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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. ____/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o postupe pri prideľovaní nájomných bytov pre sociálne
účely v meste Žilina a Internú smernicu spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na vymáhanie
pohľadávok za nájomné byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Žilina

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Na Mestskom zastupiteľstve v Žiline, konanom dňa 28.9.2020 bolo schválené Uznesenia č.
150/2020, ktoré pojednáva o potrebe riešiť situáciu ľudí, ktorí sú nájomníkmi mestských
nájomných bytov pre sociálne účely a majú neuhradené dlhy na nájomnom, resp. majú
nesplnené pohľadávky voči mestu Žilina. Na danom zastupiteľstve bolo ústne prisľúbené, že sa
tejto téme bude vedenie mesta Žilina venovať podrobnejšie na osobitnom stretnutí v priebehu
niekoľkých týždňov.
Dňa 21.10. 2020 sa uskutočnilo on – line pracovné stretnutie primátora mesta Žilina,
zodpovedných pracovníkov Odboru sociálneho a bytového, spoločnosti Žilbyt s.r.o.
a poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorí prejavili záujem o riešenie problematiky vzniku
dlhov v nájomných bytoch.
Ako výsledok pracovného stretnutia vznikol záväzok vedenia mesta predložiť na prvé Mestské
zastupiteľstvo v roku 2021 Informatívnu správu o postupe prideľovania nájomných bytov
a vymáhania pohľadávok za nájomné byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Žilina.
Informatívna správa pozostáva z prevencie vzniku pohľadávok – dlhov na nájomnom a z
Internej smernice spoločnosti Žilbyt s.r.o. na vymáhanie pohľadávok za nájomné byty
a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Žilina.
Materiál je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá dopad na rozpočet
mesta Žilina.
Komisia sociálna, zdravotná a bytová odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline zobrať
na vedomie „Informatívnu správu o postupe pri prideľovaní nájomných bytov pre sociálne
účely v meste Žilina a Internú smernicu spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na vymáhanie pohľadávok
za nájomné byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Žilina“. Výsledok hlasovania 9/0/0
(z celkového počtu 9 členov).
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Informatívna správa o postupe pri prideľovaní nájomných bytov pre
sociálne účely v meste Žilina a Interná smernica spoločnosti Žilbyt, s.r.o.
na vymáhanie pohľadávok za nájomné byty a nebytové priestory
vo vlastníctve mesta Žilina
Prideľovanie nájomných bytov na sociálne účely v meste Žilina upravuje VZN č. 18/2019
v znení VZN č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných
bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.
VZN č. 18/2019 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 02.12.2019 a
nadobudlo účinnosť 27.12.2019, VZN č. 11/2020 bolo schválené MZ dňa 28.09.2020
a nadobudlo účinnosť 23.10.2020. Účelom týchto záväzných nariadení je stanovenie
podmienok, posudzovania a postupu pri prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta,
opakovanom uzavretí zmluvy o nájme, výmene bytu a doby trvania.

1. Prevencia vzniku pohľadávok - dlhov na nájomnom
Pred prvým pridelením nájomného bytu na sociálne účely zamestnanci referátu
bytového v spolupráci so zamestnancami referátu sociálno-právnej ochrany a sociálnej pomoci
vykonávajú sociálne šetrenie v prirodzenom prostredí žiadateľa. Cieľom šetrenia je overenie
údajov uvedených v žiadosti o pridelenie nájomného bytu a dôkladné preskúmanie sociálnej
situácie žiadateľa, ktorý uviedol, že sa nachádzajú v urgentnej bytovej situácií a jeho súčasné
bývanie je nevyhovujúce.
Zároveň sa overujú aj údaje o osobách, ktoré budú bývať v spoločnej domácnosti žiadateľa.
Žiadateľ zároveň musí uviesť, akou mierou je jeho domácnosť zaťažená nákladmi na bývanie,
a teda aj ohrozená stratou bývania v existujúcom byte či ubytovni (predpoklad platobnej
schopnosti v mestskom nájomnom byte).
Zamestnanci vyhodnotia stupeň naliehavosti (urgentnosti) situácie žiadateľov a osôb spoločne
posudzovaných, pričom posudzujú nasledovné skutočnosti:
a) súčasnú bytovú situáciu žiadateľa ako aj spoločne posudzovaných osôb a spôsob jej
financovania, zisťuje sa aj počet členov domácnosti a preplnenosť bývania,
b) rodinný stav žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných,
c) výchovné pomery v rodine s nezaopatrenými deťmi, starostlivosť o výživu a výchovu
detí, plnenie povinnej školskej dochádzky,
d) zdravotný stav žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných, príp. ich stupeň invalidity,
e) majetkové a sociálne pomery žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných,
f) mesačný príjem žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných,
g) dĺžku zamestnania žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných,
h) kultúrny, sociálny, zdravotný a ekonomický prínos pre mesto Žilina a pod.
K žiadosti o pridelenie nájomného bytu je žiadateľ a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú
spoločne, povinný doložiť:
a) potvrdenie - na účely pridelenia mestského nájomného bytu/opakovaného uzatvorenia
nájomnej zmluvy potvrdeného daňovým úradom,
3

