
MestW Žilina, na základe samostatnej pósobnosti podl'a článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky apodl'a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznení
neskorších zmien a doplnkov a podl'a zákona '150/2013 Z. z. o Štátnom Fonde rozvoja
bývania a zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
vydáva toto

Všeobecne zá'v»zné nariadenie
ě. 18/2019

o pridel'ovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina

Článok 1
ťJvodné ustanoveňia

Účelom tohto všeobecne závÝného nariadenia mesta Žilina (d'alej len ,,VZN") je stanovenie
podmienok, posudzovaniaa postupu pri pri4el'ovaní nájomných bytovpre sociálneúčelý
vo vlastnfctve mesta (d'alej len ,,nájomných bytov"), opakovanom uzavretí zmluvy o nájme
nájomného bytu, výmene nájomného bytu, doby trvania nájmu a povinnostiach nájomcov,
ktorým boli pridelené nájopmé byty vo vlastníctve mesta Žilina, na výstavbu ktorých boli
použité finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania1) (d'alej len ,,podpora ŠFRB")
alebo dotáciá Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (d'alej len
,,dotácia?), alebo z rozpočtových prostriedkov rnesta Žilina-. Nájomný byt pre sociálne účely je
byt obstaraný spoužitím verejných prostriedkov auyčený na zabezpečenie primeraného
a l'udsky dóstojného bývania. Zoznam ulíc mestských nájomných bytov vo vlastnfctve mesta
Zilina, na ktoré sa vzt'ahuje toto. VZN, vrátane špecifikácie štandardu, resp. kategórie je
uvedený v prílohe k VZN č. 1.

Článok 2
Všeobecné ustanovenia

1. Žiadaterom o pridelenie n4jomného bytu móže byt' len fyzická osoba, ktorá:
a) dovřšila 18 rokoÝ veku, alebo nadobudla spósobilost' na právne úkony pred dovršením

18. roku veku uzatvorením manželstva v zmysle osobitných právnych predpisov,
b) ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt na území mesta Žilina viac ako 3 roky

nepretížite pred podaním žiadosti, vo výniriíočných prípadoch občanovi bez trvalého
pobytu na území mesta Žilina m«'že dat' súhlas k zaeÝidovaniu žiadosti o pridelenie
nájomného bytu len primátor mesta Žilina na základe odóvodnenej žiadosti o udelenie
výnirr4y z trvalého pobytu pre zaradenie žiadosti opridelenie nájomného bytu
do poradovníka žiadatel'ov,

c) má ku dňu pódania žiadosti o pridelenie riájomného bytu uhradené závázky voči mestu
Žilina wátane všetkých osób, ktoré žij-ú vspoločnej domácnosti so- žiadaterom
(napríklad daň z nehnutel'nosti, poplatok za komunálne odpady adrobné stavebné
odpady, a iné) ažiadater ani osoby sním žijúce vspoločnej domácnosti nie sú
nájomcom alebo ylastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokórvek bytu
alebo rodinného domu. Na závÝky fyzickej osoby podl'a Čl. 2, ods; 5 sa neprihliada.

' zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
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2. Žiadost' o pridelenie nájomného bytu žiadatel' po4áva na predpísanom tlaíšive, ktoré bude
obsahovat' podrobné informácie o majetkových pomeroch, súčasnej bytovej, sociálnej,
zdravotnej, rodinnej a firiančnej situácii žiadatera a spoluposudzovar>ých os«"b vrátane detí,
któré si ím5že žiadatel' prevziat' na Mestskom úrade v Žiline. Tlačivá sú taktiež zverejnené
na oficiálnej stránke mesta Žilina - www.zilina.sk.
Vyplnenú žiadost' o pridelenie nájomného bytu mí"že žiadatel' zaslat' poštou, elektronicky
so zaručeným elektronickým podpisom, alebo osobne podat' na Mestský úrad v Ziline.

3. Žiadost' obsahujúca všetky predpísané náležitosti bude zaradená do poradovníka, ktorý je
zostavený zo všetkých platných žiadostí azoradený podra dátumu ich doručenia
s uvedením rnena a priezviska žiadatera.

4. Ak žiadost' neobsahuje predpísané náležitosti, bude žiadatel' do 30 dní od doručenia
žiadosti písomne vyzvaný Mestským úradom v žiline na doplrienie alebo opravu žiadosti.
Ak tak neurobí v stanovenej lehote, nebude zaradený do evidencie žiádaterov o pridelenie
nájomného .bytu.

5. Fyzická osoba, ktorá bora právoplatným rozhodnutím príslušného konkurzného súdu v
súlade s ustanoveniami štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštmktura}izácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej ako ,,ZKR?) oddlžená, je oprávnená podat'
žiadost' o pridelenie nájomného bytu afz po uplynutí 12 mesiacov odo dňa nado5udnutia
právoplatnosti yozhodnutia o oddlžení (uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo uznesenia o
určení splátkového kalendára), ato za predpokladu, že vpriebehu týchto dvanástich
mesiacov plnila riadne a včás všetky svoje záv?y (iné ako tie, ktoré mohli byt' uspokojenéuspoko.

t ŽilinaÍen v konkurze alebo splátkovým kalendárom v zmysle § 166a ZKR) voči mestu Žilina ako
vlastníkovi nájomného bytu (vrátane všetkých osób, ktoré žijú v spoločnej dom?ácnosti so
žiadatel'om).

