
Prenajímateľorn:
Zastúpené.:
Sídlo:
lČo:
DlČ:
lČ opH:
Bankové spojenie
Císlo účtu :

Nájomcom:
Trvalý pobyt:

Zmluva o nájme bytu
evidenčné číslo 1 3412022

uzavreÍá podl'a s 685 a nasl. občianskeho zákonníka medzi

Mestská čast' Bratislava - Podunajské Biskupice
Mgr. Zoltán Pék - starosta
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
00 641 383
2020943782
nie je platcom DPH
Tatra banka, a.s. Bratislava
2627005541t1100
( d'alej len ,,prenajímateľ" )

Forróová Helena

a

Dátum narodenia:
Rodné číslo:

(d'alej len,,nájomca")

čl. l
Predmet nájmu

1. Predmetom tejto zmluvy je byt é. 8, 2-izbový, o celkovej ploche 51,59 m2, na prízemí
bytového domu na adrese',ffi. 8b.$ Bratislava - mestská Čast' Podunajske
Biskupice, v kat. úz. Podunajské Biskupice, ktorého uýlučným vlastníkom je prenajímatel'.

2. Byt pozostáva z2 izieb, kuchyne, a vedl'ajších miestností ( predsieň, kúpel'ňa, Wc )
s celkovou podlahovou plochou 51,59 m2.

3. Prenajĺmatel'ako vlastník bytového domu touto zmluvou prenecháva nájomcovi predmet
nájmu špecifikovaný v tomto článku na dočasné uŽívanie za podmienok uvedených v tejto
zmluve a nájomca sa zaväzuje platit' prenajímatel'ovi dohodnuté nájomné a preddavky
na Úhradu za plnenia poskytované v súvislosti s uŽívaním bytu. Nájomca predmetného
bytu boĺ schválený v zmysle VZN č' 612021. ( príloha č. 3 )4. Neoddelitel'nou sÚčast'ou tejto zmluvy sú: opis príslušenstva Evidenčný list a opis stavu
bytu uvedený v Zápisnicĺ o prevzatí a odovzdaní bytu do uŽívania a Uvedené dokumenty
tvoria prĺlohy č. 1 a 2 tejto zmluvy.

5. Nájomca vyhlasuje, že so stavom bytu, jeho príslušenstva a vedl'ajŠích miestností sa
oboznámil a nemá Žiadne ýhrady. Prenajímatel'odovzdáva nájomcovi byt vrátane jeho
príslušenstva v stave spôsobilom na dohodnuté uŽívanie, o čom bude vyhotovená
a zmluvnými stranami podpísaná Zápisnica o odovzdaní a prevzatí bytu, ktorý tvorí
Prílohu č. 2 tejto zmluvy'

6. Prenajímatel' prostredníctvom tretích osÔb poskytuje nájomcovi nasledovné plnenia
spojené s uŽívanĺm bytu: dodávku elektrickej energie spoločných miestností, dodávku
vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vÔd' na bývanie nájomcu'
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ct. il.
Účel najmu a rozsah užívania

1' Nájomca je oprávnený predmet nájmu uvedený v cl. ll tejto zmluvy uŽívat' len na bývanie.
V prípade porušenia spÔsobu a rozsahu uŽívania bytu nájomcom je prenajímatel'

oprávnený zrušiť nájomný pomer s okamŽitou platnost'ou. Toto oprávnenie má
prenajímatel' aj v prípade, ak túto povinnosť poruší osoba, ktorá Žije s nájomcom
v spoločnej domácnosti.

2. Nájomca a osoby Žijúce s nájomcom v spoločnej domácnosti majú popri práve uŽívat' byt

aj právo uŽÍvat'spoločné priestory a zariadenia bytového domu, ako aj poŽívat' plnenia,
ktorých poskytovanie je spojené s uŽĺvaním býu.

3. Nájomca sa zavázuje, Že bude prenajatý byt vyuŽívat' v súlade s dohodnutým účelom
bývania. Porušenie tohto ustanovenia sa povaŽuje za podstatné porušenie zmluvy
a zakladá právo prenajímatel'a odstúpit' od zmluvy.

Čl. lll'
Nájomné a úhrada plnení poskytovaných s uŽĺvaním bytu, peňažnázábezpeka

1. Dňom uzavretia tejto zmluvy vzniká nájomcovi povinnosť platit'prenajímatel'ovi nájomné
za byI a preddavkov na úhradu plnení spojených s uŽívaním býu.

2. Výška nájomného ako aj raýška Úhrady za plnenia poskýované s uŽívaním bytu (ceny
sluŽieb) je určená ,,predpisom" s tým, Že prenajímatel' mÔŽe menit' uýšku nájomneho
a upravovat' ceny sluŽieb v sÚlade so zmenou príslušných právnych noriem upravujúcich
tieto plnenia vrátane zmeny ceny sluŽby.

3. Výšku nájomného za užívanie bytu v sume í09,89 € mesačne, (slovom jednostodevät'

eur osemdesiatdevät' centov) sa nájomca zavázu1e uhrádzať mesačne vopred do konca
toho ktorého kalendárneho mesiaca.

4. Uhrady za plnenia poskytované s uŽívaním bytu ( cenu sluŽieb ) sa nájomca zavázuje
uhrádzat'preddavkovo mesačne vopred do konca toho ktorého kalendárneho mesiaca.

5. Pre zabezpečenie splácania nájornného a úhrad za prípadné poškodenie bytu budúci
nájomca pred podpisom prvej nájomnej zmluvy najneskôr do 15 pracovných dní
od doručenia výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy uhradĺ na Účet prenajímatel'a
finančnú záruku vo ýške 3 mesačných splátok nájomného. Toto ustanovenie neplatí
pri opakovanom uzatváranĺ nájomných zmlÚv s tými istými nájomcami.

6. Nájomca je povinný do 15 dní po doručenĺ výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy
podpísat' náiomnú zmluvu a najneskôr do 8 pracovných dní od uzavretia tejto
zľn!uvy podpísat' a následne doručit' prenajímateľovi notársku zápisnicu
vyhotovenú v zmysle prĺslušného predpisu. V notárskei zápisnici sa nájomca
zaviaŽe na splnenie povinnosti odovzdat' byt, ktoný je predmetom nájmu,
po skončenĺ doby nájmu prenajĺmateľovi v stave spôsobilom na riadne uŽívanie
a dá svoj súhlas s exekúciou v zmysIe prĺslušného predpisu. odmenu notáľovi
za vyhotovenie notárskej zápisnice hradĺ žiadateľ. Na povinnost' podpísat' notársku
zápisnicu za stanovených podmienok bude nájomca upozornený vo výzve
na uzatvorenie nájomnej zmluvy'

7' Nájomca je povinný platby, uvedené v čl. lll' ods' 2 a 3 Zmluvy, uhrádzat'prenajímatel'ovi
na číslo účtu určené prenajímatel'om, alebo priamo do pokladne prenajímatel'a'

8. V prípade, Že sa nájomca dostane do omeškania s Úhradou nájomného a/alebo
preddavkov za plnenia poskytované v súvislosti s uŽívaním bytu, je povinný uhradiť
prenajímatel'ovi poplatok z omeškania za každý, aj začatý mesiac omeŠkania. Výška
poplatku z omeškania je stanovená v zmysle $ 4 nariadenia vlády č. 87 ĺ1995 Z. z., ktorým
sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka a predstavuje za kaŽdý deň
omeškania 0,5 promile dlŽnej sumy, najmenej však 0,83 € za kaŽdý aj začatý mesiac
omeškania. Zároveň je nájomca povinný uhradit' poštovné za zaslanie upomienky
o nezaplatení nájomného a/alebo preddavkov, prípadne nedoplatku vyúčtovania.
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9. Pri platbe nájomca uvedie, zaktorý mesiac platbu uhrádza'
10. V prípade, Že nájomca pri platbe neuvedie mesiac, zaktorý sa úhrada platí, alebo uvedie

mesiac, ktorý uŽ bol uhradený, alebo ak z Úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie
nájomca úhradu poukazuje' je obdobie, ktoré bude úhradou pokrýé, oprávnený určit'
prenajímatel'sám, pričom spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohl'adávku.

11. Nájomca je povinný uhradit'prenajímatel'ovĺ skutočnú cenu za jednotlivé druhy plnení,
ktoré prenajímatel'v súvislosti s uŽívaním bytu poskýuje sám, a/alebo prostredníctvom
subdodávatel'ov.

12. SkutočnÚ cenu plnení poskytovaných v súvislosti s uŽívaním bytu za zúčtovacie obdobie
vŽdy k 31.12' príslušného roka vyúčtuje prenajímatel' v súlade s platnými právnymi
predpismi podl'a skutočných nákladov v termíne najneskôr do 31.05. nasledujúceho
kalendárneho roka ako rozdiel medzi zaplatenými preddavkami zajednotlivé sluŽby a ich
skutočnou cenou. Prenajímatel' doručí vyúčtovanie nájomcovi bez zbytočného odkladu
po jeho vyhotovení.

13. Nájomca je povinný doplatit' prenajímatel'ovi prípadné nedoplatky za skutočné ceny plnení
poskytovaných v súvislosti s uŽívaním býu najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia
vyúčtovania alebo v tej istej lehote vzniest'písomne voči nemu námietky. Prenajímatel'sa
zaväzuje najneskôr do 30 dníod doručenia námietok preverit' ich oprávnenost'a o uýsledku
upovedomit' nájomcu. V prípade, ak vyúčtovaním vznikol nájomcovi reálny finančný
preplatok, zaväzuje sa ho prenajímatel'bez zbytočného odkladu vyplatit'nájomcovi, ak sa
neuplatní postup podl'a odseku 12, alebo ak sa nájomca s prenajímatel'om nedohodli inak'
Uvedený postup platí aj v prípade, ak na základe oprávnených námietok nájomcu alebo
ziných opodstatnených dôvodov bude Vypracované opravné vyúčtovanie, upravujúce
vyúčtovanie pôvodné.