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 zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci
kalendárny rok,
e) iný príjem za predchádzajúci kalendárny rok (starobný dôchodok, invalidný dôchodok,
sirotský dôchodok, sociálne dávky, dávka v nezamestnanosti, materské, rodičovský
príspevok, nemocenské dávky, výživné, prídavok na dieťa a iné),
f) u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt posudok, že žiadateľ alebo člen rodiny je
občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
Minimálny mesačný príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb pri prvom pridelení
nájomného bytu nemôže byť nižší ako 70% životného minima platného k 31. decembru
kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.
Každý nájomca je pri podpise nájomnej zmluvy v správcovskej spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.
dôkladne oboznámený s právami a povinnosťami, spojenými s nájmom bytu, ktoré sú upravené
v Občianskom zákonníku a VZN. Je informovaný, že pri porušovaní VZN a zmluvy mu nebude
opakovane uzatvorená nájomná zmluva (napr. neoprávnené prenajímanie bytu inej osobe,
porušovanie domového poriadku, nesprístupnenie bytu, neplnenie si povinnosti platiť nájomné
za byt a preddavky za služby poskytované s užívaním bytu a pod).
Zamestnanci mesta Žilina uskutočňujú námatkové kontroly v nájomných bytoch a nájomca
a osoby tvoriace spoločnú domácnosť sú povinní umožniť na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej
miere vstup do nájomného bytu. Zároveň sú povinní sprístupniť nájomný byt správcovskej
spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., MP, ministerstvu príslušného úradu a iným kontrolným orgánom
s cieľom výkonu kontroly technického stavu nájomného bytu a kontroly osôb nachádzajúcich
sa v nájomnom byte. V prípade nesprístupnenia bytu trikrát to bude mesto považovať za dôvod
nepredĺženia nájomnej zmluvy.
Žiadosť o prvé pridelenie mestského nájomného bytu:
Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba, ktorá:
- dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony pred dovŕšením
18. roku veku uzatvorením manželstva v zmysle osobitných právnych predpisov,
- ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt na území mesta Žilina viac ako 3 roky
nepretržite pred podaním žiadosti, vo výnimočných prípadoch občanovi bez trvalého
pobytu na území mesta Žilina môže dať súhlas k zaevidovaniu žiadosti o pridelenie
nájomného bytu len primátor mesta Žilina na základe odôvodnenej žiadosti o udelenie
výnimky z trvalého pobytu pre zaradenie žiadosti o pridelenie nájomného
bytu do poradovníka žiadateľov,
- má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené záväzky voči
mestu Žilina vrátane všetkých osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so
žiadateľom (napríklad daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, a iné) a žiadateľ ani osoby s ním žijúce v spoločnej domácnosti nie
sú nájomcom bytu vo vlastníctve mesta Žilina alebo vlastníkom alebo podielovým
spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu.
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Fyzická osoba, ktorá bola právoplatným rozhodnutím príslušného konkurzného súdu v súlade
s ustanoveniami štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“) oddlžená, je oprávnená podať žiadosť
o pridelenie nájomného bytu až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o oddlžení (uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo uznesenia o
určení splátkového kalendára), a to za predpokladu, že v priebehu týchto dvanástich
mesiacov plnila riadne a včas všetky svoje záväzky (iné ako tie, ktoré mohli byť uspokojené
len v konkurze alebo splátkovým kalendárom v zmysle §166a ZKR) voči mestu Žilina ako
vlastníkovi nájomného bytu (vrátane všetkých osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so
žiadateľom).
Nájomné byty vo vlastníctve mesta Žilina sa prideľujú:
- 50 % z aktuálne voľných prideliteľných nájomných bytov pridelí primátor mesta Žilina podľa
poradia v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu a
- 50 % z aktuálne voľných prideliteľných nájomných bytov pridelí primátor mesta Žilina na
základe odporúčaní Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej (ďalej len „KSZaB“).
Osoba, s ktorou môže byť uzatvorená nájomná zmluva - príjem domácnosti 1. pridelenie:
Oprávnenou fyzickou osobou, ktorej je poskytované sociálne bývanie v byte je:
a) osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte je
najviac vo výške trojnásobku životného minima,
b) osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte je
najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak
1. osoba žijúca v byte je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3. aspoň jedna z osôb žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie
služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce,
c) osoba, ktorá žije v byte sama a ktorej mesačný príjem je najviac vo výške štvornásobku
životného minima,
d) osoba, ktorá nepresiahla vek 30 rokov a
1.ktorej sa skončilo poskytovanie starostlivosti v zariadení na základe rozhodnutia súdu o
neodkladnom opatrení, výchovnom opatrení alebo ústavnej starostlivosti,
2.ktorej zanikla náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobná
starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu, alebo
3.ktorá bola zverená do starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča na základe
neodkladného opatrenia a pred dovŕšením jej plnoletosti bol podaný návrh na zverenie
tejto osoby do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo na
ustanovenie poručníka tejto osobe podľa osobitného predpisu,
e) osoba, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu,
f) osoba, ktorej sa poskytuje bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Pri prvom pridelení nájomného bytu postaveného s podporou ŠFRB alebo dotáciou alebo
z rozpočtových prostriedkov mesta je možné nájomnú zmluvu uzatvoriť len na dobu
určitú, v trvaní najviac na 1 rok s právom na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy.
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Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy:
Mesto Žilina informuje nájomcu o skončení nájmu tri mesiace pred termínom skončenia nájmu
nájomného bytu. Nájomca požiada na základe žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej
zmluvy najneskôr do 30 dní pred skončením nájmu.
Podmienky pre opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktoré musí žiadateľ a všetky osoby,
ktoré s ním žijú v byte, spĺňať:


