Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce
č............./2017

Mesto Zlaté Moravce v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona
č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a
podľa Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v
znení neskorších zmien a doplnení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
o prenájme bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou
štátu
Čl. I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje podmienky a
spôsob prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce
nadobudnuté s podporou štátu formou dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej "MDVaRR"), z úveru Štátneho
fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky (ďalej "ŠFRB") a rozpočtu mesta Zlaté
Moravce.
2. Na zachovanie nájomného charakteru bytov bežného štandardu obstaraných
podľa Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v
znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len "zákon č. 443/2010 Z. z.") a Zákona č.
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej
len "zákon č. 150/2013 Z. z.") mesto zriadi záložné právo v prospech ŠFRB. Nájomné
byty nie sú určené na odpredaj, a to najmenej na dobu 30 rokov od kolaudačného
rozhodnutia a do doby splatenia poskytnutého úveru podľa zmluvy o úvere medzi
Mestom Zlaté Moravce a ŠFRB.
§2
Nájomné byty sociálneho bývania
1. Medzi nájomné byty patria byty v bytovom dome nachádzajúceho sa v k. ú. Zlaté
Moravce : na ulici ....................................spolu 32 bytových jednotiek.
2. Na uvedené nájomné byty sa nevzťahuje zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Správu
nájomných bytov vykonáva Mesto Zlaté Moravce. Mesto ako vlastník bytového
domu je povinné tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške
0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu.
3. Nájomné byty sú určené výlučne na účely nájomného sociálneho bývania.
Rozhodovanie o pridelení bytov a určenie nájomníka prislúcha výlučne Mestu Zlaté
Moravce ako vlastníkovi bytov prostredníctvom Komisie sociálnej, zdravotnej

a bytovej. Nájomník, ktorému bol pridelený byt, nesmie tento byt prenajať ďalšej
právnickej alebo fyzickej osobe.
4. Toto VZN sa nevzťahuje na ostatné byty vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce.
§3
Vymedzenie základných pojmov
1. Sociálne bývanie sa definuje v zmysle § 21 ods. 1 a 2 Zákona č. 443/2010 Z. z.,
v zmysle ktorého ide o bývanie poskytované oprávnenej osobe v byte, ktorého
podlahová plocha neprevyšuje 80m2 pre byt bežného štandardu alebo 60m2 pre byt
nižšieho štandardu.
2. Oprávnená fyzická osoba je osoba, ktorá spĺňa podmienky v zmysle § 22 ods. 3
Zákona č. 443/2010 Z. z. :
a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške
trojnásobku životného minima,
b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške
štvornásobku životného minima, ak
1/ členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2/ ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3/ aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku
starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce,
c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť,
pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného
predpisu 1, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,
d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný
podľa osobitného predpisu 2.
3. Žiadateľ je fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je spôsobilá na právne
úkony a podala žiadosť o nájom bytu v podateľni Mestského úradu v Zlatých
Moravciach.
4. Uchádzač je ten žiadateľ, ktorý splnil všetky podmienky zaradenia do zoznamu
uchádzačov o pridelenie nájomného bytu zakotvené v § 4 tohto VZN.
5. Zoznam uchádzačov je chronologicky usporiadané poradie uchádzačov, podľa
dátumu doručenia žiadosti o nájom bytu na Mestský úrad v Zlatých Moravciach.
Čl. II
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§4
Podmienky podávania a posudzovania žiadostí o pridelenie nájomného bytu
1. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu musí mať písomnú formu, predkladá sa na
tlačive podľa Prílohy č. 1 tohto VZN, musí obsahovať všetky údaje uvedené na
tlačive, musí byť odôvodnená, vlastnoručne podpísaná a odovzdaná do podateľne
Mestského úradu v Zlatých Moravciach na zaevidovanie.
2. K žiadosti o pridelenie nájomného bytu je potrebné doložiť zo strany žiadateľa a
1
2

