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Obec Kovarce na základe ustanovenia § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa zákona  NR SR č. 607/2003 Z.z o Štátnom 

fonde rozvoja bývania a v súlade s výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších 

predpisov   

 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 

o podmienkach prideľovania nájomných bytov  

vo vlastníctve obce Kovarce 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky 

prideľovania bytov vo vlastníctve obce Kovarce (ďalej len „nájomné byty“), ktoré budú 

financované z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, z úveru Štátneho 

fondu rozvoja bývania SR (ďalej len „podpora“) a z vlastných zdrojov obce.  

2. Toto nariadenie upravuje: 

a) podmienky, ktoré musí ţiadateľ o pridelenie nájomného bytu (ďalej len „ţiadateľ“) 

spĺňať, 

b) podmienky prijímania a posudzovania ţiadostí a vytvorenia poradovníka ţiadateľov 

c) podmienky nájomného vzťahu, 

d) podmienky zániku nájmu 

3. Nájomné byty  sa budú uţívať na nájom a nemôţu sa previesť do osobného vlastníctva 

najmenej po dobu 30 rokov od  právoplatného kolaudačného rozhodnutia.  

 

§ 2 

Podmienky pre prideľovanie nájomných bytov  
 

1. Štandardný nájomný byt moţno prideliť ţiadateľovi o pridelenie nájomného bytu, ktorým 

je: 

a) fyzická osoba, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, 

ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, podľa osobitného predpisu neprevyšuje 

trojnásobok ţivotného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa 

posudzujú spoločne; pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za 

predchádzajúci kalendárny rok, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu 

mesiacov, počas ktorých sa príjem  poberal (ďalej len „ţivotné minimum) alebo  

b) mladá rodina, pričom za mladú rodinu sa povaţuje rodina, v ktorej aspoň jeden 

z manţelov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku 

a spĺňa podmienky príjmu podľa písm. a). 
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2. Nájomný byt moţno poskytnúť ţiadateľovi podľa písm. a) alebo b) len za súčasného 

splnenia nasledovných podmienok: 

a) ţiadateľ je občan SR alebo EÚ, 

b) ţiadateľ v čase podania ţiadosti dovŕšil 18 rokov s výnimkou osôb, ktoré uzavreli 

manţelstvo pred dovŕšením 18 rokov veku,  

c) ţiadateľ má splnené všetky záväzky  voči obci, 

d) ţiadateľ a ani osoby, ktorých príjmy sa  spoločne posudzujú (manţel/ka, 

druh/druţka) nie je nájomcom, vlastníkom alebo spoluvlastníkom iného bytu 

v bytovom dome, resp. vlastníkom rodinného domu alebo stavebníkom rodinného 

domu, 

e) ţiadateľ a osoby, ktorých príjmy sa  spoločne posudzujú (manţel/ka, druh/druţka) 

majú pred podaním ţiadosti pravidelný príjem z trvalého pracovného pomeru, 

podnikania,  prípadne z dôchodkového zabezpečenia a to platí aj v čase podania, 

aj v deň pridelenia bytu, 

f) ţiadateľ sa zaručí, ţe pred uzavretím nájomnej zmluvy zloţí finančnú zábezpeku 

vo výške 6 mesačných splátok nájomného pre zabezpečenie splácania nájomného 

a úhrad za prípadné poškodenie bytu. 

3. Ustanovenie ods. 1 písm. a) a b)  sa nepouţije, ak ide o ţiadateľa, fyzickú osobu, ktorým 

je: 

a) občan s ťaţkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1 k výnosu č. V-

1/2006  MVaRR SR zo dňa  7. decembra 2006  o poskytovaní dotácií na rozvoj 

bývania v znení neskorších predpisov. 

 

 

§ 3 

Posudzovanie žiadosti  

a podmienky pre vytvorenie poradovníka žiadateľov 

 

1. Oznámenie o moţnosti podávania ţiadosti a o podmienkach prideľovania nájomných 

bytov zverejní obec Kovarce na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce 

Kovarce, v miestnom rozhlase, resp. iným spôsobom v mieste obvyklým. 

2. Ţiadosti o pridelenie nájomného bytu preberá Obecný úrad Kovarce (ďalej len „obecný 

úrad“). 

3. Obecný úrad  skontroluje  úplnosť  nasledovných údajov uvedených v ţiadosti 

a ostatných dokladov doloţených k ţiadosti  predloţených ţiadateľom: 

a) meno, priezvisko (príp. rodné priezvisko) ţiadateľa (ţiadateľov), 

b) dátum, miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodinný stav ţiadateľa (ţiadateľov), 

c) čestné prehlásenie ţiadateľa (ţiadateľov) o majetkových pomeroch, z ktorého 

bude zrejmý vlastnícky vzťah k majetku (byt, rodinný dom), resp. nájomný vzťah 

k bytu, 

d) potvrdenie zamestnávateľa ţiadateľa (ţiadateľov) o dobe zamestnania, dĺţke 

uzavretej pracovnej zmluvy a o výške  čistého priemerného mesačného príjmu za 

posledný kalendárny rok pred podaním ţiadosti; v prípade invalidných dôchodcov 

/t.j. občan, ktorý pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou 

osobou) sa výška príjmu (dôchodku) preukáţe dokladom Sociálnej poisťovne, 

ústredie Bratislava o poslednom zvýšení dôchodkovej dávky. 

