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Zmluva o nájme bytu 
uzatvorená podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu 

v platnom znení 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Zmluvné strany: 

(ďalej len ako „nájomca“) 
a 

(ďalej spoločne a nerozdielne len ako „prenajímateľ“) 
 

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

 
Čl. 1 

Predmet a účel nájmu 
1.1. Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nižšie uvedenej nehnuteľnosti a je oprávnený ponechať ju do nájmu: 
 

Sup. číslo: 
xxxxxxxx 

č. bytu 
xxxxxxxx 

Posch.: 
xxxxxxxx 

Vchod č.: 
xxxxxxxx 

Ulica č.:  
xxxxxxxx 

Kat. územie: 
xxxxxxxx 

Obec: 
xxxxxxxx 

Okres: 
xxxxxxxx 

LV č.: 
xxxxxxxx 

 
1.2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu byt špecifikovaný v Čl. 1,  bod 1.1., ktorý pozostáva z xxxxxxxx obytných 

miestnosti a príslušenstva (ďalej len „predmet zmluvy“, alebo predmet nájmu“). Prenechanie do nájmu sa uskutočňuje 
výhradne za účelom bývania treťou zmluvnou stranou, t.j. podnájomcom, na základe Podnájomnej zmluvy. 

1.3. Nájomca sa zaväzuje za predmet nájmu platiť prenajímateľovi nájomné vo výške dohodnutej v čl. 3 tejto zmluvy. 
 
 

Čl. 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 
prenajímateľ vedomosť, a ktoré by bránili riadnemu užívaniu predmetu nájmu. Zariadenie bytu je bližšie špecifikované 
v protokole o odovzdaní bytu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
 

1.) Nájomca: Kontaktné údaje:  

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

��������+421 905 477843 
�����kancelaria@roweservices.eu 
����www.roweservices.eu 
 
������� Otváracia doba pobočky: 
       Po – Pia: 10.00 – 17.00 hod. 
 

 
 

2.) Prenajímateľ: č. 1: č.2: 

Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Číslo OP: 
Trvalý pobyt: 
Doručovacia adresa: 
Tel. č.: 
E-mail: 
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2.2. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že predmet nájmu budú užívať tretie osoby sprostredkované nájomcom, maximálne, 

však xxxxxxxx, ktoré sú toho času nahlásené u správcu bytu, tzn. počet osobomesiacov „xxxxxxxx“. Presný počet osôb 
užívajúcich predmet nájmu bude upresnený v Dodatku tejto zmluvy. 

 
 

Čl. 3 
Doba nájmu 

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok. 
3.2. Nájomný vzťah končí: 

a) uplynutím doby určitej; 
b) dohodou zmluvných strán; 
c) výpoveďou zmluvných strán s trojmesačnou výpovednou lehotou; 
d) výpoveďou jednej zo zmluvných strán za podmienok uvedených v ust. § 6 a nasl. Zákona o krátkodobom nájme bytu; 
e) odstúpením prenajímateľa od zmluvy, ak nájomca aj napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti 

vyplývajúce mu z nájomnej zmluvy a ktoré inak zakladajú právo prenajímateľa ukončiť nájomný pomer výpoveďou. 
Účinky odstúpenia od nájomnej zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia nájomcovi. Nájomca je povinný z bytu sa 
vysťahovať do troch pracovných dní od skončenia nájmu odstúpením prenajímateľa od zmluvy; 

3.3. Prenajímateľ je oprávnený podať výpoveď, ak: 
a) nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva 
mesiace, 
b) nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s dohodnutým účelom. 

3.4. Nájomca je oprávnený podať výpoveď, ak sa predmet nájmu stal nespôsobilý na dohodnuté užívanie a táto skutočnosť 
nebola spôsobená zavinením nájomcu alebo osôb s ním žijúcich v byte (napr. vznik škodovej udalosti, vytopenie vodou, 
požiar, ploštice, šváby a pod.). 

3.5. V deň skončenia nájmu je nájomca povinný protokolárne odovzdať prenajímateľovi byt v stave, ako tento prevzal 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie s tým, že byt odovzdá čistý, uprataný tak, ako ho prevzal od prenajímateľa na 
začiatku nájmu. 

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ odovzdá nájomcovi nehnuteľnosť v deň platnosti tejto zmluvy, pričom užívanie 
nehnuteľnosti nastane účinnosťou podnájomnej zmluvy, ktorú Nájomca uzatvorí s treťou zmluvnou stranou (ďalej len ako 
„Podnájomná zmluva“). 

