
Práva a povinnosti vyplývajúce z užívania bytu, nebytového priestoru, spoločných priestorov a 

zariadení 

 

 

Užívateľ bytu má právo nerušene užívať byt a jeho príslušenstvo, právo užívať spoločné priestory 

a spoločné zariadenia domu a právo používať služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu. 

Vlastník bytu má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu, rozhodovať ako spoluvlastník 

o spoločných zariadeniach domu, príslušenstve a pozemku, najmä o spôsobe ich prevádzky, údržby 

a opráv. 

Užívateľ bytu je povinný označiť svoju poštovú schránku menom, resp. názvom firmy a svoj byt, 

nebytový priestor, ako aj priestory určené ako príslušenstvo bytu minimálne číslom bytu.  

Užívateľ je povinný chrániť spoločný majetok domu vykonaním úkonov k zamedzeniu vstupu 

nežiaducich osôb do objektu bytového domu, najmä zatváraním vchodových dverí a nevpúšťaním 

cudzích osôb do objektu, zhasínaním chodbových svetiel pri dostatočnom dennom svetle, 

nepoškodzovaním náterov chodieb, schodov a obkladov v spoločných priestorov a spoločných 

zariadeniach, udržiavať čistotu a hygienu v spoločných a komunikačných priestoroch a výťahoch. 

Užívateľ bytu je povinný konať tak, aby svojou činnosťou nezadal príčinu vzniku požiaru, prípadne iného 

ohrozenia pri opravách a manipulácií, najmä s elektrickým zariadením. 

Nočný kľud je stanovený od 22:00 do 6:00 hod. nasledujúceho dňa. V tomto čase nie je povolené 

vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by spôsobovala nadmerný hluk. V tomto čase nie je dovolené hrať 

na hudobných nástrojoch, spievať hlučne sa zabávať ani iným spôsobom, napr. používaním práčky 

alebo iných zariadení, rušiť ostatných užívateľov. 

Je zakázané obťažovať ostatných nadmerným hlukom z TV prijímača, rádio prijímača, zvukovej 

techniky, neprimeraným búchaním dverí, dupotaním a pod. 

Nájomca bytu je povinný oznámiť Správcovi bez zbytočného dokladu potrebu väčších opráv v byte, 

ktoré má znášať Vlastník nájomných bytov a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá 

neplnením tejto povinnosti vznikla. 

Nájomca bytu je povinný konať tak, aby pri užívaní bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne 

jeho časti nerušil a neohrozoval ostatných obyvateľov domu. 

Užívateľ bytu je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutý čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu 

alebo spoločného priestoru prenajímateľovi alebo osobe oprávnenej vykonať opravu a údržbu 

spoločných častí a zariadení domu, ktoré sú prístupné z bytu, ktorý užíva.  

Užívateľ bytu je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám alebo jeho 

spolubývajúci, prípadne návštevníci. Ak sa tak nestane, má Správca domu právo po predchádzajúcom 

upozornení závady a poškodenia odstrániť a požadovať od užívateľa náhradu.  

Konštrukcie, opravy a údržby, ktoré si vyžadujú vŕtanie, pílenie, búchanie a ďalšie hlučné zvuky sa môžu 

vykonávať od 8:00 do 18:00hod. v pracovných dňoch a od 9:00 do 16:00 hod v sobotu, v nedeľu nie 

je povolené vykonávať činnosť, ktorá by spôsobovala nadmerný hluk. V prípade rozsiahlejších 

rekonštrukcií a prác určí Správca osobitný režim.  

 