6. Mesto Žilina ako ylastnik nájorn?ííého bytu nezarádí do poradovníka žiadatel'ov žiadost'
opridelenie nájomného bytu žiadatera (vrátane všetkých os«"b, ktoré žijú vspoločnej
domácnosti so žiadaterom), ktorý síce splnil ppdmienku platobnej schopnosti v priebehu 12
mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ooddlženf vzmysle
predchádzajúceho bodu, avšak p.o uplynutí týchto dvanástich mesiacov d'alej neplní svoje
splatné závázky (iné ako tie, ktoré mohli byť uspokojené len v konkurze alebo splátkovým
kalendárorn vzmysle §l66a ZKR) voči mestu Žilina ako vlastníkovi nájomného bytu
(vrátane všetkých osób, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so žiadaterom).

Článok 3
Zaradenie do poradovníka žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu a vyradenie

Žiadatel'a z poradovníka žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu.

1. O zaradení do poradovníka žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu Mestský úrad v Žiline
žiadatel'a písomne informuje vlehote do 30 dní odo dňa podania úplnej asprávnej,.
písormiej žiadosti o pridelenie nájomného bytu.

2. Žiadost' bude zaradená v poradovníku žiadaterov o pridelenie nájomného bytu po dobu
jedného roka odo dňa podania úplnej a správnej žiadosti - doba evidencie.
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3. Žiadost' žiadatera mesto Žilina vyradí z poradovníka žiadatel'ov o pridelenie nájomného
bytu, ak žiadater:
a) prestane spÍňat' počas doby evidencie žiadosti vporadovníku jednu alebo viac

z podn'íienok pre zaradenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu.
b) neoznámi zmeny súvisiace so žiadost'ou do 30 kalendárnych dní od vzniku zmeny,
c) uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré majú rozhodujúci vplyv na

posudzovanie žiadosti,
d) nereaguje na písomnú výzvu Mestského úradu v Žiline 40 stanoveného termínu,
e) si do uplynutia doby evidencie žiadosti nepodá na predpísanom tlačive ,,Ziadost'

o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu".

4. Aktuálny poradovník platných žiadostí bude zverejnený na webovej stránke mesta Žilina.
Vprípade zistenia nezrovnalosti sa móže žiadater vlehote do 30 dní od prvého
zvere.inenia poradovníka písomne obrátit' na Mestský úrad v Žiline vo veci vykonania
nápravy.
Aktualizovaný poradovník platných žiadostí zoradený podra dátumu ich doručenia bude
zverejnený na webovej stránke mesta Žilina saktualizáciou kposlednému dňu
ka}endárneho mesiaca do piatich pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Žiadosti sú evidované v poradovníku pod prideleným evidenčným číslom. Ak žiadater vo
svojej žiadosti uvedie súhlas so zverejnením osobných údajov, bude pri evidenčnom čísle
uvedené aj meno a priezvisko.

Článok 4
Pravidlá pridel'ovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žiljna

1. Nájomné byty vo vlastníctve mesta Žilina sú priderované nasledovne:
a) - 50 % z aktuálne vol'ných prideliterných nájomných bytov pridelí primátor mesta Žilina

podl'a poradia.v poradovníku žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu a

b) 50 % z aktuálne vorných prideliterných nájomných bytov pridelí primátor mesta Žilina
na základe odporúčaní Komisie sociálnej, zdravotnej a bytóvej (d'alej len ,,KSZaB?).
KSZaB rozhodne o pridelení bytov na základe vopred stanove;ných kritérií, na ktorých
sa komisia dohodne, pričom zohrádňuje naliehavost' (urgentnost') situácie žiadaterov.

2. Zarnestnanci odboru soci41neho abytového (d'alej len ,,OSaB?) posúdia zaevidované
žiadosti o pridelenie nájomného bytu z poradovníka, kde zohra4ňujú závažnost' situácie
žiadaterov a to najmá s dórazom na ciel'ové skupiny:

rodiny s det'mi,
osamelých rodičov,
osoby so zdravotným postihnutím,
seniorov,
obete domáceho násilia,
mládež opúšt'ajúca inštitucionálnu či pestúnsku starostlivost',
osoby zabezpečujúce zdravotnícku starostlivost', sociálne a všeobecne prospešné
služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvatel'ov.

