
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi 
floroBip npo HaflaHHB xnma óbKeHupiM

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“)

BiflnoBiAHO flo § 51 3a«OHy Ne 40/1964 35. ĽjMBinbHHŇ KOflexc, 3i 3MÍHaMW, y noeflHaHHi 3 § 2 ypHflOBoro pernaMeHTy 
CnoBaqbKoT PecnyôniKM N° 99/2022 3.3. npo HaflaHHa BHecxy Ha npoxuiBaHHH SixeHqn (flani - «flepxaBHMň 

pernaMeHT»), yKna/jeHviM mí>k floroBipHMMw CľopoHaMu:
(A ani - «floroBÍp»)

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

1 v prípade podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti je potrebné vyplniť 
všetkých spoluvlastníkov/ y BunaflKy cninbHOí BnacHOCTi a6o MaŇHa rpoMaflw HeoôxiflHO 3anoBHWTn bcíx cniBBJíacHWKiB
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>«eHeLib, nifl hmm po3yMÍeTbca ÍHO3eMeqb bíapobíaho p,o § 2(ň) e) 3aKOHy N° 480/2002 3BO/iy 
33K0HÍB npo HaflaHHA npwTyjiKy Ta npo BHeceHHa 3míh flo AeaKHX 33kohíb y noeflHaHHi 3 flocTaHOBOío Ypafly N° 144 bía 28. 
moToro 2022 potcy. EixeHeub Haaae cboí aaHi, lup MicTHTbca b aoKVMeHTi npo AO3BoneHe npoxnBaHHH Ha TepHTopií 
CnosaubKOi PecnySnixu 3 no3HaMKOio «5l>KEHEUb» a6o 3 no3HaHKQio «TMM9ACOBMI/1 nPMTyjlOK» Ta HOMep uboro 
AOKVMeHTa.
3 vyplniť len v prípade, ak sa predchádzajúci pobyt nezhoduje s trvalým bydliskom/ 3anoBHioBaTncH TinbKii b TOMy BiinaflKy, 
HKU40 nonepeflHe npoxiiBaHHR He 36iraeTbcs 3 nocTiŕíHHM MicqeM npoxiiBaHHs
4 napr. byt v bytovom dome, rodinný dom, byt v rodinnom dome, byt v nebytovej budove a pod., ktoré slúžia na trvalé 
bývanie ./Hanpuixnafl, KBapTupa b 6araTOKBapTnpHOMy ôyflMHKy, npMBaTHwň ôy/jHHOK, KBapTHpa b npwBaTHOMy ôyAMHxy a 
T.fl. akí e MicqeM nocTiiíHoro npo>KWBaHH5i

Meno a priezvisko:/ /m’h ma npi3euiue:

Dátum narodenia: Iflama HapodxeHHa:

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

Oprávnená osoba (PO) / YnoeHoeaixeHa ocoôa (topudumia ocoôa):
Názov://-/a3ea: Mesto Nová Baňa
IČO:/ Kod:00320897

Sídlo: /MicLie3Haxod>t<eHHH: Námestie slobody 1, 96801 Nová Baňa 
Štatutárny orgán:/CmamymHuú opaaH: primátor mesta

Zapísaný v: /3apeecmpoeaHuu e: štatistickom úrade

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

Odídenecz: BixeHeubz:

Meno a priezvisko: /Im’n ma npi3eume: Olga LUZHANSKA
Dátum narodenia: Iflama HapodxeHHz: í Jd Y'J

Miesto narodenia: /Mi
Štátna príslušnosť: /fi

Identifikátor: /IdeHmuq

Rodné číslo: IľlepcoHí
Cestovný doklad: /ľlac
Trvalé bydlisko: iriocn
Predchádzajúci pobyt13 , 
Číslo dokladu o tolerovanom pobyte: IN° doxy
Kontakt/KoHmaxm: f ryn j

(ďalej len „Odídenec“
(Oprávnená osoba a Guiueneu uaiej apwiu aj a^w „<.iniuvne strany“)/(ynoBHOBa>KeHa ocoôa i BixeHeqb Haflani 
iMeHytOTbCfl «Ctopohm floroBopyw)

