
D O M O V Ý    P O R I A D O K 
 

Bytový dom 16 b.j.  Bobot č. 367 ,   913 25  Bobot 
 

Prvá časť 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 

Čl. I  
1. Tento domový poriadok upravuje najmä práva a povinnosti vlastníka bytov (ďalej len 

„vlastník“), správcu bytového domu (ďalej len „správca“) a nájomníkov bytov (ďalej len 
„nájomca“) vyplývajúce z užívania bytu, ich vzájomné vzťahy, spôsob zabezpečenia 
poriadku a čistoty v dome a jeho okolí, spôsob užívania bytových priestorov, spoločných 
priestorov a zariadení bytového domu.  

2. Tieto základné práva a povinnosti upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. II  

Práva a povinnosti nájomcu bytu pri užívaní bytu 
1. Nájomca bytu a osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti, majú popri práve 

užívať byt aj právo užívať spoločné priestory a zariadenie domu, ako aj požívať plnenia, 
ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.  

2. Nájomca je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenie domu riadne a riadne 
požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.  

3. Nájomcovia sú povinní pri výkone svojich práv dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie 
zabezpečujúce ostatným nájomcom výkon ich práv.  

4. Nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi potrebu tých opráv 
v byte, ktoré má znášať prenajímateľ, a umožniť ich vykonanie; inak zodpovedá za škodu, 
ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.  

5. Ak sa nájomca nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu bytu, má 
prenajímateľ právo tak urobiť po predchádzajúcom upozornení nájomcu na svoje náklady 
sám a požadovať od neho náhradu.  

6. Nájomca je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám alebo tí, 
ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom 
upozornení nájomcu, závady a poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu. 

7. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v byte bez súhlasu 
prenajímateľa, a to ani na svoje náklady. 

8. Prenajatý byt alebo jeho časť nemožno  prenechať do podnájmu tretej osobe. 
 

Čl. III 
Stavebné úpravy 

1. Pred zámerom uskutočniť akékoľvek stavebné úpravy v byte, je nájomca povinný písomne 
informovať vlastníka a správcu.  Vlastník aj správca zaujmú do 7 dní písomné stanovisko. 



 
Čl. IV 

Domov dôverník 
1. Nájomcovia bytov v bytovom dome si volia zástupcu („domového dôverníka“), ktorý plní 

najmä funkciu: 

- informuje nájomcov bytov v bytovom dome o činnosti správcu; 
- uplatňuje voči vlastníkovi a správcovi požiadavky nájomcov bytového domu. 

 
 
 
 

Druhá časť 
 

UŽÍVANIE BYTOVÉHO DOMU  
 

Čl. V 
Pokoj v dome 

1. Nájomca bytu a osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, sa musia zdržať všetkého, 
čím by nad mieru primeranú pomerom obťažovali iného, alebo čím by vážne ohrozovali 
výkon jeho práv. Preto najmä nesmú nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov 
hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými 
odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, atď. 

2. Nočný kľud je stanovený od 22.00 hod. do 6.00 hod. V tomto čase nie je povolené 
vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by spôsobovala nadmerný hluk (napr. hranie na 
hudobných nástrojoch, spev, hlučná zábava, púšťanie televízie, rozhlasu a podobných 
zariadení nad izbovú počuteľnosť ...) 

3. Výnimkou z predchádzajúceho ustanovenia môže byť len Silvestrovská oslava, aj to so 
zohľadnením potrieb susedov, najmä maloletých detí.  

 
Čl. VI  

Chov domácich zvierat 
1. Domáce zvieratá, najmä mačky a psov ,možno chovať v byte iba v súlade so všeobecne 

záväzným nariadením obce Bobot. 
2. Vlastníci domácich zvierat sú povinní dbať na to, aby zvieratá neznečisťovali priestory v 

bytovom dome. Zvieracie exkrementy sú povinní bezodkladne odstrániť a zlikvidovať.  
3. Vlastníci domácich zvierat sú povinní zabezpečiť, aby nedošlo k obťažovaniu ostatných 

nájomcov zavíjaním, brechaním alebo iným spôsobom. 
4. Vlastník domáceho zvieraťa je povinný zabezpečiť bezchybný zdravotný stav zvieraťa 

(veterinárnou kontrolou), aby nedošlo k šíreniu nákazlivých chorôb. 
5. Je zakázané chovať alebo držať zvieratá na balkónoch, v pivniciach a v iných spoločných 

priestoroch.  
 
 
 
 



Čl. VII 
Uzamykanie bytového domu 

1. Z dôvodu zamedzenia prístupu cudzích ľudí do bytového domu, ako aj ochrany majetku 
nájomcov bytov a vlastníka, sú nájomcovia povinní uzamykať vchod do bytového domu od 
22.00 hod. do 6.00 hod.  

2. Pri výmene vchodovej zámkovej vložky má každý nájomca bytu právo na dva kľúče, 
hradené z fondu opráv. Výmenu vložky a rozmnoženie kľúčov zabezpečí správca domu.  

3. V prípade, že sú vchodové dvere vybavené automatickým otváraním z bytu nájomcu 
(automatický vrátnik), je nájomca bytu povinný dvere zatvárať (nie zamykať) aj počas dňa. 

4. Kľúče od vchodových dverí a všetkých uzamknutých spoločných priestorov v bytovom 
dome má v jednom vyhotovení domový dôverník a správca domu.  

5. Každý nájomca bytu má povinnosť vpustiť do domu havarijnú službu, príslušníkov 
požiarneho zboru, záchrannej zdravotnej služby a kontrolný orgán štátnej správy. Tieto 
tretie osoby sú povinné sa pri vstupe legitimovať. 
 

