
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE   Č I R Č 

  č. 3/2020 

 

o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov 
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Obec Čirč na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl.68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. f) a g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona 
č. 401964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle 
zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní  vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie: 

 

 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky prideľovania  

obecných nájomných bytov (ďalej len ONB) – podmienky prijímania žiadostí, zaradenie 

do evidencie žiadateľov, postup pri schvaľovaní a prideľovaní obecného nájomného bytu, 

užívanie bytov a výšku finančnej zábezpeky. 

 

2. Obec Čirč môže ONB ponechať do nájmu za podmienok ustanovených v tomto VZN. 

Obec zabezpečuje právnu stránku prideľovania bytov a prideľovanie nájomníkov. 

 

3. Správcom bytov vo vlastníctve obce je Obec Čirč, ktorá zabezpečuje užívateľské 

nájomné vzťahy podľa Občianskeho zákonníka a výkon správy bytov, ktoré sú podrobne 

upravené v  Zásadách o výkone správy BD a  sú prílohou č. 1 k VZN. 

 

4. Obec Čirč ako vlastník bytov  hospodári s bytmi, prijíma žiadosti o pridelenie 

nájomného bytu, vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, uzatvára 

nájomné zmluvy. 

 

5. Obec Čirč zachová nájomný charakter bytov postavených s podporou Štátneho fondu 

rozvoja bývania po dobu 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia. 

 

 

Článok 2 

Režim nakladania s ONB 

 

ONB sú určené pre nájomcov, ktorí spĺňajú podmienky Zákona č. 443/2010 Z.z. 

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, podľa ust. § 663 a nasl. 

Občianskeho zákonníka v platnom znení v nadväznosti na VZN obce o podmienkach 

prenájmu ONB: 
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1. Mesačný príjem nájomcov – osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa 

osobitného predpisu neprevyšuje hranicu príjmu určenú v zmysle Zákona č. 

443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorým sa 

určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na výstavbu nájomných bytov. 

 

2. Mesačný príjem nájomcu – žiadateľa, vypočítaný ako súčet príjmov osôb, ktorých 

príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu je vyšší ako životné 

minimum zvýšené o 100,- €. 

 

 

Článok III. 

Evidencia žiadateľov o byt vo vlastníctve obce 

 

1. Žiadateľ starší ako 18 rokov si za účelom riešenia svojej bytovej otázky môže podať 

písomnú žiadosť o pridelenie bytu vo vlastníctve obce na obecnom úrade v Čirči, písomne 

na adrese: Obecný úrad, 065 42  Čirč 208, alebo na e-mailovej adrese: 

obeccirc@gmail.com. 

 

2. V žiadosti musia byť uvedené nasledovné údaje: 

- meno a priezvisko žiadateľa 

- dátum narodenia žiadateľa 

- miesto trvalého, resp. prechodného pobytu 

- rodinný stav žiadateľa 

- počet členov domácnosti 

- stručný opis súčasnej bytovej situácie 

- izbovosť požadovaného bytu 

- telefónny kontakt 

- mesačný príjem domácnosti žiadateľa 

 

3. K žiadosti o pridelenie nájomného bytu je potrebné doložiť: 

- potvrdenie o výške mesačného príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb 

- súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov pre účely v súlade s týmto VZN 

 

4. Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na miestnych daniach a poplatkoch. 

 

5. O zaradení alebo nezaradení do evidencie o pridelenie bytu bude žiadateľ o byt 

vyrozumený písomnou formou. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu je v evidencii 

zaradená po dobu dvoch rokov. Po skončení tejto doby je takáto žiadosť vyradená 

z evidencie a obec na ňu neprihliada. Ak má žiadateľ naďalej záujem o pridelenie 

obecného bytu, musí podať žiadosť znova. 

mailto:obeccirc@gmail.com
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6. Žiadateľ o nájomný byt vedený v evidencii je povinný: 

- nahlásiť každú zmenu týkajúcu sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb 

do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala 

- každý rok k dátumu zaradenia do evidencie aktualizovať žiadosť a predložiť príjmy 

domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok 

- nesplnenie si týchto povinností, resp. uvedenie nepravdivých údajov v žiadosti má za 

následok vyradenie žiadosti z evidencie 

 

 

Článok III. 

