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 Obecné zastupiteľstvo v Horných Otrokovciach v súlade s § 6 a § 11 ods. 3 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné 

všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prenájmu bytov vo vlastníctve obce Horné 

Otrokovce. 

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

č. 30/2011 

o podmienkach nájmu bytu 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vzťahuje na byt 

nachádzajúci sa v budove Zdravotného strediska, ktorá je vo vlastníctve Obce 

Horné Otrokovce (ďalej len obecný byt). 

2. VZN o podmienkach nájmu bytu upravuje postup a podmienky uzatvorenia 

nájomnej zmluvy o prenájme obecného bytu. 

3. Prednostne bude nájom uzatvorený s nájomcom, ktorý vykonáva povolanie 

v budove Zdravotného strediska. Ak sa nenájde záujemca o byt medzi 

vykonávateľmi povolania v budove Zdravotného strediska, riadi sa obec pri 

prideľovaní bytu nasledovnými ustanoveniami tohto VZN. 

 

Čl. 2 

Evidencia žiadateľov o prenájom bytu 

 

1. V prípade uvoľnenia obecného bytu, zverejní obec spôsobom v obci obvyklým 

ponuku na prenájom obecného bytu. 

2. Žiadateľ o prenájom obecného bytu (ďalej len „žiadateľ“) podáva žiadosť 

o pridelenie obecného bytu písomne do podateľne Obecného úradu. Obecný úrad 

vedie evidenciu žiadateľov o prenájom obecných bytov. 

3. Obecný úrad zaeviduje žiadosť v knihe pošty a do 7 dní pošle uchádzačovi 

dotazník, ktorý bude spolu s prílohami obsahovať potrebné údaje k hodnoteniu 

splnenia podmienok uzatvorenia nájomnej zmluvy. 

4. Pri predložení nekompletných podkladov vyzve obecný úrad žiadateľa 

o doplnenie. 

5. Obecné zastupiteľstvo na základe posúdenia plnenia podmienok rozhodne 

o pridelení nájomného bytu. 

 

Čl. 3 

Podmienky pre uzatvorenie nájomnej zmluvy 

 

1. Pre pridelenie obecného bytu Obec Horné Otrokovce určuje nasledovné podmienky: 

a) žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu alebo bytu, 



b) mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, 

ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (§3 zák. č. 

601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) neprevyšuje trojnásobok 

životného minima a súčasne je vyšší ako životné minimum vypočítané pre 

žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pričom mesačný 

príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel 

celkového príjmu za posudzované obdobie a počtu kalendárnych mesiacov 

tohto obdobia. 

c) Nájomcovia budú mať po prenajatí bytu trvalý pobyt v Obci Horné Otrokovce. 

d) Nájomná zmluva sa uzatvára na 1 kalendárny rok. Po roku sa prehodnotí 

plnenie záväzkov a ak nenastanú skutočnosti, ktoré by boli v rozpore 

s nájomnou zmluvou a nájomca si bude riadne plniť záväzky vyplývajúce mu 

z nájomnej zmluvy, môže byť nájomná zmluva  predĺžená na ďalší kalendárny 

rok. 

e) V prípade písomného oznámenia o pridelení obecného bytu je žiadateľ 

povinný uhradiť do 30 dní od tohto oznámenia, najneskôr však v deň uzavretia 

nájomnej zmluvy, finančnú zábezpeku vo výške 12-násobku platby mesačného 

nájomného. Uvedená platba bude v prípade potreby použitá na úhradu 

nedoplatkov na nájomnom a plneniach spojených s užívaním bytu. 

f) Prenajímateľ je povinný v nájomnej zmluve zabezpečiť súhlas nájomcu so 

zverejnením osobných údajov týkajúcich sa plnenia podmienok nájomnej 

zmluvy. 

g) Prenajímateľ odovzdá byt nájomcovi protokolárne ku dňu vzniku nájmu. 

h) Pri výbere nájomcu budú uprednostnené rodiny s deťmi. 

2. Plnenie uvedených podmienok sa posudzuje vo vzájomnej súvislosti, a to pri podaní 

žiadosti a pred opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy s nájomcom. 

 

Čl. 4 

Určenie nájomného 

 

Výšku nájomného obecného bytu určí obecné zastupiteľstvo svojim uznesením. 

 

Čl. 5 

Zánik nájmu bytu 

 

1. Nájom bytu zaniká dňom uplynutia doby dohodnutej v nájomnej zmluve, ak 

s nájomcom nie je opakovanie uzatvorená nájomná zmluva na ďalšie obdobie. 

2. Nájom bytu pred uplynutím ukončenia platnosti nájomnej zmluvy môže zaniknúť 

písomnou dohodou alebo výpoveďou. 

3. Ku dňu skončenia nájmu je nájomca povinný vypratať byt a odovzdať ho protokolárne 

prenajímateľovi. Splnenie tejto povinnosti je zabezpečené protokolom o odovzdaní 

veci, ktorá je exekučným titulom pre splnenie tejto povinnosti. 

4. Pre konania v súvislosti so zánikom nájmu bytu platia ustanovenia občianskeho 

zákonníka. 

 

Čl. 6 

Ostatné ustanovenia 

 

Za dodržiavanie ustanovení tohto VZN zodpovedá Obecný úrad. 

 



 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Horných 

Otrokovciach. 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Horné Otrokovce sa na tomto VZN o podmienkach nájmu 

bytu uznieslo dňa 2.8.2011. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 18.8.2011. 

 

 

V Horných Otrokovciach, dňa 12. júla 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Eva Kukučková 

            starostka obce 