§ 45 až 59 Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 403/1990 zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov

spolu posudzovaných osôb nasledovné doklady :
a) potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu a príjem za
predchádzajúci kalendárny rok u zamestnaných žiadateľov. V prípade dokladovania
príjmov od zamestnávateľa v zahraničí, predložiť notárom overený preklad dokladu.
Výnimku z overenie dokladu tvorí doklad z Českej republiky
b) potvrdenie o podaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok u
samostatne zárobkovo činnej osoby (ďalej len "SZČO")
c) aktuálny výmer o výške dôchodku a potvrdenie príjmu z dávok dôchodkového
zabezpečenia za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti u poberateľov
dôchodkov
d) posudok posudkového lekára o zdravotnom stave člena domácnosti s ťažkým
zdravotným postihnutím (ďalej "ZŤP") v súlade s Prílohou č. 2 tohto VZN
e) potvrdenie o príjme za posledných 12 mesiacov a príjem za posledný mesiac u
poberateľov dávky v nezamestnanosti, sociálnych dávok a príspevkov k dávke,
materského príspevku, rodičovského príspevku, prídavkov na deti, príspevok za
opatrovanie a prípadne iných štátnych dávok a príjem z dedičstva
f) overená fotokópia právoplatného rozsudku o rozvode, o určení výživného na
nezaopatrené deti, príp. náhradné výživné a príspevok na výživu rozvedeného
manžela/ky u rozvedeného žiadateľa
g) potvrdenie oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok Mestského úradu
v Zlatých Moravciach , že žiadateľ ani jeho manžel/ka resp. spolu posudzovaná soba
nemala voči Mestu Zlaté Moravce nedoplatok na daniach a poplatkoch v období tri
roky pred podaním žiadosti o pridelene bytu podľa tohto VZN a v súčasnosti
neeviduje nedoplatok na dani z nehnuteľnosti ako aj poplatkoch za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad a ani nemá uzavretý splátkový kalendár na dlžnú
sumu.
h) potvrdenie od príslušného správcu bytov v meste Zlaté Moravce, že žiadateľovi,
ani jeho manželovi/manželke, resp. spolu posudzovanej blízkej osobe nebol v
minulosti vypovedaný nájom, že za obdobie 3 roky pred podaním žiadosti
o pridelenie bytu podľa tohto VZN nemal akékoľvek nedoplatky nájomnom a
službách spojených s nájmom a v súčasnosti neeviduje nedoplatok na nájomnom a
službách spojených s užívaním bytu a ani nemá uzavretý splátkový kalendár na
dlžnú sumu.
i) odporúčanie zamestnávateľa na prenájom bytu, ak je žiadateľ osoba v zmysle § 22
ods. 3 písm. b) bod 3 zákona 443/2010 Z. z.
j) čestné prehlásenie o tom, že nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu alebo
rodinného domu, nájomcom mestského, štátneho, družstevného , podnikového,
služobného bytu,
k) nie je voči nej vedené exekučné konanie,
l) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov účely evidencie žiadateľov
v zmysle tohto VZN,
m) popis súčasnej bytovej situácie.
3. Príslušný referát sociálnych vecí Mestského úradu skontroluje úplnosť údajov
uvedených v žiadosti. V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti uvedené v
ods. 2, vecne príslušný referát Mestského úradu vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30

dní od doručenia výzvy doplnil chýbajúce údaje. Ak chýbajúce údaje doplní
v stanovenej lehote, bude do Zoznamu uchádzačov zaradený až od dátumu
doručenia tohto doplnenia. Ak žiadateľ svoju žiadosť ani na výzvu v stanovenej
lehote nedoplní, nezaradí sa do Zoznamu uchádzačov. Novú žiadosť môže žiadateľ
predložiť po uplynutí lehoty 6 mesiacov odo dňa oznámenia o nezaradení do
zoznamu uchádzačov.
4. Žiadateľom o nájomný byt nesmie byť osoba a taktiež spolu posudzovaná osoba,
ktorá :
a) je vlastníkom alebo spoluvlastníckom bytu alebo rodinného domu,
b) bola v predchádzajúcom trojročnom období dlžníkom nájomného alebo úhrad
spojených s užívaním bytu vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce alebo bytov v správe
správcov bytov v Meste Zlaté Moravce a nedoplatok na nájomnom a službách
spojených s užívaním bytu nebol do dňa podania žiadosti o pridelenie nájomného
bytu uhradený. To platí aj v prípade, ak má uzatvorený splátkový kalendár na dlžnú
sumu,
c) nemá uhradené záväzky voči Mestu Zlaté Moravce ku dňu podania žiadosti o
pridelenie nájomného bytu a to aj v prípade, ak má uzatvorený splátkový kalendár
na dlžnú sumu,
d) mala v minulosti vypovedaný nájom bytu od správcu bytov v Meste Zlaté
Moravce,
e) odmietla ponuku na uzatvorenie zmluvy a nájme konkrétneho bytu v období 1
roka pred podaním žiadosti,
f) sú voči nej vedené exekučné konania (čestné prehlásenie).
5. Ak sa žiadateľa týka niektorá z podmienok ustanovených v predchádzajúcom
odseku, žiadosť bude zamietnutá.
6. Obytná plocha bytu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu
osobu, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti.
7. Pri zisťovaní príjmov oprávnených fyzických osôb podľa § 3 ods. 2 tohto VZN sa
postupuje podľa osobitného predpisu (§ 3 Zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
8. Minimálny mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne v zmysle predchádzajúceho ods. č. 7, musí dosahovať ku dňu
podania žiadosti minimálne úroveň platného životného minima k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.
9. Maximálny mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne v zmysle predchádzajúceho ods. č. 7, nesmú presiahnuť ku dňu
podania žiadosti :
a) najviac trojnásobok životného minima mesačného príjmu domácnosti
b) najviac štvornásobok životného minima mesačného príjmu domácnosti, ak je
členom domácnosti osoba o ZŤP, alebo ak ide o osamelého rodiča s nezaopatreným
dieťaťom alebo aspoň jeden člen domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť,
sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo
ochranu obyvateľov mesta.
10. Žiadateľ, ktorý splnil podmienky uvedené v predchádzajúcich ods. 1, 2, 3, 6, 7, 8
sa zaradí do Zoznamu uchádzačov o nájomný byt (ďalej len ako „Zoznam
uchádzačov“). O tejto skutočnosti príslušný referát Mestského úradu žiadateľa