Pridelenie bytov vo vlastníctve obce 

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu nájomcovi na základe odporúčania  

starostu obce a  podľa VZN.  U každej písomnej žiadosti skontroluje splnenie podmienok 

jej podania. Pri prideľovaní bytov sa zohľadňuje: 

- trvalé bydlisko žiadateľa a jeho rodinných príslušníkov 

- naliehavosť bytovej potreby 

- sociálne pomery  

- počet osôb v domácnosti 

- včasné plnenie záväzkov voči obci 

- spolupráca s obcou 

 

2. O pridelení bytu vo vlastníctve obce je žiadateľ informovaný písomne vyzvaním 

k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na dobu určitú, ktorá neprevýši 3 roky, s možnosťou 

opakovaného predĺženia pri dodržaní podmienok v nájomnej zmluve a tohto  

VZN. Nájomnú zmluvu s nájomníkom podpisuje starosta na základe uznesenia OZ 

o pridelení ONB. 

 

3. Ak žiadateľ odmietne pridelený byt, alebo nesúhlasí s podmienkami stanovenými 

týmto VZN a nájomnou zmluvou, nemá nárok na pridelenie iného bytu a bude vyradený 

z poradovníka. 

 

4. Nájomca je povinný dva mesiace pred ukončením nájomného vzťahu požiadať 

o predĺženie doby nájmu, resp. doručiť obci písomné oznámenie, že chce nájomný vzťah 

ukončiť k termínu, na aký bola uzatvorená nájomná zmluva. 

 

5. Podmienkou opakovaného uzatvorenia zmluvy o nájme bytu je skutočnosť, že 

nájomník má vyrovnané všetky záväzky voči obci. 

 

6. U ONB nie je možné realizovať prevod vlastníckych práv na nájomcu. 
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7. Nájomca nájomného bytu nemá v prípade akéhokoľvek spôsobu ukončenia nájmu bytu 

nárok na poskytnutie žiadnej bytovej náhrady. 

 

8. K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať ho obci Čirč, 

v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.  

 

9. Všetky ďalšie podmienky nájmu budú bližšie špecifikované v Zmluve o nájme bytu. 

 

10. Nájomca uhradí obci finančnú zábezpeku vo výške 6 mesačného nájmu. Lehota na 

úhradu finančnej zábezpeky nájomcom je najneskôr v deň podpisu nájomnej zmluvy. 

Zábezpeka môže byť použitá na úhradu nedoplatku nájomného, úhrad za plnenia služieb 

súvisiacich s užívaním bytu a úhradu vyčíslenej prípadnej vzniknutej škody spôsobenej 

nájomcom v nájomnom byte a bude vyúčtovaná po ukončení nájmu. Výška finančných 

zábezpek pre jednotlivé byty a bytové domy je uvedená v prílohe č. 3 tohto VZN.  

 

 

Článok IV. 

Nájomné, správa bytov a bytové fondy 

 

1. Za užívanie nájomného bytu je nájomca povinný platiť nájomné a úhradu za plnenia 

poskytované s užívaním bytu vo výške stanovenej v prílohe č. 1  tohto VZN a v lehotách 

a spôsobom dojednaných v nájomnej zmluve. 

 

2. Na platenie nájomného a tvorbu fondu opráv, prevádzky a údržby sa cena nájmu určí 

najviac 5% z obstarávacej ceny bytu, pričom obec tvorí fond opráv, prevádzky a údržby 

rožne minimálne vo výške 0,5% nákladov na obstaranie bytu. 

 

3.  Vo výške nájmu nie sú zahrnuté poplatky za odvoz TKO, preddavky na dodávku pitnej 

vody a odvádzanie odpadových vôd a energie. 

 

4. Fond opráv, prevádzky a údržby sa tvorí z prostriedkov získaných v rámci úhrad za 

užívanie bytov od nájomcov a eviduje sa v každom bytovom dome samostatne a riadi sa 

Zásadami o výkone správy.  

 

5. Fond opráv možno použiť na údržbu ONB a ich nebytových priestorov. Čerpanie je 

možné použiť aj na vylepšenie technického a estetického stavu objektov a blízkeho okolia 

ohraničeného hranicou zastavaného pozemku, príp. bližším okrajom najbližšieho 

verejného chodníka, resp. komunikácie. 

 

6. K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv, patria pravidelné odborné 
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prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy a to: revízia prednostných 

hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu revízia komínov, bleskozvodov, revízia 

elektrickej inštalácie a elektrických zariadení a plynových kotlov a domového plynovodu. 

