
 
                                                                                                                    
 
 

VŚEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mesta Liptovský Mikuláš 

č.   1/2009/VZN 
 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2001/VZN o podmienkach 
prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu 
platnom znení. 
 
      Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 607/2003 Z. z o 
Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších prepisov a výnosu Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. z 15. júla 2008 č. V – 1/2008, ktorým sa mení 
a dopĺňa výnos V–1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení zmien a doplnkov 
vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto všeobecne záväzné nariadenie : 
 
 
 

Čl. I 
 
       Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2001/VZN v platnom znení sa 
mení a dopĺňa takto : 
 
1. V názve nariadenia sa za slová  „ O podmienkach prideľovania bytov „dopĺňajú slová   
      „  vo  vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš ˝    a za slová  „ postavených s podporou  
      štátu ˝   dopĺňa čiarka a slová  „ bytov   v   Obytnom   dome  s. č.    1913/113A   na    
      Ulici  1.  mája    v  Liptovskom Mikuláši,  ostatných  bytov  vo  vlastníctve   mesta     
      Liptovský  Mikuláš  a  povinnosti prenajímateľa bytov vo vlastníctve mesta Liptovský  
      Mikuláš ˝   
 
 2. V čl. 1 ods. (1) sa za slová  „...s podporou štátu “  vkladajú slová   „ a z prostriedkov mesta  
     Liptovský Mikuláš ˝.  
 
3. V čl. 1 sa ods. (5) vypúšťa. 
 
4. V čl. 2 ods. (1) písm. b) sa na konci vety vkladá text  „ ( ďalej len životné minimum ) ˝. 
 
5. V čl. 2 ods. (1) písm. c) bod 1. sa za slová „ o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania ˝ vkladajú  
    slová „ v znení zmien a doplnkov ˝. 
 
6. V čl. 2 ods. (1) sa za písmeno c) vkladá písmeno d), ktoré znie :  
   
   d) Mesto   zaeviduje   aj   žiadosť  o  pridelenie   bytu   žiadateľa,     ktorého   príjem    nespĺňa  
       podmienku podľa písm. b), t. z. ,  že jeho príjem  prevyšuje  trojnásobok  životného minima,   
      v  prípade,  že   žiada  o   pridelenie  bytu  v   Obytnom  dome   s. č.  1913/113A  na Ulici  1.  
      mája  v Liptovskom Mikuláši postavenom  bez   dotácií   Ministerstva  výstavby a    



     regionálneho  rozvoja  Slovenskej republiky. 
 
7. V čl. 2 ods. (2) v druhej sa za slová „potrebných k jej posúdeniu ˝  vkladá slovo  „ písomne ˝ . 
  
8. V čl. 2 ods. (4) sa na konci prvej vety vkladá text    „ a d) ˝. 
 
9. V čl. 2 ods. (5) písm. b) sa za slová „ mesačný príjem žiadateľa ˝  vkladá čiarka a slová   
    „ evidovaného o pridelenie bytu postaveného z dotácií Ministerstva výstavby  
    a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ˝  
 

10. V čl. 2 ods. (5) písm. b) sa za text „ podľa ods. 1 písm. b) ˝  vkladajú slová „ a ani na výzvu  
     nepožiada o pridelenie bytu v Obytnom   dome  s. č.    1913/113A   na   Ulici  1.  mája     
     v Liptovskom Mikuláši ˝ 

11. V čl. 2 ods. (5) sa za písm. b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: 
     c)   mesačný príjem žiadateľa, evidovaného o pridelenie bytu v Obytnom   dome  s. č.      
          1913/113A   na   Ulici  1.  mája    v Liptovskom  Mikuláši  a osôb s ňou  bývajúcich  
          nedosiahne sumu  stanovenú podľa ods. 1 písm. d), 

     
         Doterajšie písmená c) a d ) sa označujú ako písmená d) a e). 
    
12. V čl. 4 ods. (1) písm. a) sa text medzi slovami „ neprevyšuje trojnásobok životného minima  
       ...... alebo ˝     vypúšťa. 
 
13. V čl. 4 ods. (4) znie : 

   (4)  prenajímateľ v zmluve o nájme upraví právo nájomcu na opakované uzatvorenie               
zmluvy o nájme bytu pri dodržaní podmienok uvedených v zmluve o nájme a vo Výnose 
MVaRR SR č. V – 1/2006 v znení zmien a doplnkov a nájomca bude o možnosti 
opakovaného nájmu bytu informovaný minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom 
ukončenia nájmu bytu; ak nepožiadala o uzavretie zmluvy o nájme fyzická osoba, ktorá spĺňa 
podmienku podľa ods. 1, uzatvorí zmluvu o nájme s nájomcom, ktorý spĺňa niektorú z týchto 
podmienok  

1. príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa 
zákona o životnom minime v platnom znení vypočítaný podľa ods. 1 písmena a), prevyšuje 
trojnásobok životného minima a neprevyšuje triapolnásobok životného minima; zmluvu 
o nájme bytu možno uzatvoriť na dobu, ktorá neprevýši dva roky a s nájomcom môže 
uzatvoriť zmluvu o nájme bytu opakovane pri dodržaní podmienok uvedených v zmluve 
o nájme bytu a ods. 1 písmena a), 

2. príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa 
zákona o životnom minime v platnom znení vypočítaný podľa ods. 1 písmena a), prevyšuje 
triapolnásobok životného minima; zmluvu o nájme bytu možno uzatvoriť na dobu, ktorá 
neprevýši dva roky bez možnosti opakovaného uzatvorenia zmluvy o nájme bytu. 
 
