
 
 
OZ v Klokočove na svojom zasadnutí dňa 6.3. 2009 v súlade s § 6 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, § 12 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave  niektorých pomerov 
súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami a § 6 ods. 2 ustanovuje  
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov 
o Pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty obce 

                      Klokočov a pravidlá ich prenajímania 
                  / Pravidlá prenajímania nájomných bytov / 
 

§ 1 
Vymedzenie pôsobnosti 

 
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie / ďalej len nariadenie / upravuje pravidlá zostavovania poradia 
uchádzačov o nájomné byty určené na riešenie bývania osobitných sociálnych skupín obyvateľov obce a 
všeobecné podmienky prenajímania nájomných bytov. 
 

§ 2 
Zostavovanie poradovníkov 

 
1. Obec zostavuje poradovníky osobitne vytvorené podľa účelového určenia bytov, do ktorých sú 
uchádzači zaradzovaní na základe zhodnotenia ich začlenenia do spoločnosti. 
 
2. Obec vedie poradovníky na byty určené na bývanie 
a/ pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
b/ pre obyvateľov obce, ktorí spĺňajú podmienky podľa § 3 tohto VZN 
    / nie sú vlastníkmi rodinného domu a majú trvalý pobyt / 
c/ pre osoby, ktoré zabezpečujú spoločenské, kultúrne , zdravotnícke alebo ekonomicko – sociálne 
  potreby obce 
 

§ 3 
                           Podmienky pre zaradenie do poradovníka 
 
1. Do poradovníka na pridelenie nájomného bytu môže byť zaradený uchádzač: 
 
a/ ktorý nemá vlastné bývanie, ak si takýto stav sám nezavinil 
b/ ktorý má trvalý pobyt na území obce / v prípade neobsadenia bytov táto podmienka neplatí / 
c/  jeho mesačný príjem a príjem osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú podľa osobitného 
    predpisu neprevyšuje trojnásobok životného minima, vypočítaného pre uchádzača a osoby , ktorých  
    príjmy sa posudzujú spoločne , pričom mesačný príjem sa vypočítava z príjmu za predchádzajúci 
    kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá 
d/  spĺňa ďalšie podmienky, ak sú určené osobitným predpisom alebo predpisom obce, 
    pre príslušný druh nájomných bytov 
 
2. Podmienky podľa ods. 1 sa nevzťahujú na uchádzača o zaradenie do poradovníka na byty podľa § 2 
  ods. 2 písm. b 
 
3. Na pridelenie bytu, na ktorý bola poskytnutá štátna dotácia alebo štátny príspevok, musí uchádzač, 
okrem ostatných podmienok, spĺňať aj podmienky určené príslušným ústredným orgánom štátnej správy 
pre takéto byty v jeho vnútornom predpise a v zmluve s obcou o poskytnutí štátnej dotácie alebo štátneho 
príspevku 
 
 
 



4. Do poradovníka na pridelenie nájomného bytu nemôže byť zaradený uchádzač , ktorý je osamelou 
osobou odkázanou na poskytovanie sústavnej osobitnej starostlivosti 
 
5. Uchádzač o zaradenie do poradovníka na nájomné byty musí predložiť písomnú žiadosť, ku ktorej 
priloží doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré ho oprávňujú na zaradenie do príslušného poradovníka a 
ďalšie náležitosti požadované obcou. Na nepreukázané údaje sa neprihliada. Uchádzač je povinný 
bezodkladne oznámiť všetky nové aj zmenené skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho nárok na 
zaradenie do poradovníka. 
 
 
 

§ 4 
Zaradenie do poradovníka 

 
1. Po predložení potrebných dokladov a po zhodnotení jeho začlenenia do spoločnosti, je uchádzač 
zaradený do poradovníka na ten druh bytu, ktorý najviac zodpovedá jeho sociálnym pomerom a 
potrebám. 
 
2. Do poradovníka nebude zaradený uchádzač, ktorý nespĺňa stanovené podmienky pre žiaden druh 
bytov poskytovaných obcou. 
 
3. V prípade, že u čakateľa dôjde k dodatočným zmenám v osobných pomeroch, môže byť na svoju 
žiadosť preradený do poradovníka na iný druh bytu, ak spĺňa podmienky určené pre tento druh bytu. 
 
4. Z poradovníka bude vyradený čakateľ, u ktorého došlo k zániku podmienok,  na základe ktorých bol do 
poradovníka zaradený. 
 
 

§ 5 
Zostavovanie poradovníka 

 
 
1. Poradie čakateľov určí obecné zastupiteľstvo / § 6 ods. 1 / podľa rozsahu spĺňania kritérií určených pre 
príslušný druh bytu. 
 
