
Zmluvná dokumentácia

k podnájmu nehnuteľnosti

Exkluzívny prenájom

Naše portfólio zahŕňa iba nehnuteľnosti nachádzajúce sa v 
atraktívnych lokalitách v rámci Bratislavy a okolia, spĺňajúce 
požiadavky súčasného realitného trhu. Pri výbere vášho 
nového bývania dbáme na vysokú kvalitu vybavenia, pričom 
akceptujeme individuálne potreby podnájomníkov zariadenia 
priestoru, resp. zmeny dispozičného riešenia hnuteľných vecí.

Transparentnosť 
vyúčtovania energií

Je to základ dobrej a dlhodobej spolupráce medzi 
prenajímateľom a podnájomníkom. Preto energie 
od dodávateľov zväčša prepisujeme priamo na 
podnájomcu, čím minimalizujeme riziko 
nesprávneho nastavenia zálohových platieb a 
následných nedoplatkov alebo jednostranného 

zúčtovania z kaucie.

Kompletný servis

Prenájom bytov zabezpečujeme vlastným tímom, aby sme 
zaručili ten najlepší servis. Našou prioritou je kvalita a 
zodpovednosť vo všetkom, čo robíme. Sme zohraný tím a 
spoločne zvládneme aj tie najväčšie výzvy. Od upratovania 
nehnuteľnosti až po riešenie sporu so susedmi alebo 

vzniknutú poistnú udalosť.

Záujem o podnájomcu sa 
odovzdaním bytu nekončí

Našou filozofiou je sprostredkovať domov, v ktorom sa 
budete všetci cítiť dobre. Zakladáme si pritom na 
otvorenom a individuálnom prístupe ku každému 
klientovi, preto dvakrát ročne realizujeme dohodnuté 
obhliadky nehnuteľnosti, kde sa dozvieme vaše potreby 

a požiadavky na odstránenie chýb.



 

_______________________________________________________________________________________________ 

   verzia 2020-07  

PÍSOMNÝ SÚHLAS 
SO SPRACOVANÍM 

OSOBNÝCH ÚDAJOV 
upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho 
parlamentu a rad (EU) 2016/679, z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

(ďalej len GDPR) 

 
Prevádzkovateľ: 

Spoločnosť: RoWe Services, spol. s r.o. 
Sídlo firmy: Budatínska 1, 851 01 Bratislava 
IČO/DIČ: 36 671 053 / 202 224 3102 
Zap. v OR: OS BA I, odd. Sro, vl.č. 42162/B 

  
 Vyššie uvedená spoločnosť pri získavaní a spracovávaní 
osobných údajov klienta postupuje v súlade so zákonom č. 
122/2013 Z. z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. V súlade s ustanovením je klient povinný umožniť získať 
kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné 
údaje o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu titul, meno, 
priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto 
a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného 
pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti 
na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, 
dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ako aj ďalšie údaje 
z dokladov preukazujúcich a dokladujúcich tieto údaje. 
 
Dotknutá osoba: 
Meno a priezvisko: «Podnájomca» 

Tel. č.  «Tel» 

E-mail:  «Email_podnájomcu» 

Trvale bytom: «Trvalý_pobyt» 

RČ: «Rodné_číslo» 

Dátum narodenia: «Dátum_narodenia» 

Doručovacia adresa:  «Doručovacia_adresa» 

Číslo účtu (vrátenie platby) «IBAN» 

Číslo OP: «Číslo_OP» 

Dátum vydania/platnosti: «OP_vydanie»/«OP_platnost» 

Scan dňa:  

 

 

 
 

Podpis:   ________________________________ 
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Zmluva o podnájme bytu 
uzatvorená podľa zákona č. 98/2014 Z. z. 

o krátkodobom nájme bytu v platnom znení 
 

Zmluvné strany: 
 

1.) Prenajímateľ: 2.) Nájomca  
«Prenajímateľ» 
«Mesto» 
 
zastúpená spoločnosťou: 
RoWe Services, spol. s r.o., konateľom 
Roman Weidinger, na základe 
mandátnej zmluvy, nájomnej zmluvy 
a splnomocnenia 
 

RoWe Services, spol. s.r.o. 
Budatínska 1, 851 05 Bratislava 
IČO: 36 671 053, DIČ: 2022243102 
zastúpený: Roman Weidinger, konateľ 
 
Bankové spojenie: Fio banka, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
SK78 8330 0000 0025 0151 3356 
VS: «VS» 

�������� +421 905 477843 
����� kancelaria@roweservices.eu 
���� www.roweservices.eu 
 
�������  Otváracia doba pobočky: 
 Po – Pia: 10:00 – 17:00 hod. 

 
(ďalej len ako „Nájomca“) 

 
a 
 

3.) Podnájomca: «A_manželka» 
Meno a priezvisko: «Podnájomca» «Meno_a_priezvisko» 
Dátum narodenia: «Dátum_narodenia» «Dátum_narodenia_M» 
Rodné číslo: «Rodné_číslo» «Rodné_číslo_M» 
Číslo OP:  «Číslo_OP» «Číslo_OP_M» 
Trvalý pobyt: «Trvalý_pobyt» «Trvalý_pobyt_M» 
Doručovacia adresa: «Doručovacia_adresa» «Doručovacia_adresa_M» 

(ďalej spoločne a nerozdielne len ako „Podnájomca“) 
 

uzatvárajú po vzájomnej dohode túto Zmluvu o podnájme bytu 
(ďalej len „podnájomná zmluva“ alebo „zmluva“): 

 
 

Článok 1 
Predmet a účel nájmu 

1.1.  Nájomca je na základe mandátnej zmluvy, nájomnej zmluvy a splnomocnenia medzi ním a vlastníkom nehnuteľnosti 
oprávnený prenechať do podnájmu nehnuteľnosť: 

Sup. číslo: 
«Sup_číslo» 

Č. bytu: 
«č_bytu» 

Posch.: 
«Posch». p. 

Vchod č.: 
«Vchod_č» 

Ulica č.: 
«Ulica_č» 

Kat. územie: 
«Kat_územie» 

Obec: 
«Obec» 

Okres: 
«Okres» 

LV č.: 
«LV_č» 

1.2. Prenajímateľ ako vlastník predmetu podnájmu na základe nájomnej zmluvy udelil súhlas nájomcovi na prenechanie 
predmetu zmluvy do podnájmu tretím osobám.  

1.3. Nájomca prenecháva podnájomcovi do podnájmu byt špecifikovaný v Čl. 1, bod 1.1., ktorý pozostáva 
z «Byt_pozostáva_z» a príslušenstva (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „predmet podnájmu“). K bytu «Pivnica» pivnica, 
«Parkovací_Box» parkovací box, «Garáž» garáž. 

1.4. Podnájomca sa zaväzuje za predmet podnájmu platiť nájomcovi nájomné vo výške dohodnutej v čl. 4 bod 4.1. tejto 
zmluvy. 