príjmové podmienky:
a) oprávnená osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb
žijúcich v byte nie je vyšší ako štvornásobok životného minima,
b) oprávnená osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb
žijúcich v byte nie je vyšší ako päťnásobok životného minima, ak
1. osoba žijúca v byte je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3. aspoň jedna z osôb žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a
ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov
obce,
c) osoba, ktorá žije v byte sama a ktorej mesačný príjem je najviac vo výške päťnásobku
životného minima,



ku dňu podania žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy má uhradené
všetky záväzky voči mestu Žilina (napr. daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady),



nie je nájomcom bytu vo vlastníctve mesta Žilina alebo vlastníkom alebo podielovým
spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu,



uhrádza nájomné a preddavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do
25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

V prípade, že nájomca neuhrádza pravidelne v stanovenom termíne nájomné a úhrady
spojené s užívaním bytu, ale ku dňu ukončenia predchádzajúceho nájomného vzťahu má
všetky záväzky voči mestu Žilina uhradené, pristupuje mesto k skráteniu doby nájmu na
6 mesiacov.
V prípade vzniknutého dlhu z predchádzajúceho nájomného vzťahu do sumy 1 000 €, môže
mesto Žilina pristúpiť k opakovanému uzatvoreniu nájomnej zmluvy len pri uzatvorení
dohody o uznaní dlhu a splátkach so správcovskou spoločnosťou ŽILBYT, s. r. o., pričom sa
doba nájmu skráti na dobu troch mesiacov.
Ak nájomca od prvotného pridelenia nájomného bytu poruší tri dohody o uznaní dlhu
a splátkach, nebude mu umožnené opakovane uzatvoriť nájomnú zmluvu, iba v prípade
celkového uhradenia dlhu.
V prípade vzniknutého dlhu z predchádzajúceho nájomného vzťahu prevyšujúceho sumu
1 000 € môže mesto Žilina pristúpiť k opätovnému uzatvoreniu nájomnej zmluvy až po
doložení notárskej zápisnice spísanej v zmysle ust. § 45 ods. 2 písm. c) zákona č. 233/1995
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Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení,
pričom sa doba nájmu skráti na dobu troch mesiacov.
V prípade, že konkurzný príslušný súd v súlade s ustanoveniami štvrtej časti ZKR právoplatne
rozhodol o oddlžení žiadateľa o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy (t. j. o tzv. „osobnom
bankrote“), u ktorého mesto Žilina ako vlastník nájomného bytu eviduje dlh, tak, že dlžníka
zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým
kalendárom, mesto Žilina ako vlastník nájomného bytu, s takýmto žiadateľom o opakované
uzavretie nájomnej zmluvy neuzatvorí novú nájomnú zmluvu, ak žiadateľ ani po oddlžení
neplní svoje splatné záväzky, pričom nejde o pohľadávky, ktoré mohli byť uspokojené len
v konkurze alebo splátkovým kalendárom v zmysle §166a ZKR, voči vlastníkovi nájomného
bytu.
V prípade ak nájomca nespĺňa podmienky k opakovanému uzatvoreniu nájomnej
zmluvy, nie je s ním uzatvorená nájomná zmluva a je vyzvaný na odovzdanie bytu
správcovskej spoločnosti Žilbyt, s.r.o.
Výmena bytu
Výmenu bytov môžu nájomcovia nájomných bytov uskutočňovať po predchádzajúcom súhlase
vlastníka bytu – mesta Žilina. Súhlas na výmenu nájomných bytov dáva primátor mesta na
základe podkladov Mestského úradu v Žiline v spolupráci s KSZaB Mestského zastupiteľstva,