14. Prípadným preplatkom na preddavkoch za plnenia spojené s uŽívaním bytu môŽe
prenajímatel' kompenzovat' uspokojenie svojej pohl'adávky, ktorú má voči nájomcovi
a ktorá vznikla poruŠením povĺnnosti nájomcu uvedenej v ods. 3 a 4 tohto článku.

15.Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre qýpočet nájomného, prenajímatel'má právo
zmenit'i uýšku mesačných preddavkov na úhradu za plnenia poskytované s uŽívaním býu,
ak je pre to dôvod vyplývajúci z počtu osôb uŽívajúcich byt, zmeny právnych a/alebo
cenouých predpisov a/alebo zo zmeny rozsahu plnení poskytovaných s uŽívaním bytu.
Prenajímatel' sa zaväzuje, Že oznámi nájomcovi zmenu výšky nájomného a zmenu uýšky
preddavkov písomne pred ich sp|atnost'ou.

16. Výšku nájomného a rnýšku mesačných preddavkov prenajímatel' zmení v prípadoch
uvedených v ods. 14. tohto článku od prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po skutočnosti, ktorá zakladá právo prenajímatel'a na vykonanie zmeny.

17. Dohodnutý spÔsob platenia nájomného, preddavkov na plnenia poskytované v súvislosti
s uŽívaním bytu platí, pokial'sa zmluvné strany nedohodnÚ inak, alebo ak inak nestanoví
právny predpis.

18. Prenajímatel'si zároveň vyhradzuje právo v priebehu dojednanej doby nájmu menit'rnýšku
mesačných preddavkov za jednotlivé druhy plnení spojených s uŽívaním bytu, ak dÔjde
k zmene právnych predpisov upravujúcich ich ceny alebo ak na to bude iný dôvod (napr.
zmena rozsahu poskytovaných plnení, zvýšenie cien poskytovaných plnení a pod.).
Uvedené je prenajímatel'oprávnený vykonat'aj jednostranným písomným oznámením.
Nájomca sa zaväzuje upravené nájomné a preddavky platit' vo výške a v lehotách
uvedených v oznámení.

19. Zmenu vyšky nájomného je prenajímatel' oprávnený vykonat' formou dodatku zmluvy a to
na základe oznámenia o zmene vyšky nájomného prenajímatel'om v súlade so všeobecne
záväzným predpisom, resp. s úpravou novej právnej normy.

2}'Zmlwné strany sa dohodli, Že nájomca pred podpisom tejto zmluvy uhradí na účet
prenajímatel'a vedený v Tatrabanka, a. s., IBAN: sK94 1100 0000 0029 2888
7525 preddavok (peňaŽná zábezpeka) a to Vo výške trojmesačného nájomného
v celkovej uýške 329,67 € (slovom: tristodvadsat'devät'eur šest'desiatsedem centov).
PeňaŽná zábezpeka bude slúŽit'najmä na Úhradu akejkol'vek zmluvnej pokuty, nájomného
alebo prevádzkových nákladov, ktoré nájomca včas neuhradil, d'alej na úhradu škody
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spÔsobenej na byte a zariadení alebo v sÚvislosti s inými pohl'adávkami súvisiacimi
s uŽívaním bytu oznámi' PouŽitie preddavku prenajímatel'oznámi nájomcovi písomne.
Po pouŽití zábezpeky je nájomca povinný ju doplnit'do dojednanej výšky a to do jedného
mesiaca od doručenia písomnej výzvy prenajímatel'a.

21'Po skončení nájomného vzťahu bude peňaŽná zábezpeka nájomcovi vrátená ato
po odpočítaní prípadných závázkov nájomcu voči prenajímatel'ovi, najmä nedoplatkov
nájomného a náhrady škody vzniknutej prenajímatel'ovi.

22.Y prípade, ak nájomca nezloží preddavok (alebo jeho čast') v termíne a spôsobom vyššie
dohodnutým, prenajímatel' má právo jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy s okamŽitou
platnosťou a preddavok (resp. uŽzaplatená čast'preddavku) prepadá ako zmluvná pokuta
v prospech prenajímatel'a.

Čl. lv.
Evidencia prísIušníkov domácnosti

1. V Evidenčnom liste, ktoý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy je uvedený počet osôb Žijúcich
s nájomcom v spoločnej domácnosti a ich vzt'ah k nájomcovi v čase uzatvorenia tejto
zmluvy.

2. Nájomca V deň vzniku nájomného vzťahu oznámi prenajímatel'ovi prĺslušníkov
domácnosti, ktorí budú s ním v predmetnom býe bývat', s uvedením mena, priezviska
a rodného čísla.

3. Pri zmene počtu osÔb, ktoré sú uvedené v Evidenčnom liste, nájomca túto skutočnost'
oznámi prenajímatel'ovi najneskôr do 30 dní od jej vzniku' Podmienkou akceptácie
oznámenia je príslušný písomný overený doklad (rodný list, rozsudok súdu, sobášny list,
úmrtný list), prípadne písomný, úradne overený prejav vôle osoby, ktorá opúšťa spoločnú
domácnost'.

4' Pri zníŽení počtu osÔb Žijúcich s nájomcom v spoločnej domácnosti trvajúcom dlhšie ako
tri po sebe nasledujÚce kalendárne mesiace alebo v prípade, ak nájomca nebude mÔcť

sám byt po rovnakÚ dobu uŽívať, je povinný túto skutočnost' písomne v lehote uvedenej
v ods. 3 tohto článku oznámiť prenajímatel'ovi. V prípade nesplnenia tejto povinnosti,
nebude prenajímatel' pri vyhotovovaní vyúčtovania sluŽieb za príslušný rok na dočasné
zníŽenie počtu osÔb v byte alebo dočasnú nemoŽnost'uŽívania bytu nájomcom prihliadat'.

5. Pri trvalom znížení poitu osôb je súčast'ou oznámenia písomný a overený prejav vôle
osoby, ktorá byt opustila (pri maloletých osobách prejav vÔle zákonného zástupcu),
pri úmrtiach úmrtný list.

6' Pobyt osoby prechodne sa zdrŽujúcej v býe je nájomca povinný oznámit'prenajímatel'ovi
vtedy, ak pobyt presahuje 30 dní.

7 . Nájomca berie na vedomie skutočnosť, Že v prípade zníŽenia počtu osôb Žijúcich
v nájomnom byte a to z dôvodu rozvodu, úmrtia, opustenia domácnosti prípadne
d'alšie, má prenajímatel' právo uýmeny bytu za menší byt.

čl. v.
Podstatné porušenie nájomnej zmluvy

1. Za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich z ná)mu bytu, ktoré má za následok
výpoved'z nájmu bytu zo strany prenajímatel'a, sa povaŽuje v zmysle ustanovenia $ 711

ods. 1 občianskeho zákonníka najmä:
a) ak nájomca, alebo ten, kto je členom jeho domácnosti hrubo poškodzuje prenajatý byt'

jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia V dome, alebo
sÚstavne narušuje pokojné b1ývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov,
ohrozuje bezpečnost'alebo porušuje dobré mravy V dome,

b) ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce znájmu bytu najmä tým, Že
nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s uŽívaním bytu za dlhšíčas
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ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho čast' inému do podnájmu
bez písomného sÚhlasu prenajímatel'a,

c) porušovanie povinnostívyplývajúcich z čl. lV. tejto zmluvy,
d) porušovanie povinností vyplývajúcich z čl. lll. bod 6 tejto zmluvy ( nedoručenie

notárskej zápisnice)
e) opakované obmedzovanie uýkonu práv ostatných nájomcov,
f) vykonávanie stavebných úprav alebo iných podstatných zmien v byte

bez predchádzaj úceho sÚ h lasu prenaj ímatel'a,
g) ak nájomca vyuŽíva byt bez súhlasu prenajímatel'a na iné účely ako na bývanie,
h) porušovanie povinnostívyplývajÚcich z čl. lll., bod 20 tejto zmluvy ( nezaplatenie

preddavku)
2' Prenajímatel' môŽe dat' taktieŽ výpoved' z nájmu, ak nájomca porušuje povinnosti

vyplývajúce z tejto zmluvy'

čl. vl.
Doba trvania nájmu

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 15.06.2022 do 3í.05.2024.
2. Prenajímatel' môŽe opakovane uzavriet'zmluvu o nájme nájomného bytu s nájomcom

pri dodrŽaní podmĺenok uvedených v tejto nájomnej zmluve, vo Všeobecnom záväznom
nariadení Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice č,. 61202'l o nájme bytov
zo dňa 28.09.2021, v zákone č.443ĺ2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní, a ak nájomca dodrŽuje ustanovenia občianskeho zákonníka vzt'ahujúce sa
na nájom bytu'

3. o moŽnosti opakovaného uzavretia zmluvy o nájme nájomného býu bude prenajímatel'
informovat'nájomcu tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného
bytu.

4. Zmluva sa predlŽuje na základe písomnej Žiadosti nájomcu, ktorú je povinný zaslať
v lehote najneskôr 30 dní pred uplynutím doby nájmu.

5. Nájomca týmto prehlasuje, Že bol oboznámený s podmienkami Všeobecného záväzného
nariadení Mestskej častĺ Bratislava - Podunajské Biskupice č,' 6ĺ202'ĺ o nájme bytov
zo dňa 28.09'2021.

čl. vll.
Práva a povinnostizmluvných strán

1' Práva a povinnosti prenajímatel'a a nájomcu sa predovšetkým spravujÚ ustanoveniami $
687 a nasl. občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov. Právne vzt'ahy
medzi prenajímatel'om a nájomcom v tejto zmluve neupravené sa spravujú všeobecnými
ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymĺ
predpismi.