Nehnuteľnosť / HepyxoMicmb:
Druh stavby4: /Tun ôyduHxy4: bytový dom

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

Parcelné číslo:/ HoMep ôíjihhku: 6320/42

Katastrálne územie/: Kadacmpoea mepumopia: Nová Baňa
Obec:/Cenuipe: Nová Baňa

Okres:/PauoH: Žarnovica

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

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

5 nehodiace sa prečiarknuť/HeniAxoAsme nepexpecnuTw
6 povinne uviesť počet obytných miestností Nehnuteľnosti alebo celkovú ubytovaciu kapacitu Nehnuteľnosti/o6oB'B3xoBo 
BXa33TH KÍJlbKÍCTb MHTJ1OBUX KÍMH3T B HepyXOMOCTÍ (aÔO 3araJlbHy KinbKÍCTb JllOAeií HXÍ MOXyTb npOXWBaTM B Taxiií 
HepyxoMOCTi)
7 možné uviesť špecifikáciu hnuteľných vecí v Nehnuteľnosti / 3a baxaHHHM Bxa38TM xoHxpeTHi ashí npo pyxoMe MaŇHO b 

HepyxoMOCTi
8 nehodiace sa prečiarknuť/HeniAXOARine nepexpecnuTu

Cl. I Úvodné ustanovenia: CTaiTfl 1 BcTynHi nonoxceHHR
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. Odídenec vyhlasuje, že sa mu neposkytuje ubytovanie 
v azylovom zariadení.

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

1. MeTOto floroBopy e HaaaHHR TUMHacoBoro
6e3KOLUTOBHOrO npOJKUBaHHA ÔixeHUK) y
3B'A3Ky 3Í 3ÔpOÍÍHHM KOHC|)nÍKTOM B yKpaÍHÍ, 
BiflnoBi^HO flo 3axoHy N° 480/2002 ľlpo HaflaHHR 
npHTynxy Ta npo BHeceHHR 3míh po fleRKwx 
3axoHÍB b aKTyanbHiň peflaxuií (flani - 3aKOH 
npo «HaaaHHfl npHTymcyw).

2. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3aRBnae, mo noMenixaHHA, 
axe HaflaeTbCíi 6i>KeHLieBÍ 3riflHO pboro floroBopy 
e Ôe3KOLUTOBHWM.

3. CTopoHM floroBopy ôepyTb po yBarn, mo 
ynoBHOBaxeHa ocoôa Mae npaBo OTpwMaTw 
BwnnaTy 3a noceneHHA BixeHua 3riflHO 3 § 36a 
3axoHy npo TUMMacoBHŇ npmynox BmnoBiflHo po 
§ 1 PiujeHHfl ypafly.

4. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3asBnae, mo Ha Heľ He
pO3nOBCKVJ>KyiOTbCfl OÔMexeHHR OTpUMaHHH
BHnna™ 3riAHO § 36a, aÔ3aq 2 iiiocToro Ta 
CbOMoro peneHHfl 3axoHy npo TWMHacoBnŕí 
npwTynoK.

5. BixeHeub 3aRBnae, mo ŇOMy He HaflaeTbca Micqe 
Ann npoxHBaHHH b npuTynxy ana ôixeHLiiB.

5. BixeHeqb 3aaBnae, mo 6epe po yBaru, mo b 
nepiofl noKw ŕíoMy HaflaeTbca xhtjio bíh noBWHeH 
pa3 B MÍCAL|b nOBiflOMPHTH B MÍCLjeBMlí 
MyHiqwnaniTeT (Micbxy/cinbCbKy pafly) npo Te, mo 
ynoBHOBaxeHa ocoôa Haaae ižiOMy jkmtho.

ČI. II Predmet Zmluvy: CTaTTH II ľlpeflMeT floroBopy
1. Oprávnená osoba je výlučným vlastníkom / podielovým 1. ynoBHOBaxeHa ocoôa e oahoocíôhhm 

Rľiac.HMKnu / / rniRRnarmimM

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 
-Nohnutetoosti8 Odídencovi do dočasného užívania 

výlučne na účel uvedený v tejto Zmluve a za 
podmienok uvedených v tejto Zmluve.

