Všeobecne záväzné nariadenie
č.11
OBCE KONSKÁ
upravujúce spôsob prenájmu obecných
nájomných bytov
Obec Konská v súlade s ustanovením § 6 odst. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktoré
upravuje spôsob prenájmu obecných nájomných bytov.
(1)Dotáciu na obstarávanie bytu možno poskytnúť, ak sa žiadateľ - obec Konská v zmluve
o poskytnutí dotácie zaviaže, že
a) byt prenajme nájomcovi, ktorým môže byť
1. fyzická osoba, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich,
ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu1), neprevyšuje
trojnásobok životného minima2) platného k 31. decembru predchádzajúceho
kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne; pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu3) za
predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu
mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal (ďalej len „životné minimum“) alebo
2. mladá rodina; pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden
z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku
a spĺňa podmienku príjmu podľa bodu 1,
b) nájomnú zmluvu4) s nájomcom uzatvorí na dobu, ktorá neprevýši tri roky s výnimkou, ak
nájomcom je občan so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1, u ktorého doba
nájmu neprevýši desať rokov,
c) nájomnú zmluvu na užívanie bytu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným
predpisom5) pre užívanie bytu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, uzatvorí len
s občanom so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1 a ak nemá žiadosť
o uzavretie nájomnej zmluvy od takejto osoby, uzatvorí nájomnú zmluvu na takýto byt aj
s inou osobou, a to na dobu, ktorá neprevýši jeden rok,
d) v nájomnej zmluve upraví právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri
dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve; a ak nepožiadala o uzavretie
nájomnej zmluvy fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienku podľa písmena a), uzatvorí
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) § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
) § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) § 685 Občianskeho zákonníka.
) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorý nespĺňa podmienku podľa písmena a), a to na dobu,
ktorá neprevýši jeden rok,
e) prípadná finančná zábezpeka za užívanie bytu nepresiahne ročné nájomné, pričom lehota
na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred
podpísaním nájomnej zmluvy,
f) od nájomcu v súvislosti uzatvorením nájomnej zmluvy nebude požadovať finančné
plnenia, ktoré priamo nesúvisia s užívaním bytu,
g) zachová nájomný charakter bytov po dobu najmenej 30 rokov a
h) počas lehoty uvedenej v písmene g) umožní vstup do bytov zamestnancom ministerstva,
príslušného krajského stavebného úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu
kontroly technického stavu bytu a tento záväzok premietne aj do nájomnej zmluvy.
(2)Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije, ak
a) žiadateľ prenajme byt fyzickej osobe, ktorá je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím
uvedeným v prílohe č. 1 (k výnosu č. V-1/2006 v znení výnosu č. V-1/2007 Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR) a ktorej mesačný príjem neprevyšuje štvornásobok
životného minima,
b) žiadateľ prenajme byt fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické a
sociálne potreby obce, najmä školské, kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné alebo
fyzickej osobe užívajúcej nájomný byt vrátený oprávnenej osobe podľa osobitných
predpisov6); pričom však podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 10 % bytov,
najmenej však 1 byt alebo
c) žiadateľ prenajme byt fyzickej osobe, ktorej ubytovanie súvisí s vytváraním nových
pracovných miest v území a obstaranie bytov súvisí s realizáciou významnej investície7),
pričom však podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 40 % bytov.
d) Obec sa zaväzuje, že bude akceptovať a postupovať v súlade s platnými predpismi
a legislatívou platnou v čase poskytnutia finančných prostriedkov.
(3) Záverečné ustanovenia
a) Obecné zastupiteľstvo obce Konská sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 15.12.2008 uznesením č. 6/2008.
b) Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Maňak František
starosta obce

VYVESENÉ:
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ZVESENÉ:

) Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších
predpisov.
) Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