2. Prenajímatel' bude zabezpečovat' nájomcovĺ úplný a nerušený výkon práv spojených
s uŽívaním byĺu. Za tým účelom umoŽní nájomcovi uŽívať spoločné priestory a zariadenie
domu riadne a riadne poŽívat' plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s uŽívaním bytu.

3. Nájomca sa zaväzuje uhrádzat' drobné opravy v byte súvisiace s jeho uŽívaním, ako aj
náklady spojené s beŽnou ÚdrŽbou býu (do 6'64 € v jednotlivom prípade) v súlade s $ 5
a nasl. Nariadenia vlády SR č.8711995 z. z., ktoým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
občianskeho zákonníka a v súlade s Prílohou č. 1 k tomuto nariadeniu.

4' Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámit' prenajímatel'ovi potrebu tých opráv
v býe, ktoré je povinný znášat' prenajímatel'.

5. Podl'a dohody zmluvných strán je nájomca povinný na výzvu prenajímatel'a v poŽadovanej
primeränej lehote zodpovedajÚcejokolnostiam prípadu byt sprístupnit'za účelom obhliadky
technického stavu bytu, za účelom kontroly spôsobu a rozsahu uŽívania bytu nájomcom
ako aj za účelom odpočtu príslušných meratel'ných hodnôt médií ( napr. Vodomer, merač
tepla atd')..
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6. Nájomca' ako aj osoby, ktoré s ním Žijú spoločnej domácnosti je povinný uŽívať byt,

spoločné priestory a zariadenie bytového domu riadne a riadne poŽívať plnenia' ktorých
poskytovanie je spojené s uŽívanĺm bytu. Nájomca sa zaväzuje, Že on sám, ako aj osoby,
ktoré s ním Žijú v spoločnej domácnosti, budú dodrŽiavat'domový poriadok'

7 ' Prenajímatel' je povinný odovzdať byt nájomcovi v stave spôsobilom na riadne uŽívanie
a zabezpečit' nájomcovi plný a nerušený ýkon práv spojený s uŽívaním bytu.

8. Nájomca je povinný byt udžiavat' v stave spÔsobilom na riadne uŽívanie a po skončení
nájmu byt protokolárne odovzdať prenajímatel'ovi v uŽĺvaniaschopnom stave,
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a s hygienickou mal'ovkou. V opačnom prípade je
povinný uhradiť prenajímatel'ovi náklady vynaloŽené na tie opravy a práce, ktorými sa bý
uvedie do stavu, v akom ho nájomca prevzal.

9. Nájomca nie je oprávnený dat' prenajatý bý do podnájmu; v prípade porušenia tejto
povinnosti má prenajímatel' právo od tejto zmluvy odstúpiť, pričom odstúpenie
prenajímatel'a od zmluvy je účinne dňom doručenia odstúpenia nájomcovi. odstÚpením
od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán.

10. Nájomca nesmie vykonat'bez súhlasu prenajímatel'a stavebné úpravy, alebo iné zmeny
v byte aialebo V dome, a to ani na vlastné náklady.

11. Prenajĺmatel' po skončení nájmu nie je povinný nahradit' nájomcovi náklady na stavebné
úpravy a iné podstatné zmeny, ktoré nájomca vykonal v býe bez súhlasu prenajímatel'a,
ani protihodnotu toho, o čo sa kvalita a vybavenie bytu zlepšili, a to ani vtedy, ak
prenajímatel'od nájomcu nebude poŽadovať uvedenie bytu do pôvodného stavu.

12'Prenajímatel'v prípade skončenia nájomného vzťahu nie je povinný poskytnút'nájomcovi
náhradný bý ani náhradné ubytovanie a prístrešie.

13. Prenajímatel' a nájomca sa dohodli, že nájomca zodpovedá v plnom rozsahu
za protipoŽiarnu ochranu ako i dodžanie BOZP prenajatého priestoru a zaväzuje sa
pred začatím uŽívania predmetu nájmu vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie
vzniku poŽiaru, resp' inej havárie.

Čl. vlll.
Zánik nájmu bytu

1' Nájom býu zanikne písomnou dohodou medzi nájomcom a prenajímatel'om alebo
písomnou výpoved'ou, ktorá musí obsahovat'ýpovednú lehotu. V dohode o skončení
nájmu bytu musí byt presne určené, k akému dátumu nájom zaniká'

2. Ak bola daná písomná výpoved', skončí sa nájom býu uplynutím výpovednej lehoty.
Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynút' prvym dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola výpoved'doručená druhej zmluvnej strane.

3' Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tieŽ uplynutĺm tohto času.
4. Nájomca ako aj prenajímatel'môŽe tÚto zmluvu vypovedat' kedykol'vek aj pred uplynutím

doby nájmu a to bez udania dÔvodu.
5. Prenajímatel' môŽe vypovedat' nájom bytu z dôvodov uvedených v ustanoveniach $ 711

ods. 1) občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov,
6. Prenajímateľ môže okamžite skončit' nájom bytu v prípade, ak nájomca nedoručĺ

prenajímateľovi notáľsku zápisnicu v zmysIe čl. llI. bod 6 tejto zmluvy, ako aj
v prípade nezapIatenia preddavku v zmysle čl. lll. bod 20 tejto zmluvy.

7 ' Nájom bytu zaniká smťou nájomcu.
8. Nájomný vzt'ah založený touto zmluvou zanikne aj odstúpením od zmluvy jednou

zo zmluvných strán, pričom právne účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia odstúpenia
druhej zmluvnej strane.

9. Prenajímatel' je oprávnený od zmluvy kedykol'vek odstúpit' najmä ak:
a) nájomca je v omeškaní s dvoma alebo viacerými splátkami nájomného alebo

v omeškanĺs úhradou preddavkov za plnenia spojené s uŽívanÍm bytu,
b) ak nájomca napriek písomnej výstrahe uŽíva byt alebo ak trpí jeho uŽívanie takým

spôsobom, Že prenajímatel'ovi vzniká škoda, alebo Že mu hrozí značná škoda,
c) nájomca uŽíva bý spÔsobom, ktorý nie je v súlade s dohodnutým účelom nájmu,
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d) nájomca hrubým spÔsobom porušídomový poriadok,
e) nájomca dá byt do podnájmu, bez súhlasu prenajímatel'a.

10. Nájomca je oprávnený od zmluvy odstúpit' najmä, ak predmet nájmu prestane byt'
spôsobilý na uŽívanie podl'a dohodnutého účelu nájmu.

11. V prípade ukončenia nájmu sa nájomca zaväzuje predmetný byt vypratat' a odovzdat'
prenajímatel'ovi do dvoch mesiacov od ukončenia nájmu. Po ukončenĺnájmu, prenajímatel'
nemá povinnost' zabezpečit' nájomcovi náhradné byvanie.

ct. lx.
Záverečné ustanovenia.

1. Pokial'táto zmluva neustanovuje inak, na nájomný vzt'ah vzniknutý na základe tejto zmluvy
sa vzt'ahujú ustanovenia $$ 685 - 719 občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien
a doplnkov.

2. Zmluvné strany sa zavázujÚ, že všetky spory vyplývajÚce z nájomnej zmluvy budú
pred nostne rieŠit' vzájom nou dohodou'

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, Že vŠetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto nájomnej
zmluvy budú riadne dodrŽiavat'.

4. Nájomca týmto v zmysle zákona č,. 18ĺ2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov udel'uje súhlas prenajímatel'ovi, aby jeho osobne údaje boli
v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého bydliska, rodné čĺslo a
príbuzenský alebo iný vzt'ah k osobám, ktoré spoločne s ním užívajÚ byt pouŽité
na evidenčné úkony prenajímatel'a a to po dobu trvania nájmu a 10 rokov po jeho skončení.

5. Táto Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnost' dňom nasledujúci po dni jej zverejnenia podl'a ustanovenia $ 47a ods. 1

občianskeho zákonníka ustanovením $ 5a zákona č.21112000 Z' z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskoršÍch predpisov.

6. 6.Túto zmluvu moŽno menit' a dopíňat' písomným dodatkom podpísaným oboma
zmluvnými stranami.

7. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktoých prenajímatel' obdrŽí tri exempláre,
nájomca dva exempláre a správca domu jeden exemplár.

8. Prenajĺmatel' a nájomca vyhlasu1u, že si túto nájomnú zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli, uzavreli ju dobrovol'ne, určite, zrozumitel'ne a bez tiesne a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.

