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Nájomná zmluva 

uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Prenajímateľ: 

meno, priezvisko:....................................................  

rodné číslo:..............................................................  

trvalé bydlisko:........................................................  

telefónne číslo:........................................................  

(ďalej len „prenajímateľ“) 

Nájomca: 

meno, priezvisko:....................................................  

rodné číslo:..............................................................  

trvalé bydlisko:.......................................................  

telefónne číslo:........................................................  

(ďalej len „nájomca“) 

I. 

Predmet nájmu 

1. Predmetom nájomnej zmluvy je prenajatie ........ bytu na .... poschodí, ulica ............, v ......... Byt sa 

nachádza v katastrálnom území ............, obec ............, okres ..........., číslo listu vlastníctva 

................. 

2. Prenajímateľ prehlasuje, že je výlučným vlastníkom bytu uvedeného na liste vlastníctva číslo ........... 

3. Prenajímateľ prehlasuje, že zo strany prenajímateľa sú splnené podmienky vyžadované právnym 

poriadkom pre platné uzatvorenie zmluvy o nájme a riadny vznik nájomného vzťahu. 

4. Prenajímateľ prehlasuje, že k bytu nemá ku dňu podpisu tejto zmluvy žiadna tretia osoba užívacie 

ani iné právo, ktoré by vyplývalo z vecného nájomného práva, či z iného právneho dôvodu. 

5. Prenajímateľ prehlasuje, že byt je spôsobilý k riadnemu užívaniu, najmä, že jeho stav vyhovuje 

všetkým technickým a hygienickým podmienkam vyžadovaným právnym poriadkom k plneniu 

účelu prenájmu. 

6. Prenajímateľ týmto prenajíma a prenecháva na dobu uvedenú v Čl. III. zmluvy za dohodnuté 

nájomné nájomcovi do užívania byt a nájomca tento byt od prenajímateľa berie do nájmu a preberá 

ho do užívania. 

7. Prenajímateľ prenecháva byt nájomcovi do užívania výhradne za účelom bývania. 

II. 

Výška a splatnosť nájomného 

1. Cena prenájmu je stanovená dohodou zmluvných strán, a to vo výške .................. EUR (slovom 

................................... EUR), z toho cena energií vo výške ....... EUR. Nájomca bude nájomné platiť 

mesačne dopredu, vždy do ....................... dňa v danom mesiaci na účet prenajímateľa 

v ........................................................................, číslo účtu:........................................................ 

2. Nájomca zaplatil depozit vo výške .................................. EUR (slovom ................................ EUR) 

pri podpise zmluvy o nájme, ktorý mu bude vrátený v plnej výške v deň ukončenia nájmu 
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a odovzdania bytu prenajímateľovi v prípade, ak nedôjde k poškodeniu bytu a zariadenia vinou 

nájomcu. 

III. 

Doba nájmu 

1. Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu neurčitú od ............................. s možnosťou predĺženia nájmu 

po dohode oboch zmluvných strán, pričom po skončení doby nájmu má nájomca prednostné právo 

na predĺženie zmluvy o nájme za podmienok daných prenajímateľom. Táto zmena bude vykonaná 

spísaním novej zmluvy o nájme. 

2. Nájomca prevezme byt od prenajímateľa dňa .............................................. 

3. Výpovedná lehota je po dohode zmluvných strán ....mesačná. Výpovedná doba začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

IV. 

Práva a povinnosti prenajímateľa 

1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom k riadnemu užívaniu. 

2. Prenajímateľ je povinný zaistiť nájomcovi plný a nerušený výkon jeho nájomných práv spojených 

s užívaním bytu. 

3. Prenajímateľ má právo okamžitého zrušenia zmluvy, ak je nájomca po dobu dlhšiu ako .... 

pracovných dní v meškaní s platbou nájomného, v tomto prípade sa nájomca zaväzuje zaplatiť 

pomernú časť nájmu ku dňu vysťahovania. 

4. V prípade, že nájomca neuvoľní byt pri zániku nájmu, je prenajímateľ oprávnený byt vypratať a veci 

nájomcu nachádzajúce sa v byte bezpečne uskladniť na náklady nájomcu. 

5. Nájomca nemá nárok po ukončení nájmu na náhradné ubytovanie. 

6. Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za škodu na veciach prinesených nájomcom do bytu. 

7. Ak prenajímateľ nesplní svoju povinnosť odstrániť závady brániace riadnemu užívaniu bytu alebo 

ktorými je výkon nájomného práva ohrozený, má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení 

prenajímateľa závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od prenajímateľa náhradu účelne 

vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu. 

Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závad. 

V. 

