
~a~.js primátúra 
VSEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARlADE 

mesta Liptovský Mikuláš 
č. 2/2005NZN 

ktorým sa mení a dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2001NZN o podmienkach 
prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta v bytových domoch 
postavených s podporou štátu 

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisova § 10 ods. 2 písm. b) zákona Č. 607/2003 Z. z 
o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších prepisov vydáva pre územie mesta 
Liptovský Mikuláš toto všeobecne záväzné nariadenie: 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 5/2001NZN sa mení takto: 

1. V názve nariadenia sa spojenie " ... pre obyvateľov mesta .... " vypúšťa. 

2. V texte sa Mesto Liptovský Mikuláš resp. Mesto označuje ako "mesto Liptovský Mikuláš" 
resp. "mesto". 

3. V čl. 2 ods. II sa text v písm. a) nahrádza nasledovným textom: 
"žiadosť si podá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a" 

4. V čl. 2 ods. 11 sa písm. b) ,c) a d) vypúšťajú 

5. Čl. 2 ods. II sa dopÍňa o písm. b) nasledovného znenia: 
"mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich nesmie prevýšiť 

sumu stanovenú v podmienkach platného právneho predpisu o poskytnutí dotácií na rozvoj 
bývania vydaného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 
ktorý zároveň určuje spôsob výpočtu mesačného príjmu." 

6. Čl. 2 ods. 1 sa dopÍňa o písm. c ) nasledovného znenia: 
"Žiadateľ nemusí spÍňať podmienku podľa písm. b) ak ide o výnimku uvedenú vo vyššie 

citovanom právnom predpise MVaRR SR." 

7. V čl. 2 sa ods. 2 vypúšťa. 

8. Čl. 2 sa dopÍňa o nový ods. 2 nasledovného znenia: 
"a) Príslušný referent preskúma doručenú žiadosť o pridelenie bytu v súlade s podmienka

mi. V prípade chýbajúcich údajov potrebných kjej posúdeniu vyzve žiadateľa na ich 
doplnenie v lehote 30 dní s oznámením, že ak žiadosť nebude v uvedenej lehote doplnená, 
bude považovaná za bezpredmetnú; 

b) Referent žiadosť s podkladmi postúpi na posúdenie primátorovi mesta, ktorý podpisu
je oznámenie o zaevidovaní resp. nezaevidovaní žiadosti; 



c) Žiadatel' je povinný preukazovať potvrdením každoročne najneskôr do 31.3. 
nasledujúceho kalendárneho roku výšku príjmu podľa ods. 1 písm. b). Na túto skutočnosť 
bude upozornený v oznámení o zaevidovaní žiadosti. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom 
na vyradenie žiadosti z evidencie." 

9. Čl. 2 sa dopíňa o ods. 3/ nasledovného znenia: 
"Žiadosť sa vyradí z evidencie po posúdení primátorom mesta resp. na návrh SaBK ak 
a) ju žiadateľ zoberie späť, 
b) mesačný príjem žiadatel'a a osôb s ňou bývajúcich presiahne sumu stanovenú podľa 

ods. 1/ písm. b), 
c) žiadateľ si nesplní povinnosť podľa čl. 2 ods. 2/ písm. c) alebo 
d) žiadateľ bez vážneho dôvodu odmietne pridelený byt. 

Oznámenie o vyradení žiadosti z evidencie podpisuje primátor mesta. " 

10. Čl. 2 sa dopíňa o ods. 4/ nasledovného znenia: 
"Na konanie o zaevidovaní, nezaevidovaní resp. vyradení žiadosti z evidencie o 

pridelenie bytu sa nevzťahuje zákon o správnom konaní ani kancelársky poriadok mesta." 

ll. V čl. 3 sa ods. 6/ , 7/ , 8/, 9/ a 10/ vypúšťajú. 

12. Čl. 3 sa dopÍňa o ods. 6/ nasledovného znenia 
"Na výnimky pridel'ovania bytov, obsadzovanie bytov spÍňajúcich podmienky 

ustanovené osobitným predpisom pre užívanie bytu osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu, stanovenie doby nájmu, ceny ročného nájmu a právo nájomcu na opakované 
uzatvorenie nájmu bytu sa použijú podmienky upravené v právnom predpise MVaRR SR o 
poskytovaní dotácií na rozvoj bývania." 

Čl. II. 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení dňa 28.4.2005. 

Čl. III. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia 

na úradnej tabuli. . tvll 1 
MUDr. x n#r ~l~ký 

pil átor mesta 


