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98
ZÁKON
z 19. marca 2014
o krátkodobom nájme bytu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Tento zákon upravuje právne vzahy súvisiace
s krátkodobým nájmom bytu.

b)

(2) Tento zákon sa nevzahuje na nájomné pomery
v bytoch obstaraných pod¾a osobitných predpisov,1) na
nájomné pomery v sluobných bytoch, v bytoch osobitného urèenia, v bytoch nachádzajúcich sa v domoch
osobitného urèenia pod¾a osobitného predpisu,2)
v drustevných bytoch, v bytoch vo vlastníctve obcí,3)
vyích územných celkov4) a vo vlastníctve hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislava, mesta Koice
a ich mestských èastí.

c)

§2
Krátkodobým nájmom bytu sa na úèely tohto zákona
rozumie nájom zaloený nájomnou zmluvou, ktorá je
uzavretá pod¾a tohto zákona, spåòa náleitosti pod¾a
§ 3 a na základe ktorej nájom vrátane jeho predåení trvá najviac es rokov.
§3
Nájomná zmluva
(1) Krátkodobý nájom bytu vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorou prenajímate¾ prenecháva nájomcovi
za nájomné byt alebo jeho èas do uívania, a to na
dobu urèitú, najdlhie na dva roky. Krátkodobý nájom
bytu mono na základe dohody zmluvných strán za rovnakých podmienok predåi najviac na ïalie dva roky,
a to dvakrát.
(2) Nájomná zmluva musí ma písomnú formu
a zmluvné strany si navzájom poskytnú najmenej jedno jej vyhotovenie.
(3) Nájomná zmluva musí obsahova najmä
a) údaje o zmluvných stranách,
1

d)

e)
f)

1. meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby,
2. obchodné meno, miesto trvalého pobytu, dátum
narodenia, miesto podnikania a identifikaèné èíslo fyzickej osoby  podnikate¾a,
3. obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto kona,
oznaèenie predmetu nájmu a rozsah uívania predmetu nájmu,
urèenie alebo spôsob urèenia výky nájomného
a výky úhrad za plnenia poskytované s uívaním
bytu a jeho prísluenstva,
opis stavu bytu, opis prísluenstva a vybavenia
bytu, ako aj opis závad bytu, jeho prísluenstva a vybavenia, ktoré sú prenajímate¾ovi známe v èase
uzavretia nájomnej zmluvy,
urèenie doby nájmu,
vyhlásenie nájomcu, e si je vedomý skutoènosti, e
nájomná zmluva sa uzaviera pod¾a tohto zákona.

(4) Predmet nájmu alebo jeho èas je nájomca oprávnený prenecha do podnájmu len s písomným súhlasom prenajímate¾a a najdlhie na dobu nájmu.
(5) Ak prenajímate¾ nesplní povinnos registrácie
pod¾a osobitného predpisu,5) spravuje sa nájom týmto
zákonom okrem ustanovení § 7 ods. 1 a 4 a § 9 ods. 1;
po márnom uplynutí lehoty na registráciu sa pouijú
ustanovenia § 711 ods. 1, 3 a 6 Obèianskeho zákonníka
a tento zákon. Prenajímate¾ je povinný nájomcovi splnenie registraènej povinnosti preukáza.
§4
Nájomné a úhrada za plnenia poskytované
s uívaním bytu a jeho prísluenstva
(1) Zmluvné strany si dohodnú aj výku platieb, rozsah, spôsob výpoètu úhrady za plnenia poskytované
s uívaním bytu a prísluenstva, spôsob ich platenia,
ako aj prípady, v ktorých je prenajímate¾ oprávnený
jednostranne zmeni výku nájomného a úhrad za plnenia poskytované s uívaním bytu a jeho prísluenstva. Dôvodom zmeny môe by zmena cien dodávaných sluieb spojených s uívaním bytu alebo

