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Mesto Hurbanovo v su lade s ustanovenım Š 6 ods. 1 zakona NR SR c. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadenı v znenı neskors ıch predpisov, Š 10 ods. 2 bod b) zakona NR SR
c. 607/2003 Z.z. o Statnom fonde rozvoja byvania v znenı neskors ıch predpisov a Vynosu
Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR cıslo V-1/2004 o poskytovanı dotaciı na
rozvoj byvania v y d a v a
VSEOBECNE ZA V¨ ZNE NARIADENIE MESTA C . 65

o prenajımanı bytov vo vlastnıctve mesta Hurbanovo
Ú1
U vodne ustanovenia
1.

2.

Toto vs eobecne zav¨zne nariadenie („ alej len “VZN–) upravuje podmienky najmu
bytov v najomnych bytovych domoch v meste Hurbanovo („ alej len “najomne byty–)
a najomnych bytov postavenych s podporou s tatu ž prıspevkami Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky a u vermi Statneho fondu
rozvoja byvania Slovenskej republiky („ alej len “podpora–).
Najomne byty postavene s podporou s tatu sa budu vyuzıvaô na najom a nemozu sa
previesô do vlastnıctva najmenej 30 rokov od nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudacne ho rozhodnutia (Š 5, ods. 1, pısm. i/ Vynosu Ministerstva vystavby a
regionalneho rozvoja SR c. V-1/2004 o poskytovanı dotaciı na rozvoj byvania).
Ú2
Podmienky pre vytvorenie zoznamu ziadateýov

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Zoznam ziadateĽov o pridelenie najomne ho bytu vedie MsBP a ŽP - Mestsky bytovy
podnik a Ľadova plocha, s.r.o. so sıdlom v Hurbanove na ul. Zahradnıckej c. 69/2986
(„ alej len "spravca").
Ziadosô musı byô podana na predpısanom tlacive “Ziadosô o prenajom bytu ž
dotaznık–. Ziadosô musı byô vlastnorucne podpısana ziadateĽom o byt.
Spravca mestskych bytov je povinny aktualizaciu ziadostı prevadzaô na predpısanom
tlacive “Aktualizacia ziadosti o prenajom bytu– kazdy rok do 31. marca dane ho
kalendarneho roka.
V prıpade, ze si ziadateĽ o prenajom bytu svoju povinnosô tykaju cu sa aktualizacie
svojej ziadosti do stanovene ho termınu nesplnı, bude vyradeny z evidencie ziadateĽov
o prenajom mestske ho bytu, o com bude vyrozumeny do 7 dnı.
Informacie o podavanı ziadostı a podmienkach prideĽovania najomnych bytov podava
MsBP a ŽP - Mestsky bytovy podnik a Ľadova plocha s.r.o. v Hurbanove. Spravca
rovnako vydava zaujemcom potrebne tlaciva a kontroluje u plnosô dokladov
potrebnych na podanie ziadosti a zaroven zisô uje uz z existuju ceho aktualneho
zoznamu evidovanych ziadateĽov zaujemcov o najomne byty.
ZiadateĽ bude zaradeny do zoznamu v prıpade, ak ma pravidelne prıjmy a splnı
nasledovnu podmienku: mesacny prıjem ziadateĽa a osob s nım byvaju cich, ktorych
prıjmy sa posudzuju spolocne podĽa osobitne ho predpisu (1) neprevys uje trojnasobok
zivotne ho minima (2) vypocıtane ho pre ziadateĽa a osoby, ktorych prıjmy sa
posudzuju spolocne. Mesacny prıjem sa pritom vypocıta z prıjmu (3) za
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7.

8.
9.

10.

predchadzaju ci kalendarny rok ako podiel tohto prıjmu a prıslus ne ho poctu mesiacov,
pocas ktorych sa prıjem pobera. V prıpade prideĽovania mestskych bytov postavenych
bez podpory s tatu, ziadatelia o byt nemusia splnaô tu to podmienku.
Pri zostavenı zoznamu ziadateĽov o najomny byt sa beru do u vahy nasledovne krite ria:
ziadateĽ ma trvaly pobyt na u zemı mesta Hurbanovo
ziadateĽa, ktory ma ku dnu prideĽovania bytov voci mestu nedoplatky (dane,
poplatky, u hrady a pod.) vylu ciô zo zoznamu
stav rodiny (ucelena, neucelena rodina, mladı manzelia)
naliehavosô bytovej potreby ziadateĽa o byt
Spravca na zaklade kontroly u plnosti a pravdivosti u dajov v ziadostiach, vytvorı
zoznam ziadateĽov, ktorı splnaju podmienky podĽa osobitne ho predpisu. (4)
V prıpade, ak ziadateĽ odmietne su cinnosô pri poskytovanı u dajov, resp. poskytne
neu plne a nepravdive u daje v ziadosti alebo v prılohach k nej, spravca tohto ziadateĽa
vyradı zoznamu ziadateĽov.
Mesto Hurbanovo vyclenuje 10 % najomnych bytov, minimalne jeden byt, pre
potreby mesta, t.j. pre fyzicke osoby, ktore nesplnaju podmienky stanovene vynosom
Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR c. V-1/2004 o poskytovanı dotaciı
na rozvoj byvania, ak take to osoby zabezpecuju spolocenske , kultu rne,
zdravotnıcke, ekonomicke a socialne potreby mesta. Su hlas na uzatvorenie najomnej
zmluvy k tymto bytom udeĽuje primator mesta.
Ú3
Podmienky pre vytvorenie poradovnıka ziadateýov

1.

2.
3.

4.

