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S P R Á V A 
o výsledku kontroly dodržiavania postupu pri pridelení bytov z bytového fondu 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto do nájmu podľa Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 z 30.3.2006 
o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach  určených na trvalé bývanie 

v rokoch 2007 až 2010. 
 

V dňoch 6. - 14.10.2010 bola vykonaná kontrola dodržiavania postupu pri pridelení 
bytov z bytového fondu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) do 
nájmu podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 1/2006 z 30.3.2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach  
určených na trvalé bývanie v rokoch 2007 až 2010 na základe požiadavky starostu mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „starosta“). 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy              
č. 1/2006 z 30. marca 2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na 
trvalé bývanie (ďalej len „VZN“) upravuje postup pri prenajímaní bytov a obytných 
miestností vo vlastníctve hlavného mesta SR. Podľa § 2 VZN prenajímateľom a správcom 
obecného bytového fondu je hlavné mesto, ak ide o byty a bytové domy nezverené do správy 
mestskej časti a mestská časť, ak ide o byty a domy zverené do správy mestskej časti. 

Nájom obecných bytov zverených do správy mestskej časti upravuje § 9 VZN, 
v ktorom je uvedené: 
„(1) Obecný byt zverený do správy mestskej časti a obecný byt, ktorý sa nachádza v dome zverenom do správy 
mestskej časti prenajíma starosta mestskej časti, pričom sa primerane použijú ustanovenia tohto nariadenia. 
(2) Na vybavovanie žiadostí o nájom obecného bytu podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto 
nariadenia. 
(3) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti môže určiť, koľko bytov môže starosta mestskej časti v danom roku 
prenajať mimo poradovníka podľa odseku 1 tohto ustanovenia.“  
 

V rokoch 2007 - 2010 miestnym zastupiteľstvom mestskej časti nebol určený počet 
bytov podľa vyššie cit. ustanovenia. 
 Na spoločnom zasadnutí Komisie nakladania s majetkom a Finančnej komisie 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti konanom 20.5.2008 bolo prijaté uznesenie                   
č. 145/2008 : „Finančná komisia a komisia nakladania s majetkom z dôvodu legislatívnych, 
organizačných a technických prekážok sa uzniesla, že sa nebude zaoberať prevodom bytov 
formou verejnej obchodnej súťaže. Odporúča starostovi, aby s voľnými bytmi nakladal podľa 
vlastného uváženia.“ 
 

Podľa § 3 ods. 6 VZN: 
„ Odborná poradná komisia primátora hlavného mesta podľa potreby predkladá poradovník zostavený zo 

zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu nezvereného do správy mestskej časti primátorovi na rozhodnutie 
o pridelení obecného bytu do nájmu“. 
   

V súlade s uvedeným starosta vydal Rozhodnutie č. 17/2009 starostu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto zo dňa 29.6.2009 o zriadení poradnej komisie starostu pre 
posudzovanie žiadostí o nájom obecných bytov, účinné od 29.6.2009 - podľa § 17 ods. 3 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v z.n.p. zriadená poradná 
komisia pre posudzovanie žiadostí o nájom obecných bytov  (ďalej len „bytová komisia“) 
v zložení: Ing. Vladimír Pištek, Ing. Mária Mozolová, JUDr. Marek Šujan.  

 Mestská časť nemá prijatú internú normu upravujúcu prenájom obecných bytov. 
  

Podľa § 3 ods. 1 VZN žiadosť o nájom obecného bytu (ďalej len „žiadosť“) musí 
obsahovať: 
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„a) meno, priezvisko a podpis žiadateľa, 
  b) miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu žiadateľa, 
c) rodinný stav žiadateľa, 
d) počet členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí, a ich vzťah ku žiadateľovi, 
e) bytové pomery žiadateľa v mieste trvalého a prechodného bydliska, 
f) dôvod podania žiadosti, 
g) iné osobitné okolnosti súvisiace so žiadosťou, 
h) ďalšie náležitosti, ak to vyžaduje ustanovenie v § 6,10 a 11 tohto nariadenia.“ 