ktorá odporúča, resp. neodporúča primátorovi mesta výmenu nájomcov. Zohľadňuje sa najmä
neschopnosť uhrádzať nájomné, zmena izbovosti bytovej jednotky z objektívnych dôvodov a
výmena bytu zo zdravotných dôvodov.
Výmena mestských nájomných bytov sa môže uskutočniť na základe vzájomnej dobrovoľnej
dohody nájomcov alebo dohody medzi nájomcom a mestom Žilina. Žiadať o výmenu
nájomného bytu môžu len nájomcovia, ktorí ku dňu podania žiadosti o výmenu bytu majú
uhradené všetky záväzky voči mestu Žilina. Aj v tomto prípade platí podmienka: Fyzická
osoba, ktorá bola právoplatným rozhodnutím príslušného konkurzného súdu v súlade s
ustanoveniami štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“) oddlžená, je oprávnená podať žiadosť výmenu
nájomného bytu až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o oddlžení (uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo uznesenia o určení splátkového kalendára),
a to za predpokladu, že v priebehu týchto dvanástich mesiacov plnila riadne a včas všetky svoje
záväzky (iné ako tie, ktoré mohli byť uspokojené len v konkurze alebo splátkovým kalendárom
v zmysle §166a ZKR) voči mestu Žilina ako vlastníkovi nájomného bytu (vrátane všetkých
osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so žiadateľom.
Výmena do voľného bytu sa môže uskutočniť z dôvodu vylepšenia bytových podmienok
nájomcu, prípadne z dôvodu neschopnosti nájomcu uhrádzať predpísané nájomné len na
základe žiadosti o výmenu bytu. Na tento druh výmeny môže mesto Žilina vyčleniť dva
z uvoľnených alebo novopostavených bytov z celkového počtu bytov prerokovávaných na
zasadnutí KSZaB.
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Pri výmene na nižšiu izbovosť z dôvodu neschopnosti uhrádzať predpísané nájomné je
podmienkou uzavretá dohoda o uznaní dlhu a uzavretý splátkový kalendár so správcovskou
spoločnosťou ŽILBYT, s. r. o.
V prípade už zrealizovanej výmeny bytu, o ďalšiu môže nájomca požiadať až o 2 roky.
Intervencia a aktívny prístup Odboru sociálneho a bytového pri predchádzaní vzniku a
znižovaní dlhov na nájomnom v nájomných bytoch
Za základný predpoklad dosahovania úspechov v oblasti práce s nájomníkmi v nájomných
bytoch a znižovania dlhov na nájomnom považujeme intenzívnu komunikáciu a spoluprácu
terénnych sociálnych pracovníkov, zamestnancov referátu bytového, referátu sociálno-právnej
ochrany detí a zamestnancov spoločnosti Žilbyt, s.r.o.. Spolupráca pozostáva z včasného
informovania o osobách, ktoré sa ocitli alebo by sa mohli na základe zistení z terénneho
sociálneho šetrenia ocitnúť z rôznych dôvodov v platobnej neschopnosti a následného
poskytnutia sociálneho poradenstva a sociálnej pomoci.
Ako vhodný nástroj na konkrétnu formu pomoci rodinám bývajúcim v nájomných bytoch či
znevýhodneným skupinám obyvateľov sa nám osvedčilo zriadenie komunitných centier, v
ktorých pracujú terénni sociálni pracovníci. Ich pôsobením sa vytvára priestor a možnosť
bližšieho kontaktu a budovania dôvery medzi nájomcom a zamestnancom centra.
V súčasnosti má mesto Žilina Komunitné centrum na Bratislavskej ulici, Kanceláriu terénneho
sociálneho pracovníka na Košickej ulici a aktuálne prebieha zriadenie Komunitného centra na
Hájiku. Na jeseň 2020 boli prijaté do pracovného pomeru na Odbore sociálnom a bytovom
ďalšie posily, a to tri nové terénne sociálne pracovníčky. V súčasnosti teda pre mesto Žilina
pracuje 6 terénnych sociálnych pracovníkov. Ich cieľom je nielen pomáhať odstraňovať