4. Ţiadateľ (ţiadatelia), ktorý nepredloţí údaje a doklady podľa ods. 3, alebo uvedie 

nepravdivé údaje, bude z evidencie ţiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu 

vyradený.  
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5. Posudzovaním ţiadosti a zostavením  poradovníka  ţiadateľov bude poverená komisia, 

ktorá bude   zriadená na tento účel,  a ktorá postupuje hlavne podľa nasledovných kritérií: 

a) sociálne a ekonomické pomery ţiadateľa (ţiadateľov), 

b) trvalé bydlisko ţiadateľa (ţiadateľov), 

c) podmienky súčasného bývania ţiadateľa (ţiadateľov), 

d) uprednostnenie mladých rodín, 

e) dátum podania ţiadosti. 

6. Komisia na svojom zasadnutí  preskúma ţiadostí o pridelenie nájomného bytu z hľadiska 

dodrţania podmienok pre pridelenie nájomného bytu a  zostaví  poradovník ţiadateľov 

o pridelenie nájomného bytu.  

 

§ 4 

Spôsob užívania  nájomných bytov  

 a uzatváranie nájomného vzťahu 

 

1. Byty v bytovom dome je moţné uţívať len v rámci nájomného vzťahu uzatvoreného 

s vlastníkom nájomných bytov, ktorým je obec Kovarce (ďalej len „prenajímateľ“). 

2. Byty v bytovom dome je moţné prenechať do nájmu len fyzickým osobám (ďalej len 

„nájomca“) za podmienok určených v tomto nariadení. 

3. Zmluva o nájme bytu sa uzatvára  na dobu určitú, ktorá neprevýši 3 roky s výnimkou, ak 

nájomcom je občan so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1 k výnosu V-

1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov,  u ktorého 

doba nájmu neprevýši 10 rokov. 

4. Nájomná zmluva na uţívanie bezbariérového bytu môţe byť uzatvorená len s občanom 

so zdravotným postihnutím. Ak takýto občan nepoţiadal o uzatvorenie nájomnej zmluvy, 

môţe sa bezbariérový byt prenajať, ale len na dobu určitú, ktorá neprevýši 1 rok. Po 

uplynutí tejto doby v prípade, ţe zo strany občana so zdravotným postihnutím stále nie je 

záujem, môţe sa zmluva predĺţiť vţdy len na dobu jedného roka. 

5. Doba nájmu začína plynúť dňom podpísania zmluvy o  nájme bytu. 

6. Zmluvu o nájme bytu moţno  nájomcovi  predĺţiť opakovanie,  maximálne na 3 roky,  

ak: 

a) nájomca doručil vlastníkovi bytu ţiadosť o predĺţenie zmluvy o nájme bytu, 

b) nájomca naďalej spĺňa podmienky pre nájom bytu stanovené  týmto  nariadením, 

c) nájomca nemá ţiadne záväzky voči prenajímateľovi súvisiace s nájmom bytu, 

d) zo strany prenajímateľa  nie je dôvod na vypovedanie nájmu podľa Občianskeho 

zákonníka. 

7. V lehote 30 kalendárnych dní pred podpísaním  zmluvy o nájme bytu  v bytovom dome 

je budúci nájomca povinný na účet prenajímateľa uhradiť finančnú zábezpeku vo výške 6 

mesačných splátok nájomného pre zabezpečenie splácania nájomného a úhrad za 

prípadné poškodenie bytu. 

8. Nájomné za prvý mesiac nájmu uhradí nájomca vopred, najneskôr pri podpise zmluvy 

o nájme bytu. Výšku nájomného stanoví prenajímateľ v zmysle právnych predpisov.  

9. Nájomné za nájomný byt sa uhrádza vţdy mesiac vopred,  najneskôr do 25. dňa 

predchádzajúceho mesiaca.  

10. V nájomných bytoch posudzovaných podľa tohto nariadenia nemoţno: 

a) prihlásiť na trvalý pobyt inú osobu ako nájomcu (nájomcov) a ich deti ţijúce 

s nimi v spoločnej domácnosti, druh a druţka, 

b) realizovať prechod nájmu v zmysle § 706 Občianskeho zákonníka, 
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c) realizovať výmenu bytov a prevod vlastníckych práv. 

11. Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu, alebo inej bytovej 

náhrady po ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu. 

12. K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný vyprataním byt uvoľniť a odovzdať ho 

správcovi v stave primeranom dobe uţívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené 

škody.  

13. V prípade, ţe sa nájomca k termínu ukončenia nájomnej zmluvy z uvedeného bytu 

neodsťahuje, prenajímateľ zabezpečí vypratanie nájomného bytu na náklady nájomcu. 