 
 

Čl. 4 
Nájomné, úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu 

4.1. Nájomné so zálohovými platbami predstavuje sumu: xxxxxxxx €, slovom: xxxxxxxx eur mesačne. Nájomné v celku je 
splatné mesačne vopred vždy najneskôr do 20. dňu mesiaca predchádzajúceho mesiaca, za ktorý sa toto nájomné platí a to 
prevodom na č. účtu: 

xxxxxxxx 
 

4.2. V cene nájmu nie sú zahrnuté Zálohové platby za energie: 
- elektrickú energiu, 
- plyn, 
- optického internetu Telekom „M“, 10 €, 

ktoré sa budú prevádzať / prepisovať / prehlasovať na podnájomníka. 
4.3.  V cene nájmu je zahrnutá platba správcovskej spoločnosti v sume: xxxxxxxx €, slovom: xxxxxxxx eur mesačne (voda, 

stočné, smeti, upratovanie spoločných priestorov, elektrická energia v spoločných priestoroch, poistenie bytového domu, 
fond oprá, a iné). 

4.4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranným písomným oznámením zvýšiť mesačné nájomné, ak sa zmenia okolnosti na 
strane nájomcu, resp. podnájomcu. (zvýši sa počet príslušníkov domácnosti). 

4.5. Prenajímateľ si vyhradzuje právo v prípade zvýšenia zálohových platieb zo strany dodávateľov, zvýšiť jednostranne sumu 
nájomného uvedenú v bode 4.1. 

4.6. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť si bezodkladne od podpisu tejto zmluvy poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, vrátane 
vybavenia zariadenia bytu (t.j. v prípade požiaru, živelnej pohromy, poveternostnej kalamite) a iné. 
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Čl. 5 
Kaucia / Blokovací depozit 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na Kaucii / Blokovacom depozite vo sume jednomesačného nájomného. Bližšie podmienky sú 
špecifikované v Dohode o zložení kaucie (medzi Prenajímateľom a Podnájomcom). 
 
 

Čl. 6 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Práva a povinnosti prenajímateľa: 
a) byt odovzdať nájomcovi 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 nájomca oprávnený vykonať bez súhlasu prenajímateľa, má prenajímateľ 

alebo ním poverená osoba právo vstupu do prenajatých priestorov a oboznámiť sa za prítomnosti nájomcu priamo 
v byte so stavom veci; 

c) má právo raz v kalendárnom mesiaci po predchádzajúcom ohlásení nájomcovi vykonať obhliadku bytu, či je tento zo 
strany nájomcu / podnájomcu užívaný v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, tiež má prenajímateľ právo vstúpiť 
kedykoľvek do predmetu nájmu, keď je potrebné nevyhnutne vykonať opravu v byte alebo odvrátiť hroziace 
nebezpečenstvo možného vzniku škody; 

 
 
6.2. Práva a povinnosti nájomcu: 

a) nájomca je oprávnený zariadiť predmet nájmu na svoje vlastné náklady a podľa svojich potrieb, pričom tieto náklady si 
nebude uplatňovať u prenajímateľa, 

b) nájomca je povinný riadne a včas platiť nájomné, 
c) nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy, ani inú podstatnú zmenu v byte bez súhlasu prenajímateľa, a to ani na 

svoje náklady, 
d) nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škody, ktoré vzniknú na predmete nájmu v dôsledku konania nájomcu 

alebo opomenutia a porušením príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcimi nájom a prenájom bytu; 
e) je povinný včas po skončení nájomného vzťahu vyplývajúceho z tejto zmluvy odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi 

v stave v akom tento prevzal, čistý, uprataný s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, 
f) nájomca je povinný dodržiavať zákaz fajčenia v celom predmete nájmu, 
g) nájomca je povinný rešpektovať zákaz vodenia a držby domácich zvierat do predmetu nájmu, 
h) nájomca je povinný vykonávať drobné opravy súvisiace s bežným užívaním predmetu nájmu, 
i) nájomca je povinný znášať obmedzenia v užívaní bytu v rozsahu potrebnom pre vykonanie opráv a udržiavania vecí 

nájomcom, ku ktorým dal súhlas, alebo ktoré nariadil správca bytového domu (napr. oprava stúpačiek, deratizácia 
a pod.), 

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

k) nájomcovi ani podnájomcovi uzatvorením tejto zmluvy nevzniká nárok na trvalý pobyt na predmete nájmu a po 
skončení nájmu mu nevznikne nárok, ani na náhradné ubytovanie alebo prístrešie. 

 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvnými stranami a účinnosť uzatvorením Podnájomnej zmluvy 
s podnájomníkom. Ak Podnájomná zmluva nebude uzatvorená do xxxxxxxx táto zmluva sa ruší od počiatku a zaniká, pokiaľ 
sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

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. 
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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 nájomnej 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. 

 
 
V Bratislave, dňa xxxxxxxx 
 
 

 

Nájomca: Prenajímateľ č. 1: Prenajímateľ č 2: 
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