
VZN mesra Zlalé A/oravce 
o nakladaní s nájo11l11>,'nú bytmi S osobilllim re=imom 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 2/2012 
o nakladaní s nájomnými bytmi S osobitným režimom 

Mestské zastupiteľs tvo mesta Zlaté Moravce v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti 
podra ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § II ods. 4 písm. g) zákona Č. 36911990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších prepisov a v sú lade so zákonom Č. 443/20 I O Z.z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o soc iálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
,.zákon Č. 443/20 I O Z.z.") a zákonom Č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fo nde rozvoja bývania 
v znení neskorších predpi sov vydáva toto 

Všeobecné záviizné nar'iadenie Zlaté Moravce č. 2/2012 
o nakladaní s nájonlllými bytmi s osobitným režimom 

§ I 
Úvodné ustanovenie 

l. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďa l ej len "VZN") je stanovenie 
podmienok prij ímania žiadostí. postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov s osobitným 
režimom a postupu pri schva l'ovaní a reali zovaní ich prenájmu. Toto VZN upravuje 
podmienky priderovania a prenajímania bytov s osobitným reži mom vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce. ktoré budú financované z dotác ie Ministerstva dopravy. výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. z úveru Štátneho fondu rozvoja bývan ia 
Slovenskej republiky a v lastných zdrojov mesta Zlaté Moravce. 

2. Nájomný byt s osobitným režimom (ďa l ej len .. byt .. ) je byt vo vlastníctve Mesta 
Zlaté Moravce. ktorý vymedzuje toto VZN. Byty sa budú užívať na náj om a nemôžu sa 
prev i esť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydan ia ko laudačného 

rozhodnutia. 
3. Na zachovanie nájomného charakteru bytov obs taraných pod ra zákona Č . 443/20 l O 

Z.z. zriadi Mesto Zlaté Moravce zá ložné právo v prospech Ministerstva dopravy. v)'stavby 
a regionálneho rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. 

4. Pri uzatváraní zmluvy o nájme bytu dodržuje Mesto Zlaté Moravec podmienky 
ustanovené zákonom Č. 443/20 10 Z.z. 

S. Hospodárenie s bytmi, prevádzku. údržbu a správu bytov zabezpečuje Mesto Zlaté 
Moravce vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť alebo prostredníctvom právnickej osoby 
za loženej alebo zriadenej Mestom Zlaté Moravce. 

§2 
Podmienky a rozsah poskytovania sociá lneho bj'vania v byte 

1. Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte. 
ktorého podlahová plocha neprevyš uj e 80 m2 pre byt bežného štandardu alebo 60 m2 pre byt 
nižšieho štandardu. 

I li n ods. I zákona Č . 443120 I O Z .z. 
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2. Podlahovú plochu podľa odseku I možno zvýšiť najviac o IO %. ak ide o byt 
stavebne určený na bývanie osoby s ťažkým zdravotn ým postihnutím uvedeným v osobitnom 

d · 2 pre pise. 

3. Oprávnenou fyz ickou osobou podľa odseku I je osoba stanovená osobitným 
právnym predpisom3 Oprávnenou fyzickou osobou podľa § 22 ods. 3 zákona č. 443/20 I O Z.z. 
Je: 
a) osoba ž ijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti naj viac vo výške trojnásobku 
životného minima, 
b) 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 rodiča s nczaopatreným dieťaťom, 
3. aspoľi jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť. 

vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov mesta Zlaté Moravce, 
c) osoba, ktorej zan ikla ústavná starostlivosť, náh radná osobná starost l ivosť , pestúnska 
starostlivosť a lebo osobitná starost l ivosť poručníka podľa osobitného predpisu. ak táto osoba 
nepresiah la vek 30 rokov, 
d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa 

osobitného predpisu.4 

Tieto podmienky sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas 
platnosti nájonmej zmluvy sa neprih liada. 

4. Pri zisťovaní príjmov oprávnenej fyzickej osoby sa postupuje podľa osobitného 
prcdpisu5 Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu6 za kalendárn y rok predchádzajúceho roku. 
v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov. počas 
ktorých sa príjem poberal. 

S. Životné minimum domácnosti sa vypočíta podľa osobitného predpisu7 

§3 
Posudzovaníe žíadostí o nájom bytu 

l. Žiadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt podávajú žiadatelia Mestu Zlaté 
Moravce prostredníctvom Mestského úradu Zlaté Moravce. Žiadosť musí mať písomnú 
formu. musí byť datovaná. odôvodnená a v lastnoručne podpísaná. 

