPKITy/10K».
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Príloha k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi/floflaTOK ao floroBopy npo Ha,qaHHn >KHTna 
ĎixeHueBi

Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi/MecHa 
3anBa ynoBHOBaxceHoi' oco6m ao floroBopy npo HaflaHHB KUTna óijKeHqeBi

podľa § 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie 
odídenca/38ÍdHO § 2 PirueHHR enadu Cnoeau,bKoípecnyônÍKU N° 99/2022 3.3. npo eunnamy 3a nocenehhh 

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

Oprávnená osoba (FO)1 lYnoeHoeaweHa ocoôa (cpi3UHHa ocoôa)1: 

Meno a priezvisko:/ Im’h ma npi3euuie:

v prípade podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti je potrebné vyplniť všetkých 
spoluvlastníkov/ y BunaAKy cninbHOi BnacHOCTi a6o MaňHa rpoMafln HeoôxiflHO 3anoBHMTW bcíx cniBBjíacHUKiB
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 baraTOKBapTupHOMy ôyflUHKy, npuBaTHníí Sy/jHHOK, KsapTiipa b npwBaTHOMy ĎyAHHKy a T.fl. akí e 
MicueM nocTiňHoro npoxnBaHHfl

Dátum narodenia: Iflama HapodxeHHa:

Trvalé bytom: /ľlocmiÚHuú noôym:
IBAN:
Kontakt:/ KoHmaxm:

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

Sídlo: IMicpe3Haxod>KeHHn: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
Štatutárny orgárdCmamymHuu opaam Primátor mesta

Zapísaný v: /3apeecmpoeaHuú e: Štatistickom úrade

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

Nehnuteľnosť / HepyxoMicmb:
Druh stavby^: /Tun ôyduHKy: byt v bytovom dome

\J\'\ca:IBynunn: Pod Sekvojou 19/9

Súpisné číslo: /iHeeHmapHuu HOMep:1892

Parcelné číslo:/ HoMep dinzHKu: 6320/42

Katastrálne územie/: Kadacmpoea mepumopin: Nová Baňa
Obec:/Cenuipe: Nová Baňa
Okres:/Pat/ow: Žarnovica

List vlastníctva č.: /Ceidopmeo npo npaeo enacHocmi Ha HepyxoMicmb N°: 3853
Okresný úrad Žarnovica , katastrálny odbor/PaňoHHe bíaomctbo Žarnovica , eiddin Kadacmpy 

(ďalej len „Nehnuteľnosť“)/(flani - «.HepyxoMicmb») * 2

Všeobecné ustanovenia: 3aranbHi nono>KeHHfl:
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. ynoBHOBaxeHa ocoôa ôepe po yBaru tom chaKT, 
mo un ^ecHa 3aRBa e HeBifl’eMHOto Ta 
o6ob’s3kobok) MacTUHOKD floroBopy npo 
HaflaHHs >KHTna ôixeHqeBi.

2. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3aRBnse, mo iHchopMaqin 
n«a HaeefleHa b qiň MecHiíí 3anBÍ e npaBflUBOto i 
BiflnoBi/jae floroBopy npo Ha/jaHHA xwTna 
ôbKeHqeBi, b imuoMy BwnaflKy floroBip npo 
HaflaHHA xmna ôixeHqeBi Moxe BBaxaincb 
HefliMCHMM.

1
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Príloha k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi/floflaTOK flo floroBopy npo HaflaHHR >KHTna
6i>KeHi4eBi

Oprávnená osoba vyhlasuje, že4: YnoBHOBaxeHa ocoôa 3a»Bnnc moJ:

[y] 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.

[7^ nonepeflHH opeHfla HepyxoMOCTi aôo Ti 
MaCTMHH B HKÍM HaflaGTbCR >KMTnO BÍJKeHpeBÍ 
3riflH0 3 uhm floroBopoM, He ôyna npwnnHeHa 
Biflpa3y nicnR oronoweHHR Ha/i3BWHaŇHoT 
cwTyauiT Mepe3 wacoBe npnôyrra ÍHO3eMqÍB Ha 
TepHTOpítO CnOBaHMUHW B 3BR3Ky 3 
O3ÔpoeHWM KOHCpnÍKTOM na TepnTopiT 
yKpa'i’Hw.He ôyna npHnMHeHa nepe3 
p03ÍpBaHHH floroBopy opeHflOflaBqeM aôo

po3ipBaHHH nonepe/jHboro floroBopy npo 
opeHfly HepyxoMOCTi aôo Tí nacTHHM, b rkíň 
HaflaeTbCR >KMTno BixeHqeBi 3riflHO 3 uhm 
floroBopoM, nicnR oronoweHHR Ha,q3BHMaíÍHOí 
cwTyaqľŕ Hepe3 MacoBUŇ npnišfl ÍHO3eMqÍB Ha 
TepHTOpiK) CnOBaMMWHH B 3B’R3Ky 3 
O3ÔPOCHMM KOHCfiniKTOM Ha TepMTOpľŕ yKpa'ÍHU 
BiflnoBiflae HopMaM 3aKOHy a npui po3ÍpBaHHR 
floroBopy He ôyno nopyweHHR floôpnx HaMipiB 
a nonepeflHR opeHfla He ôyna npuinHHeHa 
Mepe3 pO3ÍpB3HHR 3 ÔOKy OpeHflO/jaBUR 
BiflnoBiflHO flo § 7 aÔ3.1 3a«OHa N° 98/2014 
npo KopoTKOTpwBany opeHfly HepyxoMOCTi

Oprávnená osoba krížikom vyznačí zodpovedajúcu možnosť/ynoBHOBaxeHa ocoôa xpecTUKOM no3HaMWTb niAxoA^i-Unŕí
BapiaHT

V/B Novej Bani dňa/^aTa 6.4.2022

Oprávnená osoba/ynoBHOBaxeHa oco1

2


