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Mesto Zlaté Moravce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a ň 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vydáva:

Novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenie mesta Zlaté Moravce
č.5/2018
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
Dodatkom č.2
ČI.1
Predmet
1. Čl. 14 bod 1 VZN sa od účinnosti tejto novelizácie mení a znie:

,, 1. V DOS môže byť pridelený byt len:
al občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných
sociálnych aktivitách, v zmysle§ 41 ods. a) a b) zákona č. 448/2008 Zz. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov.
bi manželskej dvojici alebo inej dvojici /napr. súrodenci, dvojica iných príbuzných, druh
a družka/, ak zdravotný stav aspoň jedného z nich odôvodňuje poskytovanie
opatrovateľskej služby a ten druhý nie je schopný ju poskytovať /obaja musia byt'
poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku, u ktorých bola Sociálnou
poisťovňou - ústredím stanovená miera poklesu zárobkovej činnosti na viac ako 70%/ a
ktorí sú bez príjmu z akejkoľvek pracovnej činnosti,
cl občanovi, ktorý nie je v čase pridelenia bytu nájomcom prípadne vlastníkom alebo
spoluvlastníkom bytu, rodinného domu alebo oň neprišiel vlastným zavinením a nie je
žiadateľom o pridelenie iného bytu,
dl občanovi, ktorý je schopný riadne uhrádzať poplatky súvisiace s nájmom bytu,
el občanovi, ktorí sa nestarajú o slobodné príp. maloleté dieťa, alebo mu takáto osoba
nebola zverená do osobnej starostlivosti,
f/ dosiahol vek min. 55 rokov.
glje občanom Mesta Zlaté Moravce a má v Meste Zlaté Moravce trvalý pobyt minimálne
5 rokov,
hl nemá voči Mestu Zlaté Moravce žiadne finančné a majetkové záväzky. "
2. Čl. 14 bod 3 VZN sa od účinnosti tejto novelizácie mení a znie:

,, 3. Byt v DOS nemôže byť pridelený občanovi, ktorý:
al potrebuje sústavnú starostlivosť alebo je trvale ležiacim,
bi má diagnostikovanú závažnú duševnú chorobu,
cl je nositeľom chronického infekčného ochorenia ohrozujúceho okolie,

dl je opatrovaný inou fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa osobitného predpisu alebo ktorej sa poskytuje príspevok na osobnú
asistenciu podľa osobitného predpisu,
el by pre iné závažné nedostatky narúšal spolunažívanie v DOS /napr. neznášanlivost:
asociálne konanie, alkoholizmus, toxikománia, a pod.!
V tomto prípade je postačujúce, aby bola splnená minimálne jedna podmienka. "
Čl.2
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia VZN ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Táto novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 5/2018
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce Dodatkom č. 2 bola
schválená na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach dňa 20.06.2019
a to Uznesením č. .......... ./2019.
3. Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 5/2018
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce Dodatkom č. 2
nadobúda účinnosť 15. dňom zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce
a webovom sídle Mesta Zlaté Moravce.

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

