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Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade 
s ustanoveniami Zák.č.369/l990 Zb. o obecnom zriadení, zákona 
č.509/1991 Zb. ktorým sa mení a d~p!ňa. Občiansky zákonník a 
zákona. č.189/l992 Zb. § 12 ods. l, vydáva pre Mesto Liptovský 
Mikuláš toto všeobeené záväzné nariadenie. 

~lánok l 
Základné ustanovenie 

l. Vlastníkom mestských bytov je Mesto Liptovský Mikuláš, kto
ré ich zverilo do správy Bytovému podniku, mestský podnik 
Lipt. Mikuláš v zmysle zásad o hospodárení s majetkom mes
ta. 

2. Vlastník zabezpečuje pracovnú stránku bytovej agendy, správ
oa. užívateľské a nájomné vzťahy podľa príslušnýoh ustanovení 
Občianskeho zákonníka. 

Článok 2 

Ohlasovaoia povinnosť 

Správoa bytového fondu je povinný vlastníkovi ohlásiť bez 
odkladu : 
a/ uvoľnenie bytu 
bI noVÝ byt 
cl novozriadený byt vytvorený z iných než bytových priesto

rov 
dl byt. ktorý sa neužíva z akéhokoľvek dôvodu po dobu dlhšiu 

ak~ 3 mesiace 
el byt J kde zomrel užívateľ 
f/ protiprávne obsadenie bytu 
g/ byt, ktorý navrhuje vypratať z akéhokoľvek dôvodu 
h/ byt, kde bez súhlasu vlastníka bol nasťahovaný podnájomník 
ch/byt. kde nájomoa neuzavrel nájomnú zmluvu bytu 
il byt, kde správoa na.vrhuje z dôvodU porušovania domového 

poriadku jeho odňa.tie 
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Článok 3 

Evidencia žiadeteľov o byt 

Vlastník bytov vedie evidenciu žiadateľovo byt. Bytová komisia pri 

mestskom zastupiteľstve Mesta Liptovský Mikuláš prejedná 

opodstatnenosť jednotlivých žiadostí podľa kritérií uvedených v tomto 

nariadení. Vlastník bytového fondu na základe doporučenia bytovej 

komisie žiadosť uchádzača o byt buď zamietne, alebo ju ako 

opodstatnen6 zaradi do poradia uchádzačov o byt. 

Článok 4 

Kritériá zostavovania poradia uchádzačov o byt 

1. Uchádzač o mestský byt musi spiňať tIeto podmienky: 

a, nemá vlastný byt, rodinný dom. družstevný byt a ani Ilie .je 

čakateľom na družstevný hyl ,resp. stavebníkom rodinného domu 

alebo 

b, rozhodnutím súdu mu bolo zrušené právo užívať byt po rozvode 

manželstva, pripadne l iného dôvodu 

c, rozhodnutím o asanácii mu bolo zrušené právo užívať byt 

d, je sociálne odkázaný a nie je schopný riešiť svoju bytovú 

situáciu 

2. Uchádzač o byt pri splneni jednej z podmienok uvedených v 0dseku 

1 tohto článku musí ďalej 

a, mať trvalé bydlisko v meste a súčastne 

b, pracovať v meste resp. byť v meste evidovaný ako uchádzač o 

zamestnanie. 

3. Vo výnimočných prípadoch je možné zaradiť do poradia uchádzačovo 

byt aj osoby, ktoré nespiňaj6 kritériá stanovené v ods. 1 a 2 

tohto článku, ak vykonävaj~ služby a práce nevyhnutné pre riadny 

chod života obce. 

4. Je možné dať 

prípade, že 

vlastníctve 

s6hlas na nájom n'hradného bytu na dobu určitú v 

podľa vyjadrenia stavebného dradu je byt vo 

mesta hygienicky z'vadný, a to do doby odstránenia 

zlÍvadnosti bytu. 



- 3 

5. Je možné dať súhlas na nájom bytu osobe,ktorá sa zaviaže 
na svoje náklady vykonat: v neobývanom byte alebo inom 
priestore také zmeny, ktoré umožnia jeho použitie na byto
vé účely. 

(jlánok 5 

Určenie nájomníka 

l. Po prejednaní bytovou komisiou predloží právne oddelenie 
primátorovi mesta návrh poradia uchádzačovo byt, ktorí 
majú byť určeni ako nájomnici za účelom vydania súhlasu k 
k nájmu bytu. 

2. Právne oddelenie na základe lU'čeného poradia uchádzačov o 
byt vyhotovi súhlas k nájmu bytu, ktorý doruči žiadateľovi 
o byt a správcovi bytového fondu. 

J. Správca bytového fondu na základe súhlasu k nájmu bytu . 
uzav~1e s uchádzačom nájomnú zmluvu • 

4. Ak navrhnutý uchádzač bez závažného dôvodu 1 napr. zdrav.1 
odmietne ponúkaný byt, prípadne do 14 dní odmietne podpí
sat: nájomnú zmluvu bytu vyhotovenú správcom bytového fón
du, nemôže uplatniť v príslušnom roku právo uchádzať sa o 
v v, 
daľsJ. byt. 

Článok 6 

Neoprávnené obsadenie bytu 

l. Neoprávneným obsadením bytu je obsadenie bytu bez vydania 
súhlasu vlastníka bytového fondu a bez uzatvorenia nájom
nej zmluvy na byt so správoom bytového fondu. 

2. Neoprávnené obsadenie bytu v meste bude kvalifikované ako 
priestupok na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými pries
tormi v zmysle zákona č. 372/90 Zb.. o priestupkoch. Náprava 
bude vykonávaná pokutou a následným vyprataním bytu bez ná
roku na bytovú náhradu. 
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Článok 7 

Výmena bytov 

l. Výmenu bytov môžu uskutočňovať nájomníci len po predchádzajúcom 

súhlase vlastníka bytov~ho fondu. Súhlas aj dohoda nájomníkov 

o výmene bytov musia mať písomnú formu a musia byť podpísané 

všetkými zúčastnenými. 

C:'lánok 8 

Podnájom bytu 

l. Užívateľ bytu môže prenajatý byt alebo jeho časť prenajať lnemu 

občanovi iba so súhlasom vLastníka bytového fondu. 

2. O tomto prenájme musí byť uzavretá písomná zmluva v zmysle $ 719 

Zák. Č. 509/1991 Zb. 

Článok 9 

Byty v dome opatrovateľskej služby. 

Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci so Sociálnou a zdravotnou 

komisiou pri mestskom zastupiteľstve Mesta Lipt. Mikuláš a 

Obvodným úradom v Lipt. Mikuláši - referátom starostlivosti o 

starých občanov mesta 1 ktorí poberajú starobný alebo invalidný 

dôchodok a majú trvalý pohyt v meste Liptovský Mikuláš I predloží 

cestou právneho oddelenia primátorovi mesta návrh na obsadenie 

bytu v Dome opatrovateľskej služby v Lipt. Mikuláši. 
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Clánok 10 

Záverečné ustanovenia 

Toto nariadenie sa môže meniť a dop:(ňať mestským zastupiteľ,,,, 
stvom podľa potrieb Mesta Lipt. lVIikuláš a podľa súvisiacich 
právnych noriem schválený~h po účinnosti tohoto nariadenia~ 

Nariadenie mestského zastupiteľstva IvIesta Liptovský Mikuláš, 
ktorým sa stanovujú kritériá pre výber uchádzačovo byt •. -
mestský -- v meste Lipt. Mikuláš nadobúda účinnosť dňom : 

15. 2 • 1993 

MUDr. Alexander Slafkovský v.r. 
primátor mesta 