Bratislava, dňa 24.05.2022

Mestská čast' Bratislava - unajské Biskupice
zast.: Mgr. Zoltán

prenajímatel'

1'

l
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Prílohy
Evidenčný list ( príloha č.1)
Protokol o prevzatía odovzdaní bytu ( príloha č' 2)
vZN 6ĺ2021, zápisnica z rokovanĺa komisie ( príloha č. 3)

Finančnú operáciu alebo jej čast' je - ne-1e moŽné vykonat', v nej pokračovat' vymáhat'
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej čast'uŽ vykonala
Mgr' Júlia Anditsová Dátum: 24'5.2oz2 podpis

Finančnú operáciu alebo jej čast' je _ n+e1e moŽné vykonat', v nej pokračovat'
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej čast'uŽ vykonala
Mgr. Lucia Csoková Dátum: 24'5.2022 podpis

Finančnú operáciu alebo jej čast' je - n'e1e moŽné vykonat', v nej pokračovat'ale
poskýnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej čast'uŽ vykonala
lng. Mariana Páleníková Dátum: 24.5.2022 podpis.

at'

at'
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Prĺloha č.1

Nájomca: Helena Foľróová
Byt čísIo : 8

Evidenčný Iist
podl'a č l. v. ods. 1 Zmluvy onájme bytu č' 134t2o22

zo dňa 24.5.2022

Príslušník domácnostĺ Vzt'ah k nájomeovi Rodné číslo
Jozef Forró manžel
Bibiana Forróová Dcéra
$abĺna Forróová Dcéra
Brajon Forró Vnuk

!
I
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Všeobecne záväzného naľiadenia
mestskej časti Bľatislava-Podunajské Biskupice

č.6/202l
zo dňa 28.9.2021

o nájme bytov vo vlastníctve a v spľáve mestskej časti Bľatislava-Podunajské Biskupice

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice (d'alej len ,,miestne
zastupitel'stvo") podl'a $ 15 ods.2 písm. a) a písm. c) zákona č.377lI990Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bľatislave v znení neskorších predpisov, Čl' E ods' + a Čl' 18 ods. 4 písm' a) a c)
Statútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znenijeho dodatkov, v súlade s $ 6 ods. 1

zákona é.36911990 Zb. o o[ecnom zriadení v zneni neskorších predpisov, podl'a $ 9 ods. 1 písm. c)
zákona č. 138/l99l Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom
č). 44312010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
a zákonom č). I5O12OI3 o Štátnom fonde rozvoj a bývania v znení neskoľších predpisov sa uznieslo
na tomto všeobecne záváznom nariadení:

$1
Úvodné ustanovenia

(1) Učelom tohto všeobecne závázného nariadenia (ďalej len 
',nariadenie") 

je stanoviť postup
a podmienky pľi prenajímaní

a) bytov vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (d'alej len ,,hlavné
mesto") zverených do správy mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice (ďalej len ,,mestská
časť")

b) bytov vo vlastníctve mestskej časti (d'alej len,,obecný nájomný bý")'
(2) Na účely tohto naľiadenia sa byty vo vlastníctve hlavného mesta zverené do správy mestskej časti

abyty vo vlastníctve mestskej časti označujú ako obecné nájomné býy.
(3) Pľenajímatel'om a správcom obecných nájomných býov zverených do správy mestskej časti

a obecných nájomných bytov vo vlastníctve mestskej časti je mestská časť.

(4) Mestská časť môže poveriť ýkonom správy obecných nájomných bytov podl'a ods. l, na zá7<7ade

mandátnej zmluvy na zriadenie výkonu povinností správcul, BytoÚ podnik Podunajské
Biskupice, s.r.o., alebo inú pľávniclni alebo fyzicku osobu.

(5) Týmto nariadením sa ustanovuje bytová komisia ako poradný orgán starostu mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice (ďalej len ,,starosta") pri prenajímaní obecných nájomných
býov.

s2
obecné nájomné byty zverené do spľávy mestskej časti

(1) Na obecné nájomné byty vo vlastníctve hlavného mesta zverené do správy mestskej časti sa
primerane vzťahujú ustanovenia Všeobecne závázného naľiadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 112006 z30. marca 2006 onájme býov aobytných miestností
v zaĺíadeníach určených na trvalé bývanie v platnom znení (d'alej len ,,VZN hlavného mesta").

(2) obecné byty vo vlastníctve hlavného mesta zverené do správy mestskej časti v celkovom počte 19
bytových jednotiek sa nachádzajú na Bodrockej ul. č. 18,2z a 38; na Dudvážskej ul. č' 7 a22;
naHronskej u|' é.22; na Hornádskej ul. č. 10; nalpel'skej ul. č. 5,dva byty na lpel'skej č.7;
nalatorickej ul. č. 12 a37; naPodzáhľadnej ul. č. 1l' naBieloruskej ul. č.34, 36 a 58,
na Estónskej u|. č. 46, 54 a 56.

(3) Doba nájmu v obecných býoch uvedených v $ 2, ods' 1 sa spľavuje podľa $ 5 VZN hlavného
mesta.

l 
$ 8a zákona č. 18211993 Z. z. o v\astníctve bytov a nebytoých priestorov v zĺení neskorších predpisov



(4) V nájomnej zmluve mestská časť upraví, za alých podmienok bude dobu nájmu bytu predlžovať,
pričom jednorazové predlženie nesmie presiahnuť 3 roky alebo uvedie, za alcých podmienok
zmeni dobu nájmu na dobu neurčitú.

$3
Obecné nájomné byty vo vlastníctve mestskej časti

(1) obecné nájomné byty vo vlastníctve mestskej časti na účely tohto nariadenia tvorí 52 býoých
jednotiek v objekte Uzbecká é. 22-28, 11 býových jednotiek bytového domu na Kovovej č,. 6,2I
bytoých jednotiek v objekte na Bodľockej é. 44 a 1 bý na Stavbárskej č. 34.

(2) Nájomný bytoÚ dom na Uzbeckej 22-28, parcela č' 5478l3l, katastrálne územie Bratislava-
Podunajské Biskupice, bol postavený z ťlnančných prostriedkov pos\rtnutých na záHade Znluvy
č,. IO2l234Il2000 o poslqrtnutí podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania podl'a
zákoĺa NR sR é' 124l|996Z. z. zo dňa 15.12.2000.

$4
Bytová komisia

(1) Býová komisia (ďalej len ,,komisia") je poľadný orgán starostu.

(2) Komisia má 7 členov. Je z|ožená zo 4 poslancov miestneho zastupitel'stva volených miestnym
zastupitel'stvom' 2 zamestnancov mestskej časti menovaných starostom a 1 občana s trvalým
pobytom v mestskej časti menovaného starostom.

(3) Na čele komisie je predseda' Predsedu komisie volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo
a podpredsedu spomedzi seba volia a odvolávajú členovia komisie hlasovaním. Funkcie pľedsedu
a podpľedsedu je možné sa písomne vzďať. Podpredseda zastupuje predsedu počas jeho
neprítomnosti.

(4) Komisia na základe vyhodnotenia žiadostí navrhuje starostovi Žiadate|'a, s ktoým mestská časť
uzavie nájomnú zmluvu (ďalej len,,nál'ľh") '

(5) Návrh komisie má odporučací charakter.

(6) Komisia zasadá podl'a potreby, najmenej dvakrát za rok. Zasadnutie komisie zvoLáya a vedie
predseda komisie.

(7) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie
uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

(8) Komisia sa ľozhoduj e na zákJaďe vlastného hodnotenía, členovia komisie konajú podl'a svojho
vedomia a svedomia. KaŽdý člen komisie pri hlasovaní disponuje jedným hlasom'

(9) Zápisníce komisíe sa zverejňujú na webovom sídle mestskej časti.

ss
Podmienky nájmu obecného nájomného bytu

(1) Bývanie vobecných nájomných bytoch financované spoužitím verejných pľostriedkov, je
všeobecne prospešnou službou a je určené na primerané a dôstojné bývanie pre opľávnené osoby,
kÍoré si bývanie nemôžu obstarať vlastným pričinením a splňajú podmienky tohto nariadenia'

(2) oprávnenou osobou podl'a ods. l je osoba, ktoľá nemá dlh voči mestskej časti a ktorá spĺňa tieto
podmienky:

a) nemá kde bývať z dôvodu, že:

1. nie je nájomcom obecného bytu, služobného býu' bytu vo vlastníctve štátu alebo vyššieho
územného celku, vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnutelhosti zapísaným v Katastri
nehnutelhostí, alebo



2. vie hodnoverne preukázať, že z dôvodu súdneho konania o práve uŽivať nehnutelhosť
nemôže nehnutelhosť uživať a že právo uživať nehnutelhosť nestratila vlastným pričinením
alebo strate právabývať v nehnutelhosti nemohol účinne zabrániť,

b) má trva|ý pobyt minimálne 5 rokov v mestskej časti. Podmienka trvalého pobytu je splnená
i v prípade, ak sa žiadateľ preukázatel'ĺe zdržuje na uzemi mestskej časti najmenej päť rokov pred
podaním žiadosti o nájom bytu, ak žiadosť podávajú manželia, túto podmienku musí splňať aspoň
jeden z manželov a súčasne

c) jej mesačný pľíjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žíjúcich v obecnom nájomnom
byte je najmenej vo ýške 1,5 násobku životného minima a najviac vo výške 3 násobku životného
minima, alebo

d) jej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v obecnom nájomnom
býe je najmenej vo ýške l,5 násobku životného minima a najviac vo výške 4 násobku životného
minima, ak

1. osoba žijúca v obecnom nájomnom byte je osoba s ťaŽkým zdravotným postihnutím,

2. ide o osamelého ľodiča s nezaopatreným dieťaťom,

3. aspoň jedna z osôb žijucich vobecnom nájomnombyte zabezpečuje zdravotnú
starostlivosť, sociálne a d'alšie sluŽby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochľanu
obyvatelbv obce, alebo

e) jej mesačný pľíjem je najmenej vo výške l,5 násobku Životného minima a najviac vo ýške
4 násobku životného minima, ak žije v obecnom nájomnom byte sama'

f) osoba, spĺňajúca podmienky podl'a $ 5, ods. 2 písm. a) a b), ktorá nepresiahla vek 30 rokov a

1. ktorej sa skončilo poskytovanie staľostlivosti v zariadeni na základe rozhodnutia súdu
o neodkladnom opatrení, výchovnom opatrení alebo ústarrnej starostlivosti, alebo

2. ktorej zanitJa náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobná
starostlivosť poručníka podl'a osobitného pľedpisu2, alebo

3. ktoľá bola zverená do staľostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča nazáHade neodkladného
opatrenia a pred dovŕšením jej plnoletosti bol podaný návrh na zveľenie tejto osoby
do náhľadnej osobnej staľostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo na ustanovenie poručníka
tejto osobe podl'a osobitného predpisu2 a ktorej príjem je najmenej vo výške 1'5 násobku
Životného minima, alebo

g) osoba' spÍňajúca podmienky podl'a $ 5 ods. 2 písm. a) a b)' ktorej sa poskytuje bytová náhĺada
zabyt vydaný podl'a osobitného pľedpisu3 aktorej príjem je najmenej vo výške 1,5 násobku
životného minima.

