Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o podmienkach prideľovania nájomných
bytov na území Obce Alekšince :
§2
Štandardný režim nakladania s nájomnými bytmi

1. Nájomný byt možno poskytnúť:
a)
fyzickej osobe, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich,
ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu
 prevyšuje 1,2 násobok a neprevyšuje 3 násobok životného minima,
 prevyšuje 1,2 násobok a neprevyšuje 4 násobok životného minima ak
- členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
- ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
- aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť,
vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce,
platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a
osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za
predchádzajúci kalendárny rok, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas
ktorých sa príjem poberal.
b)
mladej rodine, pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z
manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku a spĺňa
podmienku príjmu podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto VZN.
c)
žiadateľovi podľa písm. a) a b) len za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
 žiadateľ je občanom SR, v čase podania žiadosti dovŕšil vek 18 rokov,
 žiadateľ neužíva žiaden iný byt ako nájomca alebo spoločný nájomca, ani jeho
manželka, druh alebo družka nesmú byť vlastníkmi ani spoluvlastníkmi s výškou
podielu presahujúcou ½ rodinného domu alebo bytu. Táto podmienka platí aj pri
opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy a počas doby nájmu bytu.,
 nepriaznivú bytovú situáciu si nezapríčinil vlastnou vinou,
 v čase podania žiadosti je aspoň jeden zo žiadateľov samostatne zárobkovo
činnou osobu alebo je v pracovnom pomere príp. je poberateľom dôchodku alebo
má iný hodnoverný legálny finančný zdroj a to platí i v čase pridelenia bytu.
Ak je žiadateľ nájomcom, ale nie je vlastníkom bytu, bytového alebo rodinného domu a
zaviaže sa, že ku dňu pridelenia nájomného bytu ukončí nájom a byt alebo dom odovzdá
vlastníkovi, je táto skutočnosť považovaná za splnenie podmienky uvedenej v ods. l písm. c).
Nesplnenie tejto podmienky v lehote 7 dní od podpísania zmluvy o nájme, má za následok
zánik nájomného vzťahu.
2. Ustanovenie odseku l písm. a) sa nepoužije, ak obec prenajme byt:
a) fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické a sociálne potreby obce, najmä
školské, kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné a táto fyzická osoba nemá zabezpečené
bývanie, pričom podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 10 % bytov, najmenej
však l byt.

b) fyzickej osobe, ktorej ubytovanie súvisí s vytváraním nových pracovných miest v území a
obstaranie bytov súvisí s realizáciou významnej investície, pričom však podiel takto
prenajatých bytov nemôže presiahnuť 5 % bytov.
3. Žiadateľ nájomného bytu musí mať v čase podania žiadosti splnené všetky záväzky voči
obci.
4. Ak žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky tohto VZN nenaplnia bytový fond bytového domu,
štatutárny zástupca obce zo súhlasom obecného zastupiteľstva, môže udeliť výnimku z
uvedených podmienok.
5. Nájomné byty sú určené predovšetkým pre občanov s trvalým pobytom v Obci Alekšince,
ale tiež i pre ostatných občanov SR.

§3
Posudzovanie žiadostí

1. Podané žiadosti sa evidujú na obecnom úrade, obecné zastupiteľstvo ich prehodnotí v
súlade s podmienkami určenými týmto VZN a rozhodne, či zaradí žiadateľa do zoznamu
uchádzačov.
2. Každý žiadateľ obdrží dotazník, ktorý musí obsahovať:
a) meno a priezvisko (rodné priezvisko)
b) dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodinný stav
c) čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorého bude zrejmý vlastnícky alebo
nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému domu
Prílohou dotazníka je potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej
pracovnej zmluvy a výške priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok
pred podaním žiadosti, v prípade dôchodcov sa preukáže výška dôchodkovej dávky
potvrdením zo Sociálnej poisťovne.
3. Žiadatelia sú evidovaní v poradovníku, ktorý začína číslom 1 a žiadatelia sú v ňom zaradení
vzostupne podľa dátumu podania žiadosti v súlade s registratúrnym denníkom.
4. Obecné zastupiteľstvo prerokuje žiadosti žiadateľov, ktorí splnili kritériá podľa § 2 tohto
VZN, zostaví poradie žiadateľov a určí aj spôsob pridelenia nájomných bytov. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje nájomcu 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako aj iný spôsob
priraďovania bytov.
5. Žiadateľ, ktorý pošle späť dotazník s prílohami podľa ods. 2 a uvedie nepravdivé údaje
alebo údaje sfalšuje, nedostaví sa k podpisu nájomnej zmluvy alebo ju nepodpíše sa tiež
považuje za uspokojeného. Takto uspokojení žiadatelia budú vyradení z poradovníka.

