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Dóvodová správa

Od 01. januára 2022 jev platnosti novela zákona NR SR Č. 44312010 li. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskoršich predpisov.
Táto novela phniesla niekol‘ko zmien a jednu z nich je potrebné zapracovať aj do platného
Všeobecne záväzného nariadenia Č. 3/2O21NZN o podmienkach prídeľovania bytov vo
vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom (ďalej len VZN).
Zmena VZN s týka článku 2 bod 1 písmeno c), kde je potrebné upraviť výšku životného
minima pri evidencii žiadostí o pridelenie bytu a to zo štvornásobku na päťnásobok
životného minima. Hranica životného minima sa upíatňuje pri prepočte výšky prijmov
žiadatela a ostatných osöb žijúcich v byte.
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NÁVRH

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona SNR Č. 369/1 990 Zb.
o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov a zákona NR SR Č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývanĺ v zneni neskorších predpisov, vydáva
pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto

Všeobecne záväzné nariadenie
Č. I2O22IVZN

ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
Č. 3120211VZN o pocimienkach prideľovania bytov vo vlastníctve nesla Liptovský
Mikuláš určených na nájom.

Časť I.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš Č. 3/2O21NZN o podmienkach
prideľovania bytov vo vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom sa mení
a doplňa nasledovne:

1. V Článku 2 ods. (1) písm. c) sav druhej polovici vety slovo »štvornásobku‘ nahrádza
slovom „pät‘násobku“.

ČastIl.

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení dňa 03. 03. 2022.

(2) Toto všeobecne závázné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej
tabuli mesta Liptovský Mikuláš.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úČinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuU mesta Liptovský Mikuláš.

Ing. Ján BlcháČ, PhD.
primátor mesta
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Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona SNR Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskoršich predpisov, 10 zákona NR SR Č. 150/2013 Z.z o
Štátnom fonde rozvoja bývania a 22 zákona NR SR Č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskoršich predpisov vydáva pre ůzemie
mesta Liptovský Mikuláš toto všeobecne závázné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Liptovský Mikuláš

Č. 312021NZN

o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na
n ájom.

‚ Článok I
Uvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky evidencie
žiadosti, prideľovania, nájmu nájomných bytov v bytových domoch vo vlastníctve alebo
spoluvlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, ktoré bolí postavené s podporou štátu a
z prostriedkov mesta Liptovský Mikuláš.

(2) Byty postavené s podporou zo Státneho fondu rozvoja bývania sa budú využívať na
nájom najmenej 30 rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva a byty postavené
z prispevkov dotácií na výstavbu nájomných bytov poskytnutých Ministerstvom dopravy
a výstavby Slovenskej republiky sa budú využívať na nájem najmenej podobu 30 rokov.

Článok 2
Podmienky evidencie žiadosti o pridelenie bytu

(1) Mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len „mesto‘) zaeviduje žiadosť o pridelenie bytu ako
opodstatnenú pri splnení týchto podmienok:
a) žiadosť si podá fyzická osoba, ktorá dovišila 18 rokov veku a
b) žiadateľom je osoba, ktorej mesačný príjem, spolu s mesaČným príjmom ostatných

osób žijúcich v byte je najviac vo výške trojnásobku životného minima alebo
c) osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesaČným príjmom ostatných osöb žijúcich

v byte je vo výške štvornásobku pát‘násobku životného minima, ak
1. osoba žijúca v byte je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťatom,
3. aspoň jedna z osób žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť,

zabezpečuje sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru
alebo ochranu obyvateľov obce,

d) žiadateľom je osoba, ktorá žije v byte sama a ktorej mesaČný príjem je najvřac vo
výške štvornásobku životného minima,

1) 45 ař 59 zákona Č. 36/2005 Z. z.o rodine a O zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom znení
2) Napr zákon č. 403/1990 lb. o zmiernení násľedkov niektorých majetkovýL h krívd v platnom zneni
3) 4 zákona Č. 601/2003 Z. z.o životnom minime a Olmene a dop!není niektorých zákonov
4) 143 písm. d) zákona č. 50/1976 lb. v znení neskorších predpisov
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