-ôes-Aoni5 HepyxoMOCTi.
2. HepyxoMicTb cxnaflaeTbcn 36

3. B HepyxoMOCTi 3HaxoflMTbCR HaciynHe pyxoMe 
MaňHO7:

4. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3anmijae HepyxoMicTb /
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9 Oprávnená osoba krížikom vyznačí zodpovedajúcu možnosť/ynoBHOBaxeHa ocoôa xpecTiiKOM no3HamiTb noTpiÔHnŕi 

BapiaHT
10 nehodiace sa prečiarknuť/HeniAxoABiue nepexpecnuTM
11 vyplniť len v prípade, ak sa Zmluva uzatvorila až po začatí poskytovania ubytovania Odídencovi/ 3anoBHMTn nnnie rkluo 

floroBip 5yno nianucaHO nicns Toro bk nonanocb npoxnBaHHB BiJKeHua

5. Oprávnená osoba vyhlasuje, žea
[X] 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

HaeTHiiy HopyxoMOCTi0 ôíxeHpK), b TUMMacoBe 

KOpWCTyBaHHfl BMKPÍOHHO 3 MCTOK), 3a3HaMeHOIO B 
pití yrofli, i Ha yMOBax, 3a3HaMeHnx y piň Yrofli.

5. YnoBHOBaxeHa ocoôa 3asBPse, mo9
MOBa npo HepyxoMicTb, axa Bi^noBiflae 

' MÍHÍManbHHM BHMoraM 3riflHO 3 § 8, aÔ3aq 2 
nOCTaHOBW MÍHÍCTepCTBa OXOpOHW 3AOpOB’fl 
CnoBaubKOi PecnyôniKw N° 259/2008 ľlpo 
fleTani BWMor ctocobho BHyTpiiiJHboŕ MacTWHH 
ôyfliBenb Ta npo MiHiManbHi bhmoth ao 
KBapTWp HHLUOrO piBHR Ta MÍCqb APA 
noceneHHA apa rÍAHoro bhkopuct3hha 3haho 
3 AOMOBPeHoio MeToio aôo

| MOBa npo HepyxoMicTb, sna BiAnoBÍAae 
BUMOraM AJlfl JKHTPOBHX npOCTOpÍB 3PAHO § 9, 
aÔ3. 1 Ta 2 nocTaHOBW N° 259/2008 3aKOHy 
npo noApoômji Ta bhmom ao BHyTpiLUHboro 
npocTopy ôyAÍBPi Ta npo MiHÍMapbHi BMMorw 
moAO KBapTkip Humore CTaHAapTy Ta laoao 
xhtpobwx nnouj.

ČI. Ill Doba ubytovania: ČTaTTA III TpuBanicTb npoxnBaHHs:
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Oprávnená osoba 

prenecháva Odídencovi Nehnuteľnosť / časť 
Nehnuteľnosti10 do užívania na dobu určitú od

(ďalej len „Doba 
ubytovania“).

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

1. CTopoHM noroAJKytOTbcn, mo ynoBHOBa>KeHa
ocoôa 3apnuiHTb ôixeHLiK) HepyxoMicTb10 / nacway 

HepyxoMOCTi Anfl BWKopHCTaHHR npoTaroM neBHoro 
nepioAy c .....“4.... no ....11. J....'.2^

(Aapi - «nepiofl po3MÍmeHHFi»).
2. KiPbxicTb HOMeň npo>KWBaHHA BixeHqn ao
nÍAnMcaHHA AoroBopy:.................11

ČI. IV Práva a povinnosti Zmluvných strán: ČTaTTA IV ľlpaBa Ta o6ob*b3km floroBipHMx 
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 Odidenca.

