
Bytové družstvo so sídlom v Trnave  
ul. Ludvika van Beethovena 26,  917 08 Trnava 
 
 
 
 
Vec: Žiadosť o schválenie dohody o prenechaní bytu /jeho časti/ 
         na dočasné užívanie. 
 
Meno a priezvisko nájomcu –vlastníka:  
 
……………………………………………………………………… 
 
bytom: ................................................................................................ 
 
     žiadam  /žiadame/ predsedu /riaditeľa/ družstva o schválenie 
dohody o prenechaní ......... izb.bytu /jeho časti/ v .............................. 
č.bytu ........ poschodie ........ ul. .......................................................... 
na užívanie pre ................................................................................... 
bytom ................................................................................................. 
 
na dobu od: ....................... do: ...................... v zmysle čl.42 Stanov 
BD z týchto dôvodov:......................................................................... 
............................................................................................................. 
 
 
 
poplatok 40,20 € s DPH  uhradený dňa: .............................. 
 
 
 
 
 
 
                                                                      ......................................... 
                                                                      podpis nájomcu (vlastníka) 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                              
Dohoda 

o prenechaní  bytu /jeho časti/ na dočasné užívanie podľa čl.42 
stanov BD Trnava 

 
                     
uzavretá medzi: (nájomca, vlastník) ........................................................... 
a manžel /ka/:                    ................................................................................... 
bytom:                               .................................................................................. 
(ďalej len nájomca- vlastník)  
 
                                                a 
 
priezvisko a meno:             .................................................................................. 
                     
nar./á/: .............................  č.OP: .................................. 
 
trvale  bytom:                    ................................................................................. 
 
                                                           I. 
 
Predmetom tejto dohody je prenechanie: 
 
a/ .........izb. bytu č. .......... posch. ............ ul. ..................................................... 
v ............................ 
b/ časti ..........izb. bytu č. .............. posch. ...................... 
ul. ................................................. v .................................................................. 
 
na dočasné užívanie na dobu od: ...................... do: .............................. 
 
Osoby,  ktoré  budú  spolu  byt  užívať: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Byt  prenechaný na dočasné užívanie je vo vlastníctve BD Trnava resp. vlastníka. 
 
                                                      II. 
       
     Nájomca – vlastník bytu zodpovedá družstvu za riadne platenie úhrady 
za užívanie bytu a služby poskytovanie, ktorých je spojené s užívaním bytu. 
     
 



 Dočasný nájomca  sa zaväzuje: 
- riadne užívať byt v súlade so stanovami BD s družstevným domovým 

poriadkom, vykonávať drobnú údržbu a opravy bytu 
- po skončení dočasného užívania uviesť byt /jeho časť/ do pôvodného 

stavu a podľa potreby zabezpečiť prípadné opravy v byte 
- v prenechanom byte /jeho časti/ resp. spoločných priestoroch domu 

uhradiť v plnej výške ním spôsobenú škodu. 
 
  
 
                                                     III. 
 
     Za riadne užívanie prenechaného bytu /jeho časti/ a spoločných 
priestorov domu ako aj za plnenie povinností vyplývajúcich z dočasného 
užívania a za prípadné škody spôsobené dočasným nájomcom zodpovedá 
družstvu nájomca (vlastník). 
 
                                                       IV. 
 
l.  Dočasné užívanie skončí uplynutím doby uvedenej v tejto dohode. Dočasné 

užívanie sa môže skončiť aj pred uplynutím dohodnutej doby na základe 
písomnej dohody účastníkov alebo písomným vyhlásením jedného z nich. 

2.  Dočasný nájomca berie na vedomie, že jeho užívacie právo k bytu /jeho časti/ 
zaniká bez nároku na náhradný byt alebo náhradné ubytovanie. 

 
 
 
 
 
V Trnave dňa: ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................                                ............................................... 
    nájomca (vlastník)                                            dočasný nájomca  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


