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N á v r h    u z n e s e n i a 

Miestne zastupite�stvo 
M� Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu 

A.       s ú h l a s í 

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy - o nájme bytov 
a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho 
mestských �astí s pripomienkami

B.        o d p o r ú � a 

Dušanovi Pekárovi, starostovi
zasla� stanovisko Miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava – Ružinov primátorovi hlavného 
mesta SR Bratislavy 

    
T: ihne� po podpise uznesenia 



Dôvodová správa 

Starosta mestskej �asti Bratislava – Ružinov obdržal d�a 7.9.2015 žiados� primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy o zaujatie stanoviska miestneho zastupite�stva k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských �astí v lehote do jedného mesiaca 
odo d�a doru�enia predmetného dožiadania.  

K predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nájme 
bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho 
mestských �astí referát nájomných bytov predkladá nasledovné pripomienky: 

§ 1  
ods. 1 písm. c) 
vypusti� “a mestských �astí hlavného mesta (�alej len „mestské �asti“) 

komentár: upravuje postup pre vlastníka pri vlastnom majetku 

§ 3  
ods. 1  
písm. a) znie  
„a) meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum podania žiadosti a podpis žiadate�a“ 

komentár: identifikácia žiadate�a  

doplni� nové písm. i), ktoré znie  
„i)  potvrdenie od zamestnávate�a o trvaní pracovného pomeru a potvrdenie o príjme za posledných 

dvanás� mesiacov 
4a) 

alebo potvrdenie o poberaní starobného alebo pred�asného starobného 
dôchodku alebo invaliddého dôchodku alebo materské 

4b)

4a
) v súlade s § 4 zákona �. 601/2003 v platnom znení v sú�innosti so zákonom �. 595/2003 Z.z. 

v platnom znení 
4b

) zákon �. 461/2003 v platnom znení“ 

komentár: preukázanie príjmu a zamestnania  

ods. 2  
doplni� text v prvej vete za slová „Hlavné mesto po doru�ení žiadosti“ slová „o nájom obecného bytu 
nezvereného do správy mestskej �asti“  
doplni� na koniec vety „Ak žiadate� nesp��a ....... do zoznamu žiadate�ov nezaradí“ text „, ak primátor 
nerozhodne v zmysle § 3 ods. 7 tohto nariadenia o zaradení do zoznamu žiadate�ov.“ 

komentár: týka sa nezvereného majetku 

ods. 8 
nakoniec odseku doplni� novú vetu „Schválený poradovník zostavený zo zoznamu žiadate�ov hlavné 
mesto zverejní na úradnej tabuli a webovej stránke bez zbyto�ného odkladu.“ 

komentár: transparentnos�, s tým že osobné údaje budú anonymizované a v žiadosti a v zmluve dá 
žiadate� sú�asne súhlas so spracovaním osobných údajov 



§ 4  
ods. 1  
nahradi� slová „§ 3 ods. 6“ za slová „§ 3 ods. 8“ 
a 
doplni� nové písm. e) a f), ktoré znejú:
„e) v minulosti nenadobudol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva byt z vlastníctva obce, 
 f) je najmenej šes� mesiacov z posledných dvanástich mesiacov zamestnaný.“ 

v ods. 2 doplni� za text „odseku 1 písm. b)“ text „a písm. f)“ 

komentár: schopnos� plati� za nájom a služby a nezneužíva� sociálny systém 

ods. 5 nahradi� slová „aj na nájom bytov“ za slová „aj na ur�enie nájomcov bytov“ 

komentár: zmluvu o nájme podpisujú všetci spoluvlastníci 

§ 5  
ods. 1  
nakoniec odseku doplni� novú vetu „Celková doba nájmu a pred�ženia nájmu bytu nepresiahne desa�
rokov a nie je možné ju prekro�i�. Desa� rokov sa po�íta od nadobudnutia ú�innosti tohto nariadenia.“ 

komentár: zachovanie bytového fondu a vytvorenie podmienok na periodické riešenie nájmu, nie trvalé 

ods. 4  
nakoniec odseku doplni� novú vetu „V zmluve o nájme bytu prenajímate� priamo uvedie, že sa jedná 
o služobný byt .“ 

§ 7 
ods. 1 
prvá veta sa nahrádza novým znením: „Prenajímate� môže da� súhlas s výmenou obecného bytu 
s iným bytom. So súhlasom prenajímate�ov sa môžu nájomcovia dohodnú� o výmene bytov. Súhlas aj 
dohoda musia ma� písomnú formu.“ 

ods. 2 
nahradi� slová „môže schváli� výmenu“ za slová „da� súhlas s výmenou“ 

komentár: pod�a ust. § 715 Ob�ianskeho zákonníka dáva prenajímate� súhlas a nájomcovia 
uzatvárajú dohodu . 