Podľa § 3 ods. 2 VZN po obdržaní žiadosti sa preverí jej úplnosť a splnenie 
podmienok pre nájom obecného bytu, ktoré sú uvedené v § 4 VZN. Ak žiadateľ spĺňa 
podmienky podľa § 4, zaradí sa do zoznamu žiadateľov. Ak je žiadosť neúplná podľa § 3 ods. 
1 vyzve sa žiadateľ na doplnenie žiadosti, pričom sa mu určí lehota na doplnenie. Ak žiadateľ 
nespĺňa aspoň jednu podmienku na nájom obecného bytu alebo ak žiadateľ v určenej lehote 
nedoplní žiadosť o chýbajúce údaje v súlade s požiadavkou, žiadosť sa do zoznamu 
žiadateľov nezaradí. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení žiadateľa do zoznamu 
žiadateľov sa zašle žiadateľovi do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Súčasne 
s oznámením o zaradení žiadateľa do zoznamu žiadateľov sa zašle žiadateľovi platné znenie 
VZN, alebo sa mu oznámia povinnosti podľa § 3 ods. 3 a 4 VZN – povinnosť oznamovať 
mestskej časti každú zmenu podmienok podľa § 3 ods. 1 a povinnosť aktualizovať svoju 
žiadosť najneskôr do troch rokov od jej podania minimálne v rozsahu podľa ods. 1 písm. a), 
b), c), d), f) a h). Neaktualizovanie žiadosti má za následok vyradenie zo zoznamu žiadateľov. 
Pri posudzovaní aktualizovanej žiadosti sa postupuje podľa odseku 2. 
  

Podľa § 4 VZN podmienky nájmu obecného bytu sú: 
„(1) Hlavné mesto zaradí žiadateľa do zoznamu žiadateľov podľa § 3 ods. 6, ak tento súčasne 
a) nemá kde bývať z dôvodu, že: 

1. nie je nájomcom alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu alebo 

2. dlhé časové prieťahy pri vymáhaní práva bývať v byte súdnou cestou, mu bránia užívať byt 
a neprišiel o právo bývať v byte vlastným pričinením alebo strate práva bývať v byte nemohol účinne 
zabrániť, 

b) má trvalý pobyt v Bratislave, podmienka trvalého pobytu je splnená i v prípade, ak sa žiadateľ 
preukázateľne zdržuje v Bratislave najmenej päť rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu, ak žiadosť 
podávajú manželia, túto podmienku podľa odseku 1 písm. b) musí spĺňať aspoň jeden z manželov, 

c) je poberateľom príjmu najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima určeného osobitným predpisom. 

(2) Všetky ustanovenia odseku 1 musia byť splnené ku dňu podpisu zmluvy. 

(3) Odsek 1 tohto ustanovenia sa nevzťahuje na: 

a) fyzické osoby, ktoré vykonávajú spoločensky významné povolanie, ktorého výkon je viazaný na hlavné 
mesto a na jeho území nemajú zabezpečené bývanie, 

b) fyzické osoby, ktorých neplnoletým príslušníkom domácnosti je ťažko zdravotne postihnutá osoba, 

c) fyzické osoby, ktoré vykonávajú prácu, na ktorú je viazaný nájom služobného bytu a zároveň nie sú 
vlastníkmi, spoluvlastníkmi, nájomcami alebo spoločnými nájomcami iného bytu, rodinného domu alebo 
bytového domu na území Bratislavy.“ 

 
Ku kontrole bola predložená spisová agenda týkajúca sa bytov pridelených starostom na 

základe odporúčaní bytovej komisie. Súčasne boli predložené všetky zápisy zo zasadnutí 
bytovej komisie starostu spolu s poradovníkmi  zostavenými zo zoznamu žiadateľov o nájom, 
s kt. bytová komisia odporučila starostovi uzatvoriť zmluvy o nájme. 
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Spisové agendy vedené za jednotlivé pridelené byty obsahovali tieto dokumenty: 
 