  

http://www.roweservices.eu/
mailto:kancelaria@roweservices.eu
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Článok 2 
Opis stavu bytu, príslušníci domácnosti 

2.1. Byt, ako aj jeho vybavenie, sa nachádza v stave spôsobilom na riadne užívanie. V byte nie sú žiadne vady, o ktorých by mal 
nájomca vedomosť a ktoré by bránili riadnemu užívaniu predmetu podnájmu. Zariadenie bytu je bližšie špecifikované 
v protokole o odovzdaní bytu. 

2.2. Nájomca a podnájomca sa dohodli, že predmet podnájmu bude užívať «Bod_22__počet_osôb». Počet osôb užívajúcich 
predmet podnájmu je možné meniť iba s písomným súhlasom nájomcu. 

2.3. Byt sa prenajíma za účelom bývania. 
2.4. Iné osoby nie sú oprávnené byt užívať, tým nie je dotknuté právo podnájomcu prijímať návštevy v trvaní najviac 

7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, najviac 30 dní v kalendárnom roku, pričom o tejto skutočnosti informuje 
nájomcu elektronickou poštou (emailom). 

2.5. Vyšší počet osôb užívajúcich predmet podnájmu bez prechádzajúceho písomného súhlasu nájomcu sa považuje 
za podstatné porušenie tejto podnájomnej zmluvy. 

 
 

Článok 3 
Doba podnájmu 

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od «Doba_podnájmu_OD» do «DO». Ak ani jedna zmluvná strana nepodá výpoveď 
z podnájmu najneskôr 60 dní pred skončením podnájomného vzťahu, podnájomná zmluva sa automaticky predlžuje 
o ďalší jeden rok. Opakované predĺženie doby podnájmu je možné najviac trikrát. Po uplynutí tejto lehoty sa 
podnájomný vzťah automaticky končí aj bez podania výpovede jednej zo zmluvných strán. Ak chcú zmluvné strany 
v kontrakte pokračovať ďalej, musia uzatvoriť novú zmluvu o podnájme bytu. 

3.2. Dĺžka výpovednej lehoty je pätnásť dní, ak zmluvná strana dáva výpoveď z dôvodov uvedených v ust. § 7 ods. 1 písm. a) 
alebo písm. b) alebo ods. 2 písm. a) Zákona o krátkodobom nájme bytu. V ostatných prípadoch je dĺžka výpovednej 
lehoty dva mesiace. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane 
doručená. 

3.3. Podnájomný vzťah skončí: 
a) uplynutím dojednanej doby určitej; 
b) dohodou zmluvných strán; 
c) výpoveďou jednej zo zmluvných strán za podmienok uvedených v ust. § 6 a nasl. Zákona o krátkodobom 

nájme bytu; 
d) odstúpením nájomcu od zmluvy, ak podnájomca aj napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje 

povinnosti vyplývajúce mu z podnájomnej zmluvy a ktoré inak zakladajú právo nájomcu ukončiť podnájomný 
pomer výpoveďou. Účinky odstúpenia od podnájomnej zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia 
podnájomcovi. Podnájomca je povinný z bytu sa vysťahovať do 3 pracovných dní od skončenia podnájmu 
odstúpením nájomcu od zmluvy; 

e) ak sa predmet podnájmu stal nespôsobilý na účel, na ktorý bol dohodnutý (napr. škodová udalosť), pričom nájomca 
nie je povinný zabezpečiť podnájomcovi náhradné ubytovanie. 

3.4. Nájomca je oprávnený podať výpoveď, ak: 
a) podnájomca alebo ten, kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom nájomcu, napriek 

predchádzajúcemu písomnému upozorneniu nájomcom poškodzuje byt, alebo jeho zariadenie, alebo spoločné 
časti, spoločné zariadenia domu alebo inak hrubo porušuje dobré mravy alebo domový poriadok v dome, 
v ktorom sa byt nachádza, 

b) podnájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 
dva mesiace, 

c) podnájomca napriek písomnej výzve nájomcu nedoplnil peňažnú zábezpeku do pôvodnej výšky, z ktorej bolo 
čerpané neuhradené nájomné, či poplatky súvisiace s užívaním bytu, 

d) podnájomca užíva predmet nájmu v rozpore s dohodnutým účelom, 
e) ak sa predmet podnájmu stal nespôsobilý na účel, na ktorý bol dohodnutý (napr. škodová udalosť), pričom nájomca 

je povinný sa vysťahovať neodkladne do 48 hodín z dôvodu aby v nehnuteľnosti nevznikali ďalšie škody s užívaním 
predmetu nájmu. Podnájomca sa zaväzuje uvedené ustanovenie dodržať a nebude žiadať od nájomcu náhradné 
ubytovanie. 

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie písomnosti, vrátane výpovede zmluvy si strany môžu doručovať 
prostredníctvom elektronickej pošty na uvedené e-mailové adresy: za nájomcu: kancelaria@roweservices.eu, 
za podnájomcu: «Email_podnájomcu», pričom druhá zmluvná strana je povinná bezodkladne potvrdiť doručenie 
prijatého e-mailu. 

http://www.roweservices.eu/
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3.6. V deň skončenia podnájmu je podnájomca povinný protokolárne odovzdať nájomcovi byt v stave, ako ho prevzal 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie s tým, že byt odovzdá čistý a uprataný. V prípade, ak podnájomca neodovzdá 
byt v uvedenom stave, zmluvné strany sa dohodli, že podnájomca vyplatí nájomcovi zmluvnú pokutu v sume 150 € 
(slovom: jednostopäťdesiat eur), čo predstavuje náklady na uvedenie bytu do stavu, v ktorom ho pri podpise tejto 
zmluvy podnájomca prebral, tj. hĺbkovo vyčistený, vytepovaný, dôkladne uprataný, vrátane umytých okien, 
odvápnených elektrospotrebičov, vyčistenej kuchynskej linky, vrátane príslušenstva. Podnájomca svojim podpisom 
zmluvy potvrdzuje, že dohodnutá zmluvná pokuta je primeraná vzhľadom na charakter zabezpečovanej povinnosti. 

3.7. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca odovzdal podnájomcovi nehnuteľnosť do užívania 
«Nájomca_odovzdal_podnájomcovi_nehnuteľno», «V_čase» hod. 

 
 
����������� ����������� ����������� 

Článok 4 
Nájomné, úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za predmet nájmu uvedený v Čl. 1 bude podnájomca uhrádzať nájomné v sume: 
«Nájomné_v_sume» € (slovom: «Slovom» eur) mesačne, v ktorom sú zahrnuté všetky energie a služby 
poskytované Správcom bytového domu stanovené pre «Stanovené_pre». V uvedenom poplatku za správu bytového 
domu je: vodné, stočné, osvetlenie spoločných priestorov bytového domu, upratovanie interiéru a exteriéru, údržba 
zelene, smeti, platba poistenia bytu a ostatné. 

