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D‰vodov€ spr€va

Realiz€ciou projektu „Byt mladej rodiny“ v roku 2008 sledovala samospr€va pomoc
mladŒm rodin€m, ktor„ majˆ akt†vnu snahu riešiť svoj bytovŒ probl„m tŒm, že si na bŒvanie
sporia, ale ešte nemajˆ dostatok prostriedkov na kˆpu vlastn„ho bytu.
Po schv€len† Štatˆtu bytu mladej rodiny /ďalej len „Štatˆt“/ v marci roku 2008 bol
Štatˆt zverejnenŒ na internetovej str€nke mestskej časti a zamestnanci oddelenia bytov„ho
o existencii projektu informovali občanov osobne pri ich n€vštev€ch na oddelen† alebo
prostredn†ctvom p†somnŒch odpoved† na žiadosti občanov. PrvŒ a zatiaľ jedinŒ byt vyčlenenŒ
z bytov„ho fondu ako Byt mladej rodiny /ďalej len „Byt“/ bol v septembri roku 2008
prenajatŒ mladej 3-čl. rodine, ktor€ v tom čase jedin€ spĺňala podmienky Štatˆtu a mala aj
z€ujem o Byt, napriek tomu, že išlo o malometr€žny byt - gars‘nku na ul. M. Medveďovej
č. 21. T. č. je Byt voľnŒ, rodina, ktor€ sa v roku 2009 rozr€stla o ďalšie dieťa, dostala v’čš†
byt v r€mci poradovn†ka v auguste tohto roka. V sˆčasnej dobe neevidujeme žiadateľov
o n€jom Bytu, ktor† by spĺňali podmienky Štatˆtu.
Klientelu oddelenia bytov„ho tvoria predovšetkŒm mlad† ľudia a to slobodn†
jednotlivci, slobodn„ matky s deťmi, rodičia s jednŒm i viac deťmi, ktor† nežijˆ
v manželskom zv’zku a napokon manželsk„ p€ry bez det† i s deťmi.
V kateg‘rii rod†n, pre ktor„ bol projekt určenŒ, je častŒm probl„mom cieľov€ suma
Stavebn„ho sporenia určen€ vo vŒške 26 555,13 € /800 000,00 Sk/ /čl. 3 ods. (3) p†sm. f)
Štatˆtu/, ak jeden z manželov pober€ rodičovskŒ pr†spevok alebo je nezamestnanŒ.
Štatˆt berie do ˆvahy aj slobodn„ matky a neˆplnˆ rodinu, teda osamel„ho manžela
starajˆceho sa o dieťa/deti. V tejto kateg‘rii je probl„mom aj preuk€zanie požadovan„ho
pr†jmu vo vŒške najmenej 2-n€sobku životn„ho minima pre posudzovanˆ dom€cnosť
/čl. 3 ods. (3) p†sm. d) Štatˆtu/ a cieľovej sumy Stavebn„ho sporenia. Napr. rodič s jednŒm
alebo dvomi deťmi mus† preuk€zať pr†jem vo vŒške najmenej 539,42 € /16,250,56 Sk/ alebo
708,46 € /21 343,06 Sk/. OsamelŒ rodič, ak aj spln† podmienku pr†jmu, m€ probl„m, resp. nie
je schopnŒ platiť mesačn„ spl€tky určen„ sporiteľňou pri požadovanej cieľovej sume sporenia
(minim€lny pravidelnŒ vklad na cieľovˆ sumu 26 555,13 € /800 000,00 Sk/ bol napr.
v pr†pade vyššie uvedenej 3-čl. rodiny, sporiteľňou určenŒ vo vŒške 123,78 € /4 000,00 Sk).
V predkladanom Dodatku č. 1 znižujem vŒšku cieľovej sumy Stavebn„ho sporenia,
vzhľadom na uveden„ skutočnosti, ktor„ vyplynuli z re€lnych skˆsenost† oddelenia bytov„ho
pri pr€ci so žiadateľmi o n€jom bytu.
Ustanovenia o možnosti starostu meniť cieľovˆ sumu na z€klade infl€cie a vŒvoja cien bytov
nie sˆ potrebn„, vyžadujˆ zbytočnˆ administrat†vu, preto ich navrhujem zrušiť.
Materi€l bol prerokovanŒ v operat†vnej porade starostu dňa 07.12.2009 a v soci€lnej a bytovej
komisii dňa 16.12.2009, po ˆprave ešte raz v operat†vnej porade starostu dňa 18.1.2010.
Pr†lohu č. 1 tvor† Štatˆt bytu mladej rodiny schv€lenŒ MZ dňa 04.03.2008.
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Dodatok č. 1
Štatˆtu bytu mladej rodiny
Člƒnok 1
Čl€nok 3 bod (3) odsek a), f) ) nov„ znenie:
Čl.3 bod(3) N€jomcom Bytu sa m‰že stať rodina ak:
a) ani jeden z manželov nie je n€jomcom, ani spoločnŒm n€jomcom bytu
v obecnom, družstevnom alebo št€tnom vlastn†ctve, nie je vlastn†kom, ani
podielovŒm vlastn†kom bytu alebo rodinn„ho domu; to neplat†, ak preuk€že, že
nie je schopnŒ zabezpečiť si bŒvanie v tejto nehnuteľnosti,
f)

