
1 
 

Nájomná zmluva  

SVK – ENG 
 

A. GETTING READY FOR TRANSLATION 

 

1 Look at the English text of a lease contract and underline any words and expressions which 

you think you might have to need in translating a lease contract from Slovak into English. 

 
                                                      
Thank you for your interest in renting the house located at [HOUSE ADDRESS] (“House”) from [START 
DATE] to [END DATE].  Please review and sign below to confirm your agreement with the terms and 
conditions in this House Rental Lease Agreement.  Signature by both parties identified in this House 
Rental Lease Agreement will bind them to a legally enforceable contract so make sure to consult with a 
lawyer before signing if you want to do so. 
 
                                                     House Rental Lease Agreement 
 
TERMS AND CONDITIONS 
 
1.      Agreement to rent.  [OWNER] (“Owner”) agrees to rent the house located at [HOUSE ADDRESS] 
to [RENTER] (“Renter”) for the term of this House Rental Lease Agreement. 
 
2.      Term of lease.  The rental term will start on [START DATE] and end on [END DATE]. 
 
3.      Rent.  Renter agrees to pay [TOTAL RENT] in exchange for use of the House under the conditions 
of this House Rental Lease Agreement, payable as follows:  [RENT PAYMENT DUE SCHEDULE]. 
 
Payments will be made by [PAYMENT METHOD] to [RENT PAYEE] on or before the due date(s) set forth 
above.  Late payments will result in [LATE PAYMENT CONSEQUENCE]; returned checks will result in 
[RETURNED CHECK CONSEQUENCE.] 
 
4.      Security deposit.  Renter will pay Owner a security deposit of $[SECURITY DEPOSIT] on the day 
this House Rental Lease Agreement is signed.  It will be returned upon surrender of the House in a clean 
and undamaged condition, subject to ordinary wear and tear.  Any use of the security deposit to reimburse 
Owner for unusual cleaning costs or repairs will be itemized by Owner upon return of the security deposit. 
 
5.      Occupants.  The maximum occupants of the House is [MAXIMUM GUESTS].  Any unauthorized 
guests beyond that number will result in an additional charge of $[ADDL CHARGE] per guest per day. 
 
6.         Assumption of liability and risk.  Renter agrees to hold harmless Owner from any injury, liability, 
damage or cost Renter, or guests of Renter, may incur due to occupancy of the House or its surrounding 
areas, and Renter assumes all risks associated therewith. 
 
7.         Rules and Regulations.  Renter will abide by the Rules and Regulations for the House, a list of 
which is attached hereto as Exhibit A. 
 
8.         Keys.  Keys to the House are owned by the Owner, not the Renter.  No copies may be made, and 
keys will be returned to the Owner upon termination of this rental agreement and before the security 
deposit is released. 
 
9.         Additional provisions.  Additional provisions to this Agreement are the following:  [ADDITIONAL 
PROVISIONS 
10.       Entire agreement.  This House Rental Lease Agreement, including all attachments (if any), is the 
entire agreement between the Owner and the Renter.  Any changes must be in writing and signed by both 
parties. 
 
Executed by the Parties on [SIGN DATE]. 
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2 Look at the  excerpts of solicitor´s advice provided to a client. The excerpts have 

been   scrambled. Put them in proper place within the contract 
 
Tip 1:  There may be some state statutes or local ordinances relating to rental property that might not 
have been addressed in the paragraphs above; add them here.  Consult with a lawyer to ensure you are 
in compliance with laws in your area. 
Tip 2:  Sometimes using a little informally helps the parties better understand what they are agreeing to 
and is an important step in avoidance of misunderstandings later. 
Tip 3:  This form is more directed to vacation rental property than an ordinary residential house lease. 
Tip 4:  If it is a short rental term, you may want to have the entire amount payable in a lump sum, but if 
longer, probably week-by-week (such as with a vacation rental property), or month-by-month (for regular 
residential use).  Set forth the payment schedule and due dates that apply to your situation. 
Tip 5:  Depending on your rent payments terms above, you may want to add in late fees or returned check 
charges. 
Tip 6:  This is the place to list stuff like parking, or use of certain amenities, damages and cleaning policies, 
pets, smoking, things that are specific to the house property in question. 
 

