
Dôvodová správa 
 
Návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie  mesta Sereď č. 9/2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na 
účel sociálneho bývania v meste Sereď v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď 
č. 10/2012 je na rokovanie MsZ predkladaný z viacerých dôvodov:  
 
k bodu 1:  
V pôvodnom nariadení boli presne zadefinované v súčasnosti existujúce nájomné byty. 
V septembri 2014 budú skolaudované a odovzdané do užívania ďalšie nájomné byty. Mesto 
plánuje aj v budúcnosti výstavbu ďalších nájomných bytov. Vypustením vety nariadenia sa 
novelizované nariadenie bude týkať všetkých nájomných bytov postavených z dotácie 
v súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
v znení neskorších predpisov.  
   
k bodu 2: 
- touto úpravou bude stanovená podmienka trvalého pobytu aj pre osoby podľa ods. c), 
teda osoby,  ktorým zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska 
starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu, ak táto osoba 
nepresiahla vek 30 rokov, 
- úpravou § 2 ods. 3 písm. b) bod 3 – zosúladenie textu VZN s novelizovaným znením § 
22 ods. 3 písm. b) tretí bod zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
k bodom 3 a 4:  
Týmito úpravami sa vypúšťajú náležitosti žiadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy – rodinný 
stav a popis bytovej situácie, pre zaradenie do zoznamu žiadateľov mesto takéto informácie 
nepotrebuje, nie je oprávnené ich získavať a zhromažďovať v zmysle zákona 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
 
 k bodu 5:  
Týmto bodom sa umožní prenájom nájomných bytov osobám, ktoré zabezpečujú zdravotnícku 
starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu 
obyvateľov obce prednostne, bez losovania na základe rozhodnutia primátora mesta, napr. v prípade 
potreby ubytovania učiteľa školy, živelnej pohromy, na základe požiadavky OOPZ, vojska. Celkový 
počet takto pridelených bytov nesmie presiahnuť  10 % bytov, čo z teraz dokončovaných 32 
nájomných bytov predstavuje 3 byty.  
 
k bodu 6:  
Touto úpravou príde k zosúladeniu nariadenia so skutočným stavom. Mesto ako vlastník je v súlade s 
§ 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. povinné tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo 
výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu. Nájomníci bytov budú v nájomnom uhrádzať 
náklady mesta na tvorbu tohto fondu.   
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