Zaínestnanci OSaB vyhodnotia stupeň naliehavosti (urgentnosti) situácie žiadatel'ov
aspoločne posudzovaných os8b= uvedených vžiadosti, pričom posudzujú n@sledovné
skutočnosti:
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a) súčasnú bytovú situáciu žiadatera ako aj spoločne posudzovaných osí"b a spósob jej
financovania, -

b) rodinný stav žiadatera a os«"b spoločne posudzovaných,
c) výchovné pomery v rodine s nezaopatrenými det'mi, stáróstlivost' o výživu a výchovu

detí, plnenie povinnej školskej dochádzky
d) zdravotný stav žiadatel'a a osób spoločne posudzovaných, príp. ich stupeň invalidity,
e) majetkové a sociálne pómery žiadatera a os8b spoločne posuďzovaných,
f) mesačný príjem žiadatera a osób spoločne posudzovaných,
g) dÍ<:ku zamestnania žiaďatera a osób spoločne posudzovaných,
h5 kultúrny, sociálny, zdravotný a ekonomický prínos pre mesto Žilina,
i) iné.

3. Na základe posúdenia zamestnanci OSaB vyberú 20 najurgentnejších žiadostí z I»latného
poradovníka, ktoré doručia č}enom (predložia) KSZaB vo forme podrobnej tábul'ky,
v ktorej budú uvedené všetky zistené skutočposti.

4. Na zasadnutí KSZaB odpreze'ntuje zamestnanec OSaB vybraté ýiadosti a KSZaB odpomčí
na základe skutočností 'uvedený'ch v Čl. 4 ods 2. tohto VZN primátorovi rnesta -Žilina
pridelit' byty žiadatel'om v pomere 50 % z aktuálne vól'ných prideliterných nájomných
bytov. Ak primátor vo výnimočnom prípade rozhodne o pridelení nájomného bytú inak, ako
odporúča komisia, informuje členov K5ZaB o dóvodoch svqjho rozhodnutia. V takom
prípade pridelí primátor byt v zmysle stanovených cierových skupín až po informovaní
členov komisie.

5. Izbovost' pridelenéhó bytu bďde závisiet' od počtu osób tvoriacich spoločnú domácnost':

r

l

r

l : 2 členná domácnost'
3 - 4 členná domácnost'
5 a viac členná domácnost'

r

l

maximálne l izbový byt
maximálne 2 izbový byt
maximálne 3 izbový byt

l
l

l

6. Žiadosti domčené do nadobudnutia účinnosti tohto VZN budú prehodnotené podra Čl. 4,
ods. 2 a ods. 5 tohto VZN.

7. V prípade, ak žiadater výslovne uvedie, že žiada opridelenie bytu iba bežného
štandarďuAcategórie, nestráca póradie vporadovnfku žiadaterov pokiar bude vorný byt
nižšieho štandardu/kategórie.

8. OSaB priebežne vediea evidenciu, kol'ko bytov vo vlastníctve mesta Žilina pridelil primátor
mesta Žilina apodra Čl. 4 ods. 4, kol'ko bytov bolo pridelených z poradovníka a korko bolo
pridelených z evidencie žiadostí o 'výmenu bytov. O tejto skutočnosti bude inforínovat'
predložením ,,informatívnej správy za príslušný kalendárny rok? na prvom zasadnutí
Mestského zastupiterstva v Žiline nasledujúceho kalendáÝneho roka.

9, Mesto Žilina každý mesiac zverejňuje vzmysle Uznesenia č. 256/2017 na svojej web
stránke aktuálny stav pridelených bytov.
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Clánok 5
Podmienky pridel'ovania nájomných bytov postavených s podporou ŠFRB alebo

s dotáciou,'alebo z rozpočtových prostriedkov mesta

1. Oprávnenou fyzickou osobou vnájomnom byte postavenom spodporou ŠFRB alebo
s dotáciou, alebo z rozpočtových prostriedkov mesta Žilina:

a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške
trojnásobku životného minima,

b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjrnom domácnosti najviac vo výške
štvornásobku životného minima, ak:

1. členom tejto domácnosti je oso5a s t'ažkým zdravotným postihnutím,
2. ide o domácnost' osamelého rodiča s nezaopatreným diet'at'om,
3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostliÝost',

vzdelávanie, kultúm alebo ochranu pre obyvaterov obce,

c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivost', náhradná osobná starostlivost', pestúnska
starostlivost' alebo osobitná starostlivost' poručníka podl'a osobitného predpisu,2) ak
táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,

d) oso6a žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje byíová náhrada za byt vydaný podra
osobitného predpisu.3)

Mesačný príjeínžiadatel'a aspoločne posudzovaných osób neínóže byt' nižší ako 70%
životného minima platného k 31. decembm kalendárneho róka predchádzajúceho roku, v
ktorom vznikol nájom bytu. Táto podmienka nemusí byt' splnená pri bytoch II. - IV.
kategórie postavených z rózpočtových prostriedkov mesta.

3. Podmiemy ustanovené v odseku 1. sa posudzujú pri uzatváraní nájomnej zmluvy a na
zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.

2.

4. Pri zist'ovaní príjmov podl'a odseku 1. sa postupuje podl'a osobitného predpisu.4) Mesačný
príjem sa vypočíta z príjmu5) za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol
nájqm bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušnéhó počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem
poberal.

5. Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného @inima domácnosti platných k
31. decembm kalendárneho roka predchádzájúcehó roku, v ktgrom vznikol nájom bytu.

6. K žiadosti o pridelenie nájoínného bytu je žiadatel' a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú
spoločne, povinný po vyzvaní Mestským úradom v Žiline doložit':

2 zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3 zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení násleďkóv niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov a
zákon č. 260/20 1l Z. z o ukončení a spósobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení
zákona NRSR č. 1 8/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
4 zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o ztnene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
5 zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o ztnene a doplnení niektor'ých zákonov v znení neskorších
predpisov
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a) potvrdenie - na účely pridelenia mestského nájomného bytu/opakovaného uzatvorenia
nájomnej zmluvy potvrdeného daňovým úradom,

b) kópiu daňového priznania,
c) ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti

a daňový bonus za predchádzajúci kalendárny rok,
d) potvrdenie zamestnávatera o výške priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci

kalendárny rok,
e) iný príjem za predchádzajúci kalendárny rok (starobný dí"chodok, invalidný d«"chodok,

sirotský dóchodok, sociálne dávky, dávka vnezamestnanosti, materské, rodičovský
príspevok, nemocenské dávky, výživné, prídavok na diet'a a iné),

í) u žiadatel'ov o bezbariérový nájomný byt posudok, že žiadatel' alebo člen rodiny
je občanom s t'ažkým zdravotným postihnutím (,,Príloha k VZN č. 2?).

7. V súlade s § 11 ods. l písm. a) druhého bodu Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania v znení neskorších,predpisov podra ktorého fyzickým osobám žijúcim
v domácnosti, ktorej aspoň jeden z členov zabezpečuje zdravotnícku starostlivost', sociálne
a všeobecne prospešné služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvatel'ov mesto Zilina
prenajme maximálne 1 0% z celkového počtu náj pmných bytov.

Článok 6
Postup pri pridelení nájomných bytov z poradovníka

1. Mestský úrad v Žiline zhodnotí aktuálne spÍňanie podmienok stanovených týmto VZN pre
účely pridelenia nájomného bytu žiadatel'ovi umiestneného v poradovníku na prvom mieste.
KSZaB vprípade splnenia všetkých podmienok stanovených týmto VZNodporučí
primátorovi mesta pridelenie bytu.

2. Ak ,žiadater prestal spÍňat' podmienky pre pridelénie nájoínného bytu stanovené týmto
nariadením, bude vyradený z poradovníka žiadatel'ov.

3. Ak žiadatel', ktorému bol pridelený nájomný byt, bez adekvátneho odóvodnenia neuzatvorí
so správcovskou spoločnost'ou ŽILBYT, s. r. o. zmluvu onájme bytu do posledného
pracovn4ho dňa predchádzajúceho dňu vzniku nájmu, jeho nárok na uzatvorenie nájomnej
zmluvy zaniká.

SO

4. Ak žiadater, ktor?ému bol pridelený nájomný byt, pridelený byt odmietne aj napriek
tomu, že zodppvedá jeho požiadavkáín uvedeným v žiadosti o pri4elenie nájomného bytu
a neuzatvorí nájomnú zmluvu ďo termínu uvedeného na rozhodnutí o pridelení nájomného
bytu, jeho žiadost' bude vyradená z poradovníka žiadatel'ov o nájoínný byt.

Článok 7
'Finančná zábezpeka

1. Žiadater, ktorému je prvýkrát pridelený byt do nájmu, je povinný uhradit' na účet mesta
Žilina finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného základného nájornného pred podpisom
nájomnej zmluvy. Lehota na zloženie finančnej zábezpeký nájomcom nesmie byt' dlhšia
ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy.
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2. Ak nedójde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je rnesto zšilina povinné už zloženú finančnú
zábezpeku bezodkladne žiadaterovi vrátit'.

3. Finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného,
dohodnutých úhrad spojených sužívaním nájomného bytu aprípadných šk6d
sp«"sobených na užívanom nájomnom byte a to po celú dobu trvania doby nájmu. Presné
podmienky jej čerpania a wátenia nájomcovi sú upravené v nájomnej zmluve. Finančnú
zábezpeku vedie mesto Žilina na osobitíom účte zriadenom ría tento účel v banke.

Článok 8
Doba trvania nájmu

1. Pri prvom pridelení nájomného bytu postaveného zrozpo;čtových prostriedkov mesta
podl'a ustanovení tohto VZN je možné nájomnú zmluvu uzatvorit' len na dobu určitú,
vtrvaní najviac na 1 rok s právom na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Vo
výnimočných prípadoch pri prvom pridelení nájomného bytu postaveného z rozpočtových
prostriedkov mesta, m8že byt' nájomná zmluva u1zatvorená na inú dobu nájmu len so
súhlasom primátora mesta Žilina. S nájomcom, ktorému bol pridelený byt postavený
z rozpočtových prostriedkov mesta, ktorý bol v čase pridelenia v havarijnom stave, o čom
musí byt' správcovskou spoločnost'ou ŽILBYT, s. r. 0. spísaný preberací protokol
o technickom stave bytu s priloženou fojodokumentáciou, je možné uzatvorit' nájomnú
zmluvu na dobu neurčitú v prípade preukázania sa vynaložením finančných prostriedkov
na íekonštrukciu bytu, a to minimálne vo výške desat'násobku minimálnej mzdy platnej
vpríslušnom kalendárnom roku asplnení podmienky trvania nájmu na dobu určitú
najmenej počas doby troch rokov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy.