cieľov€ suma stavebn„ho sporenia je minim€lne 16 600,00 € na posudzovanˆ
dom€cnosť.

Vypˆšťa sa v čl.3 bod(3) posledn€ časť odseku f) : ...Starosta m‰že upraviť vŒšku cieľovej
sumy v z€vislosti
1. na miere infl€cie
2. na vŒvoji cien bytov.
Vypˆšťa sa v čl.3 bod(4) :
(4) Ak starosta uprav† vŒšku cieľovej sumy podľa ods. (3) p†sm. f),
a) odporuč† n€jomcom Bytov ˆpravu cieľovej sumy,
b) primeranŒm sp‰sobom ozn€mi žiadateľom zmenu minim€lnej cieľovej sumy
v stavebnom sporen†.
V čl. 4 bod (2) odsek f) sa men† :
text „800 000,-Sk“ na text „16 600,00 € “.
V čl. 5 bod (4) odsek. b) sa men†
text „100 000,-Sk“ na text „3 320,00 € “.
Člƒnok 2
Tento Dodatok č. 1 Štatˆtu bytu mladej rodiny je neoddeliteľnou sˆčasťou Štatˆtu
bytu mladej rodiny zo dňa 04. 03. 2008 a bytov„ oddelenie zabezpeč†, aby sa stal
neoddeliteľnou sˆčasťou každej zmluvy o n€jme Bytu.
Člƒnok 3
Tento Dodatok č. 1 Štatˆtu bytu mladej rodiny nadobˆda ˆčinnosť dňa......................

Milan Ft€čnik
starosta
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Pr†loha č. 1
Štat…t
Bytu mladej rodiny
Člƒnok 1
(1) Byt mladej rodiny(ďalej len „Byt“) je projekt pomoci mladŒm rodin€m pri riešen†
probl„mu bŒvania. Pomoc mladŒm rodin€m sa uskutočňuje prenaj†man†m Bytov za
podmienok určenŒch tŒmto štatˆtom.
(2) Byty z uvoľnenŒch obecnŒch bytov, predovšetkŒm v dome na ul. M. Medveďovej
č. 21 v Bratislave, vyčleňuje starosta Mestskej časti Bratislava - Petržalka ( ďalej len
„starosta“).
(3) Evidenciu Bytov vedie oddelenie bytov„ Miestneho ˆradu mestskej časti Bratislava Petržalka (ďalej len „oddelenie“).
Člƒnok 2
Spr€vu Bytov zabezpečuje BytovŒ podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, 852 23
Bratislava 5.
Člƒnok 3
Podmienky pre zaradenie do projektu
(1)BŒvanie v Byte sa poskytuje formou n€jmu Bytu vŒlučne na dobu určitˆ.
(2) Byty sa prenaj†majˆ rodin€m s maloletŒmi deťmi (aj neˆplnŒm) 1) ak ani jeden
z manželov alebo rodičov nepresiahol vek 35 rokov v deň uzatvorenia zmluvy
o n€jme.
(3) N€jomcom Bytu sa m‰že stať rodina ak:
a) ani jeden z nich nie je n€jomcom, spoločnŒm n€jomcom, vlastn†kom alebo
podielovŒm vlastn†kom bytu alebo rodinn„ho domu; to neplat† ak
preuk€že, že nie je schopnŒ zabezpečiť si bŒvanie v tejto nehnuteľnosti,
b) aspoň jeden z manželov m€ trvalŒ pobyt v Mestskej časti Bratislava-Petržalka
najmenej p’ť rokov pred podan†m žiadosti,
c) obaja manželia majˆ v deň podania žiadosti a najmenej 6 mesiacov nepretržite
pred dňom podp†sania zmluvy o n€jme zamestnanie alebo jeden z manželov
alebo rodičov čerp€ materskˆ dovolenku alebo podnik€,
d) pr†jem spoločne posudzovanŒch os‰b je vyšš† ako dvojn€sobok životn„ho
minima,2)
e) aspoň jeden z manželov alebo ďalš†ch pr†slušn†kov posudzovanej dom€cnosti je
stavebnŒm sporiteľom na z€klade zmluvy o stavebnom sporen† podp†sanej pred
dňom podania žiadosti,
f) cieľov€ suma stavebn„ho sporenia je minim€lne 800 000,-Sk na posudzovanˆ
dom€cnosť. Starosta m‰že upraviť vŒšku cieľovej sumy v z€vislosti
1. na miere infl€cie
2. na vŒvoji cien bytov.
___________________________________________
1)
2)