§ 10 
ods. 1 
sa za slová „bytov osobitného ur�enia“ vkladá text „nezverených do správy mestskej �asti“ 

§ 13  
ods. 1  
písm. a) znie  
„a) meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum podania žiadosti a podpis žiadate�a – objednávate�a 

(�alej len „žiadate�“)“ 

komentár: identifikácia žiadate�a  



písm. f)
sa za slová „žiadosti o“ vkladá text „prechodné“ 

písm. g)
sa za slová „so žiados�ou o“ vkladá text „prechodné“ 

v texte používa�  
vetné spojenie „prechodné ubytovanie“ alebo da� odvolávku (�alej len „ubytovanie“) 

ods. 2  
doplni� text v prvej vete za slová „Hlavné mesto po doru�ení žiadosti“ slová „o prechodné ubytovanie 
v ubytovni hlavného mesta“  

komentár: týka sa ubytovní hlavného mesta 

ods. 3  
sa za slová „je povinný“ vkladá text „bez zbyto�ného odkladu“ 

§ 14  
ods. 6  
sa za slová „v zria�ovate�skej pôsobnosti hlavného mesta“ vkladá text „alebo mestskej �asti“ a 
za slová „zakladate�om a akcionárom je hlavné mesto alebo mestská �as�“ 

komentár: spolupôsobenie hlavného mesta a mestských �astí /nie každá mestská �as� má byty alebo 
ubytovne/ 

§ 21 
doplni� nový odsek 3 a 4, ktoré znejú:
„3) Pri nájomných zmluvách uzatvorených pred ú�innos�ou tohto nariadenia sa maximálna d�žka doby 

nájmu po�íta od  ú�innosti tohto VZN. 
  4) Ak došlo k prechodu nájmu bytu pred ú�innos�ou tohto VZN, postupuje sa pod�a VZN �. 1/2006“. 

Záver: 
Na základe uvedeného Mestská �as� Bratislava – Ružinov s predloženým návrhom návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov a prechodnom 
ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských �astí 
súhlasí s pripomienkami. 

















































Komisia sociálnych služieb 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

 
 
 
S t a n o v i s k o 
 
Komisia na svojom zasadnutí dňa 16. septembra 2015 prerokovala predložený materiál: 
 
Stanovisko MZ k návrhu Všeobecne  záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. ..../2015 z ....... 2015 o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí 
 
a prijala stanovisko 
 
 
Komisia súhlasí s pripomienkami spracovateľa a navrhuje nasledovné: 
 

1. §4 ods. 1 písmeno c) komisia navrhuje za slová  
„je poberateľom príjmu najmenej vo výške 1,2-násobku životného minima určeného osobitným 
predpisom“ vložiť text „a neprevyšuje príjem vo výške 3-násobku životného minima určeného 
osobitným predpisom ak ide o žiadateľa samostatne žijúceho v domácnosti alebo neprevyšuje príjem 
vo výške 4-násobku životného minima určeného osobitným predpisom ak ide o domácnosť: 

I) kde je členom tejto domácnosti osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, 
II) osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, 
III) kde aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, 

vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce.“ 
2. §4 ods. 1 písmeno d) komisia navrhuje za slová 

„nemá voči hlavnému mestu“ vložiť text „a príslušnej mestskej časti“ 
3. §5 ods. 2 znie: 

„ Podmienkou pre predĺženie doby nájmu bude najmä dodržiavanie povinností nájomcu tak, ako 
vyplývajú z nájomnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov a nájomca naďalej 
spĺňa podmienky v zmysle §4 ods. 1 tohto nariadenia“ 

4. §9 ods. 3 odporúča komisia vypustiť 
5. §17 ods. 1 komisia navrhuje za slová „pre svojich obyvateľov“ vložiť text „občanov SR“ 

 
 
 

Hlasovanie: 3 prítomní, 3 za, 0 proti, 0 sa zdržalo 
 
 
Ing. Peter Hrapko, predseda komisie v.r. 
 
 
 
 
 
 
Tajomníčka komisie: 
Monika Repášová 
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