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Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa 

§ 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) a ods. 5 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o poskytovaní nájomného bývania 

v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď (ďalej len „nariadenie“): 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve 

mesta Sereď sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. Úvodná veta nariadenia znie:  

„Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa 

§ 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) a ods. 5 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a podľa § 22 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Sereď č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 

o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď (ďalej len „nariadenie“):“ 

2. § 1 sa dopĺňa písmenom f, ktoré znie:  

„f) okruhu oprávnených fyzických osôb vrátane dôvodov pri poskytovaní sociálneho bývania z 

dôvodov hodných osobitného zreteľa.“ 

3. V § 2 písm. c) bod 1 znie: 

„1.  určené pre potreby mesta Sereď a vylúčené z možnosti prevodu do osobného vlastníctva nájomcu 

– bytový dom súpisné číslo 51/52 (byty č.1, 10) na Garbiarskej ulici, bytový dom súpisné číslo 

1152/20 (byt č.17) na ul. M. R. Štefánika, bytový dom súpisné číslo 145/3 (byt č.62) na 

Cukrovarskej ulici, bytový dom súpisné číslo 30/8 (byt č.9) na Námestí slobody (ďalej spoločne 

tiež „byty určené pre potreby mesta Sereď“),“ 

4. V § 2 písm. c) bod 2 znie: 

„2.  u ktorých nebol začatý odpredaj podľa osobitného predpisu
3 

– bytový dom súpisné číslo 1146/25 

(byt č.11) a súpisné číslo 1143/17 (byt č.13) na Spádovej ulici, bytový dom súpisné číslo 1235/6 

(byt č.3 a 4) a súpisné číslo 1235/7 (byt č.17) na ulici Dolnomajerská, bytový dom súpisné číslo 

1/3 (byt č.31) na ulici D. Štúra, bytový dom súpisné číslo 51/52 (byt č.14) na Garbiarskej ulici, 

bytový dom súpisné číslo 30/9 (byt č.28) a súpisné číslo 30/8 (byt č.1) na Námestí slobody.“ 

5. V § 11 ods. 1 znie: 

„1) Mesto Sereď môže prideliť nájomný byt podľa § 2 písm. a) bod 1 a písm. c) bod 1 nariadenia 

prednostne žiadateľovi ktorý nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 nariadenia:  

a) ak žiadateľ alebo jeho manžel, manželka alebo iný člen spoločnej domácnosti žiadateľa 

vykonáva pre obyvateľov mesta Sereď zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, kultúru, ochranu 

a bezpečnosť alebo inú verejne prospešnú činnosť, alebo  

b) ak žiadateľ prišiel o bývanie  v dôsledku mimoriadnej havarijnej situácie (požiar, záplava, 

víchrica a pod.) spôsobenej nezávisle od jeho konania. 

Postup prideľovania nájomných bytov podľa § 10 ods. 1 nariadenia sa na prednostné prideľovanie 

nájomných bytov podľa prvej vety nepoužije.“ 

6. V § 11 ods. 2 znie: 



„ 2) Prednostne bez použitia postupu prideľovania nájomných bytov losovaním podľa § 10 ods.1 

nariadenia možno prideliť nájomný byt podľa § 2 písm. a) bod 1. a písm. b) nariadenia aj  

žiadateľovi, ktorý je žiadateľom podľa § 3 ods. 2 nariadenia, spĺňa podmienky ustanovené v § 4 

a § 5 nariadenia a nebol vybraný losovaním,  

a) ak  žiadateľ alebo jeho manžel, manželka alebo iný člen spoločnej domácnosti žiadateľa 

vykonáva pre obyvateľov mesta Sereď zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, kultúru, ochranu 

a bezpečnosť alebo inú verejne prospešnú činnosť, alebo  

b) ak žiadateľ prišiel o bývanie v dôsledku mimoriadnej havarijnej situácie (požiar, záplava, 

víchrica a pod.) spôsobenej nezávisle od jeho konania.“ 

7.  Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:  

„§ 11a 

Okruh oprávnených fyzických osôb vrátane dôvodov pri poskytovaní sociálneho bývania z 

dôvodov hodných osobitného zreteľa 

1) Mesto Sereď v súlade s osobitným predpisom
10a

 stanovuje pre prideľovanie bytov 

špecifikovaných v § 2 písm. b) nariadenia okruh oprávnených fyzických osôb, ktorým je možné  

poskytnúť sociálne bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa a dôvody hodné osobitného 

zreteľa nasledovne:  

a) fyzická osoba s trvalým pobytom na území mesta Sereď a ostatné fyzické osoby žijúce s ňou v 

byte, ktoré v dôsledku mimoriadnej havarijnej situácie (požiar, záplava, víchrica a pod.) 

spôsobenej nezávisle od ich konania, prišli o bývanie a nemajú žiadnu inú možnosť bývania 

b) rodič maloletého dieťaťa s trvalým pobytom na území mesta Sereď, ktorý je ako jeden z 

manželov v rozvodovom konaní a je potrebné zabezpečiť jemu a jeho dieťaťu krízové 

ubytovanie a nemajú žiadnu inú možnosť bývania 

c) zamestnanec mesta Sereď alebo zamestnanec organizácie zriadenej alebo založenej mestom 

Sereď a pridelenie bytu je  z dôvodu zabezpečenia efektívneho plnenia jeho pracovných úloh,  

d) fyzická osoba, ktorá je zamestnancom  zamestnávateľa  poskytujúceho zdravotnú 

starostlivosť, vzdelávanie, ochranu a bezpečnosť alebo inú verejne prospešnú činnosť na 

území mesta Sereď a pridelenie bytu je z dôvodu zabezpečenia týchto činnosti pri nedostatku 

kvalifikovaných zamestnancov.  

2) Podmienkou pre žiadateľa o pridelenie nájomného bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je 

splnenie podmienok podľa § 4 odseku 1 písm. b) a c) a § 5 ods. 1 a 2 nariadenia. Podmienkou pre 

žiadateľa podľa ods. 1 písm.  a) a b) je aj splnenie podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. a).  

3) Mesto Sereď poskytne nájomný byt žiadateľovi  

a) podľa odseku 1 písm. a) a b) na základe posúdenia celkovej sociálnej situácie žiadateľa 

vrátane osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti , 

b) podľa ods. 1 písm. c) a d) na základe posúdenia dôležitosti vykonávanej činnosti pre mesto 

Sereď, resp. na území mesta Sereď.  

4) Počet bytov prenajatých podľa odseku 1 je stanovený v súlade s osobitným predpisom
10b)

.   

5) Doba nájmu v nájomnej zmluve pre osoby podľa odseku 1 bude dohodnutá po dobu trvania 

dôvodov hodných osobitného zreteľa, najviac však jeden rok.  

6) Ustanovenia § 10 ods. 1 až 3 § 12 ods. 2 a 7 a § 13 nariadenia sa na byty pridelené podľa odseku 

1 nepoužijú.“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:  



„
10a 

§ 22 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 

neskorších predpisov.“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:  

„
10b

 druhá veta § 22 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z.z.“ 

7) V § 12 ods. 7 sa za slová „informovať nájomcu“ vkladajú slová „minimálne 3 mesiace“. 

 

Čl. II 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.  

 

                   podpísané 

                           Ing. Martin Tomčányi 

                                        primátor mesta  

 

 

Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 16. 06. 2022 uznesením číslo 

103/2022. 

Deň vyhlásenia: 17. 06. 2022 

Deň zvesenia:  02. 07. 2022 

 