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 
Odidenca, 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. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3oôoB'A3aHa nepepa™ 
EixeHUK) HepyxoMicTb b CTaHi, HeoôxipHOMy apa 
HOpManbHOrO BMKOpUCTaHHA.
2. BixeHeqb, Mae npaBO BHKopHCTOByBaTH 
HepyxoMicTb bmkpkjhho apu >KHTna.
3. 3a noroAx<eHHAM 3 BixeHpeM, ynoBHOBaxeHa 
ocoôa Mae npaBO yBiňTH ao HepyxoMOCTi, ane TinbKH 
b npncyTHOCTÍ BixeHLia.
4. ynoBHOBaxeHa ocoôa, a Taxox BixeHepb
30Ô0B'A3aHÍ ÍHCpOpMyBaTM ÍHLUy flOrOBipHy CTOpOHy 
npo HeoôxiAHicTb peMOHTy ôe3 HeBnnpaBAaHOľ 
3aTpWMKW. BixeHepb 3OÔOB'A3aHMŕí Ôe3
HeBwnpaBAaHoi 3aTpwMKn noBipoMMTH ynoBHOBaxeHy 
ocoôy npo HeoôxiAHicTb peMOHTy HepyxoMOCTi, akhm 
noBHHHa BWKOH3TW ynoBHOBaxeHa ocoôa, i asth Tň 
MO>KPWBÍCTb BMKOHyBaTW HeOÔXÍAHVltí peMOHT; B 
ÍHLUoMy BwnaAKy BixeHepb Hece BiAnoBiAanbHicTb 3a 
LUKOAy, AK3 BWHWKHe Mepe3 HeBHKOHaHHA Uboro 
3060BA3aHHfl
5. YnoBHOBajKeHa ocoôa He Hece BiAnoBÍAaPbHocTi 
3a MaňHo BixeHpfl nxe 3HaxoAHTbcs b 
HepyxoMOCTi.
6. BixeHepb 3oôoB’A3aHwŕí:
a) yTpHMyBaTH HepyxoMicTb b MwcTOMy i 3pyMHOMy 
Ans KopHCTyBana CTaHi;
6) yTpHMyBaTHCA bía ôyAb-SKWX Aiň, akí MO>xyTb 
33BA3TH UJKO A M HepyXOMOCTÍ;
b) AOTpwMyBaTncs npaBUP noxexHoí 6e3neKw, Ta 
ririeHM;
r) onpaTWTW He3HaMHnŇ peMOHT (HanpmuiaA,
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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/HeniAxoAau^e nepexpecnu™ 
3ane>KHO bí/j Toro, mu e YnoBHOBaxeHa ocoôa 3o6oB’a3aHOio nyônixyBaTuí AoroBopu 3haho AiioMoro 3axoHO,aaBCTBa b 
noTpiôHwx peecTpax aôo Ha CBoeuiy ÍHTepHeT caííTi.

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

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

3aMÍHy naMnoHKw touho), noB'fl3aHHŇ 3 
HopManbHMM oócnyroByBaHHBM HepyxoMOCTi Ha 
cyMy flo 30 eepo.
7. EiJKeHeqb He Mae npaBa 6e3 nwcbMOBOí 3roflw 
ynoBHOBaxeHOÍ ocoôh BwxonyBaTW ôyfliBenbHi 
pOÔOTW a6o iHLUi ÍCTOTHÍ 3MÍHW B HepyXOMOCTÍ, 
H3BÍTb 3a BnaCHWŇ paxyHOK.
8. BixeHeqb He Mae npaBa 3anwujaTw HepyxoMicTb 
TpeTiíí ocoôi.

ČI. V Skončenie Zmluvy: ČTaTTfl V Po3ipBaHH« 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. npaBOBiflHOCHHW, BCTaHOBneHi LjMM floroBopoM, 
nepecTaľOTb aírtm:
a) 3axÍHMeHHA TepMiHy po3MimeHHA, Ha axwíí ôyB 
yKnafleHMŇ floroBip BiflnoBiflHO ao CTairi III 
floroBopy;
6) 3a nncbMOBOio 3ro,qofo floroBipHHX Ctopíh;
b) nncbMOBWM noBiflOMneHHAM BixíeHUľo Ha 
yMOBax, BWKJiafleHMX y qiií yrofli;
r) nncbMOBe Bi^MOBa ynoBHOBaxeHoi’ ocoôh bía 
floroBopy Ha yMOBax, 3a3HaMeHHx y qiň yrofli.
2. flo 3aKÍHMeHHR ľlepiofly p03MÍmeHHA, Bixeneub 
Mae npaBO po3ÍpBa™ qto yro,qy, Ha/jaBLuw 
nwcbMOBe noBiflOMneHHR b ôyflb-axwŇ Mac ôe3 
ôyflb-AKwx npwMHH. ľlepiofl flna Toro moô 
3anniuMTw HepyxoMicTb b TaxoMy Bwnaflxy 
TpwBaTHMe 2 ahí. Hacni^xw p03ÍpBaHHR floroBopy 
BWHWKaioTb nicna 3axÍHMeHH« qboro nepiofly..
3. ynoBHOBaxeHa ocoôa Mae npaBO bmvítw 3 qie'í 
yroflľi b nwcbMOBiŕí cfropMi, íjkluo:
a) ôyflb-HKwíí 3 4>aKTÍB, ujo CTanwcn BiflnoBiflHO flo 
§ 33 3axoHy ľlpo HaflaHHA npiiTynxy ;
6) E>ix<eHui, rpyôo noiuxoflATb HepyxoMicTb, ňoro 
npwnaAflH, 3Ohh 3aranbHoro xopMCTyBaHHH Ta/aôo 
cninbHi npwMiu^eHHA;
b) BiweHeqb CTaBWTb nifl 3arpo3y ôe3nexy Ta/aôo 
nopywye floôpi MaHepw b HepyxoMOCTi;
4. nicna po3ipBaHHA floroBopy BixeHeqb 
3oôoB'R3aHiiií nepeflaTW ynoBHOBaxeHiiď ocoôi 
HepyxoMicTb b TOMy CTaHi, b axoMy i‘í b3ab Ha 
ceôe, 3 ypaxyBaHHRM 3BWMaŕÍHoro BwxopwcTaHHA.

