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Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o
obecnorn zriadení v znení rieskorších predpisov, 10 zákona NR SR Č. 150/203 Z.z o
Státnom fonde rozvoja bývania a 22 zákona NR SR Č. 443/2010 Z.z. o dotáciách ria rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta
Liptovský Mikuláš toto všeobecne závázné nariadenie

Všeobecne závüzné .iariadenie
mesta Liptovský Mikuláš

Č. /2014/VZN
o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na
náj orn

Článok I
Uvodné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len .‚VZN‘) upravuje podrnienky evidencie žiadostí,
prideľovania. nájmu nájornných bytov v bytových dornoch vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve
mesta Liptovský Mikuláš, ktoré boli postavené s podporou štátu a z prostriedkov mesta Liptovský
Mikuláš.

2) Byty postavené s podporou zo Státneho fbndu rozvoja hývania sa budťi využívať na nájom
najmenej 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia a byty postavené z príspevkov na
výstavbu nájomných bytov poskytnutých Ministerstvorn dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky sa budú využívať na nájom trvalo. resp. najmenej po dobu 30 rokov.

Článok2
Podrnienky evidencie žiadosti o pridelenie bytu

1) Mesto Liptovský Mikuláš (d‘alej len ..mesto“) zaeviduje žiadosf o pridelenie bytu ako
opodstatnenú pri splncní týchto podmienok:
a) žiadosť si podá fyzická osoba, ktorá dovřšila 18 rokov veku a
b) žiadatel‘orn je osoba žijúca v domácnosti s mcsačným príjmorn domácnosti najviac vo výške

trojnásobku životného minima alebo
c) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku

životného minima, ak
I. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. ide o domácnosť osamelého rod iča s nezaopatrenýrn diet‘at‘om,
3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivost‘, sociálne

a všeobecne prospešné služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvatel‘ov obce.
d) žiadatel‘om je osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosf, náhradná osobná starostlivost‘,

pestúnska starostlivost‘ alebo osobitná starostlivost‘ poručníka podl‘a osobitného predpisu1,ak
táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,

e) žiadatel‘orn je osoba žij úca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný
podl‘a osobitného predpisu, ‚

1) mesto zaeviduje aj žiadosť o pridelenie bytu žiadateľa. ktorého príjcm ncsplňa podmienku
podl‘a písm. b), tzn. ‚ že jeho príjem prevyšuje trojnásobok životného minima, v prípade, že
žiada o pridclenie bytu v Obytnom dome s. Č. 1913/1 13A na Ulici 1. mája v Liptovskom
Mikuláši postavenom bez dotácic Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.

1) 45 až 59 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
2) Napr. zákon Č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v platnom znení



2) Pri zisťoaaii í ‘‘°‘ pod Fa odseku 3) sa )os1upue pod ‘a osobitnčho predpisu3.Me ičný priem
Sa Vypočíta z príjmu1 za kalendáľny rok predchádzajúei roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako
p0(l 1cl lolito piíj iliu a prísl[Ištlčho počtu inesiacov, počas ktorýcli sa príjeiii poberal.

3) Zivotnč ni in imuni domácnosti sa vypoč íta zo súni životnčho minima členov domacnosti platnych
k 3 I decembru kalendárneho roka predchádzajúceho i-oku, v ktorom vznikol nájom bytu.

4) Podmienky ustanovené v odseku 2) sa posudzujú pri uzavieraní nájoninej zmluvy a na zmeny
podmienok počas platnosti nájoml]cj zrn luvy sa neprihl iada.

5) Prislušný relreiit preskúma doručená žiadosť o pridelenie bytu v súlade s podmienkami.
V prípade chýbujúcicli ťiclaov potrebných k posúdeniu písomne vyzve žiadateľa na leh
doplnen je v Idiote 30 dii í s oznámen ím, že ak žiadosť nebude v uvedenej lehote doplnená, bude
považovaná za bezpredmetnú.

6) Oznámenie o zaevidovaní resp. nezaevidovaní žiadosti O pri(Ielenie bytu podpisuje primátor
mesta, alebo ním poverený zamestnanec.