písomne upovedomí.
11. Pri uzatváraní nájomnej zmluvy sa posudzujú podmienky ustanovené v
predchádzajúcom ods. 6 a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa
neprihliada.
12. Uchádzač o nájomný byt je povinný :
a) nahlásiť každú zmenu údajov súvisiacich so žiadosťou o nájomný byt a týkajúcich
sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb do 30 dní odo dňa, kedy
zmena nastala
b) každý rok k dátumu zaradenia do zoznamu uchádzačov aktualizovať žiadosť a
predložiť príjmy domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok.
13. Nesplnenie povinnosti uvedených v predchádzajúcom odseku, resp., uvedenie
nepravdivých údajov má za následok vyradenie žiadosti zo Zoznamu uchádzačov
a nemožnosť opätovne sa do zoznamu zaradiť.
§5
Prideľovanie nájomných bytov
1. Prideliť voľný nájomný byt je možné uchádzačovi, ktorý bol zaradený do
Zoznamu uchádzačov v zmysle § 4 tohto VZN. O pridelení nájomných bytov
rozhoduje Komisia sociálna, zdravotná a bytová.
2. Komisia sociálna, zdravotná a bytová si vyhradzuje právo v zmysle tohto VZN
uprednostniť žiadateľa zaradeného do Zoznamu uchádzačov, ktorý je pracujúci a
má trvalý pobyt v Meste Zlaté Moravce.
3. Oprávnená osoba, ktorej bol pridelený nájomný byt je povinná sa do 10 dní od
prevzatia rozhodnutia dostaviť na príslušný referát Mestského úradu Zlaté Moravce
za účelom spísania nájomnej zmluvy.
4. V prípade, že oprávnená osoba si nesplní povinnosť z predchádzajúceho ods. 3,
mesto doručí výzvu na prevzatie prideleného nájomného bytu.
5. Ak do 14 dní odo dňa doručenia výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy nedôjde k
uzatvoreniu nájomnej zmluvy z dôvodov na strane oprávnenej osoby, stráca nárok
na predmetný byt. Vo výnimočných prípadoch môže predseda komisie, ktorá
o pridelení bytu rozhodovala, na základe opodstatnenej žiadosti uchádzača túto
lehotu primerane predĺžiť.
6. Komisia sociálna, zdravotná a bytová môže voľný byt prideliť žiadateľovi, ktorý
nie je v Zozname uchádzačov iba v prípade ak:
a) ide o výnimočný prípad, za ktorý sa považuje živená pohroma, havária alebo iná
podobná udalosť v zmysle § 3 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
pričom nájomná zmluva v tomto prípade môže byť uzatvorená maximálne na tri
mesiace,
b) ide o zabezpečenie bytovej náhrady, ak byt alebo dom vo vlastníctve mesta
vyžaduje opravy, pri ktorých vykonaní nemožno byt užívať v zmysle § 5 ods. 2 písm.
b) Zákona č. 189/1992 zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov
a bytovými náhradami, pričom nájomná zmluva v tomto prípade môže byť
uzatvorená maximálne na nevyhnutné obdobie vykonania opráv.
§6
Uzatvorenie zmluvy o nájme
1. Na byty nadobudnuté s podporou štátu uzatvára nájomnú zmluvu Mesto Zlaté