Čl. VI Záverečné ustanovenia: ČTaTTR VI ripMKiHueBi nonoxeHHR

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

läoroniflnwcaHHR floroBipHWMW CiopoHaMH^/ 
floroBip Haôwpae mwhhoctí 3 aha Ňoro nianwcaHHR 
CTopoHaMM i Haôwpae fliŇCHicTb 3 aha, HacTynHoro 
3a flHeM iíoro onyônixyBaHHA b Ľ|eHTpanbHOMy 
peecTpi floroBOpiB, mo BefleTbca ypaflOBWM 
ocjaicoM CnoBaubKOi Pecnyônixki BiflnoBiflHo flo § 
47a L|,wBÍJibHoro xoflexcy aôo b iHiuoMy noTpiÔHOMy 
peecTpi.12

2. ripaBOBiflHOCWHw, He BperynbOBaHi qieio yrofloto, 
peryntoľOTbCR ronoBHWM mwhom nonoxeHHAMw 
UwBinbHoro xo/jexcy Ta 3aranbHOo6oB'A3xoBHMw 
npaBOBWMW HopMaMW CnoBaqbKoí Pecnyônixn.
3. Rkluo ôyflb-AKe 3 nonoxeHb qieí yroflw 
BMABWTbCR HefliŇCHWM Ta/aÔO HeeepeKTWBHWM, Taxa 
HefliňcHicTb Ta/aôo HeecfrexTHBHicTb He poÔJiATb
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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 0 poskytnutí ubytovania odídencovi; 
Kópia dokladu 0 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 ......... 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.

íhľuí nonoxeHHfl floroBopy aôo caMoro floroBopy 
HefliíícHWMM Ta/aôo HeecpeKTHBHMMH. y TaxoMy 
BunaflKy floroBÍpHi Ctopohw 3oôoB'A3yK)TbCfl 
3aMÍHWTw Taxe nonoxeHHR hobwm nono>xeHHAM 3 
MeTOto 3ôepe>xeHHfl Me™, ujo nepecniaycTbcn 
BiflnOBÍflHUM HefliŇCHWM aÔO HeecjjeKTUBHWM 
nono>KeHHAM Ha MOMeHT yxnaaeHHR qieí yroaw.
4. HeBífl'eMHOio nacTHHOfo pieT yrofln e 
HacTynHi aoflaTxn:
- MecHa 3a«Ba ynoBHOBaxeHoí ocoôm po 
floroBopy npo HaaaHHR xmna ôixeHueBi;
- Konín aoKyMeHTa npo TonepaHTHe
npoJKHBaHHH ocoôm, 140 3annujwnacR Ha 
TepuTopiľ CnoBaubKoi Pecnyônixw, 3
no3HaHeHHHM «SI>KEHEUb» aôo 3 no3HaMKO»o 
«TUMMACOBMM nPHTYHOKw.

