
 

 

 
Príkaz primátora č.  5 /2008 

 
 
 Mesto Trnava si vyčlenilo z odpredaja byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. 
Sú to  predovšetkým menšie byty, nižšej kategórie. Tento počet sa môže meniť vzhľadom na 
možnosti mesta pri realizácii výstavby nových bytov, podkrovných bytov, resp. ubudnúť 
z dôvodu zlého technického stavu bytov a následným vyčlenením bytov z tejto kategórie. 
 
           Mesto Trnava disponuje 184 bytmi, ktoré sú vyčlenené pre sociálne slabšie vrstvy 
obyvateľstva. Zoznam právnych predpisov, ktorými sa riadime pri prideľovaní bytov tvorí 
prílohu č. 1 tohto príkazu. 
 
           Príkazom primátora č.  13/2004 je upravený postup pri obsadzovaní bytov 
vyčlenených na bývanie pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Na zasadnutí bytovej 
komisie dňa 15. 11. 2007 a 21. 2. 2008 bolo odporučené pripraviť návrhy na zmeny v 
maximálnej výške príjmu žiadateľa, pretože výška nájmu v týchto bytoch nezodpovedá 
podmienkam stanoveným v príkaze primátora 13/2004 a tiež umožniť aby nájomníci, ktorí 
bývajú v byte nižšej kategórie, neporušujú ubytovací poriadok a pravidelne si platia nájomné 
za doteraz užívaný byt, mali možnosť pridelenia bytu vyššej kategórie.  
  
 V zmysle odporučenia bytovej komisie 
 

vydávam tento príkaz, 
 

ktorým určujem postup pri nakladaní s bytmi vyčlenenými pre sociálne slabšie vrstvy 
obyvateľstva 

 
Čl. 1 

 
POSTUP PRI NAKLADANÍ S BYTMI 

 
1) Na mestskom úrade – bytovom referáte viesť zoznam uchádzačov o byty určené na 
bývanie pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov. 
 
2) Do tohto zoznamu zaradiť iba žiadateľov, ktorí spĺňajú kritériá pre začlenenie  občana do 
skupiny sociálne slabších uvedené v čl. 2 tohto príkazu a kritériá pre zaradenie žiadateľa do 
zoznamu uchádzačov uvedené v čl. 3 tohto príkazu. 
 
3) O zaradení žiadosti do zoznamu uchádzačov  rozhodne po prerokovaní bytová komisia na 
základe splnenia podmienok uvedených v ods. 2 tohto článku. 
 
4) Do zoznamu uchádzačov nebude žiadateľ zaradený v prípade, že v žiadosti uvedie 
nepravdivé údaje. 
 
5) V prípade dodatočného zistenia nepravdivých údajov v žiadosti žiadateľa zaradeného do 
zoznamu uchádzačov, bude bytovou komisiou tento zo zoznamu vyradený. 
 
6) Po uvoľnení bytu určeného na bývanie pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov, vyberie 
bytová komisia zo zoznamu uchádzačov žiadateľa, podľa kritérií vymedzených v čl. 4 tohto 
príkazu a predloží primátorovi návrh na vydanie súhlasu na nájom tohto bytu na dobu určitú 
s možnosťou opakovaného predĺženia. 
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7) Nájomca bytu je povinný 1 mesiac pred ukončením nájmu na dobu určitú požiadať 
o predĺženie nájomnej zmluvy. Žiadosť predložiť na MsÚ Trnava, bytový referát, ktorú 
predložiť na rokovanie bytovej komisie, ktorá odporučí resp. neodporučí primátorovi mesta 
vydať súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy. 
 
8) Oprávneným nájomcom bytov pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov nižšej kategórie, 
ktorí neporušujú ubytovací poriadok, pravidelne si platia nájomné za doteraz užívaný byt, 
môže bytová komisia odporučiť primátorovi mesta vydať súhlas na nájom bytu vyššej 
kategórie na dobu určitú s možnosťou opakovaného predĺženia s podmienkou, že riadne 
odovzdajú správcovi doteraz užívaný byt. 
 
9) V prípade potreby môže bytová komisia, z bytov určených na bývanie pre sociálne slabšie 
vrstvy obyvateľov, odporučiť primátorovi mesta riešiť požiadavky na pridelenie bytovej 
náhrady pre občanov z dôvodu zlého technického stavu doteraz užívaného bytu, výpovede 
nájmu bytu a pod. 
 
10) Žiadateľ o byt vyčlenený pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva zaradený do zoznamu 
uchádzačov je povinný 1x ročne žiadosť aktualizovať a doložiť doklady o príjme za 
posledných 6 mesiacov ku dňu aktualizácie žiadosti. Ak tak neurobí bude jeho žiadosť 
vyradená zo zoznamu uchádzačov. 
 

Čl. 2 
 

KRITÉRIÁ PRE ZAČLENENIE OBČANA DO SKUPINY SOCIÁLNE SLABŠÍCH 
 
1) Do skupiny sociálne slabších občanov pre  posúdenie žiadosti o byty určené na bývanie 
sociálne slabších skupín obyvateľov sa zaraďujú občan alebo občania, ktorých príjmy sa 
posudzujú spoločne podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ktorých príjmy nepresiahnu hranicu životného minima 
stanovenú zákonom vynásobenú koeficientom 3. 
 
2) Príjem sa posudzuje z dokladov doložených za posledných 6 mesiacov pred podaním 
     žiadosti.  
 
3) Do výšky príjmu žiadateľa, resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezarátavajú: 
    a) kompenzačný príspevok 
    b) príspevok na bývanie 
    c)príspevok za bezvládnosť 
    d) štipendium 
    e) výživné ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje  
        oznámením na polícii resp. o začatí súdneho konania; 
 
 

Čl. 3 
 

KRITÉRIÁ PRE ZARADENIE ŽIADATEĽA DO ZOZNAMU UCHÁDZAČOV 
 

1) Žiadateľ, u manželov aspoň jeden z nich musí byť občanom mesta Trnava minimálne 5  
     rokov pred  podaním žiadosti. 
 
2) Žiadateľ nie je vlastníkom spoluvlastníkom, nájomcom, spoločným nájomcom iného bytu  
    resp. bytového domu, okrem žiadateľov uvedených v čl. 1 ods. 8, okrem žiadateľov  
    uvedených v čl. 1 ods. 7. 
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3) Nepriaznivú bytovú situáciu si žiadateľ nezapríčinil vlastnou vinou, okrem prípadov  
     uvedených v čl. 1 bod 9 tohto príkazu. 
 
4) Žiadateľ nemá dlh voči mestu resp. pravidelne minimálne 6 mesiacov ku dňu podania  
     žiadosti dlh spláca, okrem prípadov  uvedených v čl. 1 bod 7 tohto príkazu. 
 
5) V prípade, že žiadateľ (u manželov obaja) nedostatočne resp. nesprávne doložili výšku  
    príjmu bude ich žiadosť považovaná za nekompletnú a nebude zaradená do zoznamu  
    uchádzačov. 
 
6) Žiadatelia, ktorí nemajú žiaden príjem nemôžu byť zaradení do zoznamu uchádzačov. 
 
7) Žiadatelia, ktorí neoprávnene obsadili mestský byt a tento stále užívajú nemôžu byť  
     zaradení do zoznamu  uchádzačov. 
 

Čl. 4 
 

KRITÉRIÁ  PRE POSÚDENIE PRIDELENIE BYTU 
 

1) Pri výbere žiadateľa na pridelenie bytu komisia zohľadní: 
    -  naliehavosť žiadosti 
    -  súčasná situácia v bývaní žiadateľa  
    - prihliadať na skutočnosť  či nie je známe, že v mieste súčasného bydliska  
        nenapĺňa ustanovenia § 711 ods. c, d  Občianskeho zákonníka 
    -  počet nezaopatrených detí v rodine žiadateľa 
    -  úplnosť rodiny 
    -  zdravotný stav žiadateľa a jeho rodiny 
    -  termín podania žiadosti 
    -  zamestnanosť žiadateľa (u manželov oboch, dĺžka zamestnania) 
    -  schopnosť žiadateľa uhrádzať základné platby súvisiace s nájmom bytu, vzhľadom na  
            jeho príjem 
    - iné zreteľa hodné skutočnosti 
 
2) Každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne a zohľadňovať sa budú komplexne všetky 
uvedené kritériá. 
 
3) Pri prerokovávaní žiadostí riešiť predovšetkým manželov – rodiny s deťmi a osamelé 
matky s deťmi. 
 

Čl. 5 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 

1) Dňom účinnosti tohto príkazu, t.j. k 31. 3. 2008, ruším Príkaz primátora č. 13/2004. 
 
2) Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom  1. 4. 2008 
 
 
 
        Ing. Štefan  B o š n á k 
 
 
 
Rozdeľovník: 
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Ing. Vladimír Butko, zástupca primátora 
p. Eduard Čechovič, DUČMR 
Ing. Jozef Pobiecký, zástupca primátora 
Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór 
Mgr. Igor Keleši, náčelník MsP 
Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ 
Ing. Pavol Tomašovič, kancelária primátora 
Ing. Mária Burzová, ekonomický odbor 
JUDr. Jana Tomašovičová, odbor právny a majetkový 
Mgr. Maková Ružena, odbor vzdelávania, športu a kultúry 
Ing. Iveta Miterková, odbor stavebný a životného prostredia 
Ing.arch. Milan Horák, odbor územného rozvoja a koncepcií 
Mgr. Peter Klenovský, odbor sociálny 
Ing. Dušan Béreš, odbor investičnej výstavby 
Ing. Jozef Jakubec, odbor dopravy a komunálnych služieb 
Mgr. Rastislav Mráz, odbor organizačný a vnútornej správy 
Ing. Ľubomír Krajčovič, konateľ SMM Trnava s. r. o. Trnava 
Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZMT 
Mgr Juraj Tomášik, riaditeľ SSS Trnava    
Ing. Peter Chmela, riaditeľ MTT  
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Príloha č. 1 
 
Právne predpisy a riadiaca dokumentácia bytového referátu MsÚ Trnava k nakladaniu s 
bytmi vyčlenenými pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
 
1  Občiansky zákonník 
2. Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
3. Zákon 189/1992  Z. z. z 25. 3. 1992 v znení neskorších predpisov 
4. Zákon 601 z 28. októbra 2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých    
    zákonov 
5. Uznesenie č. 22       z 16. 2. 1993 k riešeniu bytovej problematiky mesta 
6. Uznesenie č. 36       z 30. 3. 1993 doplnok uznesenia č. 22 výklad riešenia bytovej  
                                     problematiky 
7. Uznesenie č. 117      z 27. 6. 1995 výnimka z uznesenia č. 22 z 16. 2. 1993 – výmena  
                                     Golianova 3 
8. Uznesenie č. 141     z 4, 10. 1995 zmeny a doplnenie uznesenia č. 22 a č. 36 riešenie  
                                     bytovej problematiky mesta, legalizácia, byty pre potreby mesta,  
                                     výmena  s mestom 
9. Uznesenie č. 216     z 26. 3. 1996 doplnenie č. 141 o legalizácii bytov      
10. Uznesenie č. 320     z 26. 11. 1996 – vyčlenenie bytov pre sociálne slabšie vrstvy  
                                                            obyvateľstva 
11. Uznesenie č. 561    z 31. 3. 1998 – Nakladanie s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
12. Uznesenie č. 726    z 10. 9. 2002 – doplnok k materiálu Nakladanie s bytmi vo    
                                      vlastníctve mesta Trnava 
 