Moravce ako správca a vlastník uvedených bytov.
2. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať náležitosti v zmysle
§ 12 ods. 1 zákona č. 443/2010 Z. z.
3. Nájomca je povinný najneskôr 3 dni pred uzavretím v poradí prvej zmluvy o
nájme bytu uvedeného v § 2 ods. 1 tohto VZN uhradiť prenajímateľovi nájomných
bytov na základe písomnej dohody finančnú zábezpeku uvedenú v § 7 tohto VZN
a nájom za prvý mesiac vopred.
4. Nájomný byt nie je možné dať do podnájmu.
5. Nájomná zmluva bude uzatvorená s novým nájomcom na dobu určitú na 1 rok s
právom na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy pri dodržaní podmienok
uvedených v nájomnej zmluve.
6Výška nájmu a zálohových platieb za služby súvisiace s užívaním bytu bude
stanovená v zmysle platných právnych predpisov.
7Zmenu nájomcu bytu z titulu prechodu užívacieho práva, pridelenia náhradného
bytu, obnovenia nájomnej zmluvy po uplynutí výpovednej lehoty a výmenu bytu je
možné len po prerokovaní v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej a to na základe
žiadosti.
8. Doba nájmu pri opakovanej nájomnej zmluve môže byť najviac 2 roky v zmysle §
12 ods. 2 zákona č. 443/2010. Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy vykonáva
Mesto Zlaté Moravce prostredníctvom príslušného oddelenia alebo referátu
Mestského úradu.
9. V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o
nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok, ktoré sú uvedené v nájomnej
zmluve. Mesto bude nájomcu informovať o možnosti opakovaného uzavretia
nájomnej zmluvy minimálne 3 mesiace pred dohodnutým termínom skončenie
nájmu.
10. Nájomná zmluva nebude nájomcovi predĺžená na ďalšie obdobie ak :
a) nájomca a osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti majú voči Mestu
záväzky
b) sa v pridelenom nájomnom byte opakovanie zdržiavajú neprihlásené osoby (čo sa
považuje za hrubé porušenie nájomnej zmluvy).
11. Nájomca bytu, ktorý má záujem o opakované uzavretie nájomnej zmluvy je
povinný na základe výzvy správcu bytov minimálne dva mesiace pred ukončení
nájomného vzťahu, doručiť na Mestský úrad Zlaté Moravce žiadosť o opakované
uzavretie nájomnej zmluvy. Prílohu žiadosti o opakované uzavretie nájomnej
zmluvy budú tvoriť doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v § 4
tohto VZN.
12. Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu, alebo inej
btovej náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu, okrem prípadu, ak
nájom bytu skončil pred uplynutím dohodnutej doby z dôvodu, že byt bez zavinenia
nájomcu nie je možné ďalej užívať.
§7
Finančná zábezpeka
1.Finančná zábezpeka v zmysle § 12 ods. 7, 8, 9 zákona č. 443/2010 Z. z. je spísaná
formou dohody nájomcu a Mesta Zlaté Morave alebo upravená priamo v nájomnej
zmluve.

2. Lehota na zloženie finančnej zábezpeky je 10 dní odo dňa doručenia oznámenia
o pridelení nájomného bytu, najneskôr však pred podpisom nájomnej zmluvy.
2. Finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia nájomného a dohodnutých
úhrad spojených s užívaním bytu, nákladov spojených s odstránením poškodenia
bytu alebo pri ukončení nájmu jeho uvedenia do pôvodného stavu.
3. Finančná zábezpeka je stanovená vo výške dvanásťmesačného nájomného, ktorá
sa vedie na účte prenajímateľa počas celej doby nájmu.
4. Po ukončení nájmu a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok a záväzkov sa
finančná zábezpeka alebo jej časť vráti nájomcovi do 30 kalendárnych dní od dátumu
vysporiadania.
Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA
§8
1. Ostatné otázky neupravené týmto VZN budú bližšie špecifikované v nájomnej
zmluve.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce o prenájme nájomných
bytov nadobudnutých s podporou štátu vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce
č............./2017 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach na
svojom 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 27.04.2017 uznesením č.
............../2017.
3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v Mestskom zastupiteľstve.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení na úradnej
tabuli Mesta Zlaté Moravce.
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2012 o nakladaní
s nájomnými bytmi s osobitným režimom zo dňa 23.02.2012.