Z€kon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnen† niektorŒch z€konov
Z€kon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnen† niektorŒch predpisov
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(5) Ak starosta uprav† vŒšku cieľovej sumy podľa ods. (3) p†sm. f),
a) odporuč† n€jomcom Bytov ˆpravu cieľovej sumy,
b) primeranŒm sp‰sobom ozn€mi žiadateľom zmenu minim€lnej cieľovej sumy
v stavebnom sporen†.
Člƒnok 4
Žiadosti o nƒjom Bytu
(1) Žiadosť o n€jom Bytu pod€vajˆ:
a) manželia spoločne alebo
b) ak je rodina neˆpln€, rodič, ktorŒ sa riadne star€ o svoje dieťa
(2) Žiadosť o n€jom Bytu mus† obsahovať:
a) k‘pie občianskych preukazov /+ potvrdenie o pobyte v Petržalke ak je OP
vydanŒ menej ako 5 rokov /,
b) k‘pie rodnŒch listov žiadateľov a ich det†,
c) k‘piu sob€šneho listu, pr†padne k‘piu pr€voplatn„ho rozhodnutia sˆdu
o rozvode manželstva alebo k‘piu ˆmrtn„ho listu,
d) potvrdenie o bytovŒch pomeroch v mieste trval„ho bydliska,
e) potvrdenie o priemernom čistom mesačnom pr†jme /zo zamestnania, rodičovskŒ
pr†spevok, pr†davky na dieťa, vŒživn„, u živnostn†ka daňov„ priznanie za
predch€dzajˆci kalend€rny rok/,
f) potvrdenie o stavebnom sporen† s cieľovou sumou minim€lne 800 000,-Sk.
(3) P†somn„ žiadosti o n€jom Bytu a predĺženie n€jmu Bytu a pr†slušnˆ agendu vybavuje
oddelenie.
(4) Žiadateľ je povinnŒ oznamovať oddeleniu všetky zmeny ˆdajov poskytnutŒch podľa
odseku (2).
(5) Žiadateľ je povinnŒ každoročne k 1. apr†lu aktualizovať svoju žiadosť v rozsahu podľa
odseku (2), nesplnenie tejto povinnosti m€ za n€sledok vyradenie žiadosti zo zoznamu
žiadateľov. Aktualizovan€ žiadosť sa primerane posudzuje podľa ods. (6) a (7).
(6) Oddelenie po prijat† žiadosti preskˆma jej ˆplnosť a v pr†pade potreby vyzve žiadateľa
o doplnenie žiadosti, pričom na doplnenie žiadosti urč† primeranˆ lehotu. Ak žiadateľ
v stanovenej lehote žiadosť nedopln†, oddelenie žiadosť zamietne.
(7) Oddelenie žiadateľovi po preskˆman† jeho žiadosti ozn€mi, či spĺňa podmienky pre
n€jom Bytu alebo ich nespĺňa. Žiadateľa, ktorŒ spĺňa podmienky pre n€jom Bytu
oddelenie zarad† do zoznamu žiadateľov /ďalej len “zoznam“/ o n€jom Bytu a
upozorn† ho na povinnosť aktualiz€cie žiadosti podľa čl€nku 4 ods. (5).
Člƒnok 5
Osobitnˆ ustanovenia o nƒjme Bytu
(1) N€jom Bytu sa poskytuje za tŒchto podmienok:
a) n€jomn€ zmluva sa uzatv€ra na dobu určitˆ,
b) z€kladnou dobou, na ktorˆ sa n€jom poskytne, je jeden rok,
c) Byt n€jomcovi odovzd€ prenaj†mateľ alebo jeho z€stupca v už†vania schopnom
stave,
d) vŒmena Bytu alebo prechod n€jmu Bytu podľa – 706-708 Občianskeho
z€konn†ka nie sˆ možn„,
e) po ukončen† n€jmu Bytu je n€jomca povinnŒ Byt odovzdať prenaj†mateľovi
alebo jeho z€stupcovi v už†vania schopnom stave.
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(2) Predĺženie n€jmu nad dobu jedn„ho roka je možn„ jednorazovo najviac na jeden rok,
celkovo však na dobu 10 rokov za tŒchto podmienok:
a) n€jomca preuk€že nepretržit„ plnenie podmienok podľa čl€nku 3 ods.(3),
b) n€jomca neporušuje hrubŒm sp‰sobom alebo opakovane ustanovenia zmluvy
o n€jme Bytu.
(3) Ak n€jomca spĺňa podmienky podľa ods.(2), prenaj†mateľ dobu n€jmu bytu o jeden
rok predĺži. Ak počas doby n€jmu Bytu zaniklo manželstvo n€jomcu rozvodom alebo
jeden z manželov dobrovoľne natrvalo opustil spoločnˆ dom€cnosť, pri riešen†
ďalšieho n€jmu Bytu sa postupuje podľa čl€nku 7 ods. (5).
(4) Prenaj†mateľ predĺži dobu n€jmu bytu na desiaty rok, ak
a) n€jomca preuk€že zmluvn„ zabezpečenie bŒvania po ukončen† desiateho roku
n€jmu Bytu a
b) vinkuluje v prospech prenaj†mateľa zmluvnˆ pokutu vo vŒške 100 000,-Sk pre
pr†pad neodovzdania prenajat„ho bytu najnesk‰r prvŒ pracovnŒ deň po
poslednom dni doby n€jmu bytu prenaj†mateľovi alebo n†m poverenej osobe.
Člƒnok 6
Určenie nƒjomcu Bytu
(1) N€jomcu Bytu určuje starosta zo zoznamu na z€klade odporučenia soci€lnej a bytovej
komisie miestneho zastupiteľstva ( ďalej len „komisia“).
(2) N€jomn„ zmluvy určenŒm n€jomcom na z€klade určenia n€jomcu podľa odseku (1)
pripravuje oddelenie.
(3) Zmluvu o n€jme Bytu uzatv€ra starosta.
(4) Zmluvy o predĺžen† n€jmu Bytu uzatv€ra starosta po prerokovan† v komisii.
Člƒnok 7
Zƒnik nƒjmu Bytu
(1) N€jom Bytu zanikne uplynut†m doby n€jmu.
(2) Pred uplynut†m doby n€jmu Bytu zanikne n€jom Bytu na z€klade p†somnej dohody
prenaj†mateľa a n€jomcu.
(3) Ustanoven†m odseku (1) a (2) nie sˆ dotknut„ vŒpovedn„ d‰vody podľa – 711
Občianskeho z€konn†ka.
(4) Mestsk€ časť odstˆpi od zmluvy o n€jme Bytu, ak
a) zanikne manželstvo n€jomcov Bytu rozvodom, rozchodom alebo
b) n€jomca z†ska inŒ byt do vlastn†ctva alebo n€jmu a už†vaniu tohto bytu
nebr€nia z€važn„ d‰vody.
(5) Ak mestsk€ časť odstˆpi od zmluvy o n€jme Bytu podľa ods. (4) p†sm. a), je možn„
predmetnŒ byt prenajať tomu z rodičov, ktor„mu boli zveren„ deti zo zaniknut„ho
manželstva do opatery. Predch€dzajˆca doba n€jmu podľa čl€nku (5) ods. (2) vr€tane
všetkŒch predĺžen† sa v tomto pr†pade započ†tava.
Člƒnok 8
Osobitnˆ ustanovenia
Oddelenie zabezpeč†, aby sa tento štatˆt stal neoddeliteľnou sˆčasťou každej zmluvy
o n€jme Bytu.
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Člƒnok 9
Tento štatˆt nadobˆda ˆčinnosť dňom 04. 03. 2008.

Milan Ft€čnik
starosta

Pr‰loha č. 1

Stanovisko
zo zasadnutia soci€lnej a bytovej komisie zo dňa 24.02.2010

K bodu :

N€vrh Dodatku č. 1 Štatˆtu bytu mladej rodiny

Pr†tomn†:

Anna Sotn†kov€, Oľga Adamčiakov€, Michal Novota, Viera Palkov€,
Rastislav Pavl†k, Helena Stachov€, Radoslav Sthul, Elena Kr€likov€, Dušan
Smolka

Pr†tomn†:
Hlasovanie:

9
za
9

Stanovisko:

Soci€lna a bytov€ komisia nem€ k materi€lu pripomienky a odporˆča N€vrh
Dodatku č. 1 Štatˆtu bytu mladej rodiny schv€liť.

proti
0

V Bratislave 24.02.2010

zdržal sa
0

Mgr. Anna Sotn†kov€
predsedn†čka komisie
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