� Žiadosť o nájom obecného bytu – formulár, s prezentačnou pečiatkou miestneho úradu 
mestskej časti, dátumom doručenia a evidenčným číslom prideleným podateľňou miestneho 
úradu mestskej časti, s údajmi podľa § 3 ods. 1  písm. a) – f) a s uvedením sociálnych 
pomerov žiadateľa. Prílohou žiadosti je „Vyhlásenie k žiadosti o nájom obecného bytu“ v kt. 
žiadateľ vyhlasuje, že nie je vlastníkom ani nájomcom bytu alebo rodinného domu, ani žiadny 
z členov domácnosti zahrnutý do žiadosti, doteraz nebol vlastník obecného bytu, že s ním za 
posl. 10 rokov mestská časť nerozviazala zmluvu o nájme z dôvodu nedodržiavania 
povinností podľa Občianskeho zákonníka, že si je vedomý svojich povinností podľa § 3 ods. 3 
a 4 VZN a vyhlásenie, že všetky uvedené údaje v žiadosti a vo vyhlásení sú pravdivé. 
Adresy trvalého bydliska uvádzané v žiadostiach boli overované majetkovým oddelením pri 
podpise nájomných zmlúv podľa občianskeho preukazu.  
� Vyjadrenie k žiadosti – zaslané oznámenie podľa § 3 ods. 2 VZN o zaradení do zoznamu 
žiadateľov s upozornením žiadateľa na jeho povinnosti podľa § 3 ods. 3 a 4 VZN. 

Kontrolou bol preverený obsah jednotlivých žiadostí podľa § 3 VZN a splnenie 
podmienok nájmu podľa § 4 VZN, na základe ktorých boli žiadosti zaradené do zoznamu 
žiadateľov. 

 
� Nájomná zmluva (ďalej len „NZ“) - uzavretá podľa § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v z.n.p. medzi prenajímateľom (mestská časť zastúpená starostom) 
a nájomcom. V predmete nájmu uvedený a popísaný byt (v prípade, ak byt nebol v stave 
spôsobilom na bývanie uvedené, že nájomca bol so stavom bytu oboznámený, preberá ho 
v takom stave, v akom sa nachádza v deň podpisu zmluvy a berie na vedomie, že slúžiť na 
bývanie môže byt len po vykonaní rekonštrukcie), ďalej uvedený rozsah užívania, vznik, doba 
(určené podmienky zmeny doby nájmu z určitej na neurčitú) a zánik nájmu, spôsob určenia 
nájomného (stanovené v súlade s opatrením MF SR o regulácii cien nájmu bytov platným 
v čase uzatvorenia zmluvy), platenia nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním 
bytu (ďalej len „služby“), práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa. NZ nadobúda platnosť 
jej podpísaním oboma zml. stranami.   
Prílohou zmluvy je Výpočtový list pre cenu nájmu za byt, v kt. je uvedená výška ročnej 
a mesačnej úhrady nájomného za byt, rozsah a výška preddavkov za služby. 

Pri každej NZ je na Protokole o obehu zmluvy vyjadrenie oddelenia ekonomiky zml. 
vzťahov a miestnych daní, že neeviduje pohľadávky voči zmluvnému partnerovi. 

 
Podľa § 5 VZN: 

„(1) Obecný byt sa prenajíma na dobu určitú, ktorá neprevýši 3 roky, v prípade ak ide o byt osobitného určenia 
podľa § 10 na dobu, ktorá neprevýši desať rokov. Prenajímateľ v zmluve o nájme bytu uvedie za akých 
podmienok bude dobu nájmu bytu predlžovať, pričom jednorazové predĺženie nesmie presiahnuť 3 roky alebo 
uvedie za akých podmienok zmení dobu nájmu na dobu neurčitú. Jednou z podmienok zmeny doby nájmu na 
dobu neurčitú, je aj vykonanie takých zmien, ktorými sa byt stane spôsobilým na bývanie. Za zmeny, ktorými sa 
byt stane spôsobilý na bývanie sa považuje vykonanie opráv bytu a jeho základného príslušenstva a výmena, 
resp. doplnenie zariadenia a vybavenia bytu, v prípade ktorých oprávnené náklady presiahnu 3-násobok  ročného 
nájomného toho, ktorého bytu, stanoveného pred vykonaním týchto zmien. Prenajímateľ je oprávnený posúdiť 
a odsúhlasiť splnenie tejto podmienky na základe nájomcom predložených dokladov ako aj fyzického preverenia 
vykonaných zmien. V prípade nájomnej zmluvy uzavretej na dobu kratšiu ako 1 rok nie je možné dobu nájmu 
zmeniť na dobu neurčitú.  

