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Všeobecne záväzné nariadenie obce
o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vl any

Obec Vl any na základe § 4 ods. 3 písm. a) a § 6 zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a tiež v zmysle § 10 ods. 2) zákona NR SR
íslo 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších zmien
a doplnkov
vydáva
VŠEOBECNE ZAVAZNÉ NARIADENIE OBCE
O PODMIENKACH NÁJMU NÁJOMNÝCH BYTOV
NA ÚZEMÍ OBCE Vl any
l. 1
Základné ustanovenia
1. Obec Vl any s cie om vytvorenia podmienok na bývanie novou výstavbou 9 bytových
jednotiek na Nádražnej ulici vo Vl anoch prostredníctvom úveru zo ŠFRB a dotácie
z MVRR SR realizuje výstavbu štandardných nájomných bytov za podmienok upravených
Výnosom MVRR SR zo 7.decembra 2006 . V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj
bývania.
2. Nájomné byty budú vo vlastníctve obce Vl any. Nájomné byty nie sú ur ené na predaj.
Nájomný charakter bytov sa zachová po dobu najmenej 30 rokov od nadobudnutia
právoplatnosti kolauda ného rozhodnutia.
l. 2
Podmienky nájmu bytov
1. Nájomné byty v bytových domoch je možné užíva len v rámci nájomného vz ahu.
2. Nájomné byty možno prideli ob anovi - fyzickým osobám ( alej len žiadate ) za
podmienok ur ených v tomto VZN:
2.1.Ak je evidovaný v zozname o pridelenie nájomného bytu, ktorý je vedený na obecnom
úrade,
2.2.Ak mesa ný príjem tohto žiadate a a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa
posudzujú spolo ne(zákon . 125/1998 Z.z. o životnom minime v znení neskorších
predpisov) ( alej len „ nájomca“)
- neprevyšujú trojnásobok životného minima vypo ítaného pre žiadate a, ktorých
príjmy sa posudzujú spolo ne; pritom mesa ný príjem sa vypo íta z príjmu za
predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a
príslušného po tu
mesiacov, po as ktorých sa príjem poberá.
2.3.Ak preukáže schopnos spláca nájomné svojimi celkovými príjmami, t.j. mesa ný
príjem nie je nižší ako 1,3 násobok životného minima vypo ítaného pre žiadate a,
ktorých príjmy sa posudzujú spolo ne;
2.4.Ak nemá vlastný dom alebo byt na území obce Vl any
2.5. považuje sa za mladú rodinu, v ktorej aspo jeden z manželov ku u podpísania
zmluvy je mladší ako 35 rokov veku.
3. Pred uzatvorením nájomnej zmluvy na užívanie bytu v bytovom dome je budúci nájomca
povinný prenajímate ovi zdokumentova splnenie podmienok, za ktorých pod a VZN
možno ob anom uzatvori nájomnú zmluvu.
4. Zoznam žiadate ov o pridelenie bytu v nájomných bytových domoch eviduje správca.
5. Nájomcov ur í obec zo zoznamu žiadate ov.
6. Správca pred uzatvorením nájomnej zmluvy na užívanie bytu v bytovom dome vyzve
žiadate ov o aktualizáciu údajov pre zdokumentovanie splnenia podmienok, za ktorých
pod a tohto VZN možno s ob anom uzatvori nájomnú zmluvu. Správca je oprávnený

vyradi zo zoznamu žiadate ov o pridelenie bytu žiadosti tých žiadate ov, ktorí na základe
výzvy správcu neaktualizujú údaje v termíne do 30 dní odo d a doru enia výzvy.
l. 3
Vy lenenie nájomného bytu pre osobitné potreby obce
1. Obec vy le uje 1 byt , ktorý pridelí do užívania fyzickým osobám, ktoré nesp ajú
podmienky tohto VZN v l. 2, ak zabezpe ujú spolo enské kultúrne, zdravotnícke,
ekonomické a sociálne potreby obce Vl any .
l. 4
D žka nájmu nájomných bytov
1. Nájomná zmluva môže by uzavretá s nájomcom len na dobu ur itú, ktorá neprevýši tri
roky s výnimkou, ak nájomcom je ob an so zdravotným postihnutím, u ktorého doba
nájmu neprevýši desa rokov.
2. V nájomnej zmluve s upraví právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri
dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve, a ak nájomca požiadal prenajímate a
o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskôr tri mesiace pred uplynutím
dohodnutej doby nájmu a pri nenap aní ustanovení § 711 ods. 1 písm. c) d) a g)
Ob ianskeho zákonníka; opakovane uzatvori zmluvu o nájme bytu možno aj
s nájomcom, ktorý nesp a podmienky l. 2. ods. 2 tohto VZN, ak o nájom nepožiadala
fyzická osoba, ktorá sp a túto podmienku, v tomto prípade sa doba nájmu dohodne na
jeden rok.
3. Splnenie podmienok pre opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy ur ené pod a l. 2 bod 2
tohto VZN skúma prenajímate bytu ku d u opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy.
V prípade, že nájomca nepreukáže splnenie podmienok uvedených v l. 2 bod 2 VZN,
prenajímate s ním opätovne zmluvu neuzatvorí.
l. 5
Ur enie nájmu nájomných bytov
1. Maximálna cena ro ného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpo tu,
štátnych fondov, rozpo tu obce a rozpo tov vyšších územných celkov sa ur uje vo výške
5 % z obstarávacej ceny bytu, minimálne vo výške 1,5 % z oprávnených nákladov na
tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv. Konkrétna výška nájomného bude stanovená
samostatne pre jednotlivé nájomné byty po ich protokolárnom prevzatí a výpo et bude
tvori dodatok tohto VZN.
2. Do cien nájmu nie sú zahrnuté ceny služieb spojených s užívaním bytu, napr. osvetlenia
a upratovania spolo enských priestorov v bytovom dome, odvoz odpadu, vybavenia bytu
spolo nou televíznou a rozhlasovou anténou, káblovou televíziou, tepla a vykurovanie
alších služieb, na ktorých sa dohodne prenajímate (obec) s nájomcom. Ceny služieb sa
dohodnú v súlade s cenovými predpismi a rozhodnutiami cenových orgánov.
3. Pre zabezpe enie splácania nájomného a nákladov za prípadné poškodenie bytu sa bude
požadova od budúceho nájomcu finan ná zábezpeka za užívanie bytu vo výške 12
mesa ných splátok nájomného, ktoré nájomca zaplatí pri podpise nájomnej zmluvy.
4. Nájomné sa bude uhrádza vždy 1 mesiac vopred, vždy do 15. d a predchádzajúceho
mesiaca.
5. Nájomné za prvý mesiac nájmu bytu uhradia nájomcovia vopred, najneskôr pri podpise
nájomnej zmluvy.
Prechodné ustanovenia

l.6
1. V prípade ak nebude dostato ný po et žiadate ov o nájomné byty / 9BJ/ , ktorí
sp ajú podmienky VZN l. 2 bod 2.5 , Obec Vl any môže udeli výnimku a upusti
od citovanej podmienky. (dotácia na obstaranie nájomných bytov 9BJ – . zmluvy
0267- PRB-2006 - bola ešte poskytnutá v zmysle výnosu Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR z 23. decembra 2004 . V-1/2004, o poskytovaní dotácií na
rozvoj bývania. )
l. 7
Spolo né a závere né ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Vl any bolo schválené obecným
zastupite stvom d a 12.09.2007 uznesením íslo 5/OZ-2007, písmeno B/10.
2. Toto VZN nadobúda ú innos po uplynutí 15. d a od zverejnenia na úradnej tabuli
Obecného úradu vo Vl anoch t.j. d om 27.9.2007.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vl any o podmienkach nájmu nájomných bytov
bude k nahliadnutiu po nadobudnutí ú innosti na Obecnom úrade vo Vl anoch .

_________________
Vyvesené d a 13.09.2007
Ú innos d a

27.09.2007.

Ing. Iván Július
starosta obce

Príloha . 1

k VZN o podmienkach nájmu bytov postavených
podporou štátu
Ur enie minimálnej a maximálnej výšky príjmu domácnosti na ú ely poskytovania
nájomných bytov
v obci Vl any v roku 2007
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Sumy životného minima pod a Opatrenia Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR o ustanovení súm životného minima
/platné od 1.7.2006/ sú nasledovné: ( platné aj k 31.12.2006)

• plnoletá fyzická osoba: 4 980 Sk
• alšia plnoletá fyzická osoba: 3 480 Sk
• zaopatrené neplnoleté die a: 2 270 Sk
Za zaopatrené neplnoleté die a sa považuje fyzická osoba pred dov šením 18 roku, ktorá sa
nepripravuje sústavne na budúce povolanie, je zamestnaná a má vlastný príjem alebo je
zaevidovaná v evidencii nezamestnaných a poberá podporu alebo inú sociálnu dávku.
Za nezaopatrené die a sa považuje die a do skon enia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie
však do dov šenia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom, alebo sa

nemôže sústavne pripravova na budúce povolanie alebo vykonáva zárobkovú innos pre
chorobu alebo úraz.
Ur enie výšky nájomného v 9 BJ
1. Cenu ro ného nájmu ur í dohodou; najmenej vo výške 1,5 % z oprávnených nákladov
na tvorbu fondu prevádzky , údržby a opráv /§ 5 ods.1 písm. f. / poznámka: (oprávnené
náklady stavby na m2 = 21 077,- Sk x 80 m2 = 1.686.160,- Sk z toho 1,5% je 25 292,Sk ro ne pri trojizbovom byte)
Poznámka:
Úver zo ŠFRB
8 224 000,- Sk s 1% úrokom na 30 rokov
Výška splátky :
26 452,- Sk mesa ne 359 splátok, t.j. 9 496 268,- Sk
Spoluú as obce pri úvere:
318 150 ,- Sk
Výška dotácie :
3 660 857,- Sk
Na infraštruktúru

Spolu :

:

8 224 000,- Sk
3 660 857,- Sk
318 150,- Sk
12 203 007,- Sk
130 485,- Sk
––––––––––––––12 333 492,- Sk

130.485,- Sk

za rok

411 116,- Sk

Celková výmera bytov: 672,55 m2
Prepo et na 1m2 : 612,- Sk za rok
Za trojizbový byt
80 m2 x 612,- Sk = 48 960,- Sk / za mesiac 4.080,- Sk/
Za dvojizbový byt
71,39m2 x 612,- Sk = 43 690,- Sk / za mesiac 3.641,- Sk/
Za jednoizbový byt 50,18 m2 x 612,- Sk = 30 710,- Sk / za mesiac 2 559,- Sk/