3 Look at the Google Translator´s version of selected provisions of a sample English 

lease contract.  

Firstly, correct the Slovak wording, so that it is in compliance with the standard Slovak 

language. Select 7 key concepts you may need in order to translate the corrected 

Slovak version into English. Use a dictionary to look for any other possible translation 

options and discuss what the most adequate translation could be. 

 

SLOVAK ENGLISH TRANSLATION NOTES 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Slovak English 

  

(1) ČLÁNOK V - VKLAD NA BEZPEČNOSŤ 

Nájomca uložil s prenajímateľom sumu dvadsaťtisíc 
dolárov (20 000,00 dolárov) ako záruku plného a 
verného plnenia nájomcom všetkých podmienok 
tohto prenájmu, ktoré musia byť vykonané 
nájomcom. Táto suma sa vráti nájomcovi po 
uplynutí tohto nájomného za predpokladu, že 
nájomca plne a verne vykoná všetky svoje 
podmienky. V prípade predaja majetku, ktorého 
súčasťou je prenajatý priestor v dobrej viere, má 
prenajímateľ právo previesť zábezpeku na 
kupujúceho, ktorý má byť držaný za podmienok 
tohto nájmu a prenajímateľ bude prepustený z 
všetka zodpovednosť za vrátenie takejto záruky 
nájomcovi 

 

 (1) ARTICLE V - SECURITY DEPOSIT 
 
The Tenant has deposited with the Landlord the 
sum of Twenty Thousand Dollars ($20,000.00) as 
security for the full and faithful performance by the 
Tenant of all the terms of this lease required to be 
performed by the Tenant. Such sum shall be 
returned to the Tenant after the expiration of this 
lease, provided the Tenant has fully and faithfully 
carried out all of its terms. In the event of a bona fide 
sale of the property of which the leased premises 
are a part, the Landlord shall have the right to 
transfer the security to the purchaser to be held 
under the terms of this lease, and the Landlord shall 
be released from all liability for the return of such 
security to the Tenant. 
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ČLÁNOK VI - DANE 
 

Oddiel l. Dane z osobného majetku. Nájomník je 
zodpovedný za všetky dane vyberané z 
akéhokoľvek nájomného podielu nájomcu alebo z 
osobného majetku a obchodných zariadení, ktoré 
vlastní alebo umiestňuje nájomca v prenajatom 
priestore. 

 
Časť 2. Dane z nehnuteľností. Počas trvania tohto 
prenájmu prenajímateľ doručí nájomcovi kópiu 
všetkých daní z nehnuteľností a ocenení za 
prenajatý majetok. Odo dňa začiatku a po ňom 
nájomca zaplatí prenajímateľovi najneskôr 
dvadsaťjeden (21) dní odo dňa, kedy sa môže 
spočiatku splatne, všetky dane z nehnuteľnosti a 
posúdenia uplatniteľné na prenajaté priestory spolu 
s akýmikoľvek úrokov a sankcií, ktoré sú na ňu 
zákonne uložené v dôsledku oneskorenej platby 
nájomcu, ktorá sa vyberá z prenajatého priestoru 
počas trvania tohto nájmu.. 

 

ČLÁNOK VII – KONŠTRUKCIA A DOKONČENIE 

 
Oddiel 1. Vylepšenia nájomcom. Nájomca môže 
mať pripravené plány a špecifikácie pre výstavbu 
vylepšení a ak áno, takéto plány a špecifikácie sú tu 
pripojené ako príklad "B" a sú tu zahrnuté formou 
odkazu. Nájomca získa všetky osvedčenia, 
povolenia, licencie a iné oprávnenia vládnych 
orgánov alebo orgánov, ktoré sú nevyhnutné na to, 
aby umožnili výstavbu zlepšenia v odložených 
priestoroch, a zachová ich v plnej miere a účinku na 
náklady nájomcu. 