) Zákon è. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona è. 134/2013 Z. z.
Zákon è. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona è. 134/2013 Z. z.
Zákon è. 150/2013 Z. z. o tátnom fonde rozvoja bývania.
2
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
v znení neskorích predpisov.
3
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorích predpisov.
4
) Zákon è. 446/2001 Z. z. o majetku vyích územných celkov v znení neskorích predpisov.
5
) § 49a ods. 2 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
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oèakávaná priemerná roèná miera inflácie v nadchádzajúcom kalendárnom roku a prenajímate¾ je oprávnený zmeni výku nájomného a úhrad za plnenia poskytované s uívaním bytu a jeho prísluenstva vdy
najviac o nárast cien alebo inflácie.
(2) Úhrada za plnenia poskytované s uívaním bytu
alebo preddavok na ne sa platí spolu s nájomným, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
§5
Peòaná zábezpeka
(1) Zmluvné strany sa môu v nájomnej zmluve dohodnú na peòanej zábezpeke, ktorá slúi na zabezpeèenie prípadných poh¾adávok prenajímate¾a voèi nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za
plnenia poskytované s uívaním bytu a prísluenstva,
z dôvodu spôsobenej kody na byte alebo jeho zariadení
alebo v súvislosti s inými poh¾adávkami súvisiacimi
s uívaním bytu.
(2) Výka zábezpeky nesmie prekroèi trojnásobok
mesaèného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s uívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímate¾a je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca
odo dòa jej doruèenia doplni peòanú zábezpeku do
pôvodne dohodnutej výky, ak prenajímate¾ preukázate¾ne pouije peòanú zábezpeku alebo jej èas na
úhradu svojich splatných poh¾adávok voèi nájomcovi
v súlade s odsekom 1.
(3) Po skonèení nájomného pomeru pod¾a tohto zákona je prenajímate¾ povinný vráti nájomcovi nevyèerpanú èas peòanej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dòa, keï nájomca vypratal byt
a vysporiadal s prenajímate¾om nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli
inak.
Zánik nájmu bytu
§6
Krátkodobý nájom bytu zanikne
a) uplynutím èasu, na ktorý bol dohodnutý,
b) písomnou dohodou medzi prenajímate¾om a nájomcom,
c) písomnou výpoveïou jednej zo zmluvných strán za
podmienok uvedených v tomto zákone,
d) písomným odstúpením od nájomnej zmluvy jednej
zo zmluvných strán za podmienok uvedených v nájomnej zmluve alebo pod¾a tohto zákona; nájomná
zmluva sa zruuje okamihom doruèenia odstúpenia
od nájomnej zmluvy druhej zmluvnej strane,
e) zánikom predmetu nájmu.
6
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§7
(1) Prenajímate¾ môe vypoveda krátkodobý nájom
bytu, ak
a) nájomca alebo ten, kto s ním v byte ije alebo sa v byte nachádza so súhlasom nájomcu, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu prenajímate¾a pokodzuje byt alebo jeho zariadenie alebo
spoloèné èasti, spoloèné zariadenia domu alebo inak
hrubo poruuje dobré mravy alebo domový poriadok
v dome, v ktorom sa byt nachádza,
b) nájomca riadne a vèas nezaplatil nájomné alebo
úhrady za plnenia poskytované s uívaním bytu za
èas dlhí ako dva mesiace,
c) nájomca napriek písomnej výzve prenajímate¾a nedoplnil peòanú zábezpeku do pôvodnej výky,
d) nájomca uíva predmet nájmu v rozpore s dohodnutým úèelom,
e) je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej
zmluve, pre ktorý nemono spravodlivo poadova
trvanie nájomného pomeru.
(2) Nájomca môe vypoveda krátkodobý nájom bytu,
ak
a) sa predmet nájmu stal nespôsobilý na dohodnuté
uívanie a táto skutoènos nebola spôsobená zavinením nájomcu alebo osôb s ním ijúcich v byte,
b) dolo k ukonèeniu jeho pracovného pomeru, sluobného pomeru, tátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru,6)
c) mu vznikol nárok na sociálne bývanie pod¾a osobitného predpisu7) alebo
d) je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej
zmluve, pre ktorý nemono spravodlivo poadova
trvanie nájomného pomeru.
(3) Ak bola daná písomná výpoveï, skonèí sa krátkodobý nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota zaèína plynú dòom nasledujúcim po dni,
v ktorom bola druhej zmluvnej strane doruèená výpoveï. Výpovedná lehota nesmie by kratia ako jeden
mesiac, v prípade písomnej výpovede z dôvodov pod¾a
odseku 1 písm. a) alebo písm. b) alebo odseku 2
písm. a) kratia ako pätnás dní. V prípade, ak sa v dôsledku poruenia registraènej povinnosti prenajímate¾a pod¾a osobitného predpisu5) uplatní reim pod¾a § 3
ods. 5, platí, e výpovedná lehota v prípade výpovede zo
strany prenajímate¾a nesmie by kratia ako dva mesiace.
(4) Ak nájomca napriek písomnému upozorneniu
opakovane poruuje povinnosti, ktorých poruenie by
inak zakladalo právo prenajímate¾a ukonèi nájomný
pomer výpoveïou, je prenajímate¾ od nájomnej zmluvy
oprávnený odstúpi.
(5) Nájomca je oprávnený od nájomnej zmluvy odstúpi, ak predmet nájmu nebol odovzdaný v stave spôsobilom na dohodnuté uívanie alebo ak prenajímate¾
v rozpore so zákonom jednostranne zmenil výku ná-