2. Doba nájmu v nájomnom byte postavenom s podporou ŠFRB alebo s dotáciou dohodnutá
v nájomnej zmluve móže byt' najviac 3 roky okrem prípadov ak:
a) nájomca je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným vprílohe k VZN č. 2,

ktorému -sa prenajíma nájomný byt spÍňajúci podmienky ustanovené osobitnýrn
predpisom6), pričom doba nájmu v tomto prípade m«"že byt' najviac desat' rokov,

b) nájomca je osoba podra § 22 ods. 3 písm. d) zákona č. 443/201,O Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorej sa prenajíma nájomný byt, pričom
doba nájmu v tomto prípade móže byt' najviac 10 rokov.

3. Nájomná zmluva na uží'vanie nájomného bytu, ktorý spÍňa podmienky ustanovené
osobitným predpisom7), sa uzavrie len s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti, ktorej
členom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe k VZN č. 2, a ak nemá
žiadóst' ouzatvorenie nájomnej zmluvy od takejto fyzickej osoby, m«'že uzatvorit'
nájoínnú zmluvu na takýto nájomný byt aj s inou fyzickou osobou uvedenou v § 22 ods. 3
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní najviac
na 1 rok.

4. V nájomnej zmluve bude upravené právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu
pri dodržaní podmienok uvedených vnájomnej zmluve azákone č. 443/2010 Z. z.
o dotáciách na rozvoj bývania a Q sociálnom bývaní.

6 § 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
7 § 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
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Článok 9
Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy

1. Mesto Žilina bude informovat' nájomcu o skončení nájmu tri mesiace pred termínom
skončenia nájmu nájomného bytu. Nájomca póžiada na základe žiadosti o opakované
uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskór do 30 dní pred skončením nájmu.

2. Podmienky pre opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktoré musí žiadater avše?tky
osoby, ktoré-s ním žijú v spoločnej domácnosti, spÍňat':
a) ku dřm podania žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy má uhradené

všetky závázky voči mestu ŽiÍina (napr. daň z nehnuternosti,- poplatok za komunálrie
odpady a drobné stavebné odpady), na závázky fyzickej osoby podl'a Čl. 9, ods. 2 písm.
d) sa neprihliada,

. b) nie je nájomcom alebo vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokorvek
bytu alebo rodinného domu,

c) uhrádza nájomné a preddavky na úhradu za plnenia poskytovapé s užívaním bytu
do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Vprípade, že nájomca neuhrádza
pravidelne vstanovenom termíne nájqmné aúhrady spojené sužívaním bytu, ale
ku dňu ukončenia predchádzajúceho nájomného vzt'ahu má všetky záviky voči mestu
Žilina uhradené, mŘže mesto pristúpit' k skráteniu doby nájmu na 6 mesiacov.

V prípade vzniknutého dlhu z predchádzajúceho nájomného vz't'ahu do surny 1000,- €,
m8že mesto Žilina pristúpit' k opakovanéínú uzatvoreniu nájomnej zmluvy len pri
uzatvorení dohody o uznaní dlhu a splátkach so správcovskou spoločnost'ou ZILBYT, s.
r. o., pričom sa doba nájmu skráti na dobu boch mesiacov.

Ak nájomca od prvotného pridelenia nájomného bytu poruší tri dohody o uznaní dlhu
a splátkach, nebude mu umoiené opakovane uzatvorit' n?ájoínnú zmlum (iba v prípade
celkového uhradenia dlhu) a predmetný byt bude musiet' odovzdat' k dispozícií mestu
Žilina.

Vprípade vzniknutého dlhu zpredchádzajúceho nájomného yzt'ahu prevyšujúceho
suínu 1 000,- € móže mesto Žilina pristúpit' kopátovnému uzatvoreniu nájomnej
zmluvy afž po doložení notárskej zápisnice spísanej v zmysle ust. § 45 ods. 2 písm. c)
zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekújoroch aexekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) v platnom znení, pričom sa doba nájmu skráti ná ďobu troch mesiacov.
V notárskej zápisnici žiadater (nájomca) zároveň vyjadrí súhlas spodmienkarni
stanovenýrni týmto VZN a určí mies}o, na któré bude vyprataný vlastníkom nájomného
bytu v prípáde ukončenia nájmu a to na vlastné náklady).

