










NÁVRH NA ÚPRAVU EKONOMICKÉHO NÁJMU V BEZBARIÉROVÝCH BYTOCH, KTORÉ BOLI OBSTARANÉ Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

























Dôvodová správa


Výška nájmu bezbariérových bytov, ktoré boli obstarané z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v meste Žilina bola do 31.08.2007 stanovená v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. januára 2003 č. R-1/2003, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov.
Na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2007 uznesením        č. 45/2007 bola schválená Úprava ekonomického nájmu bytov, ktoré boli obstarané z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania z 2,5 %  z obstarávacej ceny bytu na 3,32 % z obstarávacej ceny bytu.
Na 7. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27. 08. 2007 uznesením       č. 64/2007 bolo doplnené uznesenie mestského zastupiteľstva č. 45/2007 za dňa 25.06.2007 o termín účinnosti od  01.09.2007.
Podľa Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky             z 22. decembra  2003 č. V-1/2003 o regulácií cien nájmu bytov, maximálne ceny ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov po 1. februári 2001 a v prípade výstavby, prestavby, alebo dostavby bytov skolaudovaných po 1. februári 2001, sa určujú vo výške 5% z obstarávacej ceny bytu.
Do obstarávacej ceny bytu sa pre účely stanovenia ekonomického nájmu započítava cena stavby, cena projektovej dokumentácie a cena inžinierskych činností súvisiacich s prípravou a zhotovením stavby. Do ekonomického nájmu nie sú zahrnuté ceny služieb spojených s užívaním bytu, napríklad osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome, používanie výťahu, odvoz smetí, dodávka tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody, dodávka pitnej vody atď.
Schválenými uzneseniami sa zmenila aj výška ekonomického nájmu v bezbariérových bytov, čo spôsobilo obyvateľom značné existenčné problémy. 
Ako sme už uviedli, niektorí nájomníci bezbariérových nájomných bytov sa ocitli vzhľadom na uvedenú zmenu v situácii, že nedokážu platiť uvedené nájmy. Mesto sa rozhodlo týmto nájomníkom výjsť v ústrety a z toho dôvodu predložilo tento návrh na zníženie ekonomického nájmu v bezbariérových nájomných bytoch obstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Ekonomické nájomné v bezbariérových bytov, ktoré boli obstarané z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania sa upravuje nasledovne:  
Nájomníci v bezbariérových nájomných  bytoch  budú uhrádzať zo sumy ekonomického nájomného  percentá podľa tabuľky č. 1.  

Tabuľka č. 1
Čistý mesačný príjem na osobu v rozsahu od - do
Platby z ekonomického nájomného
0,--Sk –  5 999,-- Sk
35 %
6 000,-- Sk – 7 999,-- Sk
50 %
8 000,-- Sk – 9 999,-- Sk
65 %
10 000,--Sk – 11 999,-- Sk
75 %
12 000,-- Sk – 13 999,-- Sk
85 %
14 000,-- Sk – a viac
100 %


Povinnosti občanov bývajúcich v bezbariérových  bytoch obstaraných  z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v meste Žilina:
Nájomník je povinný každú zmenu jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb ihneď nahlásiť Mestskému úradu v Žiline, kompetentnému oddeleniu. 
Ekonomický dopad na finančnú situáciu mesta Žilina schválením predloženého návrhu:
Úprava ekonomického nájmu v bezbariérových nájomných bytoch obstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania podľa priloženého návrhu predstavuje približne sumu spolu 20 000,- Sk mesačne. 