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

PRÍLOHA č. 1
_______________________________________________________________________
(Meno, priezvisko a korešpondenčná adresa žiadateľa)

Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad v Zlatých Moravciach
Ul. 1. mája 2
95301 Zlaté Moravce

VEC: Žiadosť o pridelenie bytu nadobudnutých s podporou štátu
Dolupodpísaný/á …...............................................................
narodený/á...................................,
trvalým pobytom …............................................, ulica........................…...............orient.
číslo..........., žiadam o prenájom:
• bežného štandardného nájomného bytu postaveného s podporou ŠFRB
• nižšieho štandardného nájomného bytu po postaveného s podporou ŠFRB
a svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne:
(žiadateľ popíše pravdivo svoje aktuálnu bytovú situáciu)

V …......................................... dňa...........................

…..............................................
podpis žiadateľa

* nehodiace preškrtnúť
Dotazník:

1. Meno, priezvisko, titul
žiadateľa/ky:.......................................................................................................................................................
2. Adresa trvalého
pobytu:................................................................................................................................................................
3. Súčasná kontaktná
adresa:.................................................................................................................................................................
4.Zamestnávateľ:...............................................................................................................................................
5. Rodinný stav žiadateľa/ky:.............................................................................................................................
6. Žiadateľ/ka je držiteľom preukazu ŤZP č..:....................................................................................................
7. Telefónne kontakty na žiadateľa:...................................................................................................................
8. e-mail..............................................................................................................................................................
(domov, do práce)
9. Druh nehnuteľnosti, ktorú v súčasnosti užívate:

byt

( správne zakrúžkujte)

rodinný dom

ubytovňa

10. Váš vzťah k nehnuteľnosti, ktorú v súčasnosti užívate:

vlastník

spoluvlastník

nájomník

11. Súčasný počet členov spoločnej domácnosti:

( správne zakrúžkujte!)

podnájomník

2-izbový

garsónka

1-izbový

2-izbový

počet detí:
……………..

3-izbový

13. V prípade nedostatku požadovanej veľkosti bytu má záujem o prenájom:

jednu možnosť!)

iný…………….

(záväzne zakrúžkujte

jednu možnosť!)

1-izbový

klient
zariadenia

počet dospelých:
…………..

12. Mám záujem o prenájom nájomného bytu v prvom rade:

garsónka

sociálne zariadenie

4-izbový

(záväzne zakrúžkujte

3-izbový

4-izbový

14. Požadovaná lokalita (adresa) nájomného bytu v Banskej Bystrici:

(záväzne zakrúžkujte aj

viac možností!)

Rudohorská 27

Kráľovohoľská 2022

15. Požadujem bezbariérové prevedenie bytu:

Medená 1-11

áno

-

Sládkovičova 38-44 Šalgotarjánska 2A2D

nie

( záväzne zakrúžkujte!)

16. Zoznam všetkých budúcich užívateľov nájomného bytu

Meno a priezvisko

dátum narodenia

príbuzenský vzťah k žiadateľovi

(osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne v zmysle Zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom
minime v znení neskorších predpisov)
Podpisom žiadateľ/ka potvrdzuje, že všetky údaje v tlačive uviedol/a
pravdivo a zároveň poskytuje Mestu Zlaté Moravce podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré
uviedol/a v jeho žiadosti o pridelenie nájomného bytu na účely zaevidovania a
vybavenia žiadosti, a to na dobu neurčitú.
V ..........................................dňa ..............

...................................................
Podpis žiadateľa/ky

PRÍLOHA č. 2
Žiadateľ/ka: ........................................................................................................................,
nar.: .......................................................................................................................................
bytom .....................................................................................................................................
je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Potvrdenie diagnózy v zozname zdravotných postihnutí
v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z.
1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a) stredne ťažká forma,
b) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza).
2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy - ťažká forma (s nemožnosťou
samostatného pohybu).
3. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)
a) hemiplégia,
b) paraplégia,
c) kvadraplégia,
d) hemiparéza ťažkého stupňa,
e) paraparéza ťažkého stupňa,
f) kvadraparéza ťažkého stupňa.
4. Poškodenie miechy
a) hemiplégia,
b) paraplégia,
c) kvadraplégia,
d) hemiparéza ťažkého stupňa,
e) paraparéza ťažkého stupňa,
f) kvadraparéza ťažkého stupňa.
5. Spondylartritída ankylozujúca - Bechterevova choroba - ťažký 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) ťažká forma (imobilita).
7. Myasténia gravis, myastenický syndróm - ťažké 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 zníženou 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.
Súčasťou tohto potvrdenia sú fotokópie zdravotnej dokumentácie ktoré potvrdzujú
stanovenú diagnózu.
V ..........................................., dňa................ .........................................
Pečiatka a podpis ošetrujúceho lekára