 
Čl. VIII  

Poriadok a čistota v bytovom dome a jeho okolí 
1. Čistotu a poriadok v spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj v okolí , domu 

zabezpečuje každý nájomca.  
2. Rozsah upratovacích prác a interval ich vykonávania vyvesí domový dôverník na 

informačnej tabuli.  
3. Nájomca bytu je povinný bezodkladne na vlastné náklady odstrániť väčšie znečistenie 

spoločných priestorov, ktoré spôsobil sám, jeho domáce zviera, resp. jeho návšteva.  
4. V prípade vykonávania stavebných úprav v byte nájomcu, ktoré je spojené so 

znečisťovaním spoločných priestorov v bytovom dome, je nájomca povinný zabezpečiť ich 
priebežné čistenie.  

5. Vyprodukovaný komunálny odpad a drobný stavebný odpad je povinný nájomca 
zlikvidovať v súlade s VZN obce.  

6. Nájomca nesmie znemožniť (napr. parkovaním auta) vykonanie pravidelného odvozu 
odpadu.  

7. Nájomca nesmie odhadzovať odpad do kanalizačných zariadení (záchody, výlevky), 
vyhadzovať odpad z okien (odpadky, cigaretové ohorky a popol z cigariet), kŕmiť vtáctvo a 
túlavé zvieratá, vetrať byt do chodby a výparmi z varenia a dymom z cigariet zamorovať 
ovzdušie spoločných priestorov. 

 
Čl. IX  

Prášenie a čistenie predmetov 
1. Nájomca čistí a práši koberce len v priestoroch na to určených.  
2. Vytriasať, prášiť a čistiť predmety z okien bytov je zakázané.  
3. V prípade, že dôjde k znečisteniu priestoru určeného na prášenie nad bežné pomery, je 

vlastník povinný vykonať jeho očistenie.  
 

 



Čl. X 
Vešanie, vykladanie vecí, sušenie bielizne 

1. V oknách a na balkónoch sa nesmú vešať a vykladať predmety, ktoré by rušivým 
spôsobom vplývali na ostatné osoby (hanlivé, ohrozujúce morálku, atď.), rušili vzhľad 
bytového domu a jeho okolie. 

2. Z vyvesenej opratej bielizne nesmie odkvapkávať voda. 
3. Kvety v oknách a  na balkónoch musia byť zabezpečené proti pádu. Pri ich zalievaní 

nesmie voda pretekaním poškodzovať dom a majetok ostatných nájomcov, vlastníka a 
chodcov. 

 
Čl. XI  

Požiarna bezpečnosť v dome 
 

1. Vlastník je povinný na viditeľnom mieste v blízkosti domového vchodu umiestniť 
požiarno-poplachové smernice vypracované správcom, domový poriadok a dbať na ich 
dodržiavanie. Užívateľ bytu je  v priestoroch bytového domu a v priľahlých priestoroch 
povinný riadiť sa týmito zásadami. 

2. V spoločných priestoroch bytového domu (schodiská, chodby) nie je dovolené 
uskladňovať akýkoľvek odpad, nábytok.  

3. V spoločných priestoroch a pivniciach je zakázané skladovať akékoľvek horľaviny, 
prchavé a výbušné látky, ktoré by mohli vyvolať nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo 
výbuchu. 

Čl. XII  
Osvetlenie spoločných priestorov a zariadení domu 

1. Užívatelia sa pri používaní osvetlenia spoločných priestorov a zariadení domu správajú 
hospodárne tak, aby nedochádzalo k nadmernému odberu elektrickej energie. 

2. Dopĺňanie žiaroviek do svietidiel a funkčnosť osvetlenia zabezpečuje správca na základe 
požiadaviek domového dôverníka. V prípade objednávky od dôverníka, zabezpečuje 
správca aj pravidelné preverovanie bežného i núdzového osvetlenia. 

 
Čl. XIII  

Ostatné zariadenia domu 
1. Správca zabezpečuje viditeľné označenie hlavného uzáveru plynu, kúrenia, elektrickej 

energie a vybavenia domu hasiacimi zariadeniami a inými prostriedkami ochrany pred 
požiarmi a ich doplňovanie v zmysle platných predpisov a na základe objednávky 
dôverníka. 

2. Za odborné prehliadky inštalovaných elektrických zariadení zodpovedá správca domu. 
3. Poškodenie, odstránenie, zneužitie týchto zariadení a ich označenia je trestné. 
 

Čl. XIV 
Antény 

1. Televízne, rozhlasové a satelitné antény na vonkajšej fasáde je možné zriaďovať len na 
základe písomného súhlasu vlastníka a správcu. 

 



Čl. XV  
Informa čné zariadenia v dome 

1. Nájomca bytu je povinný označiť svoj byt, poštovú schránku svojím menom.  
2. Vlastník na prízemí umiestni v blízkosti domového vchodu na viditeľnom mieste 

informačnú tabuľu, na ktorej sa nachádzajú najmä: 
- adresa správcu objektu s uvedením telefónnych čísiel  firmy správcu 
- telefónne čísla na havarijnú službu,  
- telefónne čísla pre tiesňové volania,  
- rozpis služieb na upratovanie, 
- umiestnenie hlavných uzáverov vody, plynu a kúrenia,  
- meno domového dôverníka a kontakt na neho.  

 
 

Čl. XVI 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Domový poriadok bol prerokovaný Obecným zastupiteľstvom a vzatý na vedomie dňa 
16.09.2016. 

 
 
V Bobote, dňa 16.09.2016 
 
 
  Danka Ďuriačová 
 starostka obce Bobot 
 
 
 