(2) Podmienkou pre predĺženie doby nájmu bude najmä dodržiavanie povinností nájomcu tak, ako vyplývajú 
z nájomnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Prenajímateľ môže v zmluve o nájme bytu 
určiť aj ďalšie podmienky predĺženia doby nájmu bytu. 

(3) Podmienky podľa odseku 2 tohto ustanovenia platia aj pre zmenu doby nájmu na dobu neurčitú. 
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Kontrolou NZ bolo overené dodržiavanie § 5 VZN – doba nájmu, určenie podmienok 
predĺženia NZ, resp. zmenu doby  nájmu na dobu neurčitú. 

 
� Zmluva o pristúpení k záväzku – doložená v spise v prípade, ak v podmienkach predĺženia 
doby nájmu  bolo uvedené, že nájomca túto zmluvu uzatvorí pri podpise NZ a uhradí dlh v jej 
zmysle (dohodnuté v súlade s § 5 ods. 2 VZN, uzniesla sa bytová komisia – zápisy zo 
zasadnutí zo 4.8.2009, 11.5.2010, 23.7.2010).  
Uzavretá podľa § 533 Občianskeho zákonníka medzi veriteľom (mestská časť zastúpená 
starostom) a pristupujúcim dlžníkom (nájomca).  
Predmetom zmluvy je dojednanie veriteľa s  pristupujúcim dlžníkom, že pristupujúci dlžník 
splní za pôvodného dlžníka (uvedené meno) jeho peňažný záväzok, kt. vznikol pôvodnému 
dlžníkovi voči veriteľovi zo zmluvy o nájme bytu (uvedený konkrétny byt) titulom 
nezaplateného nájomného, úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. V zmluve je 
uvedená výška peňažného záväzku pôvodného dlžníka, čas plnenia, v kt. je uvedené, že 
pristupujúci dlžník sa zaväzuje zaplatiť dlh buď jednorazovou platbou, alebo max. v 12 
mesačných splátkach (výška splátok podľa uváženia dlžníka). Zmluva platná a účinná dňom 
podpisu. 
Ku kontrole boli referátom ekonomiky zml. vzťahov poskytnuté prehľady o výške záväzku po 
predchádzajúcich nájomníkoch na každý byt a suma dlhu vypočítaná podľa odporúčaní 
bytovej komisie na kt. boli uzatvorené zmluvy o pristúpení k záväzku s nájomníkmi pri 
podpise NZ. 
� Žiadosť o zmenu doby nájmu – písomná žiadosť nájomcu podľa podmienok určených 
v NZ. 
� Nájomcom predložené doklady – doložené v spise v prípade, ak v podmienkach predĺženia 
doby nájmu bolo uvedené, že vykoná nájomca v byte rekonštrukciu alebo výmenu zariadenia 
a vybavenia bytu na vlastné náklady a bez nároku na náhradu od prenajímateľa, kt. celková 
cena presiahne sumu trojnásobku ročného nájomného určeného v zmysle NZ. 
Podľa § 5 ods. 1 VZN prenajímateľ je oprávnený posúdiť a odsúhlasiť splnenie tejto 
podmienky na základe nájomcom predložených dokladov ako aj fyzického preverenia 
vykonaných zmien. 
� Dodatok k NZ – zmenená v Čl. III ods. 1 NZ doba nájmu na neurčitú, ostatné podmienky 
nájmu dohodnuté pôvodnou zmluvou ostávajú nezmenené. 

Pri každom Dodatku k NZ je na Protokole o obehu zmluvy vyjadrenie oddelenia 
ekonomiky zml. vzťahov a miestnych daní, že neeviduje pohľadávky voči zmluvnému 
partnerovi. 

Kontrolou bolo preverené splnenie podmienok zmeny doby nájmu dohodnutých v NZ 
a podľa § 5 VZN v prípade uzatvorenia dodatku k NZ. 

