
Zápisnica  
o dohode o odovzdaní a prevzatí bytu 

 
na základe súhlasu primátora mesta Piešťany o dočasnom užívaní 2-izbového bytu s prísl.,                
č. bytu 11 nachádzajúceho sa v podkroví bytového domu na Čachtickej ul. 6732/5 v Piešťanoch 
pani M. Vančovou, nar. 08.07.1975, bytom 921 01 Piešťany  

 
týmto 

 
Bytový podnik Piešťany, s.r.o., so sídlom Školská 19, 921 01 Piešťany, zast. Ing. Viliamom 
Hubinským, CSc., konateľom, IČO: 36 232 700, IČ DPH: SK2020170031, bankové spojenie: 
Slovenská sporiteľňa, a. s., IBAN:                                        , BIC:GIBASKBX, zap. v Obchodnom 
registri Okresného súdu Trnava oddiel  Sro, vložka  č. 11528/T ako správca a prenajímateľ 
vyššie uvedeného bytu na základe Mandátnej zmluvy č. 1272108 uzatvorenej medzi Mestom 
Piešťany a Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o.  
     
prenecháva Marii Vančovej, nar.                         , 921 01 Piešťany do dočasného užívania                    
2-izbový byt s prísl., č. bytu 11 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu na Čachtickej ul. 
6732/5 v Piešťanoch. 
 
Vyššie uvedený súhlas primátora mesta Piešťany o dočasnom užívaní vyššie uvedeného bytu  
jej bol daný, z dôvodu, že v byte č. 2 nachádzajúci sa v suteréne bytového domu na Čachtickej 
ul. 6732/5 v Piešťanoch,  ktorý užíva na základe nájomnej zmluvy č. 51/Ča/2021 uzatvorenej 
medzi Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o. a p. Máriou Vančovou, bytom 921 01 Piešťany, nie 
je spôsobilý na riadne užívanie pre jeho závadu.  
 
Výmery izieb bytu a jeho príslušenstva sú uvedené v predpise mesačnej zálohovej úhrady za 
užívanie bytu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 
K bytu prislúcha jedna pivničná kobka. 
 
Pani Mária Vančová, bytom 921 01 Piešťany sa zaväzuje vyššie uvedený byt užívať na účel, na 
ktorý bol stavebne určený, a to na užívanie za účelom bývania.  
          
Predmetný byt je oprávnená užívať od 10.08.2021 na dobu určitú, t. j.  do odstránenia závady 
v   2-izbovom byte s prísl., č. bytu 2 nachádzajúci sa  v suteréne bytového domu na Čachtickej 
ul. 6732/5 v Piešťanoch, ktorý na základe zmluvy o nájme bytu č. 51/Ča/2021  p. Mária 
Vančová, bytom 921 01 Piešťany užíva. 

 
Stav bytu a jeho príslušenstva 
 
Prenajímateľ odovzdáva pani Márii Vančovej, bytom 921 01 Piešťany vyššie uvedený byt spolu 
s jeho príslušenstvom na základe protokolu o prevzatí bytu podpísaného oboma zmluvnými 
stranami, v stave spôsobilom na riadne užívanie  a zaväzuje sa zabezpečiť mu plný a nerušený 
výkon práv spojených s užívaním bytu. Stav bytu a jeho príslušenstvo je opísaný v protokole 
o prevzatí bytu, ktorý bude uzavretý pri odovzdávaní a prevzatí bytu a bude tvoriť prílohu č. 2 
tejto zápisnice a jej neoddeliteľnú súčasť.  
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Výška a splatnosť mesačného nájomného  a úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu 

 
Mesačné  nájomné a mesačné zálohové úhrady za plnenia  spojené s užívaním bytu, ktorých 
výška je uvedená v aktuálnom predpise mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu, sú 
splatné vždy do 15. dňa bežného mesiaca. 
 
Celková výška cien a celkových preddavkov za jednotlivé služby sa zúčtuje vždy za kalendárny 
rok, najneskôr s vyúčtovaním vykurovacej sezóny. 
 
Vyúčtovaním zistený prípadný nedoplatok je p. Mária Vančová, bytom 921 01 Piešťany 
povinná zaplatiť prenajímateľovi do doby splatnosti uvedenej vo vyúčtovaní. Prípadný 
preplatok je prenajímateľ povinný poukázať p. Márii Vančovej, bytom 921 01 Piešťany 
poštovým poukazom, resp. na jeho bankový účet, do doby splatnosti uvedenej vo vyúčtovaní. 
 
Na tento byt sa nevzťahuje prechod nájmu bytu v zmysle ust. § 706 a nasl. Občianskeho 
zákonníka. Taktiež k tomuto bytu nemožno uskutočňovať prevod vlastníckeho práva, ktoré 
patrí výlučne Mestu Piešťany.  
 
p. Mária Vančová, bytom 921 01 Piešťany sa so stavom vyššie uvedeného bytu oboznámila 
osobne a zaväzuje sa ho užívať tak, aby nedošlo k žiadnym škodám alebo k jeho poškodeniu.   
 
p. Mária Vančová, bytom 921 01 Piešťany je  povinná umožniť po predchádzajúcom oznámení, 
na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere, vstup do bytu zamestnancom príslušného 
ministerstva, zamestnancom Mesta Piešťany, zamestnancom prenajímateľa a iných 
kontrolných orgánov, s cieľom výkonu kontroly technického stavu bytu.   
 
p. Mária Vančová, bytom 921 01 Piešťany nie je oprávnená vykonávať akékoľvek stavebné 
úpravy a podstatné zmeny v byte, ani inak meniť charakter bytu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu  prenajímateľa, a to ani na svoje náklady. Ak sa tak stane je povinná vrátiť 
vyššie uvedený byt do pôvodného stavu.  
 
p. Mária Vančová je povinná posledným dňom nájmu byt vypratať a protokolárne ho odovzdať 
prenajímateľovi v stave v akom ho prevzala, s prihliadnutím na  obvyklé opotrebovanie.                           
V prípade, že ho v takom stave  prenajímateľovi neodovzdá, je povinná mu nahradiť  škodu, 
ktorú poškodením bytu spôsobila. 
 
V prípade, že p. Mária Vančová, bytom 921 01 Piešťany posledným dňom nájmu byt nevyprace 
a neodovzdá prenajímateľovi, prenajímateľ zabezpečí vypratanie bytu na náklady p. Márie 
Vančovej, bytom 921 01 Piešťany. 
 
 
 
 

 
 



3 

 

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zápisnicou  sa spravujú príslušnými ust. 
zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s platným VZN Mesta 
Piešťany. 
 
Správca a prenajímateľ je oprávnený ako sprostredkovateľ prevádzkovateľa (Mesto Piešťany) 
spracúvať osobné údaje užívateľov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, 
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, 
telefónne číslo, elektronická adresa a ďalších osobných údajov nevyhnutných pre účel 
uzavretia nájomnej zmluvy, zápisnice o dohode a odovzdaní a prevzatí bytu a výkonu správy 
domu v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, platných a 
účinných v Slovenskej republike, najmä Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/. Osobné údaje môžu byť sprostredkovateľom 
poskytnuté tretím stranám pre potreby plnenia zákona, prípadne iným oprávneným 
subjektom v zmysle osobitných zákonov. 
 
Piešťany, 09.08.2021 

 
Prílohy: 
Predpis mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu  
Protokol o prevzatí bytu 

 
 

  
 
  
  podpísané       podpísané 
 
_________________________________  __________________________ 

                        Ing. Viliam Hubinský, CSc.                                                   Mária Vančová             
                                      konateľ 
 