 
Nájomník vyjednáva, necháva a dohliada na všetky 
zmluvy na poskytovanie služieb, práce a materiálov 
na výstavbu zlepšenia v odložených priestoroch na 
jeho náklady. Všetky takéto zmluvy vyžadujú, aby 
zmluvná strana zaručila plnenie a všetky práce a 
materiály, ktoré na ňom inštalovala, po dobu 
jedného roka od dátumu dokončenia výstavby. 
Nájomca musí zabezpečiť, aby všetky zmluvy boli 
úplne a úplne vykonané v dobrom a pracovnom 
zmysle, a to všetko v tom zmysle, že vylepšenia 
budú úplne a úplne konštruované a inštalované v 
súlade so správnou inžinierskou a stavebnou 
praxou 
 

ARTICLE VI - TAXES 
 
Section l.  Personal Property Taxes.  The Tenant 
shall be liable for all taxes levied against any 
leasehold interest of the Tenant or personal property 
and trade fixtures owned or placed by the Tenant in 
the Leased Premises. 
 
 
Section 2.  Real Estate Taxes.  During the 
continuance of this lease Landlord shall deliver to 
Tenant a copy of any real estate taxes and 
assessments against the Leased Property. From 
and after the Commencement Date, the Tenant 
shall pay to Landlord not later than twenty-one (21) 
days after the day on which the same may become 
initially due, all real estate taxes and assessments 
applicable to the Leased Premises, together with 
any interest and penalties lawfully imposed thereon 
as a result of Tenant's late payment thereof, which 
shall be levied upon the Leased Premises during the 
term of this Lease. 
 
ARTICLE VII - CONSTRUCTION AND 
COMPLETION 
 
Section 1.  Improvements by Tenant.  Tenant may 
have prepared plans and specifications for the 
construction of improvements, and, if so, such plans 
and specifications are attached hereto as Exhibit "B" 
and incorporated herein by reference. Tenant shall 
obtain all certificates, permits, licenses and other 
authorizations of governmental bodies or authorities 
which are necessary to permit the construction of 
the improvements on the demised premises and 
shall keep the same in full force and effect at 
Tenant's cost. 
 
Tenant shall negotiate, let and supervise all 
contracts for the furnishing of services, labor, and 
materials for the construction of the improvements 
on the demised premises at its cost. All such 
contracts shall require the contracting party to 
guarantee performance and all workmanship and 
materials installed by it for a period of one year 
following the date of completion of construction.  
Tenant shall cause all contracts to be fully and 
completely performed in a good and workmanlike 
manner, all to the effect that the improvements shall 
be fully and completely constructed and installed in 
accordance with good engineering and construction 
practice. 
 

4 These are some of the most frequently used verbs in Slovak lease contracts. How would 

you  translate them into English? 

SLOVAK ENGLISH TRANSLATION NOTES 

a. zmenšiť (následky)   
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b. zamedziť (následkom)   

c. prenechať (priestory)   

d. vykonať (kontrolu)   

e. užívať (priestory)   

f. prihliadať (na opotrebovanie)   

g. uviesť (do pôvodného stavu)   

h. uskutočniť (opravy)   

i. zahrnúť (poplatky)   

j. zaznamenať (údaj na merači)   

k. vykonať (vyúčtovanie)   

l. započítať pohľadávku)   

m. spísať (protokol)   

5 These are some of the most frequently used Slovak prepositional phrases in lease contracts. 

How would you translate them into English? 

SLOVAK ENGLISH TRANSLATION NOTES 

a. pre účely   

b. spôsobilý na užívanie   

c. zodpovedať za škodu   

d. byť v súlade (s dobrými mravmi)   

e. obstarať v lehote   

f. z dôvodov uvedených v...   

g. spory zo zmluvy   

h. zapísané na LV   

i. po celú dobu účinnosti   

j. do podnájmu   

 

B. WORKING ON TRANSLATION 

 

6 Look at the Slovak text of a lease contract in exercise 4 and identify and write down some key 

words (based on your own preference) used therein. How would you translate these key words 

into English? 

KEY WORDS 

SLOVAK ENGLISH TRANSLATION NOTES 

   

   

   

   

   

   

7 After identifying all the key words and establishing their translation, you have app. 90 minutes 

to translate this lease contract into English. If you find any mistakes in the Slovak version, 

correct them so that the text is compliant with the rules of standard Slovak language. 