4.2. Nájomné je splatné mesačne vopred vždy k «Nájomné_je_splatné_k_1_až_31». dňu mesiaca predchádzajúceho 
mesiacu, za ktorý sa toto nájomné platí prevodom na číslo účtu: 

���������  

SK 78 8330 0000 0025 0151 3356, variabilný symbol: «VS». 
���������  

4.3. Splátkový kalendár platieb: 
Nájomné za mesiac Dátum splatnosti Suma 

«Nájomné_za_mesiac_1_mesiac» «M_1_mesiac_dátum» «M_1_mesiac_suma_doplatok» € 
«M_2_mesiac» «M_2_mesiac_dátum» «Nájomné_v_sume» € 
«M_3_mesiac» «M_3_mesiac_dátum» «Nájomné_v_sume» € 
«M_4_mesiac» «M_4_mesiac_dátum» «Nájomné_v_sume» € 
«M_5_mesiac» «M_5_mesiac_dátum» «Nájomné_v_sume» € 
«M_6_mesiac» «M_6_mesiac_dátum» «Nájomné_v_sume» € 
«M_7_mesiac» «M_7_mesiac_dátum» «Nájomné_v_sume» € 
«M_8_mesiac» «M_8_mesiac_dátum» «Nájomné_v_sume» € 
«M_9_mesiac» «M_9_mesiac_dátum» «Nájomné_v_sume» € 

«M_10_mesiac» «M_10_mesiac_dátum» «Nájomné_v_sume» € 
«M_11_mesiac» «M_11_mesiac_dátum» «Nájomné_v_sume» € 
«M_12_mesiac» «M_12_mesiac_dátum» «Nájomné_v_sume» € 

4.4. V cene nájmu «Platba_elektrickej_energie» zahrnutá platba elektrickej energie v sume: «El_Text2». 
4.5. «Plyn_Text» «Plyn_Text0» «Plyn_Text1» «Plyn_Text2» 
4.6. V cene nájmu «Platba_za_internet» zahrnutá platba za internet. 
4.7. V cene nájmu «Platba_za_káblovú_TV» zahrnutá platba za káblovú televíziu. 
4.8. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového vyúčtovania zálohových platieb sa zmluvné strany dohodli, že maximálna 

mesačná spotreba teplej úžitkovej vody bude 1,5 m3 a studenej úžitkovej vody bude 3 m3. 
4.9. Podnájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné spolu s energiami. V prípade omeškania s platbou nájomného sa 

podnájomca zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu v sume: 0,05% denne z dlžnej sumy, pričom poplatok za vystavenie 
upomienky v elektronickej forme sa zaväzuje uhradiť podľa platného cenníka poplatkov. 

4.10. Omeškanie s platbou nájomného alebo jeho časti trvajúce viac ako 10 dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 
4.11. Merač elektrickej energie: 

Číslo merača: «Číslo_merača_el_E»  
Stav k dnešnému dňu: «Stav_merač_el_E» 

4.12. Merač plynu: 
Číslo merača: «Merac_plyn» 
Stav k dnešnému dňu: «Stav_merac_plyn» 

4.13. Merač teplej úžitkovej vody: 
Číslo merača: «Merac_tepla_voda» 
Stav k dnešnému dňu: «Stav_tepla_voda» 

4.14. Merač studenej úžitkovej vody: 
Číslo merača: «Merac_studena_voda» 
Stav k dnešnému dňu: «Stav_studena_voda» 

http://www.roweservices.eu/
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4.15. Odovzdané kľúče: 
«Čip_z_vchodových_dverí»x čip z vchodových dverí / «Kľúč_z_vchodových_dverí»x kľúč z vchodových dverí 
«Kľúč_od_bytu_dolný_zámok»x kľúč od bytu /dolný zámok 
«Kľúč_od_bytu_horný_zámok»x kľúč od bytu / horný zámok 
«Vchod_do_pivnice_klus»x vchod do pivnice / «Pivnica_kluc»x kľúč od pivnice 
«Schránka_kluc»x kľúč od schránky 

 
 

Článok 5 
Poistenie nehnuteľnosti za škody spôsobené priamo alebo nepriamo z nedbanlivosti 

5.1. Nehnuteľnosť je poistená na náklady vlastníka / prenajímateľa produktom Poistenie nehnuteľnosti a zodpovednosti 
za škodu.  

5.2. Majetok a hnuteľné vecí podnájomcu budú poistené na základe uzatvorenej poistnej zmluvy podľa bodu 5.3. tohto 
článku. 

5.3. Podnájomca je povinný a zaväzuje sa do 7 dní od podpisu tejto zmluvy, kontaktovať poistného makléra a následne 
uzatvoriť Poistenie Zodpovednosti za škody spôsobené na majetku vlastníka, podnájomcu, ostatných vlastníkov 
a spoluvlastníkov nehnuteľnosti, ako aj škody spôsobené priamo alebo nepriamo z nedbanlivosti alebo neúmyselne, 
pričom odporúčame, aby poistnú zmluvu uzatvoril certifikovaný poistný maklér Mgr. Peter Hudec, email: 
peter.hudec@swisslifeselect.sk, tel. č. 0905 277 472 a to z toho dôvodu, že disponuje podkladmi o danej nehnuteľnosti, 
vrátane údajov vlastníka.  

5.4. Podnájomca zároveň splnomocňuje nájomcu k poskytnutiu podkladov pre uzatvorenie tohto poistenia a zároveň súhlasí 
s poskytnutím svojich osobných údajov, vyššie uvedenému poistnému maklérovi v súlade s GDPR. 

5.5. Po uzatvorení poistnej zmluvy sa podnájomca zaväzuje zaslať kópiu poistnej zmluvy, spolu s dokladom o úhrade na e-
mail: kancelaria@roweservices.eu a to do 15 dní od uzatvorenie tejto zmluvy. 

5.6. V prípade, že tento podnájomný vzťah bude trvať viac ako 12 mesiacov (ďalej aj ako „doba poistenia“), je podnájomca 
povinný pokračovať v dohodnutej poistnej zmluve a predĺžiť si ju na nové obdobie. Platbu na ďalšie poistné obdobie 
podnájomca obdrží priamo z poisťovne na svoj email, pričom tento doklad o úhrade sa zaväzuje zaslať 
na: kancelaria@roweservices.eu. 

