Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 13. 09. 2021
VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa ...........................2021
VZN nadobúda účinnosť dňa .........................2021
Mesto Nová Dubnica podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 150/2013 Z. z o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
(zákon č. 150//2013 Z. z.) a zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení neskorších predpisov (zákon č. 443/2010 Z. z.) vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2021
Mesta Nová Dubnica
o spôsobe prideľovania nájomných bytov
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky prideľovania
bytov určených na nájomné bývanie postavených s podporou štátu – príspevkami Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky a úvermi Štátneho fondu rozvoja bývania vo
vlastníctve Mesta Nová Dubnica.
2. Toto VZN ďalej upravuje:
a) podmienky podávania žiadostí o pridelenie nájomného bytu,
b) kritériá, ktoré musí žiadateľ o pridelenie nájomného bytu spĺňať pre zaradenie do
evidencie žiadateľov o pridelenie nájomného bytu,
c) spôsob prideľovania nájomných bytov.
Článok 2
Podmienky podávania a posudzovania žiadostí o pridelenie nájomného bytu
1. Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte,
ktorého podlahová plocha neprevyšuje 80 m² pre byt bežného štandardu alebo 60 m² pre byt
nižšieho štandardu.
2. Podlahovú plochu podľa odseku 1 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o byt stavebne určený
na bývanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
3. Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 1 je:
a)
osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich
v byte je najviac vo výške trojnásobku životného minima,
b)
osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich
v byte je najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak:
• osoba žijúca v byte je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
• ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,

•

c)
d)

e)
f)

aspoň jeden z osôb žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne
a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu
obyvateľov obce,
osoba, ktorá žije v byte sama a ktorej mesačný príjem je najviac vo výške štvornásobku
životného minima,
osoba, ktorá nepresiahla vek 30 rokov 1) a
• ktorej sa skončilo poskytovanie starostlivosti v zariadení na základe
rozhodnutie súdu o neodkladnom opatrení, výchovnom opatrení alebo ústavnej
starostlivosti,
• ktorej zanikla náhradná osobná, pestúnska starostlivosť alebo osobná
starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu alebo
• ktorá bola zverená do starostlivosti inej osoby ako rodiča na základe
neodkladného opatrenia a pred dovŕšením jej plnoletosti bol podaný návrh na
zverenie tejto osoby do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej
starostlivosti alebo na ustanovenie poručníka tejto osobe podľa osobitného
predpisu,
osoba, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu 2),
osoba, ktorej sa poskytuje bývane z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

4. Mesačný príjem oprávnenej fyzickej osoby a ostatných osôb žijúcich v byte podľa odseku 3 sa
vypočíta z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako
podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal 3).
5. Životné minimum podľa odseku 3 sa vypočíta ako súčet súm životného minima pre každú
plnoletú fyzickú osobu, ktorá žije v byte a súm životného minima pre nezaopatrené dieťa a za
každé zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa, ktorí žije v byte. Pri výpočte sa
vychádza zo súm životného minima platných k 31. decembru kalendárneho roka
predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.
6. Podmienky ustanovené v odseku 3 sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na
zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.
7. Oprávnenou fyzickou osobou v nájomnom byte postavenom s podporou ŠFRB alebo
s dotáciou, alebo z rozpočtových prostriedkov mesta Nová Dubnica je fyzická osoba podľa §
22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. Do okruhu oprávnených fyzických osôb, ktorým sa môže
poskytnúť bývanie z dôvodu osobitného zreteľa, môže byť zaradená len fyzická osoba, ktorá:
- sa významným spôsobom, alebo v záujme mesta Nová Dubnica podieľa na jeho rozvoji
v rozhodujúcich oblastiach života mesta alebo
- ide o osobu žijúcu v byte s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
- ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom alebo
- aspoň jedna z osôb žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie
služby vo verejnom záujme alebo
- fyzická osoba, ktorá v dôsledku mimoriadnej havarijnej situácie (požiar, záplava, víchrica
a pod.) spôsobenej nezávisle od jej konania, prišla o bývanie.
Takýmto fyzickým osobám môže mesto prenajať najviac 20% z počtu podporených nájomných
bytov vo svojom vlastníctve a nemá právo na opakované uzavretie nájomnej zmluvy. Nájomná
zmluvy bude uzatvorená po dobu trvania dôvodov osobitného zreteľa, najviac však na dobu
jedného roka.
8. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu podaná podľa prílohy č. 1 tohto VZN musí
obsahovať všetky údaje uvedené na tlačive , musí mať písomnú formu, predkladá sa na
predpísanom tlačive, musí byť odôvodnená, vlastnoručne podpísaná a odovzdaná na
Mestský úrad v Novej Dubnici na zaevidovanie.

