
Dôvodová  správa 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10. 04. 2017 schválilo zámer kúpy 
bytového domu súpis. číslo 4747  na Komenského ulici v Seredi. Mesto Sereď má dve 
všeobecné záväzné nariadenia, ktoré upravujú postup prenajímania bytov  

- prenajímanie bytov postavených v súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní upravuje VZN č. 7/2014, ktorým sa upravuje postup 
poskytovania sociálneho bývania v meste Sereď a  
- prenajímanie ostatných bytov upravuje VZN č. 10/2011 o zásadách hospodárenia 
s bytovým majetkom mesta Sereď.  

Novonadobudnuté byty sú financované  z prostriedkov mesta.  Hore uvedené  VZN 
neustanovujú podmienky pre prenajímanie takto nadobudnutých bytov. Na základe 
uvedeného predkladáme na rokovanie MsZ návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré 
upraví postup prenajímania novonadobudnutých bytov. 

 
V §1 je stanovený účel nariadenia:  
- určenie podmienok pre zaradenie fyzickej osoby do zoznamu, 
- upravenie postupu prenajímania nájomných bytov, 
 
V §2 sú stanovené podmienky, ktoré musí spĺňať záujemca a ďalšie osoby tvoriace spoločnú 
domácnosť. Tieto podmienky je možne upraviť podľa odporúčaní komisií a poslancov 
mestského zastupiteľstva.   

§3 stanovuje náležitosti žiadosti o nájomný byt. Tlačivo žiadosti je prílohou nariadenia.  

V §5 je stanovený spôsob prideľovania nájomných bytov losovaním. Tento spôsob je možne 
upraviť podľa odporúčaní komisií a poslancov mestského zastupiteľstva.  Je tu upravená 
možnosť mesta prideliť 2 nájomné byty osobám, ktoré vykonávajú pre obyvateľov mesta 
Sereď zdravotnícku starostlivosť, zabezpečujú vzdelávanie, kultúru, ochranu obyvateľov či 
iné nevyhnutné práce pre mesto.  

V §6 sú stanovené náležitosti nájomnej zmluvy a upravené podmienky opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy. Nájomca v súlade s týmto nariadením je povinný uhradiť pred podpisom 
nájomnej zmluvy finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. Maximálna doba 
nájmu môže byť tri roky.  

V §7 je stanovené mesačné nájomné. 

- V pôvodnom návrhu VZN  bolo stanovené nájomné vo výške 2,17  €/m2 podlahovej 
plochy bytu. Čiastka bola stanovená podielom: nákladov na kúpu bytov z bankového úveru 
s úrokom a rezervného fondu mesta,  doby 30 rokov, celkovej podlahovej plochy bytov:  

 
     náklady na kúpu bytov z úveru a rezervného fondu mesta 
    ------------------------------------------------------------------------ 
     30 rokov 
nájomné za m2 =  -------------------------------------------------------------------- 

             podlahová plocha bytov 



Nájomné za byt je stanovené ako súčin podlahovej plochy bytu a nájomného určeného za m2 
podlahovej plochy. 
Predpokladané  mesačné náklady na užívanie bytu: 
- preddavkové platby do fondu služieb tvorené nákladmi na :  

- ústredné kúrenie v sume 0,474€/m2,  
- teplú úžitkovú vodu v sume 9,96€/1 osoba,  
- studenú vodu v sume 8,30€/1 osoba,  
- osvetlenie spoločných priestorov v sume 0,33€/m2 podlahovej plochy bytu,  
- dažďovú vodu v sume 0,01€/m2 podlahovej plochy bytu,  
- triedený komunálny odpad v sume 1,77€/1 osoba,  

- poplatok za správu bytového domu v sume 5,35€/byt, 
- a poplatok na tvorbu fondu opráv v sume 0,1€/m2. 

 
Z dôvodu, že sa nejedná o nájomné byty určené na sociálne bývanie, legislatívno-právna 
komisia pri MsZ pri prvom čítaní odporučila, aby bolo nájomné 5 €/m2.  
 

Tabuľka č. 1 uvádza porovnanie cien poplatkov za užívanie bytu vrátane nájomného pri 
pôvodne navrhovanom nájomnom 2,17 €/m2  a 5 €/m2 . 

Číslo bytu Podlahová 
plocha bytu 

Počet 
izieb 

Predpokladaný 
mesačný náklad 
na byty do fondu 

služieb 

Mesačné náklady na bývanie   

  m2   €/mesiac 2,17 €/m2 3,00 €/m2 5 €/m2 
1. 59,70 1 82,24 211,79 261,34 380,74 
2. 52,80 2 78,03 192,61 236,43 342,03 
3. 57,80 2 78,03 203,46 251,43 367,03 
4. 58,60 2 81,48 208,64 257,28 374,48 
5. 59,20 2 78,94 207,40 256,54 374,94 
6. 47,30 1 74,96 177,60 216,86 311,46 
7. 45,30 1 74,42 172,72 210,32 300,92 
8. 34,40 1 66,61 141,26 169,81 238,61 
9. 41,70 1 71,16 161,65 196,26 279,66 
10. 53,30 2 80,17 195,83 240,07 346,67 
11. 56,20 2 80,18 202,13 248,78 361,18 
12. 52,50 1 77,86 191,79 235,36 340,36 
13. 44,00 1 73,45 168,93 205,45 293,45 
14. 60,00 2 82,43 212,63 262,43 382,43 
15. 59,19 2 81,93 210,37 259,50 377,88 
16. 47,30 1 74,96 177,60 216,86 311,46 
17. 45,30 1 74,42 172,72 210,32 300,92 
18. 34,40 1 66,6 141,25 169,80 238,60 
19. 41,70 1 71,16 161,65 196,26 279,66 
20. 53,30 2 80,17 195,83 240,07 346,67 
21. 56,20 2 80,18 202,13 248,78 361,18 
22. 52,50 1 77,86 191,79 235,36 340,36 
23. 44,00 1 73,47 168,95 205,47 293,47 
24. 60,00 2 82,54 212,74 262,54 382,54 



Návrh nariadenia bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a internetovej stránke 
mesta Sereď.  

 


