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O b e c   Č a s t á 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 3/2020 
 

 

o podmienkach prideľovania nájomných bytov 
vo vlastníctve obce Častá 

 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Častá v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 

písm. g) zákona  SNR č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení  v znení 

neskorších  predpisov,   v zmysle zákona NR SR č.443/2010 Z. z.  

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 

predpisov a v zmysle  zákona NR SR č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde 

rozvoja bývania v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Častá o podmienkach prideľovania nájomných 

bytov vo vlastníctve obce Častá. 

 

§ 1 
 

Úvodné ustanovenie 
 

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Častá  (ďalej len 

„VZN“) je stanovenie podmienok a postupu pri prenajímaní nájomných 

bytov, opakovanom uzavretí zmluvy o nájme nájomného bytu, výmene 

nájomných bytov, doby trvania nájmu a povinnostiach nájomcov, ktorým 

boli pridelené nájomné byty vo vlastníctve obce Častá, na výstavbu ktorých 

boli použité finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania1 alebo 

dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

alebo z rozpočtových prostriedkov obce Častá. 
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§ 2 

 
Všeobecné ustanovenia 

 

1. Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba, 
ktorá: 
 

a) dovŕšila 18 rokov veku svojho života alebo nadobudla spôsobilosť 

na právne úkony pred dovŕšením 18 roku veku svojho života 

uzatvorením manželstva v zmysle osobitných právnych predpisov, 

b) písomne požiada obec Častá o pridelenie nájomného bytu vo 

vlastníctve obce Častá, 

c) má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené 

záväzky voči obci Častá, vrátane všetkých osôb, ktoré žijú 

v spoločnej domácnosti so žiadateľom (napr. daň z nehnuteľností, 

poplatok za komunálne odpady, poplatok za psa a pod.) a žiadateľ 

ani osoby s ním žijúce v spoločnej domácnosti nie sú nájomcom 

alebo vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek 

bytu alebo rodinného domu. 

 
2. Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť. Ak žiadateľ podá viac žiadostí, 

považuje sa za žiadosť len posledná podaná žiadosť a na predchádzajúcu 

žiadosť sa neprihliada a bude z evidencie automaticky vyradená. 

 

3. Písomná žiadosť musí obsahovať: 

 

a) identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa (meno, priezvisko, rodné 

priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a ak má 

žiadateľ evidovaný aj prechodný pobyt, tak aj adresu prechodného 

pobytu, adresu nepretržitého zdržiavania sa v čase podania žiadosti, 

telefonický kontakt, mailový kontakt, prípadne iné údaje žiadateľa), 

b) identifikačné a kontaktné údaje všetkých osôb, ktoré budú so 

žiadateľom žiť v spoločnej domácnosti v nájomnom byte (meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého 

pobytu a ak má žiadateľ evidovaný aj prechodný pobyt, tak aj adresu 

prechodného pobytu, adresu nepretržitého zdržiavania sa v čase 

podania žiadosti, telefonický kontakt, mailový kontakt, prípadne iné 

údaje žiadateľa), 

c) odôvodnenie žiadosti, 
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d) čestné prehlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti on alebo 

osoby, ktoré s ním budú žiť v spoločnej domácnosti v nájomnom 

byte, nie sú vlastníkmi, spoluvlastníkmi, nájomcami ani spoločnými 

nájomcami bytu alebo inej stavby určenej na trvalé bývanie, 

e) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu 

osobných údajov za účelom posúdenia a vybavenia žiadosti, 

f) čestné vyhlásenie, že žiadateľ alebo osoby, ktoré s ním budú žiť v 

spoločnej domácnosti v nájomnom   byte   neboli   žalovanými   v 

súdnom   konaní   o vypratanie nehnuteľnosti (bytu alebo inej 

stavby určenej na bývanie), ktoré bolo právoplatne skončené s 

povinnosťou vypratania nehnuteľnosti (bytu alebo inej stavby 

určenej na bývanie), a to všetko minimálne 10 rokov pred podaním 

žiadosti, 

g) dátum vyhotovenia žiadosti, 

h) vlastnoručný podpis žiadateľa. 

 

4. Žiadateľ, ktorému nebol pridelený nájomný byt a trvá na riešení svojej 

žiadosti (poradovník), je povinný pravidelne aktualizovať svoju žiadosť a 

oznamovať obci Častá každú zmenu žiadosti (zmena trvalého pobytu, 

zmena rodinného stavu, zmena počtu spolu žijúcich osôb v domácnosti so 

žiadateľom a pod.). 

