
POZNAJTE SVOJE PRÁVA  
PRI PRENÁJME
Súkromní nájomcovia majú svoje práva chránené zákonom. Ak poznáte svoje práva pri prenájme, budete 
mať v komunikácii s prenajímateľom alebo agentom prenajímateľa viac sebadôvery.

PRED PRENAJATÍM OVERUJTE
Aby mohli prenajímatelia a agenti prenajímať nehnuteľnosti v súlade so zákonom, musia byť 
registrovaní. Využite len registrovaného prenajímateľa alebo agenta a neregistrovaných nahláste.

NEMOŽU VÁS POŽIADAŤ O VYSŤAHOVANIE Z VÁŠHO DOMU BEZ VÝPOVEDE 
Prenajímateľ nemôže vysťahovať nájomcu bez výpovede, pričom musí postupovať podľa prísnych 
zákonných noriem. Výpovedná lehota závisí od typu vášho prenájmu. Ak si nie ste istý/á, aký typ 
prenájmu máte, pozrite sa do nájomnej zmluvy. Nezákonné vysťahovanie je trestný čin a môže mať 
mnoho podôb. Patrí sem zastrašovanie a obťažovanie, výmena zámkov alebo nerešpektovanie zákonných 
postupov a výpovedných lehôt. 



ÚDRŽBU A OPRAVY VO VAŠOM DOME MUSÍ ZABEZPEČIŤ PRENAJÍMATEĽ 
Prenajímateľ je zodpovedný za vykonanie kontroly pred prenájmom, aby zistil, aké práce sú potrebné, 
a musí o tom nájomcu informovať. Takisto je povinný vykonávať opravy a údržbu svojej nehnuteľnosti 
počas trvania nájmu a vykonávať nevyhnutné práce v primeranom čase. Musí zabezpečiť nehnuteľnosť 
proti vetru a vode a uistiť sa, že inžinierske siete, poskytované vybavenie, zariadenia a všetky 
spotrebiče a nábytok sú bezpečné, funkčné a v zachovalom technickom stave.  Prenajímateľ musí tiež 
skontrolovať, či detektor požiaru a oxidu uhoľnatého vyhovuje aktuálnym normám. 

AK CHCE PRENAJÍMATEĽ VSTÚPIŤ DO NEHNUTEĽNOSTI, MUSÍ VÁS VOPRED 
UPOZORNIŤ
Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť do nehnuteľnosti na účely kontroly stavu alebo vykonania opravy a 
nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi prístup v primeranej miere. V naliehavom prípade opravy 
môže prenajímateľ žiadať okamžitý prístup. V ostatných prípadoch sa prenajímateľ alebo jeho agent 
zvyčajne dohodne s nájomcom na čase návštevy, môže však vstúpiť do nehnuteľnosti vo vhodnom dennom 
čase, ak návštevu vopred ohlási v primeranej lehote. Napríklad v rámci Private Residential Tenancy 
(nájom pre súkromné osoby, ktorý začína dňom 1. decembra 2017 a neskôr) vám musí prenajímateľ 
alebo agent návštevu oznámiť najmenej 48 hodín vopred.

ZVYŠOVANIE NÁJOMNÉHO
Ak sa váš nájom začal dňom 1. decembra 2017 a neskôr, prenajímateľ je povinný oznámiť vám každé 
zvýšenie nájomného 3 mesiace vopred. Nájomné môže zvýšiť raz za každých 12 mesiacov. Máte právo 
napadnúť nespravodlivé zvýšenie nájomného prostredníctvom úradníka Rent Officer.

Viac informácií o právach nájomníkov a dostupnej pomoci získate na stránke: 

GOV.SCOT/RENTERSRIGHTS