9. K žiadosti o pridelenie nájomného bytu je potrebné doložiť:
a) popis súčasnej bytovej situácie,
b) potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu alebo potvrdenie
o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, u samostatne zárobkovej
osoby výpis z daňového priznania fyzickej osoby alebo potvrdenie o výške dôchodku
za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti,
c) u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt posudok o tom, že žiadateľ alebo člen jeho
rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
d) čestné vyhlásenie, že súhlasí, resp. nesúhlasí so zverejnením osobných údajov
v informačnom systéme,
e) čestné vyhlásenie o tom, že nie je nájomcom mestského, štátneho, družstevného,
podnikového, služobného bytu, ani vlastníkom alebo väčšinovým spoluvlastníkom bytu,
resp. domu.
10. Žiadateľom o nájomný byt nesmie byť osoba, ktorá :
a) je vlastníkom bytu alebo rodinného domu, nájomcom mestského, štátneho, družstevného,
podnikového, služobného bytu, ani vlastníkom alebo väčšinovým spoluvlastníkom bytu,
resp. domu,
b) bola v predchádzajúcom období neplatičom bytu vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica
a nedoplatok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu nebol do dňa podania
žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradený,
c) ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu nemá uhradené záväzky voči Mestu
Nová Dubnica.
11. Mesto Nová Dubnica skontroluje úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v žiadosti
a žiadosti spĺňajúce podmienky zaradí do evidencie žiadateľov o nájomný byt. Žiadateľov
s neúplnými údajmi vyzve na doplnenie údajov.
12. Žiadateľ o nájomný byt je povinný nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby,
rodiny a spoločne posudzovaných osôb do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala.
Článok 3
Spôsob prideľovania nájomných bytov
1. V prípade ak mesto požiada o podporu na obstaranie nájomného bytu v súlade s § 6 ods. 1. písm.
b, bod 1. zákona č. 150/2013 Z. z. bude sa pri prideľovaní nájomných bytov postupovať
v zmysle článku 3 body 2 až 21.
2. Prideľovanie nájomných bytov sa uskutočňuje jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) žrebovaním,
b) prijatím uznesenia Mestského zastupiteľstva,
c) na odporúčanie Sociálno-zdravotnej komisie MsZ komisie.
3. Žrebovanie sa uskutočňuje v prípade, ak je počet uchádzačov väčší ako počet nájomných bytov
a spravidla len pri prvom prideľovaní nájomných bytov.
4. V prípade uvoľnenia nájomného bytu je možné prideliť voľný nájomný byt uchádzačovi, ktorý
bol zaradený do zoznamu uchádzačov a splnil podmienky podľa zákona č. 443/2010 Z. z..
O pridelení uvoľneného nájomného bytu rozhoduje primátor mesta na základe odporúčania
Sociálno-zdravotno-bytovej komisie. Primátor mesta nie je viazaný odporúčaním komisie.