§ 3 
 

Zaradenie žiadosti do evidencie 

 

1. Obec Častá, ako vlastník nájomných bytov, vedie samostatnú evidenciu 

žiadostí o pridelenie nájomného bytu (ďalej aj ako „evidencia“) 

prostredníctvom Obecného úradu obce Častá (ďalej ako „ObÚ“). 

 

2. Žiadosť obsahujúca všetky predpísané náležitosti podľa ustanovenia § 2 

tohto VZN, bude zaradená do poradovníka, ktorý je zostavený zo všetkých 

platných žiadostí a zoradený podľa dátumu ich doručenia s uvedením 

mena a priezviska žiadateľa. 

 

3. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, bude žiadateľ do 30 

kalendárnych dní od doručenia žiadosti písomne vyzvaný ObÚ na 

doplnenie alebo opravu žiadosti a určená lehota na jej doplnenie v trvaní 

najviac 30 kalendárnych dní. Na žiadosť, ktorá nebude v takto stanovenej 

lehote riadne a včas doplnená, sa neprihliada. Ak z akýchkoľvek dôvodov 

nebude možné vyzvať žiadateľa na doplnenie žiadosti, na nekompletnú 

žiadosť sa neprihliada. 
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4. Na opätovnú žiadosť doručenú v lehote 12 mesiacov od márneho 

uplynutia lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy, prípadne odmietnutia 

prideleného nájomného bytu, sa neprihliada. 

 

§ 4 
 

Vyradenie žiadosti z evidencie 
 

1. ObÚ žiadosť z evidencie automaticky vyradí, keď: 

 

a) ObÚ zistí, že žiadateľ uviedol v žiadosti, v jej prílohách alebo v 

čestných vyhláseniach nepravdivé údaje, 

b) žiadateľ aj napriek výzve riadne a včas nedoplní žiadosť, 

c) žiadateľ aj napriek výzve riadne a včas neaktualizuje žiadosť 

predložením aktuálnych dokladov, 

d) žiadateľ alebo osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti v 

nájomnom byte užívajú alebo užívali byt vo vlastníctve obce v 

rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmto VZN, 

nájomnou zmluvou alebo internými predpismi bytového domu 

(napr. poškodenie nájomného bytu alebo spoločných priestorov, 

užívanie nájomného bytu bez platnej nájomnej zmluvy, umožnenie 

užívať nájomný byt iným tretím osobám výslovne neuvedeným v 

nájomnej zmluve a pod.), 

e) žiadateľ v lehote do 15 dní od doručenia výzvy na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy neuzatvorí nájomnú zmluvu, 

f) žiadateľ alebo osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti v 

nájomnom byte sú vlastníkmi, alebo spoluvlastníkmi, alebo 

nájomcami, alebo spoločnými nájomcami bytu alebo inej stavby, 

určenej na trvalé bývanie, 

g) žiadateľ alebo osoby, ktoré s ním budú žiť v spoločnej domácnosti  

v nájomnom byte, majú voči obci peňažné alebo akékoľvek iné 

záväzky po lehote splatnosti, 

h) žiadateľ alebo osoby, ktoré s ním budú žiť v spoločnej domácnosti   

v nájomnom byte si neplnia povinnú školskú dochádzku, 

i) žiadateľ alebo osoby, ktoré s ním budú žiť v spoločnej domácnosti   

v nájomnom byte boli žalovanými v súdnom konaní o vypratanie 

nehnuteľnosti (bytu alebo inej stavby určenej na bývanie), ktoré 

bolo právoplatne skončené s povinnosťou vypratania nehnuteľnosti 

(bytu alebo inej stavby určenej na bývanie), a to menej ako 10 rokov 

pred doručením žiadosti, 

j) je voči žiadateľovi alebo osobám, ktoré s ním budú žiť v spoločnej 

domácnosti v nájomnom byte vedené exekučné konanie. 
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2. Automatické vyradenie žiadosti z evidencie ObÚ žiadateľovi oznámi 

písomne a uvedie stručne dôvody automatického vyradenia žiadosti  

z evidencie. 

§ 5 
 

Postup pri posudzovaní žiadosti 

 

1. Pri posudzovaní žiadosti sa prihliada najmä na: 

 

a) termín doručenia žiadosti, 

b) termín kompletizácie žiadosti, 

c) splnenie všetkých podmienok zo strany žiadateľa a osôb, ktoré s 

ním budú žiť v spoločnej domácnosti v nájomnom byte (podmienky 

stanovené týmto VZN a podmienky stanovené zákonom  

číslo 443/2010 Z.z. v znení nesk. predpisov), 

d) bytovú situáciu žiadateľa a osôb, ktoré s ním budú žiť v spoločnej 

domácnosti v nájomnom byte, 

e) doterajšie skúsenosti obce a správcu so žiadateľom a osobami, 

ktoré s ním budú žiť v spoločnej domácnosti v nájomnom byte 

(najmä na riadne plnenie všetkých svojich povinností 

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

nájomnej zmluvy alebo tohto VZN), 

f) skutočnosť, či je žiadateľ schopný sám si riešiť svoju bytovú 

situáciu, 

g) naliehavosť riešenia bytovej situácie žiadateľa a osôb, ktoré s ním 

budú žiť v spoločnej domácnosti v nájomnom byte, 

h) potrebu uspokojovania bytových potrieb žiadateľa a osôb, ktoré s 

ním budú žiť v spoločnej domácnosti v nájomnom byte, 

i) skutočnosť, či žiadateľ a osoby, ktoré s ním budú žiť v spoločnej 

domácnosti v nájomnom byte, majú voči obci/správcovi záväzky po 

lehote splatnosti, 

j) skutočnosť, či žiadateľ a osoby, ktoré s ním budú žiť v spoločnej 

domácnosti v nájomnom byte riadne plnia povinnú školskú 

dochádzku, 

k) skutočnosť, či voči žiadateľovi alebo osobám, ktoré s ním budú žiť 

v spoločnej domácnosti v nájomnom byte je vedené exekučné 

konanie, 

l) skutočnosť, či žiadateľ alebo osoby, ktoré s ním budú žiť v 

spoločnej domácnosti v nájomnom byte boli žalovanými v súdnom 

konaní o vypratanie nehnuteľnosti (bytu alebo inej stavby určenej 

na bývanie), ktoré bolo právoplatne skončené s povinnosťou 

vypratania nehnuteľnosti (bytu alebo inej stavby určenej na 

bývanie), a to menej ako 10 rokov pred doručením žiadosti, 



[6] 
 

m) iné závažné skutočnosti, ktoré sú obci alebo správcovi známe z 

jeho činnosti a môžu mať vplyv na posudzovanie žiadosti. 

 

2. ObÚ vykonáva priebežne, najmenej 1 x ročne aktualizáciu evidencie 

žiadostí a aktualizovanú evidenciu žiadostí predkladá Obecnému 

zastupiteľstvu obce Častá. 

 

§ 6 

 

Postup pri pridelení nájomných bytov 

 

1. O pridelení nájomných bytov rozhoduje Obecné zastupiteľstvo obce 

Častá z aktuálne voľných (prideliteľných) nájomných bytov. 

 

2. Nájomný byt obce Častá sa pridelí žiadateľovi podľa poradia v poradovníku 

(evidencie) nájomných bytov, ak žiadateľ bude spĺňať podmienky 

stanovené týmto VZN. 

 

3. Starosta obce Častá môže rozhodnúť mimo poradovníka o pridelení 

nájomného bytu podľa pravidiel prideľovania nájomných bytov 

stanovených týmto VZN v týchto mimoriadnych prípadoch: 

a) ak je to potrebné na zabezpečenie bývania fyzickej osoby pri vzniku 

mimoriadnej havarijnej situácie (v dôsledku požiaru, záplavy,     

víchrice a pod.) spôsobenej nezávisle od jej konania, a to na dobu 

určitú, ktorá je nevyhnutná na odstránenie dôsledkov vzniknutej 

havarijnej situácie, najviac však na dobu dvoch rokov, 

b) s nájomcom bytu, ktorý je vo vlastníctve obce Častá a ktorý je 

potrebný uvoľniť z dôvodov verejného záujmu alebo ak byt vyžaduje 

opravy, pri vykonaní ktorých nemožno byt dlhší čas ďalej užívať 

(napr. vzniknutý havarijný stav a pod.). 

 

§ 7 

 

Postup pri uzatvorení a ukončení nájomnej zmluvy 

 

1. Po pridelení nájomného bytu Obecným zastupiteľstvom obce Častá, 

vzniká žiadateľovi nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy k nájomnému 

bytu s obcou Častá.  

 

2. ObÚ po schválení vypracuje a doručí žiadateľovi Rozhodnutie o pridelení 

nájomného bytu od vlastníka, vypracuje nájomnú zmluvu a vyzve 

žiadateľa, aby v lehote do 15 dní odo dňa doručenia nájomnú zmluvu 

uzatvoril. 
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3. Po uzatvorení nájomnej zmluvy k nájomnému bytu ObÚ odovzdá  

      nájomcovi prenajímaný byt na základe písomného Protokolu o   

      odovzdaní/prevzatí prenajímaného bytu, v ktorom bude uvedený stav  

      a vybavenie odovzdávaného nájomného bytu. Súčasťou protokolu bude  

      fotodokumentácia interiérov a technického vybavenia odovzdávaného       

      bytu. 

 

4. Ak vybratý žiadateľ v lehote 15 dní od doručenia Rozhodnutia o pridelení 

nájomného bytu neuzatvorí nájomnú zmluvu, stráca právo na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na ponúkaný nájomný byt, jeho žiadosť 

bude automaticky vyradená z evidencie. 

 

5. Ak vybratý žiadateľ pridelený nájomný byt odmietne, stráca právo na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na ponúkaný nájomný byt, jeho žiadosť 

bude automaticky vyradená z evidencie a na jeho opätovnú žiadosť 

doručenú v lehote dvoch rokov od márneho uplynutia lehoty na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy sa neprihliada a bude z evidencie 

automaticky vyradená. Odmietnutý nájomný byt bude ponúknutý 

ďalšiemu vybratému žiadateľovi v poradí. 

 

6. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a uzatvára sa výlučne na 

dobu určitú. Dobu nájmu, ktorú je možné dohodnúť v nájomnej zmluve 

ustanovuje zákon. 
 

7. Nájomná zmluva okrem zákonom stanovených náležitostí  obsahuje 

predovšetkým dohodu s vybratým žiadateľom o poskytnutí finančnej 

zábezpeky. Finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia 

dohodnutého nájomného, služieb spojených s užívaním bytu a náhrady 

za škody spôsobené na byte. 

 

8. Žiadateľ je povinný uhradiť finančnú zábezpeku vo výške 3 mesačného 

nájomného. Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu účtuje 

prenajímateľ na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke. Ak 

nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je prenajímateľ povinný už 

zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť a to aj v prípade 

ukončenia nájomnej zmluvy, pokiaľ nájomca nezanechal žiadne 

nedoplatky vyplývajúce z ods. 7. tohto paragrafu. 

 

9. Ak vybratý žiadateľ v lehote 10 dní od doručenia Rozhodnutia o pridelení 

nájomného bytu sa neskontaktuje s prenajímateľom k určeniu výšky 

finančnej zábezpeky a neuhradí celú finančnú zábezpeku, stráca právo 

na uzatvorenie nájomnej zmluvy na ponúkaný nájomný byt, jeho žiadosť 
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bude automaticky vyradená z evidencie a na jeho opätovnú žiadosť 

doručenú v lehote dvoch rokov od márneho uplynutia lehoty na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy sa neprihliada a bude z evidencie 

automaticky vyradená. 

 

§ 8 

 

Výmena nájomných bytov 

 

1. Žiadosť o vydanie súhlasu k výmene bytov podáva nájomca písomne  

na Obecný úrad. 

 

2. Vzájomnú výmenu nájomných bytov môžu uskutočňovať nájomcovia len 

po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu obce Častá a na 

základe vzájomne uzatvorenej písomnej dohody o výmene bytov, ktorá 

obsahuje overené podpisy všetkých nájomcov bytov a bývajúcich osôb 

ktoré dovŕšili 18 rokov, ktorých sa výmena dotýka. 

 

3. Uskutočnenie výmeny bytov je dôvodom na uzatvorenie novej nájomnej 

zmluvy o nájme vymeneného bytu, ktorú uzatvára starosta obce Častá 

(na základe súhlasu Obecného zastupiteľstva obce Častá)  

 

§ 9 

 

Opakované uzavretie nájomnej zmluvy 

 

1. Ak má nájomca nájomného bytu záujem o opakované uzatvorenie 

nájomnej zmluvy, je povinný najneskôr 30 dní pred ukončením platnosti 

nájomnej zmluvy doručiť Obecnému úradu žiadosť o opakované 

uzavretie nájomnej zmluvy spolu s dokladmi o tom, že spĺňa podmienky 

určené týmto VZN. 

 

2. Obecný úrad vyhodnotí, či žiadateľ aj naďalej spĺňa podmienky pre 

pridelenie nájomného bytu stanovené týmto VZN. 

 

3. Ak žiadateľ aj naďalej spĺňa podmienky pridelenia nájomného bytu 

stanovené všeobecne platnými predpismi a týmto VZN a žiadateľ nemá 

záväzky z predchádzajúceho nájomného vzťahu k nájomnému bytu, vydá 

starosta obce Častá písomný súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy so 

žiadateľom. Na základe písomného súhlasu vypracuje ObÚ návrh 

nájomnej zmluvy a vyzve žiadateľa o podpísanie nájomnej zmluvy           

k nájomnému bytu. 
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4. Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy je potrebné dodržať 

podmienky ustanovené v § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 443/2010 Z. z. 

      o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších   

      predpisov. 

 

§ 10 

 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Nájomca bytu nesmie nájomný byt alebo jeho časť prenechať do 

podnájmu podnájomcovi. V prípade, ak tak urobí, ide o hrubé porušenie 

povinností nájomcu a bude to zohľadnené pri podaní žiadosti o 

opakované uzavretie nájomnej zmluvy. 

 

2. Nájomca bytu nesmie svojvoľne v nájomnom byte vykonávať žiadne 

úpravy bez predchádzajúceho súhlasu obce Častá. Toto ustanovenie sa 

netýka úprav, súvisiacich s bežnou údržbou bytu (maľovanie, natieranie 

dvier, osvetlenie a pod.). Drobnými opravami sa pre účely zmluvného 

vzťahu považujú opravy, ktorých náklady (výška v EUR) v jednotlivom 

prípade sú uvedené v nájomnej zmluve.  

 

3. Akékoľvek omeškanie nájomcu s úhradou nájomného (alebo jeho časti), 

služieb spojených s nájomným (alebo ich časti) a/alebo zábezpeky (alebo 

jej časti) znamená hrubé porušenie povinností nájomcu. 

 

 

§ 11 

 

Prechodné ustanovenia 

 

1. Žiadateľom zapísaným v zozname uchádzačov ku dňu schválenia tohto 

VZN, ktorí nespĺňajú podmienky tohto VZN alebo zákona č. 443/2010  

Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 

neskorších predpisov, ObÚ oznámi, že bolo prijaté nové VZN o nakladaní 

s nájomnými bytmi. Žiadatelia podľa predchádzajúcej vety sú povinní 

zosúladiť podané žiadosti, vrátane predložených dokladov, s týmto VZN 

do 90 kalendárnych dní od oznámenia Obecného úradu. Obecný úrad   

posúdi splnenie podmienok tohto VZN. 

 

2. Žiadatelia zapísaní do zoznamu uchádzačov ku dňu schválenia tohto 

VZN, ktorí spĺňajú podmienky tohto VZN, sa považujú za žiadateľov 

zaradených do poradovníka podľa tohto VZN. 
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3. V prípade, ak bol žiadateľ podľa odseku 2 tohto paragrafu ku dňu 

schválenia tohto VZN zapísaný v zozname uchádzačov o nájomný byt 

viackrát súčasne, bude zaradený v poradovníku podľa tohto VZN 

jedenkrát v poradí podľa podacieho čísla a dátumu zaevidovania žiadosti 

o nájom nájomného bytu v podateľni Obecného úradu. 

 

4. Žiadateľov zapísaných do zoznamu uchádzačov ku dňu schválenia tohto 

VZN, ktorí nespĺňajú podmienky podľa tohto VZN a nezosúladia podané 

žiadosti, vrátane predložených dokladov s týmto VZN podľa   

      odseku 1 tohto paragrafu, Obecný úrad z poradovníka vyradí. 

 

5. Nájomná zmluva uzatvorená a účinná pred účinnosťou tohto VZN, sa 

považuje za nájomnú zmluvu podľa tohto VZN. 

 

 

§ 12 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Častá sa na tomto VZN uznieslo dňa:  

28. mája 2020 uznesením č. 8-II/OZ/2020. 

 

2. Návrh tohto VZN bol na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli a 

na webovom sídle obce Častá vyvesený (zverejnený) dňa: 13. mája 2020 

a zvesený dňa: 27. mája 2020. 

 

3. Prijaté VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce Častá dňa: 29. mája 2020 a zvesené dňa: .................................... 

 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť po 15-tich dňoch od jeho schválenia 

Obecným zastupiteľstvom v Častej. 

 

 

      V Častej, dňa 28. mája 2020  

 

 

 

     

                             Mgr. Robert Lederleitner, v. r. 
                                 starosta obce 

Poznámky: 

1 Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom     

     bývaní v znení neskorších predpisov 