Práva a povinnosti nájomcu 

1. Nájomca je povinný platiť riadne a včas nájomné dohodnuté v Čl. II. tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad omeškania platby nájomného prenajímateľovi, patrí 

prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania platby, resp. jej časti. 

3. Nájomca je povinný užívať byt k účelu dohodnutému v zmluve. 

4. Užívať byt za účelom bývania smie výhradne nájomca menovaný v tejto zmluve o nájme. 

5. Nájomca sa zaväzuje v prenajatom byte nefajčiť, tento záväzok sa vzťahuje aj na ostatné osoby, 

ktoré sa v byte nachádzajú. 

6. Nájomca nie je oprávnený v byte chovať domáce zviera (pes, mačka a pod.) 



3 

 

7. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ, previesť 

a umožniť prevedenie týchto opráv, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto 

povinnosti vznikla. Bežné opravy do výšky 50 EUR si vykoná nájomca na svoje náklady. 

8. Nájomca je v prípade vzniku poistnej udalosti povinný na túto skutočnosť upozorniť prenajímateľa 

tak, aby nebolo ohrozené zaplatenie vzniknutej škody poisťovňou. 

9. Nájomca je povinný udržiavať na svoje náklady byt v čistom a užívacom stave, najmä je na svoje 

náklady povinný prevádzať bežné udržiavacie práce v byte. 

10. Nájomca nie je oprávnený prevádzať bez súhlasu prenajímateľa žiadne stavebné úpravy, ani iné 

podstatné zmeny. 

11. Nájomca je povinný v prípade zániku nájmu byt vypratať a odovzdať spolu so zariadením 

prenajímateľovi v pôvodnom stave s prihliadnutím k bežnému opotrebeniu. 

12. Nájomca je povinný dodržiavať všetky protipožiarne a hygienické ustanovenia a normy pre užívanie 

bytu a jeho príslušenstva, vrátane vykurovacích systémov. 

13. Nájomca nie je oprávnený prenechať byt alebo jeho časť do nájmu tretej osobe bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade má prenajímateľ právo 

ukončiť nájom okamžite. 

14. Nájomca je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenie domu podľa domového poriadku 

a dobrých mravov, v opačnom prípade má prenajímateľ právo ukončiť nájom okamžite. 

15. Nájomca je povinný odstrániť závady a škody, ktoré spôsobil v byte alebo v dome a ktoré neboli 

uvedené v Odovzdávajúcom protokole, a to bezodkladne. 

16. Nájomca je zodpovedný za vznik všetkých majetkových škôd, ktoré spôsobí v prenajatom byte 

úmyselne i z nedbanlivosti, vrátane škôd zavinených osobami pohybujúcimi sa v byte so súhlasom 

nájomcu. Prípadné škody na zariadení bytu budú uhradené obratom nájomcom. 

17. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi po celú dobu trvania nájomného vzťahu po 

predchádzajúcom oznámení a po vzájomnej dohode uskutočnenie prehliadky bytu za účelom 

overenia jeho stavu a stavu jeho vybavenia najneskôr do troch dní od žiadosti. 

 

18. Nájomca nesmie zastupovať prenajímateľa v žiadnych veciach týkajúcich sa predmetu nájmu voči 

tretím osobám, napr. podpisovať akékoľvek vyjadrenia, zaujímať záväzné stanoviská, rozhodovať 

o právach náležiacich len prenajímateľovi a pod. 

19. Nájomca sa zaväzuje prípadnú došlú poštu pre prenajímateľa ponechať v poštovej schránke. 

20. Nájomca má právo doplniť si svoje meno na poštovú schránku a domový zvonček tak, aby na nich 

zostalo čitateľne aj meno prenajímateľa. 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Nájomník potvrdzuje, že si byt prehliadol a prevzal ho v stave spôsobilom pre zmluvne dohodnuté 

užívanie. 

2. Zmluvné strany vypracujú pri odovzdávaní priestorov do užívania nájomcovi odovzdávací protokol, 

ktorý bude obsahovať čísla a stavy meračov energií, zoznam zariadenia a vybavenia bytu 

a potvrdenie o počte odovzdaných kľúčov. 

3. Zmluva o nájme bola uzatvorená slobodne a vážne, nie v tiesni a za jednostranne nevýhodných 

podmienok, zmluvné strany poznajú jej obsah, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
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4. Zmeny alebo doplnky k zmluve možno realizovať výlučne písomnou formou, na základe 

obojstrannej dohody. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu, pričom všetky 

majú záväznosť originálu. 

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom obidvoch zmluvných strán. 

V ................................... dňa ............................... 

 _____________________________ _____________________________ 

 Nájomca Prenajímateľ 


