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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 
č. XX/2014 zo dňa 09. 09. 2014 

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 Sered č. 10/2012 
 

 
 
 
 
Schválené MsZ v Seredi dň: 09. 09. 2014 
Účinnosť od: 25. 09. 2014 
 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie č. XX/2014, 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“ (ďalej len „nariadenie“). 

Čl. I  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 zo dňa 13. 09. 2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov 
na účel sociálneho bývania v meste Sereď sa mení a dopĺňa nasledovne:  
 
1. V  § 1 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.  
 
2. V § 2 ods. 3 sa mení nasledovne: 
„3) Oprávnenou fyzickou osobou – žiadateľom je plnoletá fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Sereď 
 
 a) žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima, 
a nie nižším ako 1,5 násobok životného minima, ktorá nemá nedoplatky voči Mestu Sereď na miestnych 
daniach a poplatkoch, 
  
 b) žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného 
minima a nie nižším ako 1,5 násobok životného minima, ktorá nemá nedoplatky voči mestu Sereď na 
miestnych daniach a poplatkoch ak: 
 1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, 
 2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,  
 3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne 
prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce, 
  
 c) ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo 
osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu 1 , ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov, 
   
 d) osoba žijúca v domácnosti s trvalým pobytom v meste Sereď, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za 
byt vydaný podľa osobitného predpisu 2. 
 
V čase podania žiadosti je žiadateľ v pracovnom pomere, samostatne zárobkovo činnou osobou, dôchodcom, 
na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, a to platí i v čase, kedy sa byt prenajíma.“ 
 
3. V  § 3 ods. 2  písmeno b) sa vypúšťa čiarka a slovné spojenie „rodinný stav“.  
 
4. V  § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie odseky d) a e) sa označujú ako c) a d).   
 
5.  V § 3 sa dopĺňa ods. 6) v znení: 
 
„6) So zreteľom na záujmy mesta v súlade s § 2 ods. 3 písm. b) bod 3 môže primátor mesta schváliť 
prednostné prenajatie obecného bytu uchádzačovi, ktorého práca alebo služba je nevyhnutná pre mesto, 
v takomto prípade sa podmienka trvalého pobytu nevyžaduje. Celkový počet bytov pridelených v súlade 
s týmto ustanovením musí spĺňať podmienky osobitného predpisu6. 
 

6 §11 ods. 1 písm. a)  druhý bod zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 
neskorších predpisov.  

                                                 



6. V § 4 ods. 13 znie:  
13) Tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 0,5% nákladov na obstaranie bytu je súčasťou výšky 
mesačného nájomného a mesačných zálohových úhrad za služby spojené s užívaním bytu, ktoré budú 
stanovené v evidenčnom liste.“ 
 

 
Čl. II  

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. 09. 2014 
 
 
V Seredi, dňa : 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      ................................ 
                                                                                                                     Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                                           primátor mesta 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa na tomto nariadení uznieslo dňa 09. 09. 2014 uznesením číslo 
xx/2014. 
Deň vyhlásenia: 
Deň  zvesenia:                                             
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