14. V čl. 4 ods. (8) písm. a) sa za slová „ v prílohe č. 1 ˝  vkladá slovo  „ výnosu ˝ . 
 
15. V čl. 4 ods. (8) písm. b) sa za slová „...podľa osobitných predpisov ˝ vkladajú slová „a táto 
fyzická osoba nemá zabezpečené bývanie ˝ . 
 



16. V čl. 5   v nadpise sa slová   „ ....postavených  bez dotácií Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ˝  nahrádzajú slovami     „  v Obytnom   dome  s. č.    
1913/113A   na   Ulici  1.  mája  v Liptovskom Mikuláši ˝ 
 
 
17. V čl. 5 ods. (1)  sa za slová  „ ...na uzavretie nájomnej  zmluvy k bytu ˝  vkladajú slová   
„nachádzajúcom sa v Obytnom   dome  s. č.    1913/113A   na   Ulici  1.  mája    v Liptovskom 
Mikuláši ˝. 
 
18. V čl. 5 ods. (1) sa v prvej vete slovo „ neprevyšuje ˝   nahrádza slovom  „ prevyšuje ˝ .  Text  
za slovami „ životného minima ˝ sa vypúšťa. 
 
19. V čl. 5 ods. (4) sa prvá veta  nahrádza slovami : 
prenajímateľ v zmluve o nájme upraví právo nájomcu na opakované uzatvorenie zmluvy o nájme 
bytu pri dodržaní podmienok uvedených v zmluve o nájme  a nájomca bude o možnosti 
opakovaného nájmu bytu informovaný minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom 
ukončenia nájmu bytu. 
 
20. V čl. 5 ods. (5) písmeno a) sa  slová za slovami „....v prílohe č. 1 ˝ vypúšťajú. 
 
21. Za článkom 5 sa vkladá nový článok 6, ktorý znie: 
 
 

Článok 6 
Povinnosti prenajímateľa bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš 

 
Prenajímateľ bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš : 
a) na  základe  mestom  vydaného  súhlasu  k  nájmu  bytu  uzatvára  s nájomcom  nájomnú  
    zmluvu, ktorú  podpisuje  štatutár  správcu bytového fondu,  alebo ním  poverený   
    zamestnanec, 
b) bezodkladne  zabezpečí   vypratanie   bytu,  ak   nájomcovi   skončila  doba  nájmu  a  ten  
    nepožiadal   mesto  o   súhlas   k   opakovanému   uzatvoreniu   nájmu  bytu,  alebo  mesto  
    nevydalo písomný  súhlas  k opakovanému uzatvoreniu nájmu bytu,  
c) vypracúva a predkladá mestu  stanoviská  z hľadiska uhrádzania  platieb spojených s uží - 
    vaním  bytu,  porušovania  dobrých  mravov   v  dome,  narušovania   pokojného   bývania  
    ostatných nájomcov alebo  vlastníkov bytov,  ohrozovania  bezpečnosti,  alebo poškodzo -  
    vania  prenajatého  bytu,   jeho   príslušenstva,  spoločných   častí  a  spoločných  zariadení  
    domu  k  žiadostiam nájomcov  k opakovanému uzatvoreniu nájmu  k  bytu,  k  žiadostiam  
    o súhlas k prihláseniu sa k trvalému alebo prechodnému pobytu  do  bytu ako i v ostatných   
    prípadoch  týkajúcich  sa  užívania  alebo  zmeny  užívania   bytu vo vlastníctve mesta, 
d) písomne  oznamuje  mestu   uvoľnenie  bytu,  u ktorého   zabezpečí,  aby  bol   v    stave    
    spôsobilom   na jeho ďalšie užívanie, 
e) písomne   oznamuje  mestu  potrebu  pridelenia  náhradného  bytu  nájomcovi  bytu, v kto - 
    rom   je potrebné  odstrániť  závady   brániace   jeho  riadnemu  užívaniu   s  určením  doby  
    nevyhnutnej na  ich odstránenie, 
f) bezodkladne písomne oznamuje mestu :   prípady  protiprávneho  obsadenia  bytu, užívania 
    bytu  podnájomcom  bez  súhlasu  mesta,  zoznam  nájomcov,  ktorým  bola  daná výpoveď  
    z nájmu k bytu, priebežne informuje mesto o prípadoch a postupe vypratávania bytov. 
 
22. Za článkom 6 sa vkladá nový článok 7, ktorý znie: 
 



 
 
 
 
 
 

Článok 7 
Osobitné ustanovenie 

 
Ustanovenia článkov 1 - 5 sa primerane použijú aj v prípadoch pridelenia bytu a vydania 
súhlasu na uzavretie nájomnej zmluvy k bytom vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš 
postavených do a vrátane roku 2001 bez dotácií Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, pričom mesto dá súhlas  na uzavretie nájomnej zmluvy resp. 
opakovanej nájomnej zmluvy k bytu s prenajímateľom nájomcovi, ktorým môže byť fyzická 
osoba, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa 
posudzujú spoločne podľa zákona o životnom minime v platnom znení, neprevyšuje 
štvornásobok životného minima. 
 
Doterajší článok 6 sa označuje ako článok 8. 
  
 

Čl. II. 
 
1/ Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení dňa 23.1.2009.  
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli. 
 
 
 
 
 
                                                                                  Ing. Ján Blcháč, PhD. 
                                                                                       primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