(3) Mesačný pľíjem oprávnenej osoby a ostatných osôb žijúcich v obecnom nájomnom byte podľa
ods. 2 sa vypočíta zprtjmua za kalendárny rok predchádzajúci roku, vktorom vznikol nájom
obecného nájomného bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých
sa príjem poberal.
:.
Zivotné minimum podl'a odseku 2 sa vypočíta ako súčet súm životného minima pre plnoletú
fyzicki osobu podl'a osobitného predpisua zakaždí plnoletú fyzickÚ osobu, |ďorá žije v obecnom
nájomnom bye a súm životného minima pre nezaopatrené dieťa podl'a osobitného predpisua
zakažde zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa, ktoľé Žije v obecnom nájomnom býe.
Pri výpočte sa vychádza zo súm životného miníma platných k 31. decembru kalendárneho roka
predchádzajúceho ľoku, v ktoľom vznikol nájom obecného nájomného býu.

2 
5 45 aŽ 59 zákona č.3612005 Z. z' o rodine a o 7Ínene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov

3 Napríktad zákon ó. 4O3l l99O Zb. o zmiernení následkov niektoých majetkových krívd v znení neskoľších pľedpisov.
a g 4zákonač.60112003Z.z. o životnomminimea o zmene adoplnení niektoých zákonov v zneni neskoršíchpredpisov



(4) Podmienky nájmu obecného nájomného býu ustanovené v ods. 2 sa posudzujú pri uzavieľaní
nájomnej zmluvy anaZmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.

s6
Nájom obecných nájomných bytov z dôvodov hodných osobitného zretel'a

(1) Mestská časť môže podl'a osobitného pľedpisus poskytnúť fyzickej osobe bývanie z dôvodov
hodných osobitného zr etel' a.

(2) Za dôvody hodné osobitného zretel'a sa povaŽujú:

a) situácia, keď fyzická osoba s trvalým pobytom na uzemi mestskej časti minimálne 5 rokov'
stratila bývanie naizemí mestskej časti z dôvodu živelnej pohľomy nezávislej od jej konania,
napr. požiar, povodeň, veterná udalosť, alebo iná Žive|nápohroma,

b) ak fyzická osoba s trvalým pobytom na izemi mestskej časti je obeťou domáceho násilia
a túto skutočnosť vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní,

c) ak ýzická osoba vykonáva spoločensky významnu činnosť, ktorej ýkon je viazatý
na mestskú časť Bratislava-Podunaj ské B iskupice,

d) ak ide o osobu žijúcu v byte s neplnoletou ťažko zdravotne postíhnutou osobou,

e) ak ide o osobu žijúcu s nezaopatreným dieťaťom,

0 ak pľi pľedĺžení nájomnej zmluvy je mesačný príjem osoby spolu s mesačným príjmom
ostatných osôb žijúcich v obecnom nájomnom býe vyšší ako maximálny príjem ustanovený
týmto nariadením a je pteukázané, že

1. dôjde kzmene životnej situácie zdôvodu poklesu príjmov kvôli ukončeniu pracovnej
zmluvy, odchodu do dôchodku alebo inej deklarovanej udalosti, môže bý' s takouto
osobou predĺžený náj omný vzť ah ĺa dobu určitú, maximálne ĺa 2 roky,

2. v obecnom nájom býe žije nezaopaÍrené dieťa6, ktoré sa sústavne pľipravuje
napovolanie' môže byt'predĺžený nájomný vďat. na dobu určitú, maximálne do 1 ľoka
od ukončenia prípľavy dieťaťa na povolanie,

(3) Mestská časť môže podl'a osobitného predpisu7 prenajať fyziclcým osobám z dôvodov hodných
osobitného zreteľa podl'a ods. 2 najviac 20 oÁ z počtu podpoľených nájomných bytov vo svojom
vlastníctve

a) v býovom dome Uzbecká ul. č. 22-28: 10 obecných nájomných bytov,

b) na Kovovej ul. č. 6: 2 obecné nájomné býy
c) na Bodrockej ul. č. 44:4 obecné nájomné býy.

(4) Podmienky nájmu obecného nájomného býu ustanovené v $ 5 ods. 2 sa nevzťahujú na nájom
obecných nájomných bytov z dôvodov hodných osobitného zreteľa podl'a ods. 1 a 2.

s7
Žiadost'o nájom obecného bytu

(1) Žiadosť o nájom obecného bytu musí obsahovať:

a) meno' priezvisko, rodné priezvisko' dátum narodenia' podpis žiadate|'a,

b) miesto trvalého pobýu, resp' miesto prechodného pobyu žiadateľa,

c) rodinný stav žiadateľa,

5 
5 22ods.3písm. f) aods.7 zák.é.44312010Z.z. o dotáciách narozvoj b1foaniaao sociálnombývaní vzn. nesk. pľedp.

' $ 9 u $ 254 zákona č. 46112003 Z. z.
7 g 22 ods. 7 zŕĺkona č. 443120110 Z. z. o dotáciÍlch na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v zn. nesk. predp.



d) meno' priezvisko, ľodné priezvisko, dátum narodenia členov domácnosti, ktorí sú do žiadostí
zahrnutí a ích vď ah ku žiadatel'ovi,

e) súčasné bytové pomery žiadatel'a v mieste trvalého a prechodného pobytu,

o iné okolnosti súvisiace so žiadosťou,

g) dôvod podania žiadosti.

(2) Povinnou prílohou žiadosti sú:

a) doklady o príjme žíadatel'a a ostatných osôb' ktorí budú so žiadatel'om bývať v obecnom
nájomnom byte:

1. originál ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závis\ej
činnosti za predchádzajúci kalendárny ľok potvrdeného zamestnávatel'om
alebo potvrdenie daňového úradu o čistom príjme za predchádzajici kalendárny rok,

2. potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške dávok poberaných zo systému sociálneho
poistenia za predchádzajici kalendárny rok,

3' potwdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní štátnych sociálnych dávok
za predchádzajúci kalendárny rok,

b) predloženie dokladov preukazujúcich rodinný stav (čestné prehlásenie žiadatel'a, že je
slobodný, alebo knahliadnutiu sobášny list, úmrtný list manželalmanželky, rozsudok
o rozvode, kópie ľodných listov detí, ak žiadateľ má deti a Žij:ú s ním v nájomnom obecnom
byte),

c) vyjadrenie ríaditel'a orgaruzácie v zriaďovatel'skej pôsobnosti mestskej časti, v ktoľej je
žiadatel' zamesÍnaný, alebo štatutárneho zástupcu zamestnávatel'a, ak je žiadatel'om osoba
podlä$6ods.2písm.c,

d) súhlas so spracovaním osobných údajov,

e) iné doklady pľeukazujúce osobitné okolnosti súvísiace so žiadosťou' napr. zdľavotný stav
žíadate|'a alebo rodinných príslušníkov, súdne rozhodnutie o ýživnom na deti alebo súdom
schválenú rodičovsku dohodu o ýživnom na deti.

(3) Mestská časť po doručení žiadosti preverí jej úplnosť a splnenie podmienok pre nájom obecného
nájomného bytu. Ak žíadatel' spĺňa podmienky pre nájom obecného bytu bude zaradený
do zoznamu žiadate|'ov o obecný nájomný bý (ďalej |en ,,zoznam žiadatel'ov").

(4) Ak je žiadosť neúplná mestská časť vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti, pričom mu určí 1ehotu
30 dní na doplnenie. Ak žiadateľ nespÍňa niektoru z podmíenok na nájom obecného bytu alebo
akžiadatel'v uľčenej lehote nedoplní žiadosť o chýbajúce údaje v súladi s ýzvou mestskej časti,
nebude zar adený do zoznamu žiadatel' ov .

(5) oznámenie o zaradení alebo nezaradeli Žiadatel'a do zoznamu žiadaÍe|'ov zašle mestská časť
žiadatel'ovi do 30 dď odo dňa doručenia úplnej žiadosti alebo po uplynutí lehoty na jej doplnenie'

(6) V prípade nesúhlasu žiadatel'a s vyhodnotením jeho žiadosti žiadosť pľeskrima bytová komisia
a zaujme stanovisko.

(7) Spolu s oznámením o zaradeni žiadate|'a do zoznamu Žiadatel'ov mestská časť informuj e žíadatel'a
o webovej stránke mestskej časti, kde je zverejnené toto nariadenie a oznámi mu povinnosti podlä
ods. 8 a 9 tohto nariadenia.

(8) Žiadateľ zaradený do zoznamu žiaďatel'ov je povinný oznamovať mestskej časti každú Zmenu
údajov a podmienok nájmu obecného nájomného býu.

(\ Žiadatel' je povirľrý najneskôr do troch rokov od podania žiadostí aktualizovať svoju žíadosť.
Neaktualizovanie Žiadosti má za následok rryradeníe zo ZozrtamlJ žiadatelbv. Pri posudzovaní
aktualizovanej žiadosti sa postupuje podl'a odseku 3,4 a 5 tohto nariadenia.



s8
Spôsob vyhodnocovania žiadostí

(l) Žiadosti onájom obecných nájomných bytov zaradené do Zoztamv žíadatel'ov ažiadosti
o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy vyhodnocuje komisia.

(2) Komisia rozdelí ZoznamžiadaÍel'ov do tľoch kategórií:

a) kategória I': žiadatelia, ktorí spĺRajĺ podmienky na pridelenie bytu podl'a 5 ods. 2 tohto
nariadenia a majú aspoň 1 maloleté dieťa,

b) kategória II.: žiadatelia, ktorí spĺĺaiĺ podmienky na pridelenie bytu podl'a $ 5 ods' 2 tohto
nariadenia a sú manŽeliabezdetni, sú občania rozvedení, slobodní alebo inak osamelí,

c) kategória III.: žiadatelia, ktorí spĺĺajĺ podmienky podl'a $ 6 tohto nariadenia; Komisia určí
v každej kategórii poľadie prÚch troch žiadatelbv.

