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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 16. 12. 2015 
 

PREDMET:   NÁVRH NA SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV 

  
 

 

 

 

Predkladá:       PhDr. Ján Volný, PhD. primátor mesta 

                           

Spracoval:      JUDr. Lucia Baldovská, vedúca odd. právneho a sociálnych vecí 

          

Prerokované:    Sociálno-zdravotná komisia pri Mestskom zastupiteľstve 

 Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve 

 

Dôvod predloženia:   Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

č. 338/2011, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie 

dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a  

 technickej vybavenosti 

 

Prizvaný: ------------ 

 

 

Podpisy:  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

  

1. prerokovalo 

žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie troch 1- izbových náhradných nájomných 

bytov s podlahovou plochou najviac 45 m² podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní 

dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov, 
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2. schvaľuje 

podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie troch 1 – izbových náhradných 

nájomných bytov s podlahovou plochou najviac 45 m², spôsobom podľa § 8 zákona č. 

261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení 

neskorších predpisov a za účelom podľa § 3 ods. 1 písm. d) cit. zákona, a to v maximálnej 

celkovej výške dotácie 135 000 eur, 

 

 3. ukladá  

  zabezpečiť kúpu troch 1 – izbových náhradných nájomných bytov s podlahovou 

plochou najviac 45 m² podľa tohto uznesenia 

 

T: 29. 2. 2016         

Z: prednostka úradu 
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Dôvodová správa 

 
Podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania nájomných vzťahov 

k bytom a o doplnení zákona NRSR č. 18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších predpisov, mali 

nájomcovia do konca septembra 2012 možnosť podať žiadosť o poskytnutie bytovej náhrady 

v obci, na území ktorej sa daný byt nachádza. Oddelenie sociálnych vecí evidovalo k 30. 9. 2012 

tri žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady (1 – izbové byty), ktoré spĺňali náležitosti podľa § 8 

ods. 2 a 3 cit. zákona. Podľa § 12 ods. 1 cit. zákona je obec povinná poskytnúť bytovú náhradu 

žiadateľovi, ktorý je zapísaný v zozname podľa § 9 ods. 8 cit. zákona, najneskôr do 31. 

decembra 2016. 

Obec, ktorá vedie zoznamy žiadateľov má nárok na poskytnutie dotácií zo štátneho 

rozpočtu na obstaranie náhradných nájomných bytov, obstaranie pozemkov a súvisiacej 

technickej vybavenosti podľa počtu evidovaných žiadateľov. Rozsah a podmienky 

poskytovania dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov, obstaranie pozemkov a 

súvisiacej technickej vybavenosti ustanovuje osobitný predpis, a to zákon č. 261/2011 Z. z. 

o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov. Na obstaranie náhradného 

bytu (t. j. na jeho kúpu v bytovom dome, v polyfunkčnom dome alebo rodinnom dome) možno 

podľa § 3 ods. 2 poskytnúť dotáciu v rozsahu 100% oprávnených nákladov, najviac však do 

sumy 1 000 eur na 1 m² podlahovej plochy náhradného bytu. Oprávneným nákladom na tento 

účel je cena, ktorá sa preukazuje kúpnou zmluvou. Náhradným bytom je v súlade s § 11 byt, 

ktorého podlahová plocha je najviac 45 m² pre byt s jednou obytnou miestnosťou. Do 

podlahovej plochy bytu sa okrem obytných miestností započítava ja plocha balkóna, lodžie 

alebo terasy a plocha príslušenstva bytu. Zákon vo svojich ustanoveniach špecifikuje vnútorné 

vybavenie bytu, povrchovú úpravu priestorov atď. 

Podľa Opatrenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky č. 338/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na 

obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti, sa k žiadosti 

okrem iných dokladov prikladá aj uznesenie mestského zastupiteľstva o prerokovaní 

a schválení žiadosti o poskytnutie dotácie. Túto mesto v súlade s § 8 podáva ministerstvu 

prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby (t. j. 

Okresnému úradu Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, Košice), a to 

najneskôr do 28. februára 2016. 

V tejto súvislosti predkladáme Mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie žiadosti 

o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov. 

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 1. 12. 2015 

Vypracovala: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca odd. právneho a sociálnych vecí MsÚ  

        