 
� Žiadosť o prevod vlastníctva bytu - predložená podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení nesk. predpisov (ďalej len „zákon č. 182/1993 Z. z.“) – 
uvedené údaje o žiadateľovi, prílohy - kópia NZ, dodatku k NZ, výpočtového listu, potvrdenie 
o úhrade nájomného a služieb.  
Tlačivo, na ktorom sú údaje podľa § 5 ods. 4 VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 6/1995 
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení nesk. zmien a doplnkov (ďalej 
len „VZN č. 6/1995“), podľa kt. žiadosť obsahuje najmä meno, priezvisko, rodné číslo 
žiadateľa o prevod vlastn. bytu, kópia dokladu o užívacom vzťahu k bytu o prevod kt. žiada. 
� Vyjadrenie k prevodu vlastníctva – vyjadrenie právneho oddelenia miestneho úradu 
mestskej časti, že mestská časť neeviduje žiadny súdny spor týkajúci sa bytu, doporučenie 
uzatvoriť zmluvu o prevode. 
� Zmluva o prevode vlastníctva bytu – uzavretá podľa § 5 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z., 
medzi predávajúcim (Hl. mesto SR Bratislava) a kupujúcim, kt. nadobudne predmet zmluvy 
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do výlučného vlastníctva. Predmetom zmluvy je prevod vlastníctva bytu (uvedená adresa 
a popis bytu), spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu a spoločných 
zariadeniach domu, spoluvl. podielu na pozemku (uvedené parc. č., druh a výmera). Zmluva 
ďalej obsahuje popis a rozlohu bytu, určenie a popis spoloč. častí domu a spoloč. zariadení 
domu, technický stav domu a bytu, úpravu práv k pozemku, ustanovenie kúpnej ceny bytu 
a pozemku, platobné podmienky, správu domu, nadobudnutie vlastníctva. Zmluva je platná 
dňom podpísania zml. stranami.  
Cena bytu vrátane spoluvl. podielu na spol. častiach a zariad. domu je stanovená podľa § 18 
zákona č. 182/1993 Z.z. a § 9 a § 15 VZN č. 6/1995, cena spoluvl. podielu na pozemku je 
určená podľa § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. a § 11 a § 15 VZN č. 6/1995. 
 Podľa zmluvy sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu 50 % z ceny bytu vrátane 
spoluvl. podielu na spol. častiach a zariad. domu a  50 % z ceny spoluvl. podielu na pozemku 
do 15 dní od podpísania zmluvy kupujúcim  a predávajúci poskytne kupujúcemu podľa § 9 
ods. 3 písm. b) VZN č. 6/1995  zľavu z ceny 50 % ceny bytu vrátane spoluvl. podielu na spol. 
častiach a zariad. domu a  50 % z ceny spoluvl. podielu na pozemku.  
Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí podľa § 18b ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. a § 14 VZN č. 
6/1996 nesplatenú časť ceny bytu zistenú podľa § 18 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. a § 9 ods. 
2 a ods. 3 písm. b) VZN č. 6/1995 ak prevedie vl. bytu na inú osobu ako manžela/ku, deti, 
vnukov, alebo rodičov do 10 rokov od uzavretia tejto zmluvy (zabezpečené v zmluve 
zriadenie záložného práva v prospech predávajúceho v súlade s § 14 VZN č. 6/1995). 
(Vypracovanie zmluvy a stanovenie ceny je realizované špeciálnym softvérom). 

Pri každej zmluve je na Protokole o obehu zmluvy vyjadrenie oddelenia ekonomiky 
zml. vzťahov a miestnych daní, že neeviduje pohľadávky voči zmluvnému partnerovi. 
� Vyhlásenie prenajímateľa – určené pre kataster pri predkladaní návrhu na vklad, že 
kupujúci nemá nedoplatky na nájomnom, podpísané starostom a doložené potvrdením 
o úhrade nájomného a poplatkov za služby vystavené odd. ekonomiky zml. vzťahov 
miestneho úradu mestskej časti.  

Kontrolou bolo preverené splnenie záväzku kupujúceho uhradiť cenu podľa zmluvy do 
15 dní od podpísania zmluvy kupujúcim. 
 