(3) V súlade s takto určeným poradím odporučí starostovi budúceho nájomcu, aby s ním bola
uzatvoľená nájomná zmluva'

(4) Komisia aktualizuje zoznam žiadaÍe|'ov vjednotliých kategóriách podl'a potreby, min. však
dvakľát za rok. Zoznam žiadate|'ov v abecednom poľadí sa zverejňuje na webovom sídle mestskej
časti.

(5) Komisia na záLd,ade posúdenia žiadostí o opakované uzatvorenie nájomnej znluvy odporuča
starostovi uzatvoriť alebo neuzatvoriť nájomnú zmluvu s konkľétnym žiadatel'om.

se
Uzatvorenie nájomnej zmluvy

Q) Žiadatel' je povinný do 15 pracovných dní po doručení výzw na uzatvorenie nájomnej zmluvy
podpísať nájomnú zmluvu a najneskôr do 8 pracovných dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy
doručiť mestskej časti notársku zápisnicu vyhotovenú v zmysle príslušného predpisu8. V notárskej
zápisnici sa žiadatel' zavíaže na splnenie povinnosti odovzdať byt, ktoý je predmetom nájmu,
po skončení doby nájmu prenajímateľovi v stave spôsobilom na ríadne užívanie a dá svoj súhlas
s exekiciou v zmysle príslušného predpisug. odmenu notárovi za vyhotovenie notárskej zápisnice
Itraďi žiadatel'. Na povirľrosť podpísať notársku zápisnicu za stanovených podmienok bude
nájomca upozornený voýzve na uzatvoľenie nájomnej zmluvy. Táto povinnosť je súčasťou textu
nájomnej zmluvy. V pľípade nedoručenia notárskej zápisnice v stanovenom termíne, mestská časť
má možnosť odstúpiť od nájomnej zmluvy, týmto odstúpeďm sa zmluva od začiatku zrušuje
ažiadatel'stráca nárok na pridelený bý.

(2) Žiadatel' je povinný pľed podpisom prvej nájomnej zmluly najneskôr do 15 pracovných dní
od doručenia ýzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy uhľadiť na účet mestskej časti ťrnančnú
zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. Číslo účtu, na ktoý treba finančnú zábezpekll
z|oŽiť, bude uvedené vo ýzve nauzatvoľenie nájomnej zmluvy. Finančná zábezpeka bude
zloŽená po celú dobu trvania nájomnej zmluvy aviaže sa aj na opakované uzatvorenie nájomnej
zmluvy.

(3) Finančné prostriedky v rámci finančnej zábezpeky od nájomcov obecných býov mestská časť
vedie podlh platných právnych pľedpisov na samostatnom analytickom účte na obecný býoÚ
dom a použitie, resp. započítanie zo zábezpeky bude vykonané nasledorme:

a) nedoplatky na nájomnom budú započítané ku dňu splatnosti nájomného aĺezaplatené služby
spojené s užívaním bytu budú započitané po ročnom vyričtovaní ku dňu splatnosti
vyíčtovania,

8 
5 +s od. 2 písm. c) zákoĺa č.23311995 Z' z. o sudĺych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
9 l 84 a l 85 a nasl. zákona č. 23311995 Z. z. o sidnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákoĺov v zneĺí neskorších predpisov.



b) úhľady za opraw a práce, ktoými sa byt pľi skončení nájomného vďahu uvedie do
pôvodného stavu s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

(4) Finančnú zábezpe|ay zniženu o prípadné nedoplatky na nájomnom a poskytovaných službách
a o úhľady za prípadne poškodenie prideleného bytu v zmysle predchádzajúceho ods. 3, zuétuje
mestská časť nájomcovi po skončení nájmu bytu a zvyšnú sumu vyplatí oprávnenému nájomcovi
do 30 dní odo dňa písomného prevzatía býu mestskou časťou.

$10
Doba nájmu obecného nájomného bytu

(l) Nájomná zmluvalo bude uzavretá na dobu určitú, ktoľá nepreýši tri roky s ýnimkou' ak je
nájomcom občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osoba, ktorej sa poskýuje bytová
náhľada za byt vydaný podl'a osobitného predpis, pričom doba nájmu neprevýši desať rokov'
Dobu nájmu určuje komisia v súlade s osobitným predpisomll.

(2) Ak o uzavľetie nájomnej zmluvy nepoŽiada fyzická osoba uvedená v $ 5 a 6 tohto nariadenia,
môže mestská časť uzavríeť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok.

(3) V nájomnej zmluve bude upravené právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu
pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v tomto nariadení. o možnosti
opakovaného uzavľetia nájomnej zmluvy bude mestská časť informovať nájomcu minimálne štyri
mesiace pred uplynutím dohodnutej doby nájmu a súčasne ho vyzve na preukázanie splnenia
podmienok podl'a $ 5 alebo $ 6. Nájomca je povinný v lehote najneskôľ 3 mesiace pred uplynutím
doby nájmu doručiť mestskej časti žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy.

(4) Podmienkami pre opakované uzatvorenie nájmu bude najmä dodržiavanie povinností nájomcu tak,
ako budú uvedené v nájomnej zmluve a to najmä platiť riadne a včas nájomné a úhrady za plnenia
poskýované s užívaním byt., a dodržiavanie d'alších povinností nájomcu vyptývajúcich
zo všeobecne závázných právnych predpisov.

(5) Pri opakovanom uzavreti nájomnej zmluvy je možné uzavríeť nájomnú zmluvu aj s fyzickou
osobou, ktorej mesačný príjem spolu s mesačnýn príjmom ostatných osôb žijúcich v obecnom
nájomnom byte k 3l. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu
nájomného býu

a) nie je vyšší ako 4 násobok Životného minima domácnosti oprávnenej osoby podl'a $ 5 ods. 2,
písm. c),

b) nie je vyšší ako 5 násobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podlä $ 5 ods. 2
písm. d) a e).

(6) V obecných nájomných bytoch posudzovaných podľa tohto nariadenia nie je možne prihlásiť
na trvalý pobyt inú osobu ako nájomcu a osoby žijice s ním v spoločnej domácnosti.

s11
Spoločné a pľechodné ustanovenia

(l) Na doručovanie písomnosti podl'a tohto nariadenia sa vďahuje všeobecný predpis o správnom
konaní 12.

(2) Mestská časť zasiela ozĺámenia, výzvy a iné písomnosti súvisiace s týmto nariadením doporučene
s doručenkou na adresu žiadatel'a, prípadne osobe oprávnenej konať za Žiadate|'a na zál<],ade
overenej plnej moci.

'0 $ 685 zákona č. 4011967 Zb. občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov

'' $ 12 zákoĺač.44312010 Z. z. o ďotácíáchĺarozvoj bývania a o sociálnom bývani
12 

5 24 a nasl. Zákona č.711196'7 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov



(3) Žiadosti o nájom obecného býu doručené mestskej časti pľed účinnosťou tohto nariadenia sa budú
posudzovať podl'a tohto nariadenia.

(4) Toto nariadenie nemá vplyv na nájom obecných nájomných býov, ktoré boli prenajaté
pred účirľrostbu tohto nariadenia.

s12
Záverečné ustanovenia

Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzĺé nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupíce č).8/2019 z24' septembta2}I9 o nájme bytov.

. $13
Učinnost'

Toto všeobe cne ziwäzĺé nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1 5 . okďóbra 202I

ľĺ:gr,Zolltátn Pék
starosta



Zápisnica z ľokovania
Bytovej komisie zo dňa 10.05.2022

Zúčastnili sa:

poslanci miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice:
. Ing. Ildikó Virágová, podpredsedníčka komisie
o Izabella Jégh,
. InB.Michal Dľábik,
. Mgľ. Stanislav Koiš
o Andrea Horváthová

odborná referentka odd. sociálnych vecí, zdravotnictva a býovej politiky
o Mgľ. Júlia Anditsová

Ospravedlnení:
. Mgľ. Kalmárová

Pľogram:

1. Vyhodnotenie nových žiadostí o nájomný byt
2. Zoznam žiadatel'ov o obecný byt k |0,05.2022
3. Infoľmácia o končiacich zmluvách o nájme obecného bytu a žiadosti o ich

predĺženie
4. Určenie nových nájomcov a návrhy na uzatvorenie nových nájomných zmlúv
5. Rôzne

Členom komisie bol zaslaný písomný materiál ku každému bodu programu' na mieste
ľokovania boli k dispozícii aktuálne spisové dokumentácie. Komisia bola uznášaniaschopná,
prítomní členovia nemali výhľady voči programu komisie'

K bodu 1)

Vyhodnotenie nových žiadostí o nájomný byt

Podpredsedníčka komisie Ing. Viľágová informovala o desiatich nových Žiadostiach
o nájom obecného bytu doručených v období od22.03.2022 do 10'05.2022.

Tri Žiadosti sú neúplĺé, žiadatelia boli písomne vyzvani, aby do 30 dní doručili
chýbajúce povinné prílohy.

Päť žiadateľov je novo zaradených do zoznamu Žiadateľov o nájomný byt, nakoľko
spíĺa.1ĺr kritéria' znich dvaja sú zaradenínazák|ad,e osobitného zteteľa, podľa $ 6, ods. 2c,
dvaja Žiadatelia nespĺňajú kritéria ĺa zaradenie do zozĺamu Žiadateľov.