Notársku zápisnicu spísanú na vlastné náklady žiadatera, je žiadater povinný predložit'
v procese posudzovania žiadósti žiadatel'a o opakované uzatvorenie nájomnej zrnluvy.
V prípade, že žiadátel' nedoloží vyššie uvedenú verejnú íistinu (notárska zápisnica)
alebo dohodu o uznaní dlhu a splátkach, žiadaterovi o opakované uzavretie riájomnej
zmluvy nebude vy4ané rozhodnutie o predÍžení doby ffiáj'ffiu a nájomník má povinnost'
byt odovzdat' správcovskej spoloíšnosti ŽILBYT.

d) vprípade, 9e konkurzný príslušníý súd v súlade sustanoveniami štvrtej časti ZKR
právoplatné rozhodol o oddlžení žiadatera o opakované uzatvorenie nájomnéj zrnluvy
(t. j. o tzv. ,,osobnom bankrote"), u ktorého mesto žilina ako vlastník nájomného bytu
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eviduje dlh, tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré rm5žu byt' uspokojené 'iba v
konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a ZKR) Ý rozsahu, v akom nebudú
uspokojené 'V konkurze alebo splátkovým kalendárom, mesto Žiliía ako vlastník
nájorpného bytu, stakýmto žiadaterom oopakované uzavretie nájomnej zmluvy
neuzatvorí novú nájomnú zmluvu, ak žiadater ani po oddlžení neplní svoje splatné
závázky, pričom nejde o pohradávky, ktoré mohli byt' uspokojené len v konkurze alebo
splátkovým kalendárom v zmysle § l 66a ZKR, voči vlastnfkovi nájomného bytu.

e)

t»

pri nájomných bytoch postavených zo ŠFRB alebo sdotágiou azrozpočtových
prostriedkov mesta spÍňa príjmové-podmienky (podl'a zákona č. 443/20 10 Z. z.),

má trvalý pobyt na adrese prideleného nájomného bytu.

g) dodržiava domový poriadok, apravidlá sluQného -správania čipodmienky uvedené
vnájomnej zmluve bez toho, že by boli na nájomcu st'ažnosti zo strany susedov
a ostatných nájomníkov bytového domu. V prípade ich pomšovania, dokladovanými
opakovariými -zápisnicarni polície nájomník stráca nárok na predÍženie nájomriej
zmluvy.

3. K žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy unájomných bytoch postavených
zo ŠFRB alebo s dotáciou a z rozpočtových prostriedkov mesta je žiadatel' a osoby, ktorých
príjmy sa posudzujú spoločne, povinný doložit':

a)

b)
c)

d)

e)

t'»

potvrdenie - na účely pridelenia mestského nájomného bytu/opakovaného uzatvorenia
nájomnej zmluvy potvrdeného daňovým úradom,
kópiu daňového priznania,
ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
a daňový bonus za predchádzajúci kalendárný rok,
potwdenie zamesťnávatel'a o výške priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci
kalerídárny rok,
iný príjem za predchádzajúci kalendárny rok (starobný d8chodok, invalidný d8chodok,
sirotský dóchodok, sociálne dávky, dávka vnezamestnanosti, materské, rodičovský
príspevok, nemocenské dávky, výživné, prídavok na diet'a a Íné),
u žiadatel'ov o bezbariérový nájomný byt posudok, že žiadatel' alebo člen rodiny
je občanom s t'ažkým zdravotným postihnutÍm (,,Príloha k VZN č. 2?).

4. Po splnení všetkých stanovených podmienok bude nájomcovi nájomného bytu vydaný
doklad k opakovanému uzatvoreniu nájomnej zmluvy.

5. Vprípade ak nájomca prestane spÍňat' podmienky ustanovené vtomto VZN, nebude
s ním opakovane uzatvorená nájomná zmluvá anásledne musí nájomný byt odovzdat'
k dispozícií mestu Zilina v lehqte určenej vo výzve ria odovzdanie bytu.

6. Nájomca a osoby tvoriace spoločnú domácnost', ktoré užívajú nájomný byt, sú povinní
sprístupnit' byt- zarnestnancom Mestského úradu vŽiline, správcovskej spoločnosti
ZILBYT, s.r.ó. aMestskej polície Zilina za účelom vykonávania kontroly povinností
vyplývajúcich z nájomnej zmluvy, technického stavu bytu a kontroly os8b nachádzajúcich
sa-vnájomnom byte. Vprípade nesprístupnenia bytu trikrát, to bude mesto -Žilina
považovat' za dóvod nepredÍženia nájomnej zmluvy.
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Článok 10
Výmena bytu

1. Výmenu bytov m«"žu nájomcovia nájomných bytov uskutočňovat' po predchádzajúcom
súhiase vlastníka bytu-mesta Žilina. Sú51as navýmenu nájomných bytov dáva
primátor mesta na základe podkladov Mestského úradu v žiline v spolupráci s KSZaB
Mestského zastupitel'stva, ktorá odporúča, resp. neodporúča primátorovi mesta výmenu
nájomcov. Zohl'adňuje sa najmá neschopnost' uhrádzat' nájomné, zmena izbovosti bytovej
jednotky z objektívnych dóvodov a výmena bytu zo zdravotných dóvodov.