2. Každý žiadateľ je povinný vyplniť dotazník , ktorý musí obsahovať: 
a) meno a priezvisko (prípadne rodné priezvisko) žiadatel'a 
b) dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko , rodinný stav 

, Príloha č. 2 k zákonu Č . 443/20 I O Z.z. 
3 § 22 ods. 3 zákona Č . 443/20 I O Z.z. 
, Napríklad zákon Č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov nieklOr) ch majetkových krívd 
j §3 zákona Č. 601 /2003 Z.z. o živOlnol1llllinime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
6 §4 zákona Č . 601 /2003 Z. z. O živoLnol11l1lillime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
7 § 22 ods. 5 zákona č. 443120 I O Z.z. 
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c) čestné prehlásenie o majetkových pomeroch. z ktorého bude zrejmý vlastnícky a lebo 
nájomný vzťah k bytu. bytovému alebo rodinnému domu . 

3. Prílohou dotazníka uvedeného v ods. 2 j e : 
a) potvrdenie o výške priemerného mesačného príj mu za pos ledný ka lendárny ro k pred 

podaním žiadosti , u samostatne zárobkovo činnej osoby potvrdenie o podaní daľíového 

priznani a k dani z príjmov fyz ickej osoby za predchádzaj úci kalendárny rok; 
b) potvrdenie o inom príjme za predchádzajúci kalendárny rok (inva lidný dôchodok. 
sirotský dôchodok. soc iálne dávky, dáv ka v nezamestnanosti , materský prispevok, 
rodičovský príspevok, nemocenské dávky, výživné, prídavok na d ieťa, daňový bonus 
a iné.): 

c) žiada te ľ o bezbari érový byt predloží doklad o di agnóze a rozsahu zdravotného 
postihnut ia. 

d) dokl ad o zdroji finančných prostriedkov podľa § 2 ods. 3 až 5 tohto VZN, 
e) súhlas so spracovan ím osobných údajov podľa § 7 zákona Č. 428/2002 Z.z o ochrane 

osobnýc h údajov uvedených v žiadosti a dotazní ku na úče l y rozhodovania o pridelení bytu. 

4. Žiadatelia sú ev idovaní vosobi tnom zoznam e. ktorý bude zverej nený na 
internetovej stránke mesta Zlaté Moravce. 

S. Podané žiadosti prerokuje komisia soc iá lno-zdravotná a bytová, ktorá rozhodne 
o pridelení bytu . Komisia pri rozhodovaní o pridelení bytu okrem posúdenia toho, č i je 
žiadateľom oprávnená fyz ická osoba pod ľa § 2 tohto VZN. môže prihliadnuť aj na to, č i 

ži adateľ : 

a) má trvalý pobyt v meste Zlaté Moravce. 
b) je v čase podania ž iadosti a rozhodovania o pridelení bytu zárobkovo čiľll1Ý. 

c) ni e je vlastníkom alebo spoluvlastní kom iného bytu alebo rodinného domu. 
d) nemá voč i Mestu Zlaté Moravce nedoplatky po lehote splatnosti. 

O pridelení byt u informuje mestské zastu pi teľs t vo na naj bližšom ro kovaní primátor mesta. 

6. Ž iada teľ , ktorý nezašle späť vyplnený dotazník s prílohami podľa ods. 2 a 3, 
uvedie nepravd ivé údaje, alebo údaje sFa lšuje. nedostaví sa k podpisu nájo mnej zmluvy. 
alebo j u nepodpíše, komisia vyradí z osobitného zoznamu. 

7. Ži ad a te ľ o pridelenie bytu je povinný na hlásiť každú zmenu v žiadosti 
a v dokl adoch pri pojených ku ž iadosti do 30 dn í od jej vzni ku. 

§4 
Nájomn á z mluva 

I. Nájomnú zmlu vu s nájomcom uzatvára štatutárny zástupca Mesta Zlaté 
Moravce na základe uznesenia komis ie sociálno-zdravo tnej a bytovej, ktorým bo l nájom 
schválený. 

2. Na práva a povinno ti. ktoré vzni knú na zák lade nájomnej zmluvy a nie sú 
upravené zákonom 443/20 lOZ. z., sa vzťahujú ustanovenia Obč i anskeho zákonní ka. 
Nájomná zmluva musí mať písomn ú fo rmu a musi obsahovať náležitosti : 

a) zači a tok náj mu. 
b) dobu náj mu. 
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c) výšku mesačného náj omného. 
d) podmienky opakovaného uzavretia náj omnej zmlu vy. 
e) výšku úhrady za plneni a spoj ené s užívaním nájomného bytu a lebo spôsob ich 

výpočtu. 

f) splatn osť náj omného a úrady za plnenia spoj ené s už ívaním bytu. kto ré sa 
uhrádzaj ú vždy l mesiac vopred, 

g) opis stavu náj omného bytu a opis príslušenstva náj omného bytu. 
h) podmienk y na zachovani e pôvodného stavu a vybavenia náj omného bytu. 
i) sk ončeni e nájmu. 
j ) zoznam osôb tvoriac ich domácnosť náj omcu. 

3. Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmlu ve môže byť naj viac tri roky okrem 
prípadov stanovených zákonom 8 

·t V náj omnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavreti e zmluvy 
o nájme nájomného bytu pri dod ržaní podmienok uvcdených v nájomnej zmlu ve a v tomto 
VZN. O možnosti opakovaného uzavre tia nájomnej zmlu vy bude mesto Z laté Mo ravce 
infomlovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým te rmínom skončeni a náj mu 
náj omného bytu . 

5. Pri opakovanom uzavretí náj omnej zmluvy postupuje Mesto Zlaté Moravce 
podľa § 12 ods. 4 zákona č. 443/20 I O Z.z. 

6. Nájomnú zmluvu na užívani e bytu. kto rý sp íňa podmienky stanovené 
osob itným predpi som9 (bezbariérový byt) uzavrie Mesto Z laté Moravce len s fyz ickou osobou 
žijúcou v domácnosti. kto rej členom j e osoba so zdravotn ým postihnutím uvedeným 
v osobitnom predpi selo a ak nemá ž i adosť o uzavre ti e náj omnej zmluvy od takej to fyzickej 
osoby. môže uzavri eť nájomnú zmluvu na takýto náj omný byt aj s inou fyzickou osobou 
uvedenou v § 22 ods. 3 zákona Č . 443/20 I O Z.z. naj viac na j eden rok. 

7. Ak o uzavre ti e nájomnej zmlu vy nepožiada fyz ická osoba uvedená v §22 ods. 
3 zákona Č. 4-1 3/20 I O Z.z .. môže Mesto Zlaté Moravce uzavri eť nájomnú zmlu vu aj s IIlO U 

fyzickou osobou najviac na j eden rok. 

8. Nájomná zmluva obsahuje aj do hodu o fina nčnej zábezpeke. kto rá j e vo výške 
št vormesačného nájomného, pri čom lehota na zloženie linančnej zábezpeky náj omcom je 30 
kalendárnych dní pred podpísaním náj omnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavreti u nájomnej 
zmluvy. j e Mesto Zlaté Moravce povinné už zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne 
vrátiť. Finančná zábezpeka slúži na zabezpečeni e platenia dohodnutého nájomného. 
dohodnut)'ch úhrad spojených s už ívaním nájo mného bytu a nepoškodzovania užívaného 
nájomného bytu . Finančnú zábezpeku za užívani e náj omného bytu ved ie Mesto Zlaté 
Moravce na osobitnom úč te zri ade nom na tento úče l v banke. 

9. Prílohou nájomnej zmluvy bude Notárska zá pisnica, v ktorej nájo mca vyhlási. 
že v pri pade porušeni a podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve, ktorých následko m bude 
zánik nájmu a povinnosť vypratať prenajatý byt. súhl as í s vykonaním exekúcie s poč ívajúcej 

vo vyprataní predmetného bytu v prípade nedodrža nia leho ty na vypratanie bytu . 

, § 12 ods. 2 zákona Č. 443120 I O Z.z. 
9 § 143 písm. d zakona č. 5011976 Zb. v zneni neskorších predpisov 
"' Prí loha Č. 2 k zakonu Č. 443120 I O Z.z. 
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IO. ájomnú zmluvu možno uzavnet najskôr po nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia na bytovú budovu. 

11. Pred uzavretím nájomnej zmluvy Mesto Zlaté Moravce umožní nájomcovi 
prehliadku bytu . 

§5 
Záverečné ustanovenia 

l. Mesto Zlaté Moravce ako vlastník bytového domu je povinné tvoriť fond prevádzky. 
údržby a opráv ročne vo výške 0.5 % nák ladov na obstaran ie bytu . 

2. Podmienky určené týmto VZN sú nutnou súčasťou nájomnej zmluvy. 

3. Toto VZN bo lo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce na jeho 
13. zasadnutí dlia 23.02.20 12 . 

.t. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dliom po jeho zverejnení na úradnej tabuli 
mesta Zlaté Moravce. 

I ng. Peter Lednár. CSc. 
Primátor mesta 
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