NÁJOMNÁ ZMLUVA  

  

uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho 
zákonníka 
 
Prenajímateľ: 
meno a priezvisko:  
dátum narodenia: 
trvale bytom: Mgr. Mária Nôtová, rod. Kožená 
09.04.1963 
trvale bytom: Nábrežná 25, 821 01 Bratislava 
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(ďalej aj ako „prenajímateľ“) 
(ďalej aj ako „prenajímateľ“) 
 
a 
 
nájomca: 
meno a priezvisko: 
dátum narodenia: 
trvale bytom: Ing. Peter Sámel 
16.3.1960 
Prievozská 5, 841 02 Bratislava 
(ďalej aj ako „nájomca“) 
 
sa dohodli na uzatvorení zmluvy o nájme bytu za 
týchto podmienok: 
 
Článok I 
Predmet nájmu 
 
Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi do 
užívania 2–izbový byt číslo 6, ktorý sa nachádza na 
2. nadzemnom podlaží v bytovom dome, súp. č. 
8965, na ul. Bajkalská 77 v Bratislave. Bytový dom je 
postavený na pozemku, parc. č.: 12345, druh 
pozemku – zastavané plochy. Predmetné 
nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1789, pre obec 
k. ú. Ružinov, obec Bratislava – m. č. Ružinov, 
vedenom na Katastrálnom úrade v Bratislave, 
Správa katastra Bratislava II. 
 
Článok II 
Účel nájmu 
 
1)Prenajímateľ prenecháva byt nájomcovi výlučne za 
účelom bývania. 
2)Nájomca sa zaväzuje, že bude prenajatý byt 
využívať v súlade s dohodnutým účelom bývania. 
Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo 
prenajímateľa odstúpiť od zmluvy. 
Článok III 
Práva a povinnosti prenajímateľa 
 
1)Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať byt nájomcovi 
do užívania v stave spôsobilom na dohodnuté 
užívanie. O odovzdaní a prevzatí bytu a o zariadení 
bytu spíšu zmluvné strany písomný protokol, ktorý 
bude pripojený k tejto zmluve ako jej príloha č. 1. 
2)Prenajímateľ sa zaväzuje, že umožní nájomcovi 
nerušené užívanie bytu po celú dobu účinnosti tejto 
zmluvy. 
3)Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť do bytu za 
účelom vykonania kontroly, či ho nájomca užíva 
dohodnutým spôsobom, výlučne však za prítomnosti 
nájomcu po predchádzajúcom dohovore. 
 
Prenajímateľ je oprávnený v prípade hroziacej škody 
vstúpiť do bytu, ktorý je predmetom nájmu za účelom 
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vykonania opatrení potrebných na jej zamedzenie 
alebo zmenšenia jej následkov. Pre tento prípad 
bude mať k dispozícii jednu sadu kľúčov od 
uvedeného bytu, ktoré budú v obálke zapečatenej 
nájomcom. 
4)Prenajímateľ je povinný v byte vykonať všetky 
opravy, ktoré nie je podľa tejto zmluvy povinný 
vykonať nájomca. 
Článok IV 
Práva a povinnosti nájomcu 
 
1)Nájomca je povinný počínať si počas celej doby 
nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám na 
predmete nájmu. V prípade zavineného porušenia 
tejto povinnosti zodpovedá nájomca za vzniknutú 
škodu. 
2)Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu 
prenajímateľa nevykoná v byte žiadne stavebné 
zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa. 
3)V prípade skončenia doby nájmu je nájomca 
povinný vrátiť byt v stave, v akom bol prevzatý, s 
prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie bytu a 
zariadenia v byte podľa protokolu spísaného pri 
preberaní bytu. 
4)Zmeny v byte, ktoré nájomca vykonal so súhlasom 
prenajímateľa, nie je povinný po skončení doby 
nájmu uviesť do pôvodného stavu. Nájomca nemá 
nárok na náhradu nákladov spojených s takýmito 
zmenami. 
5)Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do 
podnájmu tretej osobe bez prechádzajúceho 
písomného súhlasu prenajímateľa. 
6)Nájomca sa zaväzuje udržiavať poriadok v byte a v 
bytovom dome a správať sa v súlade s dobrými 
mravmi a zásadami slušného susedského 
spolunažívania. 
7)Nájomca sa zaväzuje vykonávať na svoje náklady 
drobné opravy v byte a na jeho zariadení súvisiace s 
ich užívaním a s bežnou údržbou. Drobnými 
opravami sa pre účely tejto zmluvy považujú opravy, 
ktorých náklady v jednotlivom prípade neprevyšujú 
sumu 33,– €. Nájomca nemá voči prenajímateľovi 
nárok na náhradu takto vynaložených nákladov. 
8)Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu 
oznámiť prenajímateľovi nutnosť vykonania opráv, 
ktoré má uskutočniť prenajímateľ. Prenajímateľ sa 
zaväzuje do 15 dní začať s uskutočňovaním 
potrebnej opravy. Ak tieto opravy napriek oznámeniu 
nájomcu prenajímateľ neobstará v primeranej lehote, 
je oprávnený vykonať ich nájomca. Prenajímateľ je 
povinný nájomcovi uhradiť takto vynaložené náklady. 
Článok V 
Doba nájmu 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že nájom bytu sa 
uzatvára na dobu určitú, a to na dobu jedného roka. 
Článok VI 
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Odovzdanie bytu 
 
1)Prenajímateľ sa zaväzuje, že byt odovzdá do 
užívania nájomcovi najneskôr do 5 dní od podpisu 
tejto zmluvy. 
2)Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní bytu 
spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom 
uvedú najmä: 
a) stav, v akom sa byt nachádza v čase jeho 
odovzdania, 
b) zariadenie bytu a stav v akom sa nachádza, 
c) stavy meračov energií, 
d) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje 
niektorá so zmluvných strán. 
3)Prenajímateľ sa zaväzuje najneskôr v deň 
odovzdania bytu odovzdať nájomcovi jednu sadu 
kľúčov od bytu a od pivničnej kobky. 
Článok VII 
Nájomné 
 
1)Nájomné za užívanie bytu je zmluvnými stranami 
dohodnuté vo výške .......... € mesačne. 
2)V nájomnom nie sú zahrnuté poplatky za odber 
studenej a teplej vody a poplatky za spotrebu 
elektrickej energie a poplatky za spotrebu plynu. 
Tieto poplatky hradí nájomca zálohovo spolu s 
bežným nájomným a to výške ............... € mesačne. 
Po skončení nájmu budú zaznamenané stavy 
meračov energií a vyúčtovanie bude vykonané po 
doručení vyúčtovania od správcu / spoločenstva 
vlastníkov bytov bytového domu. 
3)Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude hradiť 
nájomné bezhotovostne, prevodom na účet 
prenajímateľa, č. účtu: 12345678/1234. Nájomné je 
splatné mesačne vopred, najneskôr k 15. dňu 
príslušného mesiaca. 
4)Nájomné za prvý mesiac nájmu uhradil nájomca v 
hotovosti do rúk prenajímateľa pri podpise tejto 
zmluvy, čo prenajímateľ potvrdzuje svojím podpisom. 
5)Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zloží do rúk 
prenajímateľa depozit vo výške 2-mesačného 
nájomného, a to na základe príjmového dokladu. 
Depozit bude odovzdaný nájomcovi po skončení 
nájmu. Prenajímateľ má právo vykonať v prípade 
nedoplatkov zo strany nájomcu jednostranné 
započítanie pohľadávok. 
Článok VIII 
Skončenie nájmu 
 
1)Nájomný pomer zaniká uplynutím doby, na ktorý 
bol dohodnutý. 
2)Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu možno 
nájomný vzťah ukončiť vzájomnou písomnou 
dohodou alebo odstúpením od zmluvy jednou zo 
zmluvných strán pre podstatné porušenie zmluvy. 
3)Prenajímateľ je oprávnený zmluvu vypovedať z 
dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku. 
Článok IX 
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Záverečné ustanovenia 
 