2. Výmena mestských nájomných bytov sa rm5že uskutočnit' na základe vzájomnej
dobrovol'íej dóhody nájómcov alebo dohody medzi nájomcom a mestom Žilina. Dohoda
o výrnene bytov musí mat' písomnú forínu, musí byt' vlastnoručne podpísaná všetkými
nájomcami, ktorých sa výmena bytu dotýka, od«"vodnená amusí byt' doručená na
Mestský úrad v Žiline. Žiadat' o výmenu nájomného bytu ú»žu len nájomcovia, ktorí ku
dňu podania žiadosti o výmenu bytu majú uhradené všetky záv?y voči meštu Žilina. Aj

e platí obdobne podmienka pre neuskutočnenie výmenu bytov, ako jeprípadi
vČl.:

v tomto

uvedená v Čl. 2 bod 5 VZN. Výmena do vol'ného bytu sa m8že uskutočnit' z dóvodu
vylepšenia bytových podmienok nájomcu, prípadne zdóvodu neschopnosti nájomcu
uhřádzat' predpísané nájomné len na základe žiadosti o výrnenu bytu. Na tento dmh
výmeny móže7mesto žilina vyčlenit' jeden z uvorneriých aÍebo novopostavených byíov
z celkového počtu bytov prerokovávaných na zasadnutí KSZaB. Pri výmene na nižšiu
izbovost' z dóvodu neschopnosti uhrádzat' predpísané nájomné je podmienkou uzavretá
dohoda ouznaní dlhu auzavretý splátkový kalendár S0 správcovskou spoločnost'ou
ŽILBYT, s. r. o. V prípade vzniku mimoriadnej situácie, kedy je' mesto Žilina povinné
zabezpečit' nájomcoyi s platnou nájoínnou zmluvou náhradné bývanie, m6že byt' nájomca
uprednostnený pred žiadaterom z poradovníka žiadaterov o pridelenie nájomného bytu.

3. Pred Výmenou bytu je nájomca povinný umožnit' prenajímaterovi obhliadku nájomnéhó
bytu za účelom vykonania kontroly technického stavu bytu.

4. V prípade už zrealizovanej výmeny bytu, o d'alšiu móže nájomca požiadat? až o 2 roky.

Článok 12
Osobitné ustanovenia

1. Mesto Žilina zachová nájomný charakter bytov obstaraných podl'a zákona č. 443/201 0 Z. z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociáloom bývaní najmenej 20 rokov. Pri bytových
domoch obstaraných do nadobudnutia účinnosti tóhto VZN mesto Žilina zachová nájomný
charakter po dobu najmenej 30 rokov.

2. Vo zvlášt' odóvodnených prípadoch móže o výnimke z tohto VZN pri dodržaní ustanovení
pííslušných právnych -predpisov, rozhodnút' p'rimátor mesta Žilina - v spolupráci s KSZaB
pri MsZ v Ziline.
Zvlášt' odóvodíiené prípady pre účely tohto VZN sú:
- zabezpečenie bývania fyzickej osoby pri vzniku mimoriadnej havarijnej situácie
(v dósledku požiaru, záplavy, víchrice apod.)sp8sobenej nezávisle od jej konania
na dobu určitú, ktorá je nevyffiutná na odstránenie dósledkov vzniknutej havarijnej
situácie, najviac však na dobu jedného roka s možnost'ou opakovaného uzavretia zmluvy
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o nájme nájomného b?ytu na základe súhlasu primátora mesta v súlade s podmienkami
stanovenými týmto nariadením,
- zabezpečenie bývania fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii na dobu určitú,
ktorá je nevyhnutná na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie, najviac však na dobu
jedného roka s možnost'ou opakovaného uzavretia zmlí.ivy o nájme nájomného bytu
na základe súhlasu primátora mestá vsúlade spodmienkami stanovenými týmto
nariadením.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

1. Nadobudnutím účimiosti tohto VZN sa mší Všeobecne závázné nariadenie č. 4/2017,
Všeobecne závázné nariadenie č. 12/2017 a Všeobecne záviné nariadenie č. 4/2018.

2. Toto všeobecne závÝné nariadenie bolo schválené Mestským zastupitel'stvom v Žiline dňa
02.12.2019.

3. Toto všeobecne závmné nariadenie nadobúda účinnóst' 15. dňom vyvesenia na úradnej
tabuli mesta, t. j. 27.12.2019.

Ť

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Zilina
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i

1) Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania ao sociálnom bývání v znení
neskorších predpisov

2) Zákon č. 36/2005 Z. z. orodine aozmene adoplnení iiiektorých zákonov vznení
neskorších predpisov

3) Zákon č. 403/1990 Zb. ozmiernení následkov niektorých rnájetkových krívd vznení
neskorších predpisov azákon č. 260/2011 Z. zoukončení asp6sobe usporiadania
niektorých nájomných vzt'ahov kbytom ao doplnení zákona NRSR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov

4) Zákon 'č. 601/2003 Z. z: o životnom minime ao zmene adoplriení niektorých zákonov
v znení neskorších jredpisov

5) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

6) Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

7) Zákon č. 403/1990 Zb. ozmiernení následkov niektorých majetkových krívd vznení
neskorších predpisov azákon č. 260/2011 Z. zoukončení asp«'sobe usporiadania
niektorých nájomných vzt'ahov k bytom a o doplnení zákona NRSR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov

8) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niéktorých zákonov
v znení neskorších predpisov

a 9) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime ao zmene adoplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

10) § 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisóv
l 1) § 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
12) § 2 ods. 1, písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom

bývaní
13) § 2 ods. 1, písm. f) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom

bývaní
14) § 2 ods. 1, písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotácÍách na rozvoj bývania a o sociálnom

bývaní
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Príloha k VZN č. l

ZOZNAM MESTSKÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV VŽILINE, KTORÉ BOLI OBSTARANE
Z PROSTRIEDKOV ŠFRB A MVaRR SR:

1. Byty postavené s pomocou ŠFRB:

a) Bežný štandard8

Borová 8110/43/45

Jura Hronca 3407/1,3
. Jura Hronca 3408/5,7,9

JuraHronca3409/./11,13
JuraHronca3366/15,17
Jura Hronca 3 3 65/ 19,21,23 ,25
Korzo 3398/10,12
Korzo 3453/4,6
Korzo 3406/5,7
Korzo 3405/ 1,3
Korzo 3399/17,19
Korzo 3466/ 1l,13
Korzo 8434/29,3l
Korzo 8435/33,35
Petzvalova 8598/1,3,5,7,9'
Petzvalova 8501/43A, 43B
Petzvalova 8502/43C, 43D
Kempelenova 3403/45, 47, 49
Kempelenova 34Q1/39, 41, 43
Kempelenova 3404/35, 37
Kempelenova 3402/29, 31, 33
Kempelenova 3414/25, 27
Segnerova 3400/2, 4, 6

b) Nižší štandard9

Í3ratislavská 8535/36A
Brati.slavská 8593/50A

2. Byty postavené z prostriedkov dotácie MVaRR SR: '

Beiý štandard'o

Jedlííova 3427/27, 29, 31
Petzvalova 3369/17, 19, 21

ZOZNAM MESI'SKÝCH NÁJOMNÝCIH BYTOV V ŽILINE, KTORÉ BOLI OBSTARANÉ
Z ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV MESTA ŽILINA:

1) Byty I. kategórie
Solinky, Vlčince, Hliny, Staré Mesto, Hájik, bytové domy: Predínestská 1610/86, Košická 8392/2A, Pri Rajčianke
2911/40, 3620/60

2) Byty nižšej kategórie
Staré mesto - ulica Bratislavská (okrem bytov postavených s podporou ŠFRB)

8 § 2 ods. 1, písm. e) zákona č. 443/20 10 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
9 § 2 ods. 1, písm. f) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvo3 bývania a o sociálnom bývaní
lo§ 2 ods. 1, písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
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Príloha k VZN č. 2

Zoznam zdravotných postihnutí

Rozt'rúsená mozgovomiechová slleróza
a) stredne t'ažká forma,
b) t'ažká forma (triparéza a kvadruparéza).

2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy - t'ažká forma (s riemožnost'ou samostatného
pohybu).
Čiastočrié a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového póvodu)
a) hemiplégia,
b) paraplégia,
c) kvadraplégia,
d) hemiparéza t'ažkého stupňa,
e) paraparéza t'ažkého stupňa,
f) kvadraparéza t'ažk4ho stupňa.

4. Poškodenie miechy
a) hemiplégia,
b) paraplégia, a
c) kvadraplégia,
d) hemiparéza t'ažkéhp stupňa,
e) paraparéza ťažkého stupňa,,
f) kvadraparéza t'ažkého stupňa.
Spondylartritída ankylozujúca - Bechterevova choroba - ťažký stupeň postihnutia chrbtice
s -ankylózou bedrových kÍbov.
Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, BeckeroÝ typ a pod.),
zápalové myozitídy, poiyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické
a) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti,
b) t'ažká forrna (imobilita).

7. Myasténia gravis, myastenický syndróm - t'ažké foríny s výrazným obrnedzením hýbavosti.
8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny.
9. Strata oboch dolných končatín v stehne.
10. Strata jednej doinej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi

aíputačnými kýpt'ami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpt'a.
11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kÍbe alebó s vermi krátkym arnputačným

kýpt'om.
12. S'trata jednej ďolnej končatiny v stehne po kolepný kÍb.
13. Strata oboch dolných končatín v predkolení.
14. Stuhnutie oboch bedrových kÍbov

a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.

15. S-tuhnutie jedného bedrového kÍbu v nepriaznivom postavenf.
16. Stuhřiutie -oboch kolenných kÍbov

a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.

1.

3.

5.

6.

>

i
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