
Dohoda o zložení kaucie 
 

1. Zmluvné strany 

 

 
2. Úvodné ustanovenia 

Vlastník nehnuteľnosti bytu: 

Sup. číslo: 
xxxxxx 

č. bytu 
xxxxxx 

Posch.: 
xxxxxx 

Vchod č.: 
xxxxxx 

Ulica č.:  
xxxxxx 

Kat. územie: 
xxxxxx 

Obec: 
xxxxxx 

Okres: 
xxxxxx 

LV č.: 
xxxxxx 

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

3. Predmet dohody 
 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Podnájomca uhradí v deň odovzdania bytu do užívania Vlastníkovi 
Bezpečnostnú zálohu (ďalej len ako „Kaucia“) vo výške: =xxxxx,- EUR, slovom: xxxxx eur. Kaucia bude 
slúžiť ako záruka proti poškodeniu bytu, jeho zariadenia. Vlastník podpisom tejto Dohody potvrdzuje 
prevzatie finančných prostriedkov v hotovosti, pričom Podnájomcovi nebude vystavovať žiadny osobitý 
príjmový doklad. 

 

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

 

3.3. 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, 

Vlastník nehnuteľnosti 

Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo:  
Číslo OP: 
Trvalý pobyt: 
Doručovacia adresa: 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 

ďalej len ako „vlastník“ 

Podnájomca 

Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo:  
Číslo OP: 
Trvalý pobyt: 
Doručovacia adresa: 
 

xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 

ďalej spoločne a nerozdielne len ako „podnájomca“ 



c) Podnájomca nevráti všetky kľúče, ktoré prevzal pri odovzdaní nehnuteľnosti do užívania späť 
Vlastníkovi. 

d) Podnájomca nezabezpečí vymaľovanie nehnuteľnosti a neodovzdá ju v stave v akom ju prijal do 
užívania. 

3.4. 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. 

3.5. 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: xxxxx,- EUR, ktorá bude pokrývať náhradu škody vzniknutú týmto konaním.  

3.6. 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. 

 

4. Spoločné a záverečné ustanovenia 

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

4.2. 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. 

4.3. Dohoda bola vyhotovená v troch exemplároch, jeden exemplár pre Podnájomcu a dva exempláre pre 
Vlastníka. 

V Bratislave, dňa xxxxx 
 

 

Vlastník 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

v zastúpení Roman Weidinger 
 

Podnájomca 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