negatívne sociálne javy a dopady životných situácií u obyvateľov, ale pôsobiť aj v oblasti
prevencie, a tým predchádzať vzniku akútnych krízových situácii. Terénni sociálni pracovníci
pri svojej práci vychádzajú vždy z potreby aktivizácie klienta a jeho okolia, súčinnosti klienta
pri analýze jeho sociálnej situácie. V rámci svojich kompetencií naši terénni sociálni pracovníci
poskytujú sociálnu pomoc a poradenstvo v oblasti financií, zdravia, vzdelávania, bývania a
zamestnania.
Na základe doterajších skúsenosti a na základe analýzy potrieb a nedostatku, ktorý bol
zaznamenaný našimi terénnymi sociálnymi pracovníkmi u osôb z marginalizovaných skupín,
osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, sme vyhodnotili práve oblasť
zamestnania ako sféru, kde je nevyhnutná rozsiahlejšia pomoc a podpora zo strany odborníka.
Z tohto dôvodu sme reagovali na novú internú výzvu v rámci implementácie NP TSP II
a v januári 2021 bol podaný projekt na obsadenie pozície odborného pracovníka so
zameraním na zamestnanie. Uvedomujeme si, že pravidelný príjem z pracovnej činnosti je
jedným z dôležitých nástrojov ochrany pred chudobou a sociálnym vylúčením.
Hlavnou prekážkou v zamestnateľnosti osôb z ohrozených skupín je hlavne nedostatočná
úroveň pracovných zručností a samotného vzdelania, ako aj nízke povedomie o zdravých
návykoch bežného sociálneho prostredia. Ide o dlhodobý proces, na ktorého riešení je potrebné
systematicky pracovať v spolupráci s inými kompetentnými organizáciami a inštitúciami.
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V každodennej praxi, pri práci s ohrozenými rodinami, vidíme nedostatky alebo úplnú absenciu
podpory a motivácie detí zo strany rodičov v oblasti vzdelávania a zdôraznenia jeho dôležitosti
v príprave na budúci samostatný život. Preto sa ako nevyhnutnosť javí práca s celými rodinami,
v rámci ktorých sa má vytvárať zdravý názor na nevyhnutnosť a dôležitosť uplatnenia sa na
trhu práce a udržanie si existujúceho zamestnania, resp. bývania.
Našou snahou je zamerať sa predovšetkým na:
 aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie rodín a poskytovanie základného poradenstva:
- v oblasti zamestnania, udržania zamestnania, zvyšovanie kvalifikácie,
- v oblasti financií, úhrad za nájomné, znižovanie dlhov, dodržiavanie povinností
vyplývajúcich z nájomných zmlúv,
 individuálne plánovanie riešenia finančného problému človeka, tvorba individuálnych
krokov rozvoja sociálnych zručností a kompetencií v súvislosti so zamestnaním sa,
 aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potencionálnych zamestnávateľov a následná
komunikácia s cieľom uľahčenia procesu nástupu do práce, podpora klienta,
 spolupráca so zainteresovanými inštitúciami a organizáciami: Centrum právnej
pomoci, UPSVR, Sociálna poisťovňa, pracovné agentúry a pod..

2. Interná smernica spoločnosti Žilbyt s.r.o.
Interná smernica spoločnosti Žilbyt s.r.o. na vymáhanie pohľadávok za nájomné byty
a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Žilina bola spracovaná za účelom zjednotenia
postupu spoločnosti Žilbyt pri vzniknutých pohľadávkach a ich správu. Smernica sa vzťahuje
na pohľadávky vzniknuté zo zákona a zo zmluvy (napr. kúpna zmluva, nájomná zmluva a pod.)
a ich správou sa myslí evidencia a kontrola dodržiavania lehoty splatnosti.
Interná smernica je prílohou tejto informatívnej správy.
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