Uznesenie č.4112022
Býová komisia
beľie na vedomie
informáciu
ď o nových Žiadostiach o nájomné býy

Prítomní:5 Za:5 Pľoti: 0 Zdrža|saz 0



K bodu 2)

Zoznam žiadatel'ov o obecný byt k 21.03.2022

Žíadate\ia, ktorí splnili podmienky na zápis do zoznamu, boli do zoznamu zaradeni

podľa kategórií. Abecedný Zoznam Žiadatel'ov bude predloŽený na schválenie starostovi

mestskej časti mestskej časti v súlade s $ 8, ods. 4, VZN č. 61202l a zverejnený na web sídle
mestskej časti.

Uznesenie č.4ll2022
Býová komisia
odporúča
starostovi
schváliť abecedný Zoznamžiadateľov o nájom obecného býu.
Prítomní: 5 Zaz 5 Pľoti: 0 Zdňa| saz 0

K bodu 3)

Informácia o končiacich zmluvách o nájme obecného bytu a žiadosti o ich predlženie

V mesiaci máj2022 končí t7 nájomných zmlúv, informovalapodpľedsedníčkakomisie.
Do zasadnutia býovej komisie bolo pľedloŽených len 13 Žiadostí o opakované uzavretĺe
zmluvy o nájme, štyria nájomníci si nepoŽiadali o predĺženie zmluvy o nájme. Členovia
komisie sa individuá|ne zaoberali s každou žiadosťou a aj sociálnou situáciou Žiadateľov

o pľedĺženie nájomnej zmluvy.

Uznesenie č.4312022
Býová komisia
odpoľúča
starostovi
predĺzĺť zmluvu o nájme 2_izbového bytu č. 12, na Uzbeckej ulici č. 24, na dobu určitú,
ao :t.to'zo23 s p. J.:..... K........., ktoľá dňa 7 '2.2022 predložila úplnú žiadosť o pľedĺženie
nájomnej zmluvy a spĺňa podmienky na nájom obecného býu podľa VZN č. 61202I.

Pľítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdrža| saz 0

Uznesenie č.4412022
Býová komisia
odporúča
starostovi
prediziť zmluvu o nájme 2-wbového bytu č. 27, na Uzbeckej č. 24, na dobu uľčitú,
áo 31 .10.2023 s pani j...... v........, ktorá áĺu zs.z.zo22 predloŽila úplnú Žiadosť o predĺženie
nájomnej zmluvy a spĺňa podmienky na nájom obecného bytu podľa VZN č. 612021.

Uznesenie č.4212022
Býová komisia
odpoľúča
starostovi l

predĺziť zmluvu o nájme 2-izbového býu na byt č. 35,2. poschodie, na Uzbeckej ulici č. 22,

na dobu určitú, na 3 ľoky, S p. s...... Š.........., ktoľá doručila dňa 20.4.2022 úplnú Žiadosť
o pľedĺŽenie nájomnej zmluvy a spĺňa podmienky na nájom obecného bytu podľa
VZN č. 612021.
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0



Prítomní:5 Za:5 Pľoti: 0 Zdrža|saz 0

Uznesenie č.4512022
Býová komisia
odpoľúča
starostovi
predĺŽiť zmluvu o nájme l-izbového bytu č.22, na Uzbeckej26, na dobu určitú, na 3 ľoky

_ J - -J --- ----)

s p. P..... S......., ktorý dňa 2.5'2022 pľedloŽil úplnú Žiadost' o prediŽenie nájomnej zmluvy
a splňa podmienky na nájom obecného býu podľa VZN č. 612021.
Prítomní: 5 Za:5 Pľoti: 0 Zdľžal sa: 0

Uznesenie č.4612022
Býová komisia
odporúča
staľostovi
predižit'zmluvu o nájme l-izbového bytu č. 34, na Uzbeckej 26, na dobu uľčitú, na 3 roky
s p. H.... Sch.........., ktoľá dňa 19'4.2022 predloŽila úplnú žiadosť o predĺŽenie nájomnej
zmluvy a splňa podmienky na nájom obecného býu podľa VZN č. 61202I.
Prítomní: 5 Zaz 5 Pľoti: 0 Zdržal. sa:. 0

Uznesenie č.47l202l
Býová komisia
odporúča
starostovi
preďÍziť zmluvu o nájme 2-izbového bytu č. 1, na Uzbeckej č. 28, nadobu určitú, na 3 ľoky
s p' R.......... K.........., ktorý dňa 20'4'2022 predložil úplnú Žiadosť o predĺŽenie nájomnej
zmluvy a spĺňa podmienky na nájom obecnéhó bytu podlb VZN č. 612021.
Pľítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdrža| saz 0

Uznesenie č.4812021
Býová komisia
odpoľúča
starostovi
predÍžit' zmluvu o nájme 2-lzbového bytu č. 4, na Uzbeckej utici č. 28, na dobu určitú,
na 3 roky s P. A...... Š........, ktorá dňa 13'4.2\z2predloŽila úplnuŽiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy a spĺňa podmienky na nájom obecného býu podľa VZN č. 61202l '

Prítomní: 5 Zaz 5 Proti: 0 ZdrŽal sa: 0

Uznesenie č.49ĺ202l
Býová komisia
odpoľúča
starostovi

d nepľedĺŽit' zmluw o nájme 2-izbového bytu č. 20|, na Bodľockej č. 44 s pánom
A......... v........, ktorý dňa 9.5.2022 predložil neúplnú Žiadosť o predĺŽenie nájomnej
zm|uvy, nedeklaroval svoj príjem za rok 2021, tým nespĺňa podmienky nanájom
obecného býu podľa VZN č. 61202|'

Q uľčit' dobu na vysťahovanie a odovzdanie bytu najneskôr do 3l.7.2022.
Pľítomní: 5 Zaz 5 Proti: 0 ZdrŽa| sa: 0
Uznesenie č. s0l2021
Býová komisia



odpoľúča
staľostovi
prediziť zmluvu o nájme 2_izbového bytu č. 501, na Bodrockej č.44,nadobu uľčitú, na 3 roky
s p. A....... E........' ktoľá dňa 28.4.2022 predložila úplnú žiadost'o predlŽenie nájomnej zmluvy
a spĺňa podmienky na nájom obecného býu podľa VZN č. 61202I.
Prítomní: 5 Zaz 5 Pľoti: 0 Zdňa| saz 0

Uznesenie č.5ll202t
Býová komisia
odporúča
starostovi
opakovane uzatvorit' zmluvu o nájme bytu s pani L....... s............, v zmysle VZN 6/202l s6
ods.2 f), bod 2, - dôvody hodné osobitného zrete|'a. Pani Smutková dňa 26'4.2022 predložila
úplnú žiadost'o predĺženie nájomnej zmluvy' V zmysle Uznesenia č,.4012022 zo díazt.3.2022,
zmluvu uzatvont' výmenou súčasného 2-izbového býu č' 502 na Bodrockej ulici č' 44 na 3-
izbovy byt č. 26rna Uzbeckej č,.24 , na dobu uľčitú, na 5 ľokov.
Pľítomní: 5 Za:S Pľoti: 0 Zdňalsaz 0

Uznesenie č,.521202|
Býová komisia
odpoľúča
staľostovi
predÍziť zmluvu
s pani A.......... J

o näjme2

zmluvy a splňa podmienky na nájom obecného býu podľa VZN č. 61202I

Pľítomní: 5 Zaz 5 Pľoti: 0

-izbového bytu č. 5, na Kovovej ul. č. 6, na dobu uĺčitú, na 3 roky
ktoľá dňa 23.3'2022 predložila úplnú Žiadosť o predlŽenie nájomnej

Zdrža|saz 0

Uznesenie č,.5312021
Býová komisia
odpoľúča
starostovi
predĺziť zmluvu o nájme 2_izbového bytu č. 7, na Kovovej ul. č. 6, na dobu určitú, na 3 roky
s p. L........... H............., ktorá dŤn 4.5.2022 predložila úplnú Žiadosť o predlŽenie nájomnej
zmluvy a splňa podmienky na nájom obecného bytu podľa VZN č. 61202I.

Pľítomní: 5 Zaz 5 Pľoti: 0 ZdrŽa|saz 0

Uznesenie č.54l202l
Býová komisia
odpoľúča
starostovi
prediziť zmluvu o nájme 2-izbového bytu č. 9, na Kovovej ul. č. 6, na dobu určitú, na 3 ľoky
s p. s*......r H.........:..., ktorá dňa21'4.2022 predloŽila úplnú Žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy a splňa podmienky na nájom obecného býu podľa VZN č. 61202I.

Prítomní: 5 Zaz 5 Pľoti: 0 Zdňa| saz 0



K bodu 4)

Infoľmácia o vol'ných bytoch a o bytoch, ktoľé sa uvol'nia do júia2022

KIo.5.2022 mala mestská čast' k dispozícii 4 neobsadené býy. Jeden 2-izbový bý,
ktoľý je k dispozícii učitel'om v mestskej časti a dve garsónky, po rekonštrukcii - po injektáŽi
a po Vymaľovaní. Z toho jedna garsónka bola na marcovej komisia pridelená, zároveť.l
nájomcom odmietnutá' Tieto byty sa nachádzajúv objekte IJzbecká22-28, a sú prízemné býy.
Jeden jednoizbový bý na Bodrockej ulici je vol'ný oď 1.5.2022, nájomníčka byt vrátila.

Pani Virágová informovala členov komisie o 3-izbovom byte na Uzbeckej č' Z4,ktorý
sa má uvoľnit'k30.05'2022, taktiež o2-izbovom býe' ktorý sa má uvoľnit'3l.5.2O22
na Uzbeckej 26 z dôvodu nepredlženia zmluvy o nájme predchádzajúcim nájomcom, ktoým
plynie lehota na vyst'ahovanie.