7) Ziadateľ je povinný preukazovat‘ potvrdením každoročne najneskár do 3 1.3. nasledujticeho
kalendárneho roku výšku príjniu podl‘a odseku I ) písrn. b), c) a 1). Na táto skutočnost‘ bude
upozoniený v oznámení o zaevidovaní žiadosti. Nesplnenie tejto povinnosti je dóvodom na
vyradenie žiadosti z eviĹlencie.

8) Ziadosť sa vyradí z evidencie na návrh sociálnej a bytovej komisie pri mcstskom zastupiteľstve
(ďalej len „SaBK“) ak
a) žia(iateľ si nesplní povinnost‘ podľa odseku 7) alebo
b) žiadateľ bez vážnelio dóvodu odmietne pridelený byt.
Oznámenie o vyradení žiadosti z evidencie podpisuje primátor mesta resp. ním poverený
za mestnanec -

9) Na konanie o zaevidovaní, nezaevidovaní resp. vyradení žiadosti z evidencie o pridelenie bytu sa
nevzt‘ali uj e zákon o správnom konaní.

Článok 3
Postup prideľovania bytov

I ) O pridelení bytu rozhoduje priiátor mesta na základe schváleného návrhu v SaBK.
2) Mesto bude prednostne nešit‘ žiadatel‘ov s trvalým pobytom v Liptovskom Mikuláši. Pri

rozhodovaní o pridelení bytu sa skúmajú nasledovné kritériá:
a) majetkové pornery žiadatel‘a a osób s ním bývajúcich (napr. vlastníctvo nehnutel‘ností),
b) dostatočný a pravidelný príjem žiadateľa,
c) naliehavosť bytovej potreby žiadateľa - skúmajú sa súčasné bytové podmienky, počet detí a

mé skutočnosti podľa posúdenia SaB K,
d) zdravotné dóvody žiadatel‘a alebo osób s ním bývajúcich,
e) prípadné porušovanie dobrých iriravov v mieste bydliska,
D pni výbere sa zohľadňuje počet rodinných príslušníkov žiadatel‘a vzlil‘adom k vel‘kosti

pridel‘ovaného bytu,
g) pridelenie nájornného bytu v minulosti, resp. viacnásobnú odrnietnutie vyžrebovaného bytu,
Ji) dlžoba voči mestu.

3) Vo výnimočných prípadoch je možné pridelit‘ byt aj žiadateľovi - nájorncovi výlučne rnestského
bytu - a to podl‘a potreby väčší, menší, vhodnejší zo zdravotných alebo mých závažných dóvodov
na základe odporučenia SaBK za podmienky, že žiadatel‘ odovzdá doteraz užívaný byt mestu
(písornnou dohodou podl‘a 710 ods. I Občianskeho zákonníka) do piatich dní od prevzatia
pnideleného druhého bytu.

4) Ak SaBK navrhne primátorovi mesta viac žiadostí akoje počet bytov na pridelenie, móže primátor
mesta rozhodnút‘ o výbere žiadatel‘ov o byt uskutočnením žrebovania za prítornnosti členov SaBK
a navrhnutých žiadatel‘ov.

5) Pne zabezpečenie úhrad nájoniného a služieb spojených s užívanírn bytu, ako i úhrad za prípadné
poškodenie bytu, möže mesto požadovať od nújorncu finančnú zábezpeku vo výške najviac

3) 3 zákona Č. 601/2003 Z. z.o Svotnom minjme a O zmene a doplnení niektorých zákonov
4) 4 zákona č 601/2003 Z. z. v znenĺ neskoršich predpisov



šiestich mesačnýeh splálok mjomného. Lehota na zloženie ťinančnej zťibezpeky nájomcom
nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy resp. pred prevzatínl
bytu. Zábezpeky hudú vložené na samostatný účet, na tento účel zriadený a spravovat‘ ho bude
mesto. Ak nedójde k uzavretiu nújomnej zmluvy, je mesto povinné už vloženú InanČnú
zábezpeku bezodkladne vrátíť. Bližšie podrnienky hospodárenia a nakladania s íinančnou
zábezpekou budú zadefinované v smern jej primátora mesta.

6) Ak žiadateľ o pridelenie bytu byt vyžrebuje, je povinný do 5 pracovných dní od prevzatia
oznúnienia o pridelení bytu, uzavriet‘ nájomnú zmluvu. V prípade, ak žiadateF neuzavrie nájomnú
zmluvu v stanovenom termíne právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy k bytu zaniká. V prípade, ak
žiadateľ má vážne dóvody na nedodržanie lehoty a písomne to v tejto Iehote 5 pracovných dní
oznámí s tým, že byt preberie do 7 dní od prevzatia oznúmenia.

Článok 4
Nájom bytov postavených z dotácií obstaraných s použitím verejných prostriedkov

1) Mesto uzavretie nájomnú zmluvu k bytu v zmysle 12 odsek I až 3 zákona Č. 443/20 10 Z. z.
v platnom znení, s nájomcom, ktorý splňa podmienky uvedené v článku 2 odsek 1).

2) Mesto v nájomnej zmluve upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v 12 odsek 4 zákona
Č. 443/20 10 Z. z. v platnom znení.

3) Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve móže byť najviac tri roky okrem prípadov, ak
nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v príiohe Č. 2 zákona Č. 443/2010 Z. z.
v pkitnom znení (d‘alej len v prílohe Č. 2), ktoréniu sa prenajíma nájomný byt ktorý spIia
podmienky ustanovené osobitným predpisom pre užívanie bytu, pričoni doba nájmu v tomto
prípade móže byt‘ najviac desat‘ rokov alebo ak nájorncom je osoba žijúca v domácnosti ktorej sa
poskytuje bytová náhrada podl‘a 22 ods. 3 písm. d), ktorej sa prenajíma nájomný byt, pričom
doba nájmu v tomto prípade móže byt‘ najviac desat‘ rokov.

4) Nájomnú zmluvu na užívanie nújornného bytu, ktorý splňa podrnienky ustanovené osobitným
predpisom pre užívanie bytu mesto uzavrie len s fyzickou osobou, ktorá žije v domácnosti, ktorej
členom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe Č. 2 a ak nemá žiadost‘
o pridelenie bytu od takejto osoby, móže uzavriet‘ nájomnú zmluvu na takýto byt aj s mým
vybraným žiadatel‘om — fyzickou osobou, uvedenou v 22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z.
v platnom znení, a to vždy, na dobu, ktorá neprevýši jeden rok. Ak o uzavretie nájornnej zmluvy
nepožiada fyzická osoba uvedená v 22 ods. 3 zákona č. 443/20 10 Z. z. v platnom znení, móže
mesto uzavriet‘ nájornnú zrnluvu aj s inou fyzickou osobou najviac najeden rok.

5) Pri zániku nájmu dohodnutého na určitý čas nemá nájomca právo na bytovú náhradu.
6) V súvislosti s uzatvorením nájomnej zmluvy nebude mesto od nájomcu požadovat‘ finančné

plnenia, ktoré priamo nesúvisia s užívaním bytu.
7) Mesto premietne do nájomnej zmluvy záväzok, že nájomca umožní vstup do bytu zairiestnancom

ministerstva, príslušného okresného úradu odboru výstavy a bytovej politiky a mých kontrolných
orgánov s ciel‘om výkonu kontroly technického stavu bytu.

8) Podiel bytov prenajatých fyzickým osobám uvedeným v článku 2 odsek 1) písm. c) bod 3 tohto
VZN móže byt‘ maximálne i ü z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov; ak sa
obstaráva menej ako desat‘ nájomných bytov, prenajme sa najviac jeden nájomný byt.

9) Mesto je povinné pred uzavretím nájomnej zmluvy umožnit‘ nájomcovi prehliadku nájomného
bytu.