) Napríklad § 59 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích predpisov, § 70 ods. 1 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej
slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 46 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
7
) Zákon è. 443/2010 Z. z. v znení zákona è. 134/2013 Z. z.
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jomného a úhrad za plnenia poskytované s uívaním
bytu a jeho prísluenstva.
§8
Vypratanie bytu

súde neplatné skonèenie nájmu úspene uplatní, právo na primerané finanèné zadosuèinenie. Primerané
finanèné zadosuèinenie sa urèi s prihliadnutím na závanos a rozsah spôsobenej ujmy, trvanie protiprávneho stavu a mieru protiprávneho zásahu do práv
zmluvnej strany.

(1) Nájomca je povinný na vlastné náklady vyprata
byt a ten odovzda prenajímate¾ovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dòu skonèenia
nájmu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú
inak.
(2) Ak nájomca byt nevyprace alebo neodovzdá prenajímate¾ovi ani v lehote desiatich kalendárnych dní
odo dòa skonèenia nájmu alebo v lehote piatich kalendárnych dní odo dòa skonèenia nájmu, ak nájomný pomer skonèil odstúpením od nájomnej zmluvy, je prenajímate¾ oprávnený na úèely zabezpeèenia poh¾adávok
pod¾a § 5 ods. 1 zadra hnute¾né veci nájomcu nachádzajúce sa v byte, okrem vecí, ktoré sú vylúèené z exekúcie. Prenajímate¾ je oprávnený zadra hnute¾né veci
nájomcu nachádzajúce sa v byte len vtedy, ak nespotrebovaná èas peòanej zábezpeky nepostaèuje na
uspokojenie poh¾adávok pod¾a § 5 ods. 1.
§9
(1) Neplatnos skonèenia krátkodobého nájmu bytu
má zmluvná strana právo uplatni na súde v lehote
dvoch mesiacov odo dòa doruèenia výpovede z krátkodobého nájmu bytu alebo odstúpenia od nájomnej
zmluvy. Úèinky právneho úkonu smerujúceho k skonèeniu nájmu nie sú podaním aloby dotknuté.
(2) V prípade neplatného skonèenia nájmu je zmluvná strana, ktorá neplatné skonèenie nájmu spôsobila,
povinná napravi tento stav uvedením do predolého
stavu a nahradi kodu, ktorá druhej strane vznikla.
Ak nie je uvedenie do predolého stavu moné, zmluvnej strane nevznikne nárok na náhradu kody alebo
náhrada kody nie je s oh¾adom na závanos spôsobenej ujmy postaèujúca, má zmluvná strana, ktorá na

Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§ 10
(1) Na nájomnú zmluvu uzavretú pod¾a tohto zákona
sa vzahujú ustanovenia Obèianskeho zákonníka, ak
odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Nájom pod¾a tohto zákona sa nespravuje ustanoveniami § 663, § 666 ods. 1, § 671, § 672 ods. 2 druhej
vety, § 676, 677, 679, § 680 ods. 1, § 685, 686, § 687
ods. 3, § 696, § 703 ods. 2, § 704 ods. 2, § 705 ods. 2,
§ 706, § 707 ods. 2, § 709, 710, § 711 ods. 1, 3 a 6,
§ 712, 712a, 712c a 714 a § 717 a 719 Obèianskeho
zákonníka ak tento zákon v § 3 ods. 5 neustanovuje
inak.
(3) Na doruèovanie písomnej výpovede a písomného
odstúpenia od nájomnej zmluvy a iných písomností
pod¾a tohto zákona sa pouijú ustanovenia osobitného
predpisu,8) ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú
inak.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Nájom zaloený nájomnou zmluvou uzavretou pred
1. májom 2014 sa spravuje právnymi predpismi úèinnými pred 1. májom 2014.
§ 12
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

8

) § 46 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorích predpisov.
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