5. Žrebovanie uskutoční poverený zamestnanec Mesta Nová Dubnica za prítomnosti notára, ktorý
z uvedeného žrebovania spíše notársku zápisnicu.
6. V miestnosti verejného žrebovania budú pripravené 3 osudia - zvlášť pre :
a) žiadateľov o pridelenie 1 – izbového nájomného bytu,
b) žiadateľov o pridelenie 2 – izbového nájomného bytu,
c) žiadateľov o pridelenie 3 – izbového nájomného bytu.
7. Jednotlivé osudia budú označené, o ktorú kategóriu bytu podľa množstva izieb sa z nich žrebuje.
8. Pri žiadateľoch odkázaných na invalidný vozík, z dôvodu bezbariérovosti, sa uskutoční
žrebovanie len z bytov I-NP (na prízemí) v zmysle ich žiadosti a toto žrebovanie sa prevedie
ako prvé v rámci celého verejného žrebovania.
9. Pred samotným žrebovaním sa prítomnému notárovi odovzdajú predložené zoznamy žiadateľov
a zoznam bytov, vrátane pôdorysných situačných náčrtov jednotlivých bytov, o ktoré sa bude
žrebovať.
10. Zamestnanec mesta poverený vedením žrebovania pred samotným uskutočnením žrebovania
oboznámi všetkých prítomných zo zoznamom žiadateľov, ktorí splnili dané podmienky pre
pridelenie žrebovaných bytov a to pre jednotlivé kategórie bytov podľa množstva izieb – pre
jednoizbové, dvojizbové a trojizbové byty, ako aj s postupom žrebovania a zároveň oboznámi
pred každým žrebovaním čísla bytu, o aký typ bytu sa žrebuje.
11. Pod dohľadom notára a prítomnej verejnosti budú povereným zamestnancom do jednotlivých
osudí vložené mená žiadateľov v zmysle ich podaných žiadostí pre jedno, dvoj a trojizbové
byty. Lístky s menami žiadateľov v osudiach budú zabezpečené tak, aby nebolo pri žrebovaní
vidieť mená, ktoré sa budú žrebovať.
12. Žrebovanie bude prebiehať tak, že ku každému číslu bytu a vchodu, sa vyžrebuje žiadateľ
z daného osudia podľa toho o aký byt sa žrebuje – jedno, dvoj a trojizbový byt.
13. Po každom vyžrebovaní žiadateľa z osudia, poverený zamestnanec mesta oboznámi
prítomných s menom vyžrebovaného žiadateľa s ukázaním lístka s menom vyžrebovaného
žiadateľa prítomnému notárovi.
14. V prípade, ak vyžrebovaný žiadateľ odmietne jemu vyžrebovaný byt (bezprostredne po
vyžrebovaní, písomne na pripravený formulár), bude z ďalšieho žrebovania v tento deň
vylúčený.
15. Po vyžrebovaní všetkých žiadateľov pre daný typ bytu– jedno, dvoj a trojizbové, sa uskutoční
žrebovanie dvoch náhradníkov (zapísaných v poradí vyžrebovania) pre každú kategóriu jedno,
dvoj a trojizbových bytov a to pre prípad odmietnutia alebo zmeny rozhodnutia niektorého
z vyžrebovaných žiadateľov uzatvoriť nájomnú zmluvu do 14 dní odo dňa doručenia výzvy na
uzatvorenie nájomnej zmluvy. V takom prípade mesto osloví prvého z náhradníkov pre danú
kategóriu – jedno, dvoj a trojizbového bytu.

16. Po uzatvorení nájomných zmlúv na všetky byty, o ktoré sa uskutočnilo predmetné žrebovanie,
vyžrebovaní náhradníci strácajú pozíciu náhradníkov a zaraďujú sa medzi
neúspešných žiadateľov v žrebovaní.
17. Úspešní žiadatelia v žrebovaní, budú vyzvaní mestom, v zastúpení správcom
predmetného bytového domu, po príprave nájomných zmlúv k ich podpísaniu a k naplneniu
všetkých podmienok pred podpisom zmluvy, predovšetkým ku zloženiu finančnej zábezpeky.
18. Vyžrebovaní uchádzači môžu do 5 dní po vyžrebovaní po predchádzajúcej vzájomnej dohode
písomne požiadať Mesto Nová Dubnica o vzájomnú výmenu bytov. Zamenené môžu byť
vzájomne iba 1-izbové, 2-izbové a 3-izbové byty. O žiadosti rozhodne primátor mesta.
19. Neúspešní žiadatelia v žrebovaní, budú písomne vyzvaní mestom k písomnému
vyjadreniu sa, či naďalej svoju žiadosť ponechávajú na meste, ako žiadosť pre prípadné ďalšie
prideľovanie nájomných bytov v budúcnosti.
20. Ak do 14 dní odo dňa doručenia výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy nedôjde
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy z dôvodov na strane žiadateľa, tento stráca nárok na predmetný
byt. Mesto Nová Dubnica môže na základe žiadosti žiadateľa túto lehotu primerane predĺžiť.
21. Fyzickým osobám uvedených v Článku 2 ods. 3 písm. b) bod. 3 tohto VZN môže byť
prenajatých maximálne 10 % z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov. Ak sa
obstaráva menej ako desať nájomných bytov, podmienka sa považuje za dodržanú, ak sa
prenájme najviac jeden nájomný byt.
22. V prípade ak mesto požiada o podporu na obstaranie nájomného bytu v súlade s § 6 ods. 1. písm.
b, bod 2. zákona č. 150/2013 Z. z. – kúpou, bude sa pri prideľovaní nájomných bytov postupovať
v zmysle článku 3 body 21 až .22.
23. Do doby právoplatného rozhodnutia o povolení vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
týkajúceho sa obstarania nájomného bytu kúpou, Sociálno-zdravotno-bytová komisia
Mestského zastupiteľstva odporučí zoznam budúcich nájomníkov, ktorí spĺňajú podmienky
podľa zákona 443/2010 Z. z. vlastníkovi bytového domu.
24. Právoplatným rozhodnutím správy katastra prechádza na mesto Nová Dubnica bytový nájomný
dom vrátane nájomníkov. Opätovné prehodnotenie splnenia podmienok nie je v tomto prípade
nutné.
Článok 4
Nájomná zmluva
1. Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy a nie sú upravené
zákonom č. 443/2010 Z. z., sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Nájomná
zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä
a) začiatok nájmu,
b) dobu nájmu,
c) výšku mesačného nájomného,
d) podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy,
e) výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob ich výpočtu,
f) opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu,

g) podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu,
h) skončenie nájmu,
i) spôsob a lehotu vysporiadania finančnej zábezpeky, ak je súčasťou nájomnej zmluvy
dohoda o finančnej zábezpeke podľa § 12, ods. 7 zákona č. 443/2010 Z. z.,
j) zoznam osôb žijúcich v byte spolu s nájomcom,
k) vyhlásenie nájomcu, že nájomný byt alebo jeho časť nie je oprávnený prenechať do
podnájmu tretej osobe.
2. Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky okrem prípadov:
a) ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona č.
443/2010 Z. z., ktorému sa prenajíma nájomný byt spĺňajúci podmienky ustanovené
osobitným predpisom 4), pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať
rokov alebo
b) ak nájomcom je osoba podľa Článku 2 ods. 3 písm. d) tohto VZN, ktorej sa
prenajíma nájomný byt, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať
rokov.
3. V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a zákona č. 443/2010
Z. z. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy prenajímateľ informuje nájomcu
minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu.
4. Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa odseku 3 môže prenajímateľ uzavrieť
nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom
ostatných osôb žijúcich v byte k 31. decembru kalendárneho roka prechádzajúceho roku
opakovaného prenájmu nájomného bytu:
a) nie je vyšší ako štvornásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby
podľa Článku 2 ods. 3 písm. a) tohto VZN,
b) nie je vyšší ako päťnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa
Článku 2 ods. 3 písm. b) tohto VZN.
5. Nájomnú zmluvu na užívanie nájomného bytu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené
osobitným predpisom 4) uzavrie len s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti, ktorej členom
je osoba so zdravotným postihnutím, a ak nemá žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy od
takejto fyzickej osoby, môže uzavrieť nájomnú zmluvu na takýto nájomný byt aj s inou
fyzickou osobou uvedenou v Článku 2 ods. 3 tohto VZN najviac na jeden rok.
6. Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v Článku 2 ods. 3 tohto
VZN, môže prenajímateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na
jeden rok.
7. Nájomná zmluva môže ďalej obsahovať aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá nesmie
presiahnuť výšku maximálneho šesťmesačného nájomného. Lehota na zloženie finančnej
zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej
zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je prenajímateľ povinný už zloženú
finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť. Prenajímateľ v súvislosti s uzavretím nájomnej zmluvy
nesmie požadovať od nájomcu iné finančné plnenia, ktoré priamo nesúvisia s užívaním
nájomného bytu.
8. Finančná zábezpeka podľa odseku 7 slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného,
dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného
nájomného bytu. Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie prenajímateľ na
osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke. Bankové poplatky, ale aj výnosové úroky zo
zostatku finančných zdrojov zábezpeky budú pripisované na bežný účet prenajímateľa.

9. Nájomnú zmluvu možno uzavrieť najskôr po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na bytovú budovu.
10. Pred uzavretím nájomnej zmluvy je prenajímateľ povinný umožniť nájomcovi prehliadku
nájomného bytu.
11. Správu bytových domov s nájomnými bytmi bude vykonávať Bytový podnik, m.p.o., Nová
Dubnica na základe dodatku k Zmluve o zabezpečovaní služieb a činností centr. číslo 13/2009,
alebo na základe mandátnej zmluvy, či zmluvy o výkone správy v súlade so zákonom č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) hlavný kontrolór mesta
b) Komisia sociálna, zdravotná a bytová
2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa
...............................2021 uznesením č. .......
3. Toto VZN nadobúda účinnosť ....................2021.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 7/2015 v znení dodatku 10/2015.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta
Príloha č. 1 - Žiadosť o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica
Príloha č. 2 - Zoznam zdravotných postihnutí
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) § 45 až 59 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
2) Napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení
neskorších predpisov
3) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
4) § 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

Príloha č. 1

Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
ŽIADOSŤ
o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica v zmysle zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

A. Žiadateľ: - číslo telefónu .........................................
1. Titul, meno a priezvisko:

.............................................................................................

2. Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ): ..................................................................
3. Prechodný pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ): ...........................................................
4. Dátum narodenia:

..................................................

5. Rodinný stav:

..................................................

6. Žiadam o nájomný byt: 1- izbový byt, 2 – izbový byt, 3-izbový byt - vhodné podčiarknite

B. Členovia domácnosti zahrnutí do žiadosti1
Meno
a priezvisko

1. Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu, PSČ) Rok narodenia
–––––––––––––––––––––––––––––––
2. Prechodný pobyt (obec, ulica, č.domu, PSČ)

Vzťah k
žiadateľovi

Trvalý:
1.
Prechodný:
Trvalý:
2.
Prechodný:
Trvalý:
3.
Prechodný:

Trvalý:
4.
Prechodný:

C. Bytové pomery žiadateľa:

1

Členom domácnosti zahrnutým do žiadosti je príbuzný žiadateľa, ktorý sa spolu so žiadateľom uchádza
o nájom obecného bytu a v prípade uzavretia nájomnej zmluvy sa spolu s ním do obecného bytu nasťahuje.
Môže ním byť: manžel alebo manželka žiadateľa, druh alebo družka žiadateľa, dieťa žiadateľa ...

1. Žiadateľ v súčasnosti býva:
a) u rodičov
b) u iných príbuzných
c) u cudzích (podnájom, slobodáreň, ubytovňa), uviesť kde: ....................................
d) inde, uviesť kde: .......................................................
2. Počet rodín (domácností) žijúcich v súčasnosti v jednom byte s rodinou žiadateľa
(okrem rodiny žiadateľa): ................................................
3. Počet osôb žijúcich v súčasnosti v jednom byte s rodinou žiadateľa ( okrem členov
domácnosti zahrnutých do žiadosti). U každej osoby uviesť meno a priezvisko a vzťah ku
žiadateľovi:
......................................................................................................................................................
4. Bývanie rodiny :
a) rodina býva spolu
b) rodina nebýva spolu (z dôvodu nevyriešenej bytovej situácie)2
b1) manželia nebývajú spolu
b2) rodičia a nezaopatrené deti nebývajú s rodičmi (uviesť bližšie): .....................................
b3) iné (uviesť): .......................................................................................................................
c) nevzťahuje sa
5. Uviesť, kto je vlastníkom - nájomcom bytu, rod. domu, v ktorom má žiadateľ trvalé
bydlisko:
(v prílohe priložiť kópiu nájomnej zmluvy, alebo výpis listu vlastníctva)
....................................................................................................................................................

D. Zdravotné a sociálne pomery žiadateľa:
1. Zdravotné postihnutie žiadateľa alebo člena domácnosti zahrnutého do žiadosti (u
každého uviesť meno a priezvisko a mieru postihnutia). Možno uviesť aj typ postihnutia.
....................................................................................................................................................
1 a) Vyžaduje si zdravotné postihnutie oddelené bývanie ?

ÁNO

NIE

1 b) Vyžaduje si zdravotné postihnutie bezbariérové bývanie ?

ÁNO

NIE

E. Dôvod podania žiadosti:
2

V prípade možnosti b) špecifikovať bližšie – b1) – b3)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

F. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Dolupodpísaný ...............................................................nar. ................................................,
r.č. ....................................., trvale bytom .............................................................................,
udeľujem týmto súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mestu Nová
Dubnica na spracovanie mojich osobných údajov v celom rozsahu na neurčitý čas za účelom
ich spracovania v evidencii žiadateľov o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve Mesta Nová
Dubnica.
Dátum :

..........................................................

Podpis žiadateľa: ...........................................................

Prílohy:
1. Potvrdenie o príjme žiadateľa : …………………………………………………………………........
2. Posudok o tom, že žiadateľ alebo člen jeho rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím:
……………………………………………………………………………………...............................
3. Ďalšie prílohy : ………………………………………………………………………………….........

Príloha č. 2

Zoznam zdravotných postihnutí:
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. Spondylartritídaankylozujúca – 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) a)stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti,
b) ťažká forma (imobilita).
7. Myasténiagravis, 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.