14. Finančná zábezpeka v prípade predčasného skončenia nájomného vzťahu pred uplynutím 

doby nájmu, bude vrátená do 15 dní po ukončení nájmu, ak nebudú voči nájomcovi 

uplatnené ţiadne pohľadávky spojené s nájmom a uţívaním bytu.  

15. Kaţdú zmenu, týkajúcu sa podmienok pre pridelenie nájomného bytu (§ 2 ods. 2 a 3 

tohto nariadenia) je nájomca povinný hlásiť prenajímateľovi v termíne do 30 dní od 

vzniknutej situácie. 

 

 

§ 5 

      Priebeh nájmu  

 
 

1. Prideľovanie čísla nájomného bytu sa vykoná ţrebovaním, pričom výmena rovnocenného 

bytu pred podpisom prvej zmluvy o nájme bytu sa môţe vykonať medzi nájomcami iba 

so súhlasom štatutárneho zástupcu obce. 

2. Pokiaľ sa uchádzač o nájomný byt nedostaví na výber  bytu v stanovenom čase, o výbere 

bytu rozhodne štatutárny zástupca obce. 

3. Nájomca nemôţe vykonávať ţiadne stavebné úpravy, resp. drobné stavby v nájomnom 

byte bez súhlasu prenajímateľa bytu. 

4. Nájomca nemôţe nájomný byt prenajať tretej osobe. 

5. Nájomca nemôţe v nájomnom byte vykonávať ţiadnu podnikateľskú činnosť. 

 

 

§ 6 

      Zánik nájmu 

 

Nájom bytu zaniká: 

 

1. Uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba v zmysle § 4 ods. 6 tohto nariadenia 

predĺţená. 

2. Písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom. 

3. Písomnou výpoveďou nájomcu. Nájom bytu sa skončí posledným dňom mesiaca 

nasledujúceho po  mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená prenajímateľovi. 

4. Po prerokovaní poverenou komisiou a so súhlasom štatutárneho zástupcu obce písomnou 

výpoveďou nájmu prenajímateľom, ak nájomca: 

a) nespĺňa podmienky uvedené v tomto nariadení, 

b) hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, ţe nezaplatil 

včas nájomné, alebo úhradu za plnenia poskytované s uţívaním bytu za čas dlhší ako 

2 mesiace, 

c) alebo ten, kto s ním býva, napriek písomnej výhrade hrubo poškodzuje prenajatý byt 

a jeho príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia v dome, 
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d) vyuţíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako na bývanie, alebo ak 

nájomca alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných 

nájomcov, ohrozuje bezpečnosť, alebo porušuje dobré mravy v dome, 

e) neuţíva byt bez váţnych dôvodov viac ako 1 mesiac, 

f) bez súhlasu prenajímateľa v predmetnom byte ubytuje osoby, ktoré nie sú vedené na 

evidenčnom liste k tomuto bytu. 

5. Nájom bytu sa končí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená nájomcovi. 

Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu, alebo inej bytovej náhrady 

pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu. 

 

 § 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia sa Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach  

uznieslo  na svojom zasadnutí dňa 8.1. 2010 uznesením č. 1/2010-B/3 a nadobúda 

účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Kovarce.. 

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia  sa ruší VZN č. 4/2006 

o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Helena Paučírová, v.r.                                                                                                             

                                                                                                     starosta obce Kovarce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1:  Zoznam zdravotných postihnutí - k výnosu č. V-1/2006  

 

 



 

 

Príloha č. 1  

k výnosu č. V-1/2006 
 

Zoznam zdravotných postihnutí 

 
1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza 

a) stredne ťaţká forma, 

b) ťaţká forma (triparéza a kvadruparéza). 

2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy – ťaţká forma (s nemoţnosťou samostatného 

pohybu). 

3. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu) 

a) hemiplégia, 

b) paraplégia, 

c) kvadraplégia, 

d) hemiparéza ťaţkého stupňa, 

e) paraparéza ťaţkého stupňa, 

f) kvadraparéza ťaţkého stupňa. 

4. Poškodenie miechy  

a) hemiplégia, 

b) paraplégia, 

c) kvadraplégia, 

d) hemiparéza ťaţkého stupňa, 

e) paraparéza ťaţkého stupňa, 

f) kvadraparéza ťaţkého stupňa. 

5. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba – ťaţký stupeň postihnutia chrbtice s 

ankylózou bedrových kĺbov. 

6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), 

zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické 

a) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti, 

b) ťaţká forma (imobilita). 

7. Myasténia gravis, myastenický syndróm – ťaţké formy s výrazným obmedzením hýbavosti. 

8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny. 

9. Strata oboch dolných končatín v stehne. 

10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi 

amputačnými kýpťami s výrazne zníţenou funkciou amputovaného kýpťa. 

11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom. 

12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb. 

13. Strata oboch dolných končatín v predkolení. 

14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov 

a) v priaznivom postavení, 

b) v nepriaznivom postavení. 

15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení. 

16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov 

a) v priaznivom postavení, 

b) v nepriaznivom postavení. 

 

 
 

 

 