Článok 5
Nájom bytov v Obytnom dome s. Č. 1913/113A na Ulici 1. mája v Liptovskom Mikuláši

1) Mesto uzavrie nájornnú zrnluvu k bytu vzmysle 12 odsek 1 zákona č. 443/2010 Z. z.
v platnorn znení nachádzajúcorn sa v Obytnom dome s. Č. 1913/l 13A na Ulici I. múja
v Liptovskom Mikuláši s nájomcom, ktorýrn móže byť fyzická osoba, ktorej mesačný príjern
a rnesačný príjern osób s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podfa



zákona o životnom rninime v platnom znení. rnóže prevyšovat‘ trojnásobok životného
m iiii ma.

2) Nájoniná zmluva móže byt‘ uzatvorená s nájomcom najviac na dobu troch rokov.
3) Mesto uzavrie s nájomcom nájomnú zmluvu na Llžívanie bytu, ktorý splňa podmienky

ustanovené osobitným predpisom pre užívanie bytu osobami s obmedzenou schopnost‘ou
pohybu, len občanom so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe Č. 2 a ak nemá žiadosť
o pridelenie bytu od takejto osoby, uzavrie nájomnú zmluvu na takýto byt aj s mým
vybraným žiadatel‘orn, a to vždy na dobu, ktorá neprcvýši jeden rok.

4) Mesto v zmluve o nájme upraví právo nájorncu 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 termínorn
ukončenia nájmu bytu. Ak mesto neeviduje žiadost‘ fyzickej osoby, ktorá splňa podmienku
podl‘a článku 2 odsek 1), mesto uzatvorí nájornnú zmluvu s nájorncom, ktorý nespliia
podmienku podl‘a článku 2 odsek 1), a to na dobLi, ktorá neprevýši jeden rok.

5) Pri zániku nájmu dohodnutého na určitý čas nemá nájornca právo na bytová náhradu.

Článok 6
Povinnosti mesta ako vlastníka bytov

Mesto ako vlastník bytovje povinné:
a) uzatvárat‘ s nájomcom nájomnú zmluvu, ktorú podpisuje primátor mesta, alebo ním poverený

zamestnanec,
b) informovat‘ nájomcov o možnosti opakovaného nájmu bytu minimálne tri rnesiace pred

dohodnutým terrnínom ukončenia nájmu bytu,
c) uzatvárat‘ s nájomcami opakované nájornné zrnluvy k bytu v zrnysle článku 4, 5 a 7, pri dodržaní

podmienok uedených v zmluve o nájme, v zmysle 12 odsek 4 zákona č. 443/20 10 Z. z.
v platnom znení,

d) bezodkladne zabezpečit‘ vypratanie bytu, ak nájomcovi skončila doba nájmu a ti nájorncu je
evidovaná pohľadávka vzniknutá za nájomné a služby spojené s užívatiím bytu, alebo v prípade
protiprávneho obsadenia bytu cudzírni osobami.

Článok7
Osobitné ustanovenie

Ustanovenia čláiikov I - 5 sa prirnerane použijú aj v prípadoch pridelenia bytu a uzavretia nájomnej
zmluvy k bytom vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš postavených do a vrátane roku 2001 bez
dotácií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Mesto uzavrie
nájomnú zmluvu k bytu s nájorncom, ktorým rnóže byt‘ fyzická osoba, ktorej rnesačný príjern a
mesačný príjem osób s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podl‘a zákona o
životnorn minirne v platnorn znení, neprevyšuje štvornásobok životného minima.

Článok 8
Zrušovacie ustanovenia

1) Týrnto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Č. 5/2001/VZN O podmicnkach
pridel‘ovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom v bytových
dornoch postavených s podporou štátu, bytov v Obytnorn dome s č.1913/113A na Ulici 1. Mája v
Liptovskoin Mikuláši, ostatných bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš a povinnosti
prenajímateľa bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien
a doplnkov

Článok 9
Záverečné ustanovenia



1) Mestské zistupiwľs[vo v Liptovskom Mikuláši si uznieslo na tomto VZN dňa

30.01.2014.
2) loto VZN iuidobttda platnost‘ dňom vyvcscnia na úuaclnj tabuli a účinnost‘ pĹitnástym

clňom od vyvcscnia na úradncj tabuli mesta Liptovský Mikuláš.

MUDr. Alexander Slafkovský
primitor mesta