5. Un yroaa Moxe 6y™ 3MÍHeHa TinbXH b 
nncbMOBiŇ (popMi Ha niflCTaBÍ 3míh, niflnwcaHwx 
florOBipHWMH CTOpOHaMW.
6. floroBipHi Ctopohw 3a3Hana»OTb, 140 cnoBaqbxa 
Bepcia floroBopy Mae npiopmeT Haa yxpaíHCbxoio 
Bepcieto.
7. floroBipHÍ Ctopohw 3OÔOB'«3yiOTbCA BwpiujyBa™ 
ôyflb-HKi cnopw, 140 BWHWKaiOTb 3 qieí yroaw aôo 3a 
Ľiieto yrofloto 3a B3aeMHO>o 3roaoto. y pa3i 
BiacyTHOCTÍ 3rOflH Ha BMpÍLUeHHA cnopiB cyan 
CnoBaqbKOí Pecnyônixw e xoMneTeHTHWMw 
BianoBiaHO ao cnoBapbxoro 3axoHoaaBCTBa.
8. Ljn yroaa yxnaaeHa b .....vľ...... xonií, xo>KHa

floroBipHa CTopoHa OTpwMye .......... ............. xoniw
floroBopy.
9. floroBÍpHi Ctopohw 3anBnRK)Tb, 140 bohu 
nponwTanw floroBip i noroa>KyK)TbCR 3 hwm Ha 
OCHOBÍ ÍXHbOÍ BinbHOÍ, CepW03H0l‘ Boni, He B ôiai aôo 
Ha pa3tOMe HecnpwRTnwBwx yMOBax, Ha 3Hax rxwx 
bohu npwKpinmotoTb ao Hboro cboT pyxonwcHi 
nianwcw.

V/B^^'Z...^^.. dňa/flaTa ..Á.X..í?Ý.é.4.

Oprávnená osoba/ynoBHOBaxeHa ocoôa:

V/B/(Äľ.^..'^Ýľ.. dňa/flaia

Odídenec/BixeHeqb:

/

Povinné prílohy/O6oe’H3Koeuú Aodamox:
1. Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi^ecHa 3aaea 

ynoeHoeaxeHóŕ ocoóu do floaoeopy npo HadaHHH xumna 6i>KeHu,eei
2. Kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s 

označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“./Konia doKyMeHma npo donycmuMe npoxueaHHz Ha mepumopíí 

CnoeaybKói PecnybnÍKU 3 no3HaneHHHM «EDKEHELjb» a60 3 no3HanKOto "THIW-ÍACOBklI/l 
nPNTYflOK».
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Príloha k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi/floaaTOK flo floroBopy npo HaflaHHA NHTna 
ôixeHqeBi

Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi/MecHa 
3a n Ba ynoBHOBa>KeHoT ocoôm ao floroBopy npo HaaaHHA jKimia 6ix<eHueBÍ 

podľa § 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie 
odídenca/38ÍdHO § 2 PiujeHHn eriadu CnoeapbKO'í pecnyôniKu N° 99/2022 3.3. npo eunnamy 3a noceneHHä 

ôbKeHyn
(ďalej len „Čestné vyhlásenie“)/(flani - «MecHa 3asBa»)

Oprávnená osoba (FO)' lYnoeHoeaweHa ocoôa (rpi3UMHa ocoôa)1:

v prípade podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti je potrebné vyplniť všetkých 
spoluvlastníkov/ y Bunaflxy cninbHOi BnacHOCTi a6o MaňHa rpoMa/jw HeoôxiflHO 3anoBHMTH bcíx cniBBnacHWKÍB
2

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

./HanpiiKna/i, KBapTupa b SaraTOKBapTwpHOMy Sy/jiíHKy, npuBaTHnň ĎyflWHOK, KBapTupa b npuBaTHOMy ôy/tiíHKy a t.a. akí e 
MicLieM nocTiňHoro npoxnBaHHa

Meno a priezvisko:/ Im’h ma npi3euuj,e:

Dátum narodenia: Iflama HapodxeHHa: 
Trvalé bytom: IľlocmiÚHuu noôym:

IBAN:
Kontakt:/ KoHmaxm:

Oprávnená osoba (PO) / YnoeHoeaxreHa ocoôa (topuduHHa ocoôa):
Názov:IHa3ea:Mesto Nová Baňa
IČO:/ Kod:00320897

Sídlo: IMicue3Haxod>KeHHH: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
Štatutárny orgán:/CmamymHuú opaari: Primátor mesta