V TABUĽKÁCH 1 – 5, ktoré sú prílohou správy, sú podľa poradovníkov 
zostavených na jednotlivých zasadnutiach bytovej komisie (prílohy k zápisom zo zasadnutí 
bytovej komisie) zoznamy pridelených bytov s ich popisom, ku každému je uvedený dátum 
doručenia žiadosti na miestny úrad mestskej časti, splnenie podmienok nájmu podľa § 3 a § 4 
VZN, na základe ktorých boli žiadosti zaradené do zoznamu žiadateľov, dátum uzatvorenia 
NZ a dátum podpisu NZ nájomcom, doba na kt. bola NZ uzavretá, výška 3-ročného nájmu, 
dátum uzatvorenia dodatku k NZ, plnenie podmienok zmeny doby nájmu z určitej na neurčitú 
uvedených v NZ, dátum uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníctva bytu. 
V stĺpci „Plnenie podmienok zmeny doby nájmu podľa NZ“ je uvedené, ako boli splnené 
podmienky podľa NZ:  
-  uvedený dátum platnosti Zmluvy o pristúpení k záväzku, výška peňažného záväzku, kt. bol 
podľa zmluvy zaplatený,  
-  dátum doručenia žiadosti o zmenu doby nájmu,  
- v akej sume a za čo boli predložené nájomcom doklady preukazujúce vykonanú 
rekonštrukciu, alebo výmenu zariadenia v byte s dátumom vystavenia od platnosti NZ do 
dátumu platnosti dodatku k zmluve - v prípade ak bola v spise doložená fotodokumentácia, 
tak uvedené z akého obdobia, t. j. pred, počas a po rekonštrukcii, 
- či boli úhrady za nájomné a služby zaplatené – doložené dokladom o zaplatení, resp. 
potvrdením na protokole o obehu zmluvy doloženom pri dodatku k NZ.  
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Zápis zo zasadnutia bytovej komisie starostu mestskej časti dňa 8.7.2009 – úvodné 
zasadnutie, predmetom kt. bolo naloženie s voľnými bytmi v správe mestskej časti, komisia sa 
zoznámila so zoznamom bytov (príloha zápisu), kt. sú fyzicky a právne voľné, s ich 
technickým stavom. Väčšinou išlo o byty, kt. pred ich vyprataním užívali sociálne 
neprispôsobivé osoby, sú v nevyhovujúcom technickom stave, mnohé bez dodávky energií, 
niektoré z bytov sú značne zdevastované, zavlhnuté, bez základného zriadenia a vybavenia 
(kuchyňa, WC). Niektoré z nich sú už viac rokov voľné, chátrajú, zaťažujú susedné byty.  

Komisia prijala záver, že žiaden z voľných bytov nespĺňa podmienky na riadne, zdravotne 
nezávadné bývanie a z dôvodu zlého technického stavu a z dôvodu množiacich sa sťažností 
vlastníkov susediacich bytov je potrebné otázku obsadenia voľných bytov urgentne riešiť, 
voči predchádzajúcim užívateľom vznikla mestskej časti pohľadávka, ktorá je len ťažko 
reálne vymáhateľná, keďže dlžníkmi sú osoby bez majetku a finančného príjmu. 

Komisia  konštatovala, že voľné byty nie je možné prenechávať do užívania novým 
nájomcom bez toho, aby títo poznali technický stav a bez ich súhlasu s vykonaním celkovej 
rekonštrukcie bytu na vlastné náklady.  
 
Zápis zo zasadnutia bytovej komisie starostu mestskej časti dňa 4.8.2009 – predložený 
návrh podmienok, kt. by podľa VZN mali obsahovať NZ – doba nájmu určitá 3 roky, 
možnosť zmeniť dobu nájmu z určitej na neurčitú za podmienok: 
- písomná žiadosť nájomcu,  
- povinnosť nájomcu v byte vykonať rekonštrukciu, kt. sa byt stane spôsobilým na riadne 

bývanie, kt. náklady presiahnu 3-násobok ročného nájomného podľa § 5 ods. 1 VZN , 
- úhrada dlhu v zmysle dohody o pristúpení k záväzku – v čase žiadosti o zmenu doby 