2. Ak po vyhodnotení čakateľov na byty príslušného druhu bude viac rovnocenných čakateľov, komisia 
určí ich poradie podľa dňa podania žiadosti a prideleného evidenčného čísla v podateľni obce. 
 
 

§ 6 
Pridelenie nájomného bytu do nájmu 

 
 
1. Pridelenie nájomného bytu do nájmu podľa príslušného poradovníka posudzuje  obecné 
zastupiteľstvo. 
 
2. Obecné zastupiteľstvo zhodnotí aktuálne spĺňanie podmienok čakateľov a vyberie spravidla čakateľa, 
ktorý je prvý v poradovníku na príslušný druh bytu. 
 
3. Vo výnimočnom prípade, ak sú k tomu mimoriadne naliehavé a vážne dôvody a nedôjde k vážnemu 
poškodeniu záujmu čakateľa, ktorý je v poradí, môže byť byt pridelený čakateľovi, ktorý nie je prvý 
v poradí. 
 
 
 

 



§ 7 

Poskytnutie dotácie 

 

Dotáciu na obstarávanie bytu možno poskytnúť, ak sa žiadateľ v zmysle 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 predpisu8) , neprevyšuje trojnásobok životného minima9)  
platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu 
a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu10) 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 zmluvu11)  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 predpisom12) 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 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 
založenie finančnej zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred 
podpísaním nájomnej zmluvy, 

f) od nájomcu v súvislosti s 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 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 podľa 
osobitných predpisov13) , 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 investície14) , pričom však podiel 
takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 40 % bytov. 

(3) Dotáciu na obstaranie bytu podľa § 2 ods. 1 písm. a) až f) možno poskytnúť, ak 

a) podlahová plocha bytu s vybavením bežným štandardom neprevýši 80 m2 , 
b) podlahová plocha bytu s vybavením nižším štandardom neprevýši 60 m2 , 



c) z celkového počtu obstarávaných bytov minimálne 1 % bytov, najmenej však jeden byt, spĺňa 
podmienky ustanovené osobitným predpisom12) pre užívanie bytu osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu, ak obec eviduje žiadosť o pridelenie takéhoto bytu, okrem prípadu, ak sa 
byt získava nadstavbou podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo stavebnými úpravami podľa § 2 ods. 1 
písm. c) v dome alebo priestore, ktorý nemá zriadený výťah, 

d) súvisiaca technická vybavenosť je vybudovaná alebo je zabezpečené financovanie jej výstavby, 
e) má obec schválený program rozvoja bývanie obce15) , 
f) má obec vydané všeobecne záväzné nariadenie obce, ktoré upravuje nájom bytov, 
g) štandard vybavenia bytu bude zodpovedať minimálne kritériám uvedeným v prílohe č. 2. 

(4) Maximálna podlahová plocha bytu podľa odseku 3 písm. a) a b) sa nevzťahuje na byt stavebne určený 
na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1 a na účel podľa § 2 
ods. 1 písm. f). 

 

(5) Ak obstarávanie bytov podmieňuje aj výstavba prislúchajúcej technickej vybavenosti, predloží sa 
súčasne so žiadosťou o poskytnutie dotácie na obstarávanie bytov aj žiadosť o poskytnutie dotácie na 
výstavbu technickej vybavenosti, alebo žiadateľ vyhlási, že výstavbu prislúchajúcej technickej vybavenosti 
zabezpečí bez dotácie podľa tohto výnosu. 

 

 
§ 8 

Povinnosti správcu nájomných bytov 
 
1. Správca nájomných bytov je povinný plniť povinnosti správcu, vyplývajúce zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov obce Klokočov. 
 
2. Správca nájomných bytov vydáva domový poriadok, ktorý okrem všeobecných  podmienok užívania, 
určuje aj osobitné podmienky užívania podľa príslušného druhu bytu. 
 
3. Správca nájomných bytov robí včas všetky úkony, potrebné pre zabezpečenie práv a povinností 
viažúcich sa na spravované byty, vrátane ukončenia nájmu dohodnutého na dobu určitú a ukončenia 
nájmu ak nájomca byt neužíva riadne, porušuje podmienky bývania určené nájomnou zmluvou, domovým 
poriadkom či všeobecne záväzným predpisom a pod. 
 
 
 
 

 
§ 9 

                                           Účinnosť 
 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli. 
 
 
 
                                                             
                                                            Ľuboš Stríž 
                                                            starosta obce,v.r. 
    


