Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení a zákona číslo 182/93 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
vydáva všeobecne záväzné

NARIADENIE
o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a o odpredaji
obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom
dome a vytváraní bytových spoločenstiev

číslo 10/1993

Článok l.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predmet a rozsah úpravy

§ 1

	Toto záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) v súlade so zákonom č. 182/93 Zb. stanovuje: spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ktorý je majetkom mesta, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ich vzájomné vzťahy, výkon správy a údržby bytového domu (ďalej len domu).

Toto nariadenie stanovuje počet a spôsob prideľovania sociálnych bytov a bytov služobných, ktoré budú vyňaté z bytov určených na odpredaj a budú naďalej slúžiť pre potreby mesta.

	Toto nariadenie sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory v tom prípade, keď nebytové priestory tvoria viac ako dve tretiny podlahovej plochy celého domu.

Ďalej sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory v mestskej pamiatkovej rezervácii (ďalej len MPR).
Takisto sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory určené na asanáciu.

§ 2

Za obecné byty sa považujú byty, ktoré do majetku obce prešli podľa osobitného zákona, alebo byty, ktoré do svojho majetku v budúcnosti získa.
Bytom sa na účely tohto nariadenia rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.
Bytovým domom (ďalej len „dom") sa na účely tohto nariadenia rozumie dom, v ktorom byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto nariadení vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Nebytovým priestorom sa na účely tohto nariadenia rozumie miestnosť alebo súbor miestnosti, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu (§ 121 ods. 2 Občianskeho zákonníka) ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.
Spoločnými časťami domu sa na účely tohto nariadenia rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto nariadenia rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, najmä výťahy, práčovne, kotolne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, hromozvody, komíny, vodovodné, teplo-nosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.
Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou domu (ďalej len „príslušenstvo"), sa na účely tohto nariadenia rozumejú stavby a trvalé porasty, ktoré sa nachádzajú na priľahlých pozemkoch, a to najmä oplotenie a prístrešky.

§ 3

	Ak toto nariadenie neustanovuje inak, vzťahuje sa na práva a povinnosti vlastníkov domov, bytov a nebytových priestorov Občiansky zákonník a osobitné predpisy (napr. zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov).

Právne vzťahy k bytom a nebytovým priestorom v domoch sa upravujú ustanoveniami Obč. zákonníka a osobitných predpisov, ktoré sa týkajú nehnuteľností, ak toto nariadenie neustanovuje inak.
Ustanovenia osobitných predpisov (§ 22 a nasl. zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov) nie sú týmto nariadením dotknuté.

Článok II.

NADOBÚDANIE A PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

§ 4 

Nadobúdanie vlastníctva

Vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v dome sa nadobúda:
	na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome s vlastníkom domu.

	Byt alebo nebytový priestor v dome môže byť vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v podielovom spoluvlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.


§ 5

 Podmienky nadobudnutia vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom

	Podmienky prevodu vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru stanovuje osobitný právny predpis (Zákon NR SR 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) a toto záväzné nariadenie.


	Prevod vlastníckeho práva k obecnému bytu nie je možný, pokiaľ tento sa nachádza v dome, ktorý bol určený k sociálnym účelom.

Prevod vlastníckeho práva k obecnému bytu nie je možný, pokiaľ tento bol určený pre služobné účely (Zákon NR SR 189/92 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami).
Prevod vlastníckeho práva k obecnému bytu nie je možný, pokiaľ tento sa nachádza v MPR.
Prevod vlastníckeho práva k obecnému bytu nie je možný, pokiaľ tento sa nachádza v bytovom dome, kde nebytové priestory tvoria 2/3 a viac obytnej plochy celej budovy.
Prevod vlastníckeho práva k obecnému bytu nie je možný, pokiaľ tento sa nachádza v dome, ktorý bol určený na asanáciu.
Prevod vlastníckeho práva k obecnému bytu sa nemôže vykonať, pokiaľ žiadateľ v byte trvalé nebýva, má na území SR ďalší byt, alebo má rozostavaný rod. dom.
Prevod vlastníckeho práva k voľnému obecnému bytu sa môže vykonať iba na občana, ktorý na území mesta má trvalé bydlisko viac ako dva roky.
Prevod práva k obecnému bytu a nebytovému priestoru je možný na jeho nájomcov, pokiaľ spínajú všetky náležitostí osobitného predpisu (Zákon NR SR 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) a majú vyrovnané všetky finančné náležitosti spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.
	

	Prevod vlastníckeho práva k nebytovému priestoru vo vlastníctve obce sa nemôže vykonať, pokiaľ tento sa nachádza v dome MPR.

Prevod vlastníckeho práva k nebytovému priestoru vo vlastníctve obce sa nemôže vykonať, pokiaľ tento sa nachádza v dome, kde súhrn podlahovej plochy nebytového priestoru tvorí 2/3 a viac z celkovej podlahovej plochy bytového domu.
Prevod vlastníckeho práva k nebytovému priestoru vo vlastníctve obce sa nemôže vykonať, pokiaľ tento tvorí komplex s viacerými nebytovými priestormi v celom dome (administratívne budovy, výrobné priestory a pod.).
Prevod vlastníckeho práva k nebytovému priestoru vo vlastníctve obce sa nemôže vykonať, pokiaľ tento sa nachádza v dome alebo sám je určený na asanáciu.

§ 6 

Spôsob prevodu vlastníckeho práva

Prevod vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru sa vykoná na základe písomnej žiadosti, pokiaľ žiadosť podáva nájomca pri splnení všetkých podmienok uvedených v tomto nariadení.
Žiadosť musí obsahovať:
	Meno, priezvisko žiadateľa, adresa trvalého bydliska, PSČ.

Presná adresa bytu, prípadne nebytového priestoru, ktorý je predmetom kúpy.
Overené čestné prehlásenie žiadateľa o byt, že nie je užívateľom dvoch bytov na území SR, alebo rozostavaného rodinného domu.
Rozhodnutie o pridelení bytu.
Nájomnú zmluvu.
	Pokiaľ žiadosť podáva občan o prevod vlastníckeho práva k uvoľnenému bytu, žiadosť musí obsahovať:

	Meno a priezvisko žiadateľa.

Presná adresa o trvalom bydlisku, PSČ
Podrobné zdôvodnenie žiadosti.
Overené čestné prehlásenie, že žiadateľ na území SR nemá byt, ani rozostavaný rodinný dom. ani rodinný dom, ktorý používa na iné účely ako na bývanie.
	Žiadosť sa doručí na adresu: BYTTERM, a. s. Saleziánska 4, Žilina, správcovi obecného majetku.

Ďalší postup sa vykoná v súlade so Zákonom NR SR č. 182/93 Zb.

§ 7 

Cena bytu a nebytového priestoru v dome

Cena bytu a nebyt. priestoru v dome, cena príslušenstva a cena pozemku sa dojednáva dohodou predávajúceho a kupujúceho a stanoví sa podľa § 18 Zákona NR SR č. 182/93 Zb. a ďalej sa upraví takto:
	stanovené ceny bytov v k. ú. Závodie, sídlisko Hájik sa znižujú o 30%,

stanovené ceny bytov na sídlisku Vlčince sa znižujú o 10%,
stanovené ceny bytov na sídlisku Solinky sa znižujú o 10%.
	Cena uvoľneného bytu sa vypočíta podľa § 18 Zákona NR SR Č. 182/93 Zb. a zvýši sa štvornásobne.

Dohodnutá cena ateliéru podľa ods. 1 nesmie prevýšiť sumu podľa odseku 5a) § 18 ods. 1 Zákona NR SR č. 182/93 Zb.
Cena nebytového priestoru sa vypočíta ako súčet dvoch položiek:
	základná sadzba 3000 Sk/m2 úžitkovej plochy.

desať násobok obvyklého ročného nájomného v danej lokalite v Sk/m2.

§ 8 

Spôsob zaplatenia kúpnej ceny

Kupujúci uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva k bytu:
	15% kúpnej ceny v hotovosti, zostatok ceny musí byť uhradený v pravidelných bezúročných mesačných splátkach, a to vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, najneskôr do 5 rokov od podpísania zmluvy.

Kupujúcemu, ktorý uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu v hotovosti min. 70% z kúpnej ceny bytu, poskytne vlastník bytu zľavu 10% z kúpnej ceny.
V prípade, že kupujúci do 5 rokov od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu prevedie vlastníctvo bytu na inú osobu, uhradí nesplatenú časť ceny v plnej výške. Toto ustanovenie neplatí, ak prevedie vlastníctvo bytu na manžela, deti alebo vnukov.
Cena ateliéru nebytového priestoru a cena uvoľneného bytu sa musí zaplatiť v plnej výške jednorázovo.

§ 9

Sankcie pri neplatení kúpnej ceny

V prípade, že kupujúci nebude plniť podmienky uvedené v zmluve o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru, budú voči nemu vyvodené sankcie:
	Úrok z omeškania vo výške 0,2% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania splátky v 1. až 6. mesiaci od podpísania kúpnej zmluvy.

Nad šesť mesiacov neplnenia splátok nasleduje zrušenie kúpnej zmluvy.
V odôvodnených prípadoch hodných zreteľa, kupujúci môže požiadať písomne o odklad splátok. Odklad splátok môže povoliť primátor.

§ 10 

Práva k pozemku

	S vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené aj spoluvlastníctvo alebo iné spoločné právo k pozemku, na ktorom je dom postavený a k priľahlému pozemku. Ak je vlastník domu aj vlastníkom pozemku, prevedie zmluvou o prevode vlastníctva bytu na vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome aj príslušný spoluvlastnícky podiel na pozemku a na priľahlom pozemku.

Ak vlastník domu nie je vlastníkom pozemku, vzniká k pozemku právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapíše do katastra nehnuteľností.
Ak sa na priľahlom pozemku nachádzajú hospodárske budovy, okrasné dreviny, alebo iné nebytové priestory, tieto sa ocenia znaleckým posudkom a takto stanovená cena sa pripočíta k cene bytu tomu kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosť užíva a požiada o jej odkúpenie.
V prípade, že nájomcovia bytov nemajú záujem o odkúpenie takýchto priestorov, tieto sa môžu odpredať tretím osobám.

§ 11

Náklady vzniknuté  v  spojitosti  s  vypracovaním   kúpnej  zmluvy,  prevodom vlastníckeho práva a vypracovaním technického ohodnotenia stavu budovy

Vzniknuté náklady spojené s kúpou bytu sa zásadne uhradia pred podpisom kúpnej zmluvy a to tak, že kupujúci hradí 50% a predávajúci 50% vzniknutých nákladov.
Tieto fin. prostriedky tvoria odmenu právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá predaj realizovala.
Výška týchto nákladov musí zodpovedať platným cenovým predpisom.

Článok III.

SPRÁVA DOMOV

§ 12 

Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome

	Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome musia zabezpečiť správu domu a to zmluvnou formou.

Na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak vlastníci bytov a nebyt. priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s právnickou alebo fyzickou osobou.
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome nevzniká, ak v tomto dome nebolo odpredaných viac ako 50% bytov a nebyt. priestorov.
V prípade, že sa posledným predajom odpredá viac ako 50% bytov a nebyt. priestorov BYTTERM ŽILINA, akciová spoločnosť (ďalej len správca) je povinná do jedného mesiaca od tejto skutočnosti zvolať schôdzku vlastníkov a za prítomnosti všetkých vlastníkov alebo ich splnomocnených zástupcov v súlade s osobitným predpisom (§ 7 zákona NR SR 182/93 Z. z.)  sa rozhodne o vzniku spoločenstva.
V prípade, že vlastníci rozhodnú o zriadení spoločenstva správca je povinný v zmysle ustanovení osobitného predpisu (zákona NR SR 182/93 Z. z.) spoločenstvo založiť.
Vzniklé náklady spojené so založením spoločenstva hradia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.
V prípade, že spoločenstvo nevznikne, správu a údržbu zabezpečí doterajší správca.
V prípade, že vlastníci bytov a nebytových priestorov odhlasujú vznik spoločenstva, Mesto Žilina v tomto spoločenstve bude zastupované so všetkými právami a povinnosťami správcom domového a bytového fondu v súlade s uzatvorenou mandátnou zmluvou.

§ 13 

Zmluva o výkone správy

	Vlastník bytu sa bude  podieľať na nákladoch spojených  s výkonom  správy v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Výkon správy sa zabezpečuje:
	Pri vzniku spoločenstva toto na seba preberá všetky práva a povinnosti spojené so správou bytového fondu. Podrobné náležitosti tohoto výkonu sa upravia v stanovách spoločenstva,

pokiaľ výkon správy zabezpečuje správca, vzájomné vzťahy medzi vlastníkmi a správcom budú upravené v zmluve o výkone správy, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohoto nariadenia.
	Každý nový vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný podľa osobitného predpisu10) pristúpiť:

	k zmluve o spoločenstve,

k zmluve o výkone správy bytového fondu.
	V prípade, že kupujúci odmietne pristúpiť k uvedeným zmluvám, prevod vlastníckeho práva k bytom alebo nebytovým priestorom sa neuskutoční.

Poskytovanie služieb pre vlastníkov bytov sa zásadne vykonáva za úplatu. Ich rozsah a výška poplatku musí byť v súlade s právnymi predpismi a tvorí súčasť zmluvy o zabezpečení služieb spojených s užívaním bytu alebo nebyt. priestoru (príloha č. 3).
Pre skvalitnenie poskytovaných služieb je potrebné zavádzať funkcie domovníka. Rozsah jeho právomoci i povinností ako i stanovenie jeho mzdy bude stanovené osobitnou dohodou s vlastníkmi.

Článok IV.

FOND PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV

§ 14

	Správca alebo spoločenstvo zriaďuje na náklady súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravami spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstvom domu, prípadne priľahlého pozemku fond prevádzky, údržby a opráv.


§ 15 

Tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv

Vlastníci bytov alebo nebyt. priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o výkone správy alebo zmluvou o spoločenstve prispievať do fondu prevádzky, údržby a opráv. Táto čiastka sa vypočítava z podlahovej plochy bytu, pričom nesmie byť menšia ako 1,8 Sk/m2 za mesiac.
Na uvedený účel poukazujú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome mesačný preddavok vopred.
Správca alebo spoločenstvo sú povinní viesť evidenciu preddavkov podľa jednotlivých domov.

§ 16 

Použitie fondu prevádzky, údržby a opráv

	Prostriedky fondu budú použité na:

	Náklady súvisiace s prevádzkou domu

Údržbu a opravy domu a spoločných priestorov v dome
Na opravu a údržbu spoločných častí a zariadení domu.
	O použití prostriedkov vedie správca evidenciu podľa jednotlivých domov.

Prostriedky, spravidla plánované vždy na jeden rok dopredu použije správca až po odsúhlasení spoluvlastníkmi.
Prostriedky je možné použiť prednostne pri mimoriadnych haváriách v dome. Správca po použití prostriedkov do 30 dní upovedomí spoluvlastníkov.
Zostatok nepoužitých prostriedkov vytvorených v uvedenom fonde sa prevádza do ďalšieho roka.
Spoluvlastníci za jednotlivé domy určia svojich zástupcov zodpovedných za kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorí sú súčasne pri vykonávaní opráv oprávnení kontrolovať kvalitu a rozsah prác.
Prehľad a čerpanie prostriedkov za kalendárny rok predloží správca jednotlivým spoluvlastníkom v dome súčasne s vyúčtovaním služieb.

Článok V.

PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKOV, SPRÁVCOV A NÁJOMNÍKOV

§ 17 

Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov

	Vlastník bytu alebo nebyt. priestoru je povinný:

	Na svoje náklady byt alebo nebyt. priestory v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať jeho údržbu a opravy.

Pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebyt. priestoru, príp. jeho časti a pri inom nakladaní s bytom a nebyt. priestorom nerušiť a neohrozovať ostatných vo výkone ich vlastníckych spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.
Odstrániť závady a poškodenia, ktoré na iných bytoch alebo nebyt. priestoroch v dome alebo na spoločných častiach, spol. zar. alebo príslušenstve spôsobil sám alebo osoby, ktoré jeho byt alebo nebyt. priestor užívajú.
Umožniť na požiadanie na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu, za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak túto opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí alebo zariadení domu prístupné z jeho bytu.
	Vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemôže vykonávať úpravy bytu alebo nebyt. priestoru v dome, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu, alebo by menil vzhľad domu bez súhlasu správcu, alebo spoločenstva.

Vlastníci bytov a nebyt. priest. sú povinní podieľať sa na udržiavaní čistoty v dome v spoločných priestoroch a na priľahlom pozemku.

§ 18 

Práva a povinnosti správcu bytov a nebytových priestorov

Práva a povinnosti správcu bytov a nebyt. priest. sú vymedzené právnymi predpismi a normami ako aj mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone správy. Pritom správca je: 
	povinný:

	zabezpečiť úplné a nerušené využitie práv spojených s vlastníctvom a nájmom bytu,

uzavrieť zmluvu o výkone správy a zmluvu o zabezpečení služieb s vlastníkmi bytov a nebyt. priestorov,
chrániť domový a bytový majetok pred akýmkoľvek poškodením,
poistiť majetok zverený mu do správy.
	oprávnený:

	v prípade neoprávnene obsadeného bytu alebo nebytového priestoru využiť všetky dostupné právne prostriedky na jeho uvoľnenie,

zabezpečiť realizáciu odovzdávania a preberania bytov a nebytových priestorov na základe rozhodnutia Mestského úradu v Žiline a uzatvorených kúpnych zmlúv o prevode vlastníctva v prípade rozšírenia bytového fondu výstavbou nových bytov a domov zabezpečuje ich prevzatie do správy,
v prípade poruchy alebo havárie, ktorá ohrozuje životy alebo zdravie užívateľov priestorov v dome vykonať také opatrenia, aby sa zamedzilo vzniku ďalších škôd,
v prípade, že vlastník alebo nájomník bytu alebo nebytového priestoru hrubo porušuje svoje povinnosti, okrem iného i neplatenie za služby spojené s užívaním bytu, je oprávnený podniknúť všetky dostupné kroky, aby takému konaniu zamedzil.
	Pri výkone svojich právomocí hlavne dbá:

	na hospodárne vynakladanie fin. prostriedkov na opravy a údržbu,

na dodržiavanie domového poriadku,
na rozsah a kvalitu poskytovaných služieb spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
kontroluje a riadi prácu domovníka,
organizuje raz ročne domové schôdze,
uzatvára zmluvy o dodávkach energií a ďalších služieb,
pri rozsiahlych opravách zabezpečuje výber dodávateľa výberovým konaním, h) zastupuje v rozsahu jemu zverených právomocí vlastníkov pred súdmi a inými orgánmi.
	Všetky vyššie uvedené úkony vykonáva za úplatu, ktorá bude dohodnutá v zmluve o výkone správy.

Správca nezodpovedá za tie škody, ktorým nemohol zamedziť ani pri vynaložení max. úsilia, alebo ktoré vznikli mimo rámca jeho oprávnení, alebo, ktoré vznikli z nedostatku fin. prostriedkov.

§ 19 

Práva a povinnosti nájomníkov

	Nájomník sa zaväzuje, že drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhradí.

Nájomník bytu a osoby, ktoré bývajú s nájomníkom v spoločnej domácnosti majú vedľa práva užívať byt i právo užívať spoločné priestory a zariadenia domu ako i požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.
Nájomník sa zaväzuje, že pri výkone svojich práv bude dbať, aby v dome bolo vytvorené prostredie zaisťujúce ostatným nájomníkom výkon ich práv.
Nájomník sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu oznámi prenajímateľovi tie opravy v byte, ktoré je povinný vykonať prenajímateľ a umožní ich vykonanie, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto skutočnosti vznikla.
Nájomník sa zaväzuje, že závady a poškodenia, ktoré v byte spôsobí sám alebo tí, ktorí tam bývajú, uhradí v plnej výške, pokiaľ sa tak nestane, prenajímateľ má právo po predchádzajúcom upozornení nájomníka závady a poškodenia odstrániť a požadovať od nájomníka náhradu.
Nájomník sa zaväzuje, že nebude v byte vykonávať podstatné zmeny a stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa a to ani na svoj náklad.
V prípade, že nájomník hrubo poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z nájmu najmä tým, že nezaplatí nájomné alebo úhradu za poskytované služby spojené s užívaním bytu do 5 dní po ich splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi podľa 3698 OZ poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Ak nájomník nezaplatí nájomné alebo úhradu za služby poskytované v spojitosti s užívaním bytu alebo nebytového priestoru za čas dlhší ako 3 mesiace, môže mu prenajímateľ v zmysle § 711 ods. 1 OZ s predchádzajúcim privolením súdu vypovedať nájom bytu.
Ak nájomník nezaplatí nájomné alebo úhradu za služby spojené s užívaním bytu za čas dlhší ako šesť mesiacov a dlžnú čiastku nezaplatí ani do troch mesiacov od písomnej výzvy vlastníka alebo správcu, stráca trvalé predkupné právo k užívaniu bytu a tento byt je možné odpredať tretej osobe.
V prípade, ak nájomník viac ako tri mesiace neplatí nájomné alebo úhradu za poskytované služby, je správca oprávnený primeraným spôsobom poskytovanie služieb obmedziť.

Článok VI.

SOCIÁLNE BYTY 

§ 20

Sociálne byty sú svojím zariadením a vybavením určené na riešenie bývania občanov trvalé žijúcich na území mesta Žiliny.
	občanov ťažko postihnutých na zdraví,
	sociálne slabších starých občanov,

sociálne slabšie rodiny a rodiny jednotlivcov.

§ 21

Sociálne byty nie je možné odpredať a zostávajú trvalé majetkom mesta.

§ 22

Byty uvedené v §20 tohto článku týmto začlenením sa riadia ustanovením § 12, odst. 1 a odst. 2 Zákona 189/92 Zb. SNR o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami.

§ 23

Nájomná zmluva na sociálny byt sa uzatvára na dobu určitú alebo neurčitú. 78

§ 24

Do sociálneho bytu nie je možné prihlásiť na trvalý pobyt a do podnájmu ďalšiu osobu ani v príbuzenskom pomere. Sociálny byt môže užívať len osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o pridelení takéhoto bytu.

§ 25

Pri úmyselnom porušení domového poriadku a neplatení nájomného bude nájomníkovi vypovedaná nájomná zmluva.

§ 26

V zmysle § 20 či. VI. bude sociálna komisia priebežne prehodnocovať sociálnu odkázanosť užívateľov bytov ako aj iné sociálne dôvody s cieľom overenia oprávnenosti užívania sociálneho bytu.

§ 27

V prípade, že sa nájomník sociálneho bytu dopustí úmyselného trestného činu, za ktorý bude odsúdený do väzby na dobu aspoň 1 roku, bude mu zrušené právo užívania sociálneho bytu.

§ 28

Sociálne byty sa budú utvárať v ucelených obytných blokoch. Mestské zastupiteľstvo určí, ktoré ucelené obytné bloky budú vyhlásené ako sociálne.

§ 29

Správu, údržbu a opravy sociálnych bytov a ucelených obytných blokov vykonáva a. s. Bytterm na základe zmluvného poverenia mestom.

Článok VII.

POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZÍSKANÝCH Z PREDAJA

§ 30

Z finančných prostriedkov získaných z predaja bytov a nebytových priestorov zriaďuje Mesto Žilina fond rozvoja bývania.

§ 31

Zdroje fondu rozvoja sa tvoria:
	z výnosov z predaja mestských bytov, prípadne zastavaných a prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve mesta,

z výnosov z predaja nebytových priestorov v obytných domoch, prípadne časti zastavaných a priliehajúcich pozemkov,
z výnosov z predaja občianskej a technickej vybavenosti vybudovanej v rámci KBV,
z výnosov z predaja rozostavaných objektov KBV,
z príspevkov a darov právnických a fyzických osôb tuzemských a zahraničných,
z rozpočtu mesta.

§ 32

Fond rozvoja bývania sa použije na:
	mestskú bytovú výstavbu, predovšetkým na sociálne byty,

výstavbu infraštruktúry mesta,
obnovu a opravu domov, ktorých vlastníkom je mesto,
	obnovu mestských bytov a nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto,

osobitné programy v oblasti rozvoja bývania, na realizácii ktorých má mesto záujem.

Článok VIII.

NOVÁ VÝSTAVBA BYTOV 

§ 33

Nová výstavba bytov z rozpočtu mesta sa zameriava na výstavbu bytov sociálnych a bytov osobitného určenia.

§ 34

Pri uzatváraní kúpnych zmlúv na odpredaj bytov v domoch, u ktorých je predpoklad dostavby obytných objektov v podkroví, dáva kupujúci súhlas s obmedzením svojho vlastníckeho práva na dobu výstavby s návrhom na finančnú náhradu za dočasné obmedzenie vlastníctva, čo musí byť uvedené v kúpnej zmluve.

Článok IX.

KOMISIA PRE POSUDZOVANIE ŽIADOSTI KUPUJÚCEHO 

§ 35

Pre maximálne objektívne posúdenie požiadavky odpredaja bytov a nebytových priestorov mesto zriaďuje: „Komisiu pre posudzovanie žiadosti kupujúceho".

§ 36

Komisiu pre posudzovanie žiadosti kupujúceho tvoria členovia bytovej komisie a poslanci mestského obvodu, v ktorom bude realizovaný predaj bytu alebo nebytových priestorov. Členov komisie menuje primátor mesta písomne poverovacím listom.

§ 37

Úlohou komisie je posudzovanie žiadosti kupujúceho a jeho identifikácie:
	spôsob nadobudnutia práva užívania bytu {rozhodnutie, výmer a pod.)

splnenie podmienok tohto Nariadenia,
posúdenie požiadavky odpredaja tzv. „voľných bytov", v ktorých bol ukončený nájom a ich možnosti odpredaja tretej osobe iným spôsobom,
v prípade zistených nejasností v podmienkach na uzavretie zmluvy o prevode bytu a nebytových priestorov navrhnúť termín písomného vyrozumenia a spôsobu vybavenia žiadateľa (do 60 dní),
požadovať od kompetentných pracovníkov Mestského úradu a Byttermu, a. s. potrebné podklady pre konečné rozhodnutie,
spracovanie stanoviska k predloženej žiadosti na prevod vlastníctva spracovateľovi zmluvy o prevode vlastníctva bytu a nebytových priestorov.

Článok X. 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Mesto Žilina v snahe riešiť bytovú otázku občanov týmto nariadením umožňuje využívať jestvujúci bytový fond na budovanie nadstavieb panelových domov alebo budovanie podkrovných bytov, čím sleduje rozšírenie existujúceho bytového fondu.
Súhlas budúceho vlastníka o umožnení rozširovania bytového fondu uvedeným spôsobom musí byť vyjadrený v už uzatvorenej kúpnej zmluve.
V prípade, že kupujúci odmietne takýto záväzok prijať, prevod vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru sa nevykoná.
Týmto nie sú dotknuté práva odborných útvarov mesta, ktoré sa k danej problematike v súlade so stavebným zákonom vyjadrujú.
Predajom mestských bytov a nebytových priestorov sa poveruje BYTTERM, a. s. Žilina, doterajší správca mestského bytového fondu.
Týmto nariadením sa stanovuje, že v prípade odpredaja prvého bytu v dome sa tento okamžite stáva samostatnou právnou a ekonomickou jednotkou.
V prípade, že u takéhoto domu budú vykázaní neplatiaci nájomníci alebo vlastníci, správca je povinný primeraným spôsobom obmedziť poskytovanie služieb.
Týmto ustanovením v nariadení sa sleduje, aby neplatiči svojím konaním neohrozili bývanie a výkon ďalších práv vlastníkov a nájomníkov v ostatných domoch.
Vedením účtov nových vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí si tieto zakúpili na splátky sa týmto poveruje BYTTERM, a. s. Žilina. Poplatok za služby s tým spojené sa stanovuje za každý účet a mesiac vo výške 20,- Sk.
Finančné prostriedky získané odpredajom domového a bytového fondu, ako aj za ateliéry a nebytové priestory sa budú účtovať na účet druhého fin. okruhu Mestského úradu Žilina, ktorý spravuje BYTTERM, a. s. Žilina, ktoré budú najneskôr do 7. dňa nasledujúceho mesiaca prevedené na osobitný účet fondu rozvoja bývania.
Takto získané fin. prostriedky budú tvoriť fond na rozvoj bývania. O použití týchto prostriedkov môže rozhodnúť iba Mestské zastupiteľstvo v Žiline.
Ruší Nariadenie Mesta o odpredaji obecných bytov na území mesta Žiliny č. 107 1992, schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 16. 11. 1992 a Zásady k odpredaju domov a bytov, ktoré sú majetkom Mesta, schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 20. 11. 1991.
Toto nariadenie bolo prerokované na Mestskom zastupiteľstve v Žiline dňa 11. 11. 1993 a nadobúda účinnosť dňom 2. 12. 1993.

Ing. Miroslav Adámek, v. r.						Ing. Ján Slota, v. r.
prednosta mestského úradu							primátor mesta Žiliny






Príloha č. 4
Sociálne byty
Názov ul.
č. d.
Poč. bytov
Kategória
Izbovitosť




gars.
1
2
3
4
Petzvalova
3374/41
51
I.
-
14
37
-
-
V. Okružná
1304/3
65
I.
-
65
-
-
-
Borová
3295/36
48
I.
-
-
-
48
-
Trnavská
2996/3
57
I.
11
12
-
34
-
Raj. cesta
2788/1
32
I.
-
-
2
23
7
Raj. cesta
2798/5
32
I.
-
-
2
23
7
Bajzova
2419/21 – 23
78
I.
13
12
40
13
-
Dubová
3276/6
48
I.
-
-
-
48
-
Timravy
950/11 – 15
160
I.
-
20
110
8
22
Ľubľanská
2982/789
96
I.
-
30
30
36
-
Ľubľanská
1678/123
96
I.
-
30
30
36
-
Bratislavská
417/19
20
II.
-
17
3
-
-
Bratislavská
415/15
11
II.
-
9
2
-
-
Bratislavská
416/17
10
II.
-
4
5
1
-
Bratislavská
516/48
12
II. – III.
-
6
6
-
-
Bratislavská
505/56, 54
18
II. – III.
-
-
12
6
-
Sasinkova
418/43
16
II.
-
16
-
-
-


850