nájmu musí byť uhradený celý dlh, 
- riadne a včasné dodržiavanie vš. povinností nájomcu. 
Komisia sa uzniesla na tom, že žiadatelia o nájom obecného bytu, u ktorých starosta rozhodne 
o pridelení bytu sú povinní pred uzatvorením NZ uzatvoriť dohodu o pristúpení k záväzku, 
ktorou sa zaviažu splatiť dlh po neplatičoch, kt. bývali v obecných bytoch a dlh doposiaľ 
mestská časť márne vymáha. Suma dlhu bude stanovovaná podľa výmery bytu prepočtom na 
m2 s prihliadnutím na technický stav bytu. Žiadateľ bude mať na výber, či dlh splatí 
jednorázovo alebo v individuálne určených splátkach.  
V prílohe zápisu doložený komisii predložený aktualizovaný zoznam žiadateľov k 4.8.2009, 
zoznam žiadateľov, s ktorými bytová komisia odporučila starostovi uzatvoriť NZ na byt 
a zoznam  bytov. 
 
TABUĽKA 1 
1. Jelenia 14  
2. Konventná 2  
3. Palárikova 1 
4. Palárikova 4  
5. Mýtna 38  
6. Pražská 37  
7. Železničiarska 3  
8.  Jelenia 14  
9.  Karadžičova 49  
10. Mýtna 9  
11. Palárikova 8  
12. Palárikova 6  
13. Palárikova 7  
14. Vazovova 7  
15. Lužická 3  
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16. Mýtna 9  
17. Palárikova 3  
 

Ku všetkým bytom uvedeným v TABUĽKE 1 uzavretá NZ, v kt. je v Čl. I „Predmet 
nájmu“ uvedené, že nájomca berie na vedomie, že byt nie je v užívania schopnom stave 
a môže slúžiť na bývanie len po vykonaní rekonštrukcie a výmene základného prevádzkového 
zariadenia a vybavenia bytu, nájomca bol so stavom bytu oboznámený a tento preberá do 
užívania v takom stave, v akom sa nachádza v deň podpisu tejto zmluvy, prenajímateľ 
udeľuje nájomcovi súhlas s vykonaním rekonštrukcie bytu a jeho uvedením do užívania 
schopného stavu bez nároku nákladov od prenajímateľa. 
V Čl. III „Vznik, doba  a zánik nájmu“ je uvedené, že prenajímateľ sa zaväzuje zmeniť dobu 
nájmu z určitej na neurčitú v prípade ak nájomca: 

-  uzatvorí pri podpise NZ zmluvu  o pristúpení k záväzku a uhradí celý dlh v jej zmysle, 
- vykoná v byte rekonštrukciu alebo výmenu zariadenia a vybavenia bytu, kt. celková 

cena presiahne sumu trojnásobku ročného nájomného určeného v zmysle NZ, 
- bude riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z NZ najmä platiť nájomné 

a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, doručí prenajímateľovi písomnú 
žiadosť o zmenu doby nájmu a preukáže splnenie vyššie uvedených podmienok.  

 
Zápis zo zasadnutia bytovej komisie starostu mestskej časti dňa 25.8.2009 – NZ podľa 
zoznamu zo 4.8.2009 podpísané, s každým nájomcom uzatvorené zmluvy o pristúpení 
k záväzku, niektorí zaplatili celý dlh, znížená celk. suma pohľadávok, ukončené niekt. súdne 
spory  z dôvodu vymáhania pohľadávok.  
Ved. majetkového odd. uvedené, že mnohé byty sú v dezolátnom stave, nájomcovia musia 
vynaložiť investície v sume niekoľko desaťtisíc eur. Niektorí nájomcovia musia takúto 
investíciu pokrývať z hypotekárnych úverov, k čomu je potrebné založiť nehnuteľnosť – byt. 
Tento postup je však možný len v prípade, ak budú vlastníkmi prenajatých bytov.  
Komisia skonštatovala, že na účely splnenia podmienky investície do bytu bude uznávať aj 
prípad, keď nájomca preukáže rozpočet na rekonštrukciu, ktorého suma presiