Nariadenie
Mesta Vysoké Tatry č. 1/2011 z 10. februára 2011
o úprave nájmov bytov vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie upravuje nájmy bytov vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry ( ďalej len
„ mesto“ ), ktoré boli obstarané novou výstavbou z prostriedkov štátu, poskytnutím dotácie
v pôsobnosti príslušného ministerstva.
Čl. 2
Podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy
1. Mesto ako prenajímateľ ( ďalej len „ prenajímateľ“ ) prenajme byt nájomcovi, ktorým
môže byť fyzická osoba
a) žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku
životného minima,
b) žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku
životného minima, ak
1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v
prílohe
2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom
3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť,
vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov mesta,
c) ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska
starostlivosť alebo osobná starostlivosť poručníka podľa zákona o rodine, ak takáto
osoba nepresiahla vek 30 rokov,
d) žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada podľa osobitného predpisu.
2. Fyzickým osobám podľa odseku 1 písm. b) bodu 3 prenajímateľ prenajme maximálne
10 % z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov, táto podmienka je dodržaná
ak sa prenajme najviac jeden nájomný byt.
3. Podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy podľa odseku 1 sa posudzujú pri uzavieraní
nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa
neprihliada.

Čl. 3
Nájomná zmluva
1. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu. Práva a povinnosti, ktoré vzniknú na
základe nájomnej zmluvy sú upravené Zákonom o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní a Občianskym zákonníkom.
2. Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky, okrem prípadov
a/ ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe, ktorému
sa prenajíma nájomný byt, pričom doba nájmu môže byť najviac desať rokov,
b/ ak nájomcom je osoba podľa čl. 2 ods.1 písm. d), ktorej sa prenajíma nájomný byt,
pričom doba nájmu môže byť najviac desať rokov.
3. V nájomnej zmluve prenajímateľ upraví právo nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej
zmluve. O možnosti opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy prenajímateľ
informuje nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia
nájmu nájomného bytu.
4. Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy môže prenajímateľ uzatvoriť nájomnú
zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcu v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31.
decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu
nájomného bytu
a/ nie je vyšší ako triapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby
podľa čl. 1 ods.1 písm. a),
b/ nie je vyšší ako štyriapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby
podľa čl. 1 ods.1 písm. b).
5. Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v čl. 1 ods.1, môže
prenajímateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou, najviac na jeden
rok.
6. Nájomnú zmluvu na užívanie nájomného bytu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené
osobitným predpisom , tzv. bezbariérový byt, uzavrie prenajímateľ nájomnú zmluvu
len s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti, ktorej členom je osoba so zdravotným
postihnutím uvedeným v prílohe; ak nemá žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy od
takejto fyzickej osoby, môže uzavrieť nájomnú zmluvu na taký nájomný byt aj s inou
fyzickou osobou uvedenou v čl. 1 ods. 1 najviac na jeden rok.
7. Nájomná zmluva obsahuje aj dohodu o finančnej zábezpeke vo výške šesťmesačného
nájomného. Finančnú zábezpeku zloží nájomca na účet prenajímateľa najskôr 30 dní
pred podpísaním nájomnej zmluvy. Finančná zábezpeka je vedená na osobitnom účte
zriadenom pre tento účel.
8. Ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, je prenajímateľ povinný už zloženú
finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť.

9. Prenajímateľ nie je oprávnený požadovať od nájomcu iné finančné plnenia, ktoré
nesúvisia priamo s užívaním nájomného bytu.
10. Prenajímateľ je povinný zachovať nájomný charaktere bytov najmenej 30 rokov.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

1. Zrušuje sa Nariadenie č.2/2007 z 22.2.2007 o úprave nájmov bytov vo vlastníctve
Mesta Vysoké Tatry.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. 3. 2011.

Ing. Ján Mokoš
primátor

Oznámenie
V súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zverejňuje mesto Vysoké Tatry návrhy nariadenia č.1/2010.
Dňom vyvesenia návrhu uvedeného nariadenia začína plynúť 10 dňová lehota na
uplatnenie pripomienok právnických a fyzických osôb k návrhu nariadenia v písomnej forme,
elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Vysoké Tatry v Starom Smokovci.
Do 03. 02. 2011 môžu právnické a fyzické osoby pripomienkou navrhnúť nový text,
jeho úpravu, doplnenie, zmenu vypustenie alebo spresnenie. Z pripomienky musí byť
zrejmé kto ju predkladá. Na ostatné podnety sa nebude prihliadať, a to najmä vtedy, ak
nebudú zdôvodnené. Návrh nariadenia bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva
vo Vysokých Tatrách, ktoré sa uskutoční 10. 02. 2011.

Vyvesené: 25.01.2011

Zvesiť: 08. 02. 2011

Príloha

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ

1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a) stredne ťažká forma,
b) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza).
2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy – ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu).
3. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)
a) hemiplégia,
b) paraplégia,
c) kvadraplégia,
d) hemiparéza ťažkého stupňa,
e) paraparéza ťažkého stupňa,
f) kvadraparéza ťažkého stupňa.
4. Poškodenie miechy
a) hemiplégia,
b) paraplégia,
c) kvadraplégia,
d) hemiparéza ťažkého stupňa,
e) paraparéza ťažkého stupňa,
f) kvadraparéza ťažkého stupňa.
5. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba – ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou
bedrovýchkĺbov.
6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové
myozitídy, polyomyozitídya pod., metabolické a endokrinologické
a) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti,
b) ťažká forma (imobilita).
7. Myasténia gravis, myastenický syndróm – ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti.
8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny.
9. Strata oboch dolných končatín v stehne.
10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými
kýpťamis výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa.
11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom.
12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb.
13. Strata oboch dolných končatín v predkolení.
14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.
15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení.
16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.
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