Členovia komisie obdržali vmateriáloch zoznam voľných bytov, aj zoznam ďalších
bytov, ktoré sa majú uvol'nit' do 3 l.7 .2022, z dôvodu ukončenia nájmov.

Uznesenie č.5512022
Býová komisia
beľie na vedomie
infoľmáciu o aktuálne vol'ných býoch a o býoch, ktoré sa majú uvoľniť do 3 1.7 .2022
Pľítomní: 5 Zaz 5 Pľoti: 0 Zdrža! sa: 0

K bodu 5)
Uľčenie nových nájomcov a návľhy na uzatvoľenie nových nájomných zmlúv

Uľčenie nájomcu 2-izbové bytu č. 13, na Uzbeckej ulici č. 22, ktoý bol vyčlenený
pre učitel'ov v pôsobnosti Mč

Uznesenie č.5612022
Býová komisia
odporúča
staľostovi
uzatvori zmluvu o nájme 2-izbového bytu č. 16 na Uzbeckej ulici č. 22,nadobu uľčitú, počas
výkonu práce učiteľa na ZŠ na Bieloruskej ulici s p. Mgľ. M.......... L.............., nazáklade
$ 6, ods. 2I),YZN č.61202I, - osobitný zretel'.
Pľítomní: 5 Za:S Pľoti: 0

Určenie nájomcu do garsónky č. 14 na Uzbeckej 22rktoráje po ľekonštľukcii, neobsadená

Uznesenie č.5712022
Býová komisia
odporúča
starostovi
uzatvonť zmluvu o nájme gaľsónky č. l,4, na Uzbeckej č. 22, s p. T
na dobu uľčitú na 3 roky.
Pľítomní: 5 Zaz 5 Proti: 0

Zdržalsa:0

s.....

Zdržalsa:0



Určenie nájomcu do l-izbového bytu č. 505 na Bodľockej ulici č. 44, ktoľý je vol'ný

od 01.05.2022

Uznesenie č.5812022
Býová komisia
odporúča
starostovi
uzatvonť zmluvu o nájme l-izbového bytu č. 505 na Bodľockej ulici č. 44 ta dobu určitú,

počas výkonu práce ekonómky v MŠ na Estónskej ulici č. 3. s p. I............ v..........."",
nazáklade $ 6, ods. 2:),YZN č.61202I, - osobitný zreteľ.
Pľítomní: 5 Zaz 5 Pľoti: 0 Zdrža|saz 0

Uľčenie nájomcu do 2-izbového bytu č. 21 na Uzbeckej 26,ktorý bude vol'ný od0l.06.2022

Uznesenie č,.5912022
Býová komisia
odpoľúča
starostovi
uzatvoľiť zmluvu o nájme 2_izbového bytu č. 21, na Uzbeckej č.26, na dobu určitú, s pani

N............. R............... na 3 ľoky.
Pľítomní: 5 Zaz 5 Proti: 0 Zdľžal sa: 0

Uľčenie nájomcu do 2_izbového bytu č. 502 na Bodľockej ulici č. 44, ktory bude vol'ný

od 01. 06.2022

Uznesenie č.6012022
Býová komisia
odporúča
staľostovi
uzatvoľit' zmluvu o nájme 2-izbovóho bytu č. 502, na Bodľockej ulici č. 44, na dobu určitú,

na 2 roky s pánom M......... M...............
Pľítomní: 5 Zaz 5 Pľoti: 0 Zdľžal sa: 0

Uľčenie nájomcu do 2-izbovóho bytu č. 5 na Uzbeckej ulici č. 26, ktoý bude vol'ný
od01.06.2022

Uznesenie č,.61,12022
Býová komisia
odporúča
staľostovi
uzatvoit' zmluvu o nájme 2-izbového bytu č. 5, na Uzbeckej ulici č. 26, na dobu určitú,

na 3 ľoky s pani D............ K...........
Pľítomní: 5 Zaz 5 Proti: 0 Zdľžal sa: 0

Uľčenie nájomcu do l-izbového bytu č.2 na Uzbeckej utici č. 28, ktory bude vol'ný od 01.

06.2022
Uznesenie č,.6212022
Býová komisia
odporúča



starostovi
uzatvont' Zmluvu o nájme l-izbového bytu č. 2 na lJzbeckej ulici č. 28, na dobu určitú,
na 3 roky s pánom v............. R........, ktorý je toho času nájomcom gaľsónky č. 7 na Uzbeckej
26 a garsónka je pre 2 osoby vel'mi malá.
Prítomní: 5 Zaz 5 Proti: 0 Zdrža| saz 0

Určenie nájomcu do 2-izbového bytu č. 8 na Uzbeckej ulici č. 26, ktoý bude voloný
od 01.06.2022

Uznesenie č,.6312022
Býová komisia
odpoľúča
starostovi
uzatvonť zmluvu o nájme 2-ubového bytu č. 8 na Uzbeckej ulici č.. 26, na dobu uľčitú,
na2 roky s pani H............ F...............
Pľítomní: 5 Zaz 5 Pľoti: 0 Zdrža| saz 0

Uľčenie nájomcu do l-izbového bytu č.304 na Bodľockej ulici č. 44, ktoý bude vol'ný
od 01.06.2022

Uznesenie č.6412022
Býová komisia
odporúča
staľostovi
uzatvont'zmluvu o nájme l-izbového bytu č. 304 na Bodrockej ulici č. 44, na dobu určitú,
na 3 roky s pani 8............. M............
Prítomní: 5 Zaz 5 Proti: 0 zdľžal sa: 0

Určenie nájomcu do 2-izbového bytu č,47 na Uzbeckej ulici č. 22, ktoý bude vol'ný
od 01.07.2022

Uznesenie č'.6512022
Býová komisia
odpoľúča
starostovi
uzatvoit' zmluvu o nájme 2-ubového bytu č.47 na Uzbeckej ulici č. 22, na dobu určitú,
na 3 roky s pani J............ M..............
Pľítomní: 5 Za:S Proti: 0 Zdľžal sa: 0

K bodu 5)
Rôzne
1/ Podpredsedníčka býovej komisie Ing. Virágová infoľmovala členov komisie, že dcerapani
Mgľ' M........ N'.'..... a pani Mgr' M......'.' N.'....., nájomníčka bytu č. 18 na Uzbeckej 28, ktorej
bytová komisia Uznesením č' 812022 neodporučala starostovi predlŽit' zmluvu o nájme bytu,
podala opätovné odvolanie a Žiadost' o prehodnotenie stanoviska, nakol'ko v mesiaci marec
a apríl 2022bolahospitalizovaná. Pani Mgr. N...'.. ....taktiežnapísala Žiadosť o odkúpenie bytu'
Uznesenie č.6612022
Býová komisia
odporúča



starostovl
a) predĺžiť lehotu na vysťahovanie a odovzdaní býu č. 18 na Uzbeckej ulici č. 28 pani

Mgľ. M............ N........ do 3I'10.2022 a

b) orÁér^iť pani Mgr. M..........' N........, žeb5rty na ulici. Uzbecká 22-z8,ktoré vlastní MČ
a sú vyuŽívané ako nájomné býy nie je moŽné odpredať nakoľko boli postavené

z pro stri edkov Štátneho fondu r ozv oja bývania.
Pľítomní: 5 Zaz 5 Proti: 0 Zdrža|saz 0

2l Pani Virágová informovala členov komisie, že pani H.......'.... F..........'' ktorá je vedená

v miestnom Zoznameuchádzačov o nájomný bý, oslovila niektorych poslancov, aj Detský fond

Slovenskej ľepubliky s prosbou o pomoc pri získaní nájomného býu, nakoľko sa nachádza

v ťaŽkej situácii. Vzhľadom na to, že sa nám uvoľnil by, komisia Uznesenim č. 6312022

z dnešného dňa odporučala starostovi prideliť pani H......'..' F.........'... nájomný bý.

3/ Mestská časť má vo vlastníctve na Uzbeckej č. 22-28 garsónky, ktoré majú veľmi malú

rozlohu _ 78,24 m2 a stáva sa, že sú aj neobsadené. Býová komisia sa zaoberala otázkou' či by

sa nedali spojiť s 1-izbovjmi bými priamo susediacimi.

Uznesenie č.6712022
Býová komisia
odpoľúča
starostovi
a/ pľostredníctvom majetkového oddelenia a Býového podniku Podunajské Biskupice, s.r.o.

predložiť rozpočet, vyčísliť, že aké by boli náklady na spojenie dvoch susediacich bytov -
garsónky a jednoizbového bytu, pre lepšiu vyuŽiteľnost''
Pľítomní: 5 Za:S Proti: 0 Zdržal sa: 0

4l Y ĺájomných býoch vo vlastníctve mestskej časti bývajú niektorí nájomníci už 20 rokov.
Dvoj a trojizbové býy boli pridelené im a ich rodinn;ým príslušníkom. Za tie ľoky sa bežne

stáva, že d,eti uŽ poodchádzali, došlo k ľozvodom, úmrtiam, av Z-izboých býoch býva len
jedna osoba.
Uznesenie č.6812022
Býová komisia
odporúča
starostovi
ď zmluvne ošetriť, Zaptacovať do nájomných zmlr:úv, Že pi Zmene počtu osôb Žijúcich
v nájomnom býe má mestská časť právo výmeny bytuza menší bý.
bl zapracovať ďo zm\uvy o nájme b7,tu, Že mestská časť nemá povinnosť uzatvoriť opakovanú
zmluvu o nájme s nájomníkom, ani pri splnení všetkých kritérií, ktoré ukladá VZN o býoch.
Prítomní: 5 Zaz 5 Proti: 0 ZdrŽa|saz 0

Ing. Ildikó Yirágová,
podpredsedníčka býovej komisie

Zapísa|a: Mgr. Júlia Anditsová
v Bratislave, dňa |I.5.2022

overila: Izabelrla Jégh, člen komisie