Zapísaný v: l3apeecmpoeaHuu e: Štatistickom úrade

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

Nehnuteľnosť / HepyxoMicmb:
Druh stavby2: ITun ÔyduHKy: byt v bytovom dome

Ulica:/By/7uu>j.- Pod Sekvojou 19/9

Súpisné číslo: /iHeeHmapHuu HOMep:1892

Parcelné číslo:/ HoMep ôíjihhku: 6320/42

Katastrálne územie/: Kadacmpoea mepumopia: Nová Baňa
Obec.lCenuiue: Nová Baňa
Okres:/PauoH: Žarnovica

List vlastníctva č.: /CeidoLimeo npo npaeo enacHOcmi Ha HepyxoMicmb N°: 3853
Okresný úrad Žarnovica , katastrálny odbor/PaňoHHe bí/jomctbo Žarnovica , eiddin xadacmpy 

(ďalej len „Nehnuteľnosť“)/(,qani - «HepyxoMÍcmb»)

Všeobecné ustanovenia: 3aranbHi nonoxeHHn:
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 toň c^aia, 
ujo un MecHa 3aaBa e HeBm’eMHOio Ta 
oôob’a3kobok) MacTWHOK) floroBopy npo 
HaflaHHB xnTna ôixeHueBi.

2. ynoBHOBaxeHa ocoôa 3a«BJise, mo iHchopMauia 
RKa HaBefleHa b uíň MecHiŇ 3aflBÍ e npaBflUBOío i 
BiftnoBiflae floroBopy npo HaflaHHB xnTna 
ôixeHLieBi, b ÍHUJOMy BunaflKy floroBip npo 
HaflaHHB xuTna ôixeHueBi Moxe BBaxaTucb 
HefliŇCHMM.

1
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Príloha k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi/floflaTOK ao floroBopy npo HaflaHHA >KMTiia
6i>KeHueBi

Oprávnená osoba vyhlasuje, že3: ynoBHOBaxeHa ocoôa 3aflBrme mo"5:

[v] 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

Q 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.

[V] nonepeflHS opeH/ja HepyxoMOCTi aôo íí 
qacTWHM b akíň Ha^acTbcn xutbo BixeHpeBi 
3riflH0 3 uhm floroBopoM, He ôyna npwnwHeHa 
Biflpa3y nicnn oronoiueHHA Hafl3BMHaŇHOi 
CHTyaqiT nepe3 MacoBe npHÔyrrn ÍHO3eMqÍB Ha 
TepWTOpilO CnOBaMMWHW B 3B’fl3Ky 3 
O3ÔpoeHWM KOHCf)nÍKTOM Ha TepWTOpií 
ykpaíHH.He ôyna npiinwHeHa Mepe3 
po3ÍpBaHHA floroBopy opeHflOflaBLieM aôo

□ po3ipBaHHA nonepeflHboro floroBopy npo 

opeHfly HepyxoMOCTi aôo i'í MacTWHM, b akím 
HaflaCTbCH >KWTnO BÍ>KeHL|eBÍ 3ríflHO 3 UHM 
floroBopoM, nicns oronoweHHH Hafl3BWMaŇHoT 
CHTyaui'ŕ Mepe3 MacoBwŕí npwi’3fl ÍHO3eMUÍB Ha 
TepMTOpitO CnOBaMMHHW B 3B R3Ky 3 
O3ÔpOeHWM KOHCjmÍKTOM Ha TepHTOpií yKpaí'HM 
BiflnoBiflae HOpMaM 3axoHy a npn pO3ipBaHH« 
AoroBopy He ôyno nopyiueHHn floôpwx HaMipiB 
a nonepeflHA opeHfla He ôyna npHnuHena 
nepe3 po3ÍpBaHHA 3 ôoky opeHflOflaBĽin 
BiflnoBiflHO flo § 7 aÔ3.1 3aKOHa Ne 98/2014 
npo KopoTKOTpwBany opeHfly HepyxoMOCTi

V/B Novej Bani dňa/flaia 6.4.2022

Oprávnená osoba/ynoBHOBaxeHa ocoô

Oprávnená osoba krížikom vyznačí zodpovedajúcu možnosť/ynoBHOBaxeHa ocoôa xpecTWKOM no3HaHUTb níAxoAflinnŕí 
BapiaHT
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