 

7. Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním ako to špecifikuje Príloha nariadenia 

vlády SR č. 87/1995 Z.z. si hradí nájomca z vlastných zdrojov. (v prílohe č. 2 tohto VZN) 

 

 

Článok V. 

Nájomná zmluva 

 

1. Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy sa vzťahujú 

ustanovenia občianskeho zákonníka. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí 

obsahovať najmä: 

- predmet zmluvy 

- popis prenajímaného bytu a jeho príslušenstva 

- dobu nájmu 

- zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu 

- nájomné a úhradu za plnenie spojené s užívaním bytu 

- práva a povinnosti prenajímateľa vyplývajúce z nájmu bytu 

- zánik nájmu bytu 

 

2. Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky. 

 

3. V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 

nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v tomto VZN. 

 

4. Pred uzavretím nájomnej zmluvy je prenajímateľ povinný umožniť nájomcovi 

prehliadku nájomného bytu. 

 

5. Nájomná zmluva na užívanie nájomného bytu sa v prípade dlhodobých neplatičov 

uzatvára na dobu 12 mesiacov. Dlhodobým neplatičom sa rozumie nájomca, ktorému 

počas trvania poslednej nájomnej zmluvy bola opakovane tzn. Viac ako dva krát zaslaná 

Upomienka č. 2 (viď článok VI. Odsek 4). Po uplynutí nájomnej zmluvy na dobu 12 

mesiacov je možné predĺžiť nájomnú zmluvu len v prípade, ak tento nájomca platil 

nájomné v príslušnom mesiaci v ktorom mu z nájomnej zmluvy vyplýva povinnosť 

zaplatiť nájom, tzn. Ak ani raz nemeškal s úhradou nájmu. Ak takto nájomca spĺňa 

podmienky na predĺženie nájomnej zmluvy, je možné mu nájomnú zmluvu predlžiť na 

dobu stanovenú v článku V. odseku 2 tohto VZN. 
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Článok VI. 

Zánik nájmu bytu vo vlastníctve obce 

 

1. Nájom bytu vo vlastníctve obce zaniká v zmysle Občianskeho zákonníka písomnou 

dohodou medzi vlastníkom bytu a nájomcom, alebo písomnou výpoveďou. 

 

2. Nájom bytu vo vlastníctve obe na dobu určitú končí uplynutím tejto doby, ak nebola 

táto doba predĺžená. 

 

3. Nájom bytu končí aj uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je 3 mesiace a začína plynúť 1. 

dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

4. V prípade neplatenia nájomného bude nájomcovi doručená Upomienka č. 1. Pokiaľ 

nájomca nebude na upomienku reagovať do 15 dní, zašle sa mu Upomienka č. 2. Pokiaľ 

nájomca po Upomienke č. 2 neuhradí nájomné do 15 dní, bude mu zaslaná výpoveď 

zmluvy o nájme bytu s 3 mesačnou výpovednou lehotou, kde výpovedná lehota začína 

plynúť 1 dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. 

 

 

Článok VII. 

Osobitné ustanovenia 

 

1.  Nájomca nemôže vykonávať žiadne stavebné úpravy v nájomnom byte bez súhlasu 

vlastníka bytu. 

 

2. Nájomca bytu vo vlastníctve obce nemôže prenajať byt alebo jeho časť inej osobe, alebo 

brať iné osoby do podnájmu. 

 

3. Vykonávanie podnikateľskej činnosti v bytoch vo vlastníctve obce na účely 

ubytovávania je zakázané. 

 

4. Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej 

bytovej náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu. 

 

5. Úmyselné poškodzovanie prenajatého bytu a jeho príslušenstva je dôvodom na 

okamžité ukončenie nájmu. 

 

6. Pre nájomníkov platí Domový poriadok, ktorý je prílohou č. 4 k VZN.  
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Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Nájomné vzťahy neupravené týmto VZN sa riadia podľa ustanovení Občianskeho 

zákonníka. 

 

2.  Týmto VZN sa ruší VZN č. 5/2017 o podmienkach prenájmu obecných nájomných 

bytov. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                Michal Didik 

                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh vyvesený dňa: 18.05.2020 Návrh zvesený dňa: 03.06.2020 

Návrh schválený dňa: 03.06.2020 Uznesením OZ č.: 22/2020 
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