Zo zoznamu ziadateĽov predlozenych spravcom sa zostavı navrh poradovnıka.
Zostavenım navrhu poradovnıka je poverena komisia socialna a bytova zriadena pri
MsZ v Hurbanove. Pri zostavenı navrhu poradovnıka sa berie ohĽad na casove poradie
evidovanych ziadostı.
Poradovnık ziadateĽov o byty schvaĽuje Mestske zastupiteĽstvo v Hurbanove na
navrh socialnej a bytovej komisie.
Schvalene znenie poradovnıka ziadateĽov o najomne byty sa zverejnı na u radnej tabuli
Mesta Hurbanovo a MsBP a ŽP s.r.o. ž Mestsky bytovy podnik a Ľadova plocha
v Hurbanove.
Do poradovnıka sa nezaradia ziadatelia:
-

-

ktorı uz boli a su najomnıkmi s tatneho bytu, druzstevne ho bytu, sluzobne ho
bytu, podnikove ho bytu, alebo su vlastnıkmi rodinne ho domu, bytu
s vynimkou tych, ktorı su najomnıkmi mestske ho bytu postavene ho bez
podpory s tatu alebo mestske ho najomne ho bytu postavene ho s podporou s tatu
a chcu vyries iô svoju bytovu otazku vymenou
ktorı nepredlozili prenajımateĽovi na jeho doziadanie v stanovenej lehote
prıslus ne doklady.
Ú4
Najomny vzč ah

1.

Najomna zmluva sa uzatvara so ziadateĽom na dobu urcitu , vzdy na jeden kalendarny
rok, aj v tom prıpade, ke„ ziadateĽom o uzatvorenie najomnej zmluvy je obcan so
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2.
3.

4.

zdravotnym postihnutım.
V najomnej zmluve sa upravı pravo najomcu na opakovane uzatvorenie najmu bytu pri
dodrzanı podmienok uvedenych v najomnej zmluve a v osobitnom predpise (5).
Ak ziadateĽ odmietne prideleny byt, alebo nesu hlası s podmienkami stanovenymi
v najomnej zmluve, nema narok na pridelenie „ als ieho bytu a bude vyradeny
z poradovnıka ziadateĽov.
Spravca bytov pripravı najomnu zmluvu so ziadateĽom v zmysle uznesenia mestske ho
zastupiteĽstva, ktorym bol najom schvaleny.
Ú5
Zanik najmu

Najomny vzč ah zanika:
1.
2.
3.
4.

Uplynutım doby najmu, ak tato doba nebola v zmysle Š 4 ods. 1 tohto VZN
predlzena.
Pısomnou dohodou medzi prenajımateĽom a najomcom.
Pısomnou vypove„ ou najomcu. Najom bytu sa skoncı poslednym dnom mesiaca
nasleduju ceho po mesiaci, v ktorom bola vypove„ dorucena prenajımateĽovi.
Po predlozenı navrhu pısomnej vypovede spravcom a so su hlasom primatora mesta,
ak najomca:
a)

b)

c)

d)
e)

hrubo porus uje svoje povinnosti vyplyvaju ce z najmu bytu, najm¨ tym, ze
nezaplatil vcas nezaplatil najomne alebo u hradu za plnenia poskytovane
s uzıvanım bytu za cas dlhs ı ako 3 mesiace
alebo ten, kto s nım byva, napriek pısomnej vystrahe hrubo pos kodzuje
prenajaty byt a jeho prıslus enstvo, spolocne priestory a spolocne zariadenia
v dome
vyuzıva prenajaty byt bez su hlasu vlastnıka na ine u cely ako na byvanie, alebo
ak najomca alebo ten kto s nım byva, su stavne porus uje pokojne byvanie
ostatnych najomcov, ohrozuje bezpecnosô a porus uje dobre mravy v dome
minimalne 3 mesiace neuzıva byt bez vaznych dovodov
bez su hlasu vlastnıka v predmetnom byte ubytuje osoby, ktore nie su uvedene
na evidencnom liste k tomuto bytu (do tohto sa nezarataju navs tevy krats ie ako
15 dnı).
Ú6
Zaverec ne ustanovenie

1.
2.

Toto Vs eobecne zav¨zne nariadenie mesta bolo schvalene uznesenım Mestske ho
zastupiteĽstva v Hurbanove c. 402/2005-MZ zo dna 16. 6. 2005.
Vs eobecne zav¨zne nariadenie mesta nadobu da u cinnosô 15 dnom po zverejnenı
na u radnej tabuli Mesta Hurbanovo.
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Ú7
Zrusujuce ustanovenia
Dnom nadobudnutia u cinnosti tohto vs eobecne zav¨zne ho nariadenia sa rus ı
Vs eobecne zav¨zne nariadenie mesta Hurbanovo c. 35/2001 zo dna 8. 6. 2001, ktorym sa
upravuje prenajımanie a hospodarenie s bytovym fondom vo vlastnıctve mesta.

Ladislav Basternak
primator mesta

1)
2)
3)
4)
5)

Š3 zakona NR SR c. 601/2003 Z.z. o zivotnom minime a o zmene a doplnenı niektorych zakonov v znenı
neskors ıch zmien a doplnkov
Š2 zakona NR SR c. 601/2003 Z.z. o zivotnom minime a o zmene a doplnenı niektorych zakonov v znenı
neskors ıch zmien a doplnkov.
Š 4 zakona NR SR c. 601/2003 Z.z. o zivotnom minime a o zmene a doplnenı niektorych zakonov v znenı
neskors ıch zmien a doplnkov.
prıloha c.1 k zakonu NR SR c. 607/2003 Z.z. o s tatnom fonde rozvoja byvania v znenı neskors ıch zmien
a doplnkov
Š 711 Obcianskeho zakonnıka

