
Dôvodová správa 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď, ktorým sa upravuje postup poskytovania 
sociálneho bývania v meste Sereď je na rokovanie Mestského zastupiteľstva predkladaný na základe  
odporúčania Legislatívno-právnej komisie z dôvodu zosúladenia textu nariadenia s Legislatívnymi 
pravidlami tvorby všeobecne záväzných nariadení Mesta Sereď (ďalej len „nariadenie“) 

1. V § 1 tohto nariadenia je stanovený účel nariadenia.  
 
2. V § 2 toto nariadenie určuje ďalšie podmienky, ktoré musia spĺňať záujemcovia o sociálne 
bývanie. Podmienky stanovuje  § 22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. nasledovne.  
 
„(3) Oprávnenou fyzickou osobou je  
 a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku 
životného minima,  
 b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške 
štvornásobku životného minima, 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) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska 
starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu, 39) ak táto 
osoba nepresiahla vek 30 rokov,  
 d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa 
osobitného predpisu.“ 
 
Týmto nariadením sa určujú ďalšie podmienky, ktoré musia spĺňať záujemcovia: plnoletosť, 
trvalý pobyt v meste Sereď, zabezpečenie stáleho príjmu vo výške minimálne 1,5 násobku 
životného minima z dôvodu zabezpečenia platenia úhrad za služby spojené s užívaním bytu. 
Ďalšia podmienka  - žiadne vlastníctvo a spoluvlastníctvo nehnuteľnosti určenej na bývanie je 
uvedená z dôvodu neposkytovania sociálneho bývania osobám, ktorí nie sú v bytovej tiesni.  
 
3. V § 3 je upravený spôsob podávania žiadostí a náležitosti  žiadostí o poskytnutie sociálneho 
bývania. Z dôvodu zjednodušenia a sprehľadnenia podávania žiadosti o sociálne bývanie je 
súčasťou nariadenia aj príloha, ktorá je vzorom pre podávanie žiadostí.  
 
4. V § 5 sú stanovené povinnosti záujemcu o sociálne bývanie: informovať o zmenách 
uvedených v žiadosti, každoročne informovať o príjme za predchádzajúci kalendárny rok.  
 
5.  § 6 upravuje spôsob prideľovania bytov losovaním.  
 
6. V § 7 je stanovená výška finančnej zábezpeky. Zákon 443/2010 umožňuje uzavrieť 
s nájomcom dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá nesmie presiahnuť výšku šesťmesačného 
nájomného. Týmto nariadením sa stanovuje výška finančnej zábezpeky na trojmesačné 
nájomné.  Mesto však týmto nariadením navrhuje neuzatvárať dohodu o finančnej zábezpeke 
s  držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo poberateľmi invalidného 
dôchodku alebo nepracujúcimi dôchodcami. 
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