5.7. Podklady k uzatvoreniu poistnej zmluvy: 
Miesto narodenia poistenca: «Miesto_narodenia_poistenca» 
Nehnuteľnosť (byt/ rod. dom): «Nehnuteľnosť_byt_rod_dom»  
Byt na poschodí z koľkých: «Byt_na_poschodí» posch. / «Počet_poschodí» posch. 
Výmera bytu: «Výmera_bytu_v_m2» m2 
Balkón (áno, nie) m2: «Balkón_áno_nie_m2» 
Pivnica (áno, nie) m2: «Pivnica_áno_nie_m2» 
Suma v celku za vnesené veci: «Suma_vcelku_za_vnesené_veci» € 

 
 

Článok 6 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Práva a povinnosti nájomcu: 
a) odovzdať podnájomcovi byt uvedený v Čl. 1 tejto zmluvy v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu 

plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu; 
b) v prípade nutnosti opráv a úprav, ktoré nie je podnájomca oprávnený vykonať, má nájomca alebo ním 

poverená osoba právo vstupu do prenajatých priestorov a oboznámiť sa priamo v byte so stavom veci;  
c) zmluvné strany sa dohodli, že v prípade požiadavky zo strany podnájomcu o odstránenie vady / opravy / závady, 

túto požiadavku podnájomca bude výlučne posielať písomne mailom: kancelaria@roweservices.eu. Na oznámenie 
požiadavky inou platformou (telefonicky, sms, Whatsapp, Viber, FB a pod.) ako je vyššie uvedené nebude braný 
zreteľ. 

d) má právo raz v kalendárnom mesiaci po predchádzajúcom ohlásení (3 dni vopred) podnájomcovi vykonať obhliadku 
predmetu zmluvy, či je byt zo strany podnájomcu užívaný v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 

e) má právo vstúpiť kedykoľvek do predmetu podnájmu aj bez prítomností podnájomcu, keď je potrebné 
nevyhnutne vykonať opravu v byte alebo odvrátiť hroziace nebezpečenstvo možného vzniku škody (havária 
vody, elektriny, plynu a pod.); 

f) je oprávnený s predchádzajúcim súhlasom podnájomcu vykonať v predmete podnájmu 2x ročne upratovanie 
spočívajúce vo vyčistení okien, žalúzií, záclon, odmrazenie mrazničky, chladničky, vyčistenie elektrickej rúry, 

http://www.roweservices.eu/
mailto:peter.hudec@swisslifeselect.sk
mailto:peter.hudec@swisslifeselect.sk
mailto:kancelaria@roweservices.eu
mailto:kancelaria@roweservices.eu
mailto:kancelaria@roweservices.eu
mailto:kancelaria@roweservices.eu
mailto:kancelaria@roweservices.eu


 

Podnájomná zmluva Strana 5 z 6 
www.roweservices.eu 

2020_05_AK_MS 
tlač: Roman Weidinger, 04.02.2021 20:17 

 

sporáku, práčky, umývačky riadu (ich odvápnenie), vytepovania kobercov, sedačky, matracov a iné (ďalej len „veľké 
upratovanie“), pričom náklady na upratovanie v celkovej sume cca 130 €, budú hradiť zmluvné strany v pomere 
50:50. 

g) má právo v prípade zvýšenia cien energií od dodávateľov, resp. zvýšenia cien trhového nájomného pristúpiť 
k úprave sumy dohodnutého nájomného po predchádzajúcom dohovore zmluvných strán. 

h) podnájomca «Malovane» vymaľovanie nehnuteľnosti a odovzdá ju v stave, v akom ju prijal do užívania. V prípade, 
že ju neodovzdá v stave, v akom ju prijal, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu v sume jednomesačného nájomného: 
«Nájomné_v_sume» EUR (slovom: «Slovom»), pričom podnájomca súhlasí s dohodnutou zmluvnou pokutou. 

i) pokiaľ plynie výpovedná lehota na predmet podnájmu je  podnájomca povinný po vzájomnej dohode sprístupniť 
byt a umožniť nájomcovi obhliadky bytu s budúcimi záujemcami o prenájom, pričom si podnájomca vyberie z troch 
ponúkaných termínov možnej obhliadky. Ak nedôjde k dohode nájomca je oprávnený realizovať s budúcimi 
záujemcami o prenájom obhliadku aj bez prítomnosti podnájomcu. 

6.2. Práva a povinnosti podnájomcu: 
a) má právo užívať predmet podnájmu výlučne pre svoju osobnú potrebu na bývanie a osobne požívať plnenia, 

ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetného bytu, podnájomca nie je oprávnený užívať byt na iný ako 
dohodnutý účel; 

b) je oprávnený zariadiť predmet podnájmu na svoje vlastné náklady a podľa svojich potrieb, pričom tieto náklady si 
nebude uplatňovať u nájomcu; 

c) je povinný riadne a včas platiť nájomné; 
d) je povinný odstrániť vady a poškodenia, ktoré spôsobil v byte. Ak sa tak nestane, má nájomca právo, 

po predchádzajúcom písomnom upozornení podnájomcu, vady a poškodenia odstrániť a požadovať od neho 
náhradu; 

e) nesmie vykonávať stavebné úpravy, ani inú podstatnú zmenu v byte bez súhlasu nájomcu, a to ani na svoje 
náklady, 

f) je povinný oznámiť nájomcovi bez zbytočného odkladu potrebu tých opráv v byte, ktoré má znášať nájomca, 
sprístupniť byt nájomcovi alebo ním poverenej osobe a umožniť ich vykonanie; inak zodpovedá za škodu, ktorá 
nesplnením tejto povinnosti vznikla; 

g) je povinný dodržiavať nočný kľud od 22.00 hod. do 06.00 hod. a ostatné povinnosti vyplývajúce z bytového 
a domového poriadku pre osoby zdržujúce sa bytovom dome, v ktorom sa predmet zmluvy nachádza; 

h) berie na vedomie, že nie je oprávnený prenechať byt do podnájmu tretej osobe, 
i) sa zaväzuje uhradiť nájomcovi škody, ktoré vzniknú na predmete podnájmu v dôsledku konania podnájomcu alebo 

opomenutia a porušením príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcimi nájom a podnájom bytu; 
j) je povinný včas po skončení podnájomného vzťahu vyplývajúceho z tejto zmluvy odovzdať predmet podnájmu 

nájomcovi v stave v akom tento prevzal, čistý, uprataný s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie; 
k) je povinný dodržiavať zákaz fajčenia (všetkých typov cigariet, cigár, vodných fajok, elektronických cigariet, 

e cigariet, e fajky, a iné), v celom predmete podnájmu. V prípade porušenia tohto zákazu sa zmluvné strany dohodli, 
že podnájomca vyplatí nájomcovi zmluvnú pokutu v sume 400,- € (slovom: štyristo eur), čo predstavuje náklady 
na uvedenie bytu do stavu, v ktorom ho pri podpise tejto zmluvy podnájomca prebral. Podnájomca svojim podpisom 
tejto zmluvy potvrdzuje, že dohodnutá zmluvná pokuta je primeraná vzhľadom na charakter zabezpečovanej 
povinnosti; 

l) je povinný dodržiavať zákaz držby domácich zvierat v predmete podnájmu (s výnimkou návštev). V prípade 
porušenia tohto zákazu sa zmluvné strany dohodli, že podnájomca vyplatí nájomcovi zmluvnú pokutu v sume 400,- € 
(slovom: štyristo eur), za nedodržanie tohto zákazu. Podnájomca svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že 
dohodnutá zmluvná pokuta je primeraná vzhľadom na charakter zabezpečovanej povinnosti; 

m) podnájomca je povinný znášať obmedzenia v užívaní bytu a to v rozsahu potrebnom pre vykonanie opráv 
a udržiavania vecí nájomcom, ku ktorým dal súhlas vlastník nehnuteľnosti, alebo ktoré nariadil správca bytového 
domu, ako napríklad zateplenie bytového domu, oprava stúpačiek, a pod.; 

n) je povinný po preukázaní totožnosti poskytnúť oprávneným osobám informačné údaje pre účely odpočtu 
elektriny, plynu, vody a tepla; 

o) je oprávnený vymeniť kľúčovú vložku a upovedomiť nájomcu o tejto zmene a následne do 7 dní zaslať dve 
vyhotovenia kľúča v samostatnej podnájomcom podpísanej obálke do úschovy. Neodovzdanie kľúča od novej 
kľúčovej vložky pri vstupe do predmetu zmluvy sa podnájomca dopúšťa hrubého porušenia tejto zmluvy a prvým 
dňom porušenia tejto povinnosti vzniká nájomcovi právo podať výpoveď; 

p) uzatvorením tejto zmluvy nevzniká nárok na trvalý pobyt na predmete podnájmu a po skončení podnájmu mu 
nevznikne nárok, ani na náhradné ubytovanie alebo prístrešie; 

q) zmluvné strany sa dohodli, že nájomca má právo realizovať po predchádzajúcom oznámení technickú kontrolu 
nehnuteľnosti a to «Kontrola_62q_Dátum_1», «Čas_1» hod. «Dátum_2», «Čas_2» hod. 

http://www.roweservices.eu/
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6.3. Nájomca a podnájomca sa dohodli, že počas trvania zmluvného vzťahu sú povinné vykonávať opravy, ktoré vzniknú 
s bežným užívaním nehnuteľnosti. Zoznam drobných opráv je definovaný v prílohe tejto zmluvy. 

 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpismi zmluvnými stranami a uhradením peňažnej zábezpeky a prvého 
mesačného nájmu. 

7.2. Podnájomná zmluva je podpísaná technológiou vlastnoručného elektronického podpisu, ktorý patrí podľa Nariadenia 
eIDAS medzi takzvané rozšírené elektronické podpisy. Údaje o podpise sú priamo zašifrované do dokumentu. 
Následne je dokument zabezpečený kvalifikovaným certifikátom pre elektronickú pečať vydaným v súlade 
s Nariadením EÚ č. 910/2014 a nie je možné ho ďalej upravovať. Európska smernica eIDAS o elektronickej identifikácii 
osôb a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie rozlišuje tri typy elektronického podpisu: základný, 
rozšírený a zaručený. Nariadenie eIDAS z 23.7.2014 nahradilo doteraz platný Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom 
podpise. Táto zmluva a jej prílohy sú podpísané vlastnoručným elektronickým podpisom, ktorý patrí do kategórie 
rozšírených elektronických podpisov. 

7.3. Na všetky podmienky touto zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia zák. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme, 
Občianskeho zákonníka v platnom znení a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

7.4. Prípadné zmeny alebo doplnenia podnájomnej zmluvy môžu byť vykonané iba formou písomného dodatku 
označeného príslušným poradovým číslom, ktorý sa po podpísaní obidvomi stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. 

7.5. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, ktorý je určitý a zrozumiteľný a tento potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. Zmluva bola napísaná na základe pravdivých údajov zmluvných strán, ich slobodnej 
a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 

7.6. Akékoľvek spory alebo nezhody zo zmluvného vzťahu, ktorým sa myslia nezhody považované za nedorozumenia 
len jednou zo strán, budú riešené vzájomnou dohodou. Po nedosiahnutí vzájomnej dohody bude spor medzi stranami 
riešený podľa pravidiel o zmieroch. Pre prípad súdneho sporu je daná zákonom namiesto všeobecného súdu odporcu 
osobitná miestna príslušnosť súdu, v mieste kde sa nehnuteľnosť, ktorá je predmetom podnájmu nachádza. 

 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: 

•  č. 1 – Fotokópia listu vlastníctva 
•  č. 2 – Technická kontrola bytu 
•  č. 3 – Zoznam drobných opráv 
•  č. 4 – Fotokópia výpisu z Obchodného registra nájomcu 

 
V Bratislave, «V_Bratislave_dňa» 
 

Prenajímateľ:  
«Prenajímateľ», v zastúpení: 

Nájomca: 
RoWe Services, spol. s r.o., 
Roman Weidinger, konateľ 

 
 
 

 
 

Podnájomca: 
«Podnájomca» 
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Príloha č. 1 

SPLNOMOCENENIE 

Dolu podpísaný splnomocniteľ: 
 

(ďalej len ako „Splnomocniteľ“) 
ako vlastník Nehnuteľnosti: 

Sup. číslo: 
«Sup_číslo» 

Č. bytu: 
«č_bytu» 

Posch.: 
«Posch». p. 

Vchod č.: 
«Vchod_č» 

Ulica č.: 
«Ulica_č» 

Kat. územie: 
«Kat_územie» 

Obec: 
«Obec» 

Okres: 
«Okres» 

LV č.: 
«LV_č» 

(ďalej len „Nehnuteľnosť“), 
 
týmto splnomocňujem splnomocnenca: Romana Weidingera, bytom: Baltská 5, 821 07 Bratislava, konateľa 
spoločnosti RoWe Services, spol. s r.o., Budatínska 1, Bratislava, na právne úkony, ktoré sú uvedené v tomto 
splnomocnení: 
 
1) Splnomocnenec je oprávnený uskutočňovať akékoľvek a všetky právne úkony dodávateľom energií a služieb 

do Nehnuteľnosti a uzatvárať s nimi príslušné zmluvy; prihlásenie / odhlásenie dodávateľov elektrickej energie a plynu. 

2) Splnomocnenec je oprávnený uskutočňovať akékoľvek a všetky právne úkony smerujúce u zmene dodávateľa elektrickej 
energie z pôvodného dodávateľa ZSE, a.s. na SPP, a.s. 

3) Splnomocnenec je oprávnený zabezpečovať všetky úkony potrebné na udržanie Nehnuteľnosti v stave spôsobilom 
na riadne užívanie a v tejto súvislosti dojednávať opravy, úpravy či údržbu Nehnuteľnosti s tretími osobami po písomnom 
odsúhlasení Splnomocniteľa. 

4) Splnomocnenec je oprávnený zabezpečiť uzatvorenie poistnej zmluvy s vybranou poisťovňou. 

5) Splnomocnenec je oprávnený zabezpečiť aktualizáciu a modifikáciu poistnej zmluvy podľa požiadaviek klienta. 

6) Zabezpečenie procesu likvidácie poistných udalostí, resp. asistenciu a servis pri likvidácii poistných udalostí (vypísanie 
ohlášky, zabezpečenie obhliadky a pod.). 

7) Prejednanie náhrady škody s poisťovňou. 

 

 
V Bratislave, «V_Bratislave_dňa» 
 
Plnomocenstvo sa udeľuje na dobu neurčitú a zaniká skončením Mandátnej zmluvy. 

 
 
 

Splnomocniteľ:  
Meno priezvisko: 
Trvalý pobyt: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Číslo OP: 

«Podnájomca» 
«Trvalý_pobyt» 
«Dátum_narodenia» 
«Rodné_číslo» 
«Číslo_OP» 

Splnomocniteľ: 
«Podnájomca» 

 
 
 
 

Splnomocnenec: 
Roman Weidinger,  

konateľ / RoWe Services, spol. s r. o. 

http://www.roweservices.eu/
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DOHODA O ZLOŽENÍ KAUCIE 
 

Zmluvné strany: 
 
1.) Vlastník nehnuteľnosti: 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Trvalý pobyt / doručovacia adresa: 
 
V zastúpení: 

«Prenajímateľ» 
«Prenajímateľ_nar» 
«Mesto» 
 
Roman Weidinger, na základe splnomocnenia 

(ďalej len ako „Vlastník“) 
 

a 
 

2.) Podnájomca: 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Číslo OP: 
Trvalý pobyt: 
Doručovacia adresa 

«Podnájomca» 
«Dátum_narodenia» 
«Číslo_OP» 
«Trvalý_pobyt» 
«Doručovacia_adresa» 

(ďalej spoločne a nerozdielne len ako „Podnájomca“) 
 

Úvodné ustanovenia: 
Vlastník nehnuteľnosti bytu: 

Sup. číslo: 
«Sup_číslo» 

Č. bytu: 
«č_bytu» 

Posch.: 
«Posch». p. 

Vchod č.: 
«Vchod_č» 

Ulica č.: 
«Ulica_č» 

Kat. územie: 
«Kat_územie» 

Obec: 
«Obec» 

Okres: 
«Okres» 

LV č.: 
«LV_č» 

 

je v plnom rozsahu oprávnený s Nehnuteľnosťou nakladať, toto oprávnenie nie je akýmkoľvek spôsobom obmedzené. 

Článok 1 
Predmet dohody 

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Podnájomca uhradí prevodom na číslo účtu:  
 

«IBAN_majitel» 
 

najneskôr v deň odovzdania bytu do užívania Vlastníkovi Bezpečnostnú zálohu (ďalej len ako „Kaucia“) vo výške: 
=«Nájomné_v_sume» EUR (slovom: «Slovom»). Kaucia bude slúžiť ako záruka proti poškodeniu bytu, jeho 
zariadenia. 

1.2. Kaucia bude po skončení prenájmu bytu a po jeho odovzdaní vrátená Podnájomcovi za predpokladu, že budú splnené 
všetky dohodnuté podmienky. 

1.3. Kaucia nebude Podnájomcovi vrátená v prípade, ak: 
a) dôjde k poškodeniu bytu alebo jeho inventára, ktoré zaviní Podnájomca a tento nezabezpečí opravu bytu alebo 

poškodeného inventára a zároveň odmietne uhradiť náklady súvisiace s uvedením bytu alebo inventára 
do pôvodného stavu, 

b) dôjde ku strate inventáru bytu a Podnájomca odmietne uhradiť cenu strateného inventára, 
c) Podnájomca nevráti všetky kľúče, ktoré prevzal pri odovzdaní nehnuteľnosti do užívania späť Vlastníkovi. 
d) Podnájomca «Malovane» vymaľovanie nehnuteľnosti a odovzdá ju v stave v akom ju prijal do užívania. 

http://www.roweservices.eu/
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1.4. Podnájomca berie na vedomie, že zloženú Kauciu poskytuje Vlastníkovi ako záloh, ktorý nepodlieha žiadnemu 
úročeniu a Kaucia bude vrátená Podnájomcovi v čiastke, v akej bola uhradená na začiatku podnájomného vzťahu, ak 
nenastanú účinky, na ktoré sa vzťahuje použitie Kaucie. 

1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akejkoľvek výpovede zmluvy zo strany Podnájomcu pred uplynutím Doby 
prenájmu (s výnimkou vis major) Podnájomca súhlasí, aby Vlastník zo zloženej Kaucie si odúčtoval sumu: 
«Nájomné_v_sume» EUR, ktorá bude pokrývať náhradu škody vzniknutú týmto konaním. 

1.6. Kaucia bude zúčtovaná/vrátená do 30.06. nasledujúceho roka po ukončení nájmu z dôvodu vyúčtovania zálohových 
platieb energií Správcom. V prípade nedoplatku sa zmluvné strany dohodli, že Vlastník má právo si nedoplatok 
jednostranne odúčtovať. V prípade zistenia preplatku sa zaväzuje Kauciu v plnej výške spolu s preplatkom vrátiť 
na adresu uvedenú v záhlaví Dohody. 

 

Článok 2 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

2.1. Dohoda nadobúda platnosť podpisom dohody obidvoma zmluvnými stranami a zaplatením Kaucie a účinnosť dňom 
odovzdania nehnuteľnosti. 

2.2. Dohoda o zložení kaucie je podpísaná technológiou vlastnoručného elektronického podpisu, ktorý patrí podľa 
Nariadenia eIDAS medzi takzvané rozšírené elektronické podpisy. Údaje o podpise sú priamo zašifrované 
do dokumentu. Následne je dokument zabezpečený kvalifikovaným certifikátom pre elektronickú pečať vydaným 
v súlade s Nariadením EÚ č. 910/2014 a nie je možné ho ďalej upravovať. Európska smernica eIDAS o elektronickej 
identifikácii osôb a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie rozlišuje tri typy elektronického podpisu: 
základný, rozšírený a zaručený. Nariadenie eIDAS z 23.7.2014 nahradilo doteraz platný Zákon č. 215/2002 Z. z. 
o elektronickom podpise. Táto zmluva a jej prílohy sú podpísané vlastnoručným elektronickým podpisom, ktorý 
patrí do kategórie rozšírených elektronických podpisov. 

2.3. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, vyjadruje ich skutočnú, vážnu 
a slobodnú vôľu a nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany prehlasujú, 
že nepoznajú žiadnu prekážku v ustanoveniach Dohody, ktorá by mohla spôsobiť jej neplatnosť. Na vyjadrenie súhlasu 
s obsahom Dohody, zmluvné strany pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Bratislave, dňa «V_Bratislave_dňa» 
 

Vlastník 
«Prenajímateľ» 

v zastúpení Roman Weidinger 
 
 
 
 

Podnájomca 
«Podnájomca» 

 
 
 
 
 

 

http://www.roweservices.eu/
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Zoznam drobných 
a udržiavacích opráv 
Informačný dokument 

 
Realitná kancelária RoWe Services, spol. s r. o na základe mandátnej/príkazovej zmluvy zabezpečuje povinnosti 
prenajímateľa v rozsahu udelenom v splnomocnení.  
RoWe Services, spol. s r. o. v jasnej, zrozumiteľnej reči a užívateľsky jednoduchej forme informuje touto prílohou pred 
uzatvorením podnájomnej zmluvy podnájomcu o predzmluvných podmienkach týkajúcich sa drobných a udržiavacích 
opráv, ktoré môžu vzniknúť počas zmluvného vzťahu a ktoré sa budú riadiť týmto dokumentom. 
 
Podnájomca neuhrádza náklady na drobné opravy a zvyčajné udržiavacie náklady, ak ich potreba vznikla pred 
uzavretím podnájomnej zmluvy, alebo ak vznikli ako dôsledok opráv vzniknutej škody, ktorú je povinný znášať 
prenajímateľ. 
 

V prípade odstránenia akýchkoľvek nedostatkov nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 0905 477 843! 
 

Zákaznícka 
linka 

24/7 
nonstop 

Výhodné 
ceny 

Opravy 
Online 

požiadavky 
Platba 
neskôr 

      

 
A. Sanitárne zariadenie: 

Zoznam opráv, ktoré zabezpečuje 
a hradí podnájomca 

 
 

Zoznam opráv, ktoré zabezpečuje 
a hradí nájomca 

1. Upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, 
drezu, vane, bidetu, záchodovej nádrže, zrkadla, držadla 

1. Oprava, výmena vešiakov, vaňových držadiel 

2. Oprava, výmena výtokového ventilu – kohútika 2. Oprava, výmena dvierok na obmurovanej vani 
3. Oprava, výmena sifónu 3. Výmena tesnenia, prípadne kuželky na ventile 
4. Oprava odpadového a prepadového ventilu 4. Oprava tlakového splachovača s výmenou 

jednotlivých drobných súčastí 
5. oprava batérie, práčky, umývačky riadu, chladničky, 
mrazničky a ostatných elektrospotrebičov 

5. Oprava, výmena ochranných rámov na drezoch 

6. Oprava pevnej alebo hadicovej sprchy  
7. Výmena tesnenia  
8. Výmena retiazok a zátok k všetkým predmetom  
9. Oprava, výmena schránky na toaletný papier, výmena  
10. Čistenie zanesených odpadových rúr z bytu len do 
kanalizačného stúpadla 

 

11. Oprava, výmena násosky splachovača, plavákovej 
gule s pákou, padákového drôtu a páky, sedacej dosky s 
poklopom, priechodného ventilu pred záchodovou 
nádržou, záchodovej manžety 
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B. Elektrické zariadenie: 
12. Oprava, výmena vypínačov všetkých druhov, poistiek 
a ističov všetkých druhov, zásuviek, tlačidiel, objímok, 
zvončekového a signalizačného zariadenia vrátane 
tlačidla pri vchode, transformátora, zvončeka i miestnej 
batérie, ak patrí k bytu 

 

13. Oprava osvetľovacích telies, prípadne výmena ich 
jednotlivých súčastí 

 

  
C. Kuchynské, izbové a kúpeľňové pece: 
14. Vykonávanie ochranných náterov 6.  Oprava, výmena dvierok 
15. Výmena roštu 7. Oprava, výmena popolníka 
16. Oprava rúr na pečenie a plechov v kuchynskej peci 8. Výmena dymových rúr a kolien 
17. Oprava ohrievačov vody 9. Oprava, výmena regulátora ťahu 
 10. Vymazanie škár 
 11. Náhrada kruhových platničiek na izbových peciach 
 12. Výmena sľudy 
  
D. Plynové a elektrické sporáky a variče, plynové radiátory a prenosné plynové piecky: 
18. Oprava, výmena vypínačov elektrického prúdu 13. Oprava horákov 
19. Výmena plechu, pekáča a roštu do rúry na pečenie 14. Oprava, výmena uzatváracích kohútikov plynu 
 15. Výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a ostatných 

drobných súčiastok 
 16. Výmena prívodného kábla alebo hadice 
 17. Prečistenie plynovodných prívodov od plynomeru k 

spotrebičom 
 

E. Ohrievače vody, plynové, prietokové a elektrické zásobníky: 
 18. Oprava, výmena membrány, ventilov a páky, 

tlakového pera, regulačného zariadenia horáka, rúr a 
kolien na odvod spálených plynov 

 19. Čistenie 
 20. Vykonávanie ochranných náterov 
 21. Oprava výhrevnej patróny 
 22. Oprava termostatu 
  
F. Merače spotreby tepla: 
 23. Oprava individuálnych meračov spotreby tepla v 

bytoch 
  
G. Etážové kúrenie: 
 24. Oprava, výmena napúšťacieho a vypúšťacieho 

ventilu, tesnenia jednotlivých prírub 
 25. Oprava, výmena odvzdušňovacieho ventilčeka 
 26. Vykonávanie ochranných náterov 
 27. Oprava dvierok 
 28. Výmena dymových rúr 
 29. Tmelenie kotla okolo dvierok a plášťa 
 30. Vyčistenie kotla od sadzí a popola 
 31. Nastavenie ventilu alebo kohútika na výhrevných 

telesách 
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H. Chladiace zariadenie: 
20. Výmena náplne chladiacej zmesi do klimatizácie 32. Oprava, výmena prívodového kábla 
  
I. Kovanie a zámky: 
21. Oprava, výmena kľuky, olivy, štítka, tlačidla, 
prizmatického skla, poštovej schránky, nárazníkov, 
medzidverových spojov, zachytávačov roliet, západiek, 
závesov koľajničiek, kladiek, ventilácií, retiazok, ťahadiel, 
zámok, vložiek do zámok, kľúčov. 

 

  
J. Okná a dvere: 
 33. Tmelenie okien 
 34. Menšia oprava, výmena deliacich priečelí a líšt 

zasklených dverí 
 35. Zasklievanie jednotlivých okien 
 36. Menšia oprava, výmena časti obloženia okenných 

parapetov 
  
K. Podlahy: 
22. Oprava uvoľnených dlaždíc do 1,5 m2  
23. Upevnenie, výmena prahu  
24. Upevnenie, náhrada podlahových líšt  
  
L. Rolety a žalúzie:  
25. Oprava, výmena navíjacieho mechanizmu  
26. Oprava plátna  
27. Výmena šnúry  
28. Oprava drevenej zvinovacej rolety (žalúzie)  
29. Oprava vyklápacieho zariadenia žalúzie  
30. Spojenie líšt, výmena pliešku  
31. Oprava zámku na nôžkových mrežiach alebo 
železných roletách 

 

32. Výmena pier na železných roletách  
  
M. Domáce telefóny:  
33. Oprava, výmena telefónnej šnúry  
34. Oprava, výmena mikrotelefónnej a slúchadlovej 
vložky 

 

35. Nastavenie domáceho telefónu  
  

 
Bratislava dňa ______________________ 
  
 
 
____________________________________    ____________________________________ 

Podnájomca       Nájomca 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
 NA INTERNETE

 
Slovensky  | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

 
Oddiel:  Sro Vložka číslo:  42162/B
 
Obchodné meno: RoWe Services, spol. s r.o. 

 
  (od: 05.09.2006)

Sídlo: Budatínska 1 
 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05 

 
  (od: 01.09.2018)

IČO: 36 671 053 
 

  (od: 05.09.2006)

Deň zápisu: 05.09.2006 
 

  (od: 05.09.2006)

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
 

  (od: 05.09.2006)

Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 

 
  (od: 05.09.2006)

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 

 
  (od: 05.09.2006)

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná
činnosť) 

 
  (od: 05.09.2006)

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných
služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť 

 
  (od: 05.09.2006)

podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 
 

  (od: 05.09.2006)

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 
 

  (od: 05.09.2006)

reklamná a propagačná činnosť 
 

  (od: 05.09.2006)

prieskum trhu a verejnej mienky 
 

  (od: 05.09.2006)

organizovanie výstav a veľtrhov 
 

  (od: 05.09.2006)

organizovanie kultúrnych podujatí 
 

  (od: 05.09.2006)

prenájom reklamných tabúl 
 

  (od: 05.09.2006)

producentská činnosť v oblasti televíznej a filmovej tvorby 
 

  (od: 05.09.2006)

výroba a predaj nenahraných zvukových a zvukovo-obrazových
záznamov v rozsahu voľnej živnosti 

 
  (od: 05.09.2006)

výroba a rozširovanie zvukových nosičov, audiovizuálnych programov,
filmov a filmových programov so súhlasom autora - okrem činností v
zmysle autorského zákona 

 

  (od: 05.09.2006)

nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 
 

  (od: 05.09.2006)

vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej
živnosti 

 
  (od: 05.09.2006)

činnosť organizačných a ekonomických poradcov 
 

  (od: 05.09.2006)

vedenie účtovníctva 
 

  (od: 05.09.2006)

aranžérske práce 
 

  (od: 05.09.2006)

čistiace a upratovacie práce 
 

  (od: 05.09.2006)

administratívne a sekretárske práce 
 

  (od: 05.09.2006)

ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 
 

  (od: 05.09.2006)

Organizovanie dobrovoľných dražieb 
 

  (od: 09.09.2014)

Spoločníci: Roman Weidinger 

http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.justice.gov.sk/
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=81824&SID=2&P=0&lan=en
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Weidinger&MENO=Roman&SID=0&T=f0&R=0
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Baltská 5 
 Bratislava 821 07 

 
  (od: 05.09.2006)

Výška vkladu každého
spoločníka: 

Roman Weidinger 
 Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR 

 
  (od: 10.09.2009)

Štatutárny orgán: konateľ 
 

  (od: 05.09.2006)

Roman Weidinger 
 Baltská 5 

 Bratislava 821 07 
 Vznik funkcie: 05.09.2006 

 

  (od: 05.09.2006)

Konanie menom
spoločnosti: 

Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti
samostatne. Podpisovanie za spoločnosť prebieha tak, že k
napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí
konateľ svoj vlastnoručný podpis. 

 

  (od: 05.09.2006)

Základné imanie: 6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR 
 

  (od: 10.09.2009)

Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 14.08.2006 v
zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

 
  (od: 05.09.2006)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.07.2014. 
 

  (od: 09.09.2014)

Dátum aktualizácie údajov:  12.12.2018
Dátum výpisu:  13.12.2018

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 
 Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla

 sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby
  

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
 Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných

návrhov na zápis do OR

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Weidinger&MENO=Roman&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/about.asp
http://www.orsr.sk/help.asp
http://www.orsr.sk/help.asp#mail
http://www.orsr.sk/search_subjekt.asp
http://www.orsr.sk/search_ico.asp
http://www.orsr.sk/search_sidlo.asp
http://www.orsr.sk/search_spiszn.asp
http://www.orsr.sk/search_osoba.asp
http://www.orsr.sk/hladaj_zmeny.asp
http://www.orsr.sk/hladaj_azre.asp
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud?f.656=657&f.670=672&f.670=671&f.670=673&f.670=674&f.670=676&f.670=677&f.670=678&f.670=679
http://www.orsr.sk/ppolitika.asp
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx
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Zákaznícka linka
0905 477 843

www.facebook.com/romanmakler.sk

Sídlo firmy a kancelária
RoWe Services, spol. s.r. o.

Budatínska 1, 851 04 Bratislava - Petržalka
IČO: 36 671 053, DIČ: 2022243102

Kontakty
mail: kancelaria@roweservices.eu
web: www.roweservices.eu
skype: roweservices

Upratovanie nehnuteľnosti

Všetci vieme, že v každej domácnosti treba pravidelne 
upratovať. Taktiež vieme, že nie vždy máme toľko času, koľko 
by sme tejto činnosti mali venovať. Či už máte záujem o 
pravidelné alebo jednorazové upratovanie, neváhajte nás 

kontaktovať a aj tieto práce nechajte na nás!

Udelenie prechodného alebo 
trvalého pobytu

Byty, ktoré spravujeme, sú zväčša vo vlastníctve fyzických 
osôb, ktoré vám udeľujú prechodný – trvalý pobyt alebo 
potvrdenie pre potreby cudzineckej polície. V byte je spravidla 
registrovaný vlastník, a tak sa nemôže stať, že v danej 
nehnuteľnosti sú evidované množstvá trvalých pobytov, ktoré 

sprostredkúvajú spoločnosti na to určené.

24/7 nonstop v prípade havárie

Odovzdaním nehnuteľnosti sa naše služby nekončia. Všetky 
nami spravované nehnuteľnosti sú poistené, a keď už 
nastane situácia, že byt, v ktorom bývate, bol vytopený, alebo 
praskol radiátor či nastala iná poistná udalosť, kontaktujte 
nás nonstop 24/7, aby sme zabezpečili potrebný servisný 

zásah a zabránili vzniku ďalších škôd.

Služby osobného 
realitného makléra

Ak ste sa rozhodli zabezpečiť a kúpiť si svoje vlastné bývanie, 
neváhajte nás kontaktovať. Osobný realitný maklér Roman 
Weidinger vás prevedie celým procesom kúpy nehnuteľnosti. 
Od získania úveru cez sprístupnenie databázy určenej pre 

maklérov až po výber a kúpu vysnívanej nehnuteľnosti. 

www.romanmakler.sk


	ADP343A.tmp
	Zmluva o podnájme bytu
	💷 💷 💷