1)Zmena tejto zmluvy je možná len formou 
písomných dodatkov k nej. Dodatky sa podľa poradia 
číslujú a označia dátumom. 
2)Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú 
upravené touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniami 
zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 
3)Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva 
je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre 
nájomcu a jeden pre prenajímateľa. 
4)Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré 
vzniknú z tejto zmluvy budú riešené v 
rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou 
formou) rozhodcom: JUDr. Milan Ficek, advokát 
(číslo licencie SAK 5144), so sídlom: Žilinská 14, 
81105 Bratislava (www.rsba.sk) ustanoveným podľa 
§ 8 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom 
konaní. Rozhodcovské konanie bude vedené v 
súlade s právnymi predpismi platnými na území SR 
a pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 
21/2017 pod O000050. Účastníci sa podrobia 
rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu. Rozhodca 
je povinný rozhodovať nestranne a nezaujato a 
zachovávať mlčanlivosť. 
5)Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a 
slobodnej vôli, ju podpísali. 
V Bratislave dňa 5.februára 2016 
Mgr. Zuzana Nôtová prenajímateľ 
Ing. Peter Sámel, nájomca  
nájomca 

Note: This is a sample lease agreement, no corrections to the Slovak version have been made.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. FOLLOW-UP 
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8 How would you correct and improve the following student's translation of the selected parts of 

a lease contract?1  

SLOVAK STUDENT'S TRANSLATION CORRECTIONS / NOTES 

Nájomná zmluva Rental Lease contract  

Doba nájmu začína dňom… The period starts  at …  

Nájomca môže predĺžiť nájom The tenant can postpone the lease  

Ak sa akékoľvek ustanovenie 
tejto nájomnej zmluvy stane 
neplatným 

Unless any provision hereto 
becomes unvalid 

 

Suma bude vrátená po 
uplynutí doby nájmu 

You must return the money after 
the time is gone 

 

From time to time Z času na čas  

Tenant shall, at its cost, obtain 
an occupancy permit 

Nájomca zaplatí za povolenie na 
obsadenie 

 

   

   

 

9 How would you translate some selected terms excerpted from a lease contract in order to be 

able to explain to a layman what a lease contract is. 

Statutory real estate taxes and assessments   

Tenant´s alterations at its own risk andexpense  

Leased premises at all times shall be free of liens  

Indemnity of Landlord and Public Liability 
(Insurance) 

 

Abatement and adjustment of rent in case of 
damage 

 

 

10 Translate the following additional sentences related to a lease contract into English. 

(1) Nájomca je oprávnený užívať nebytové priestory v súlade so zákonnými ustanoveniami tak, ako sú 

uvedené v OZ. 

 

(2) Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu vykonajú strany fyzickou prehliadkou priestorov. 

 

(3) V nájomnom nie sú obsiahnuté úhrady za plnenia poskytované v súvislosti s užívaním nebytových 

priestorov, ktoré budú uhrádzané osobitne a vo výške, v akej sú účtované dodávateľom. 

 

(4) V prípade, ak sa nájomca omešká s úhradou nájomného, je povinný zaplatiť prenajímateľovi úrok 

z omeškania vo výške 5% z dohodnutej ročnej sumy prenájmu až do dňa zaplatenia. 

(5) Prenajímateľ bude poskytovať nájomcovi nasledovné služby: dodávka pitnej vody, dodávka elektrickej 

energie, dodávka tepla.   

 

                                                           
1 NOTE: No modifications whatsoever have been made to the student's translation by the teacher. 
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(6) Na žiadosť nájomcu sa prenajímateľ zaväzuje predložiť k nahliadnutiu vyúčtovanie alebo zálohové 

faktúry od dodávateľov služieb s nájmom spojených. 

 

(7) Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu uvedený v Článku 1, bod 1 tejto Zmluvy v stave 

spôsobilom na užívanie na dojednaný účel. 

 

(8) Nájomca nie je oprávnený vykonávať stavebné a iné úpravy týkajúce sa predmetu nájmu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 

 

(9) Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

(10) Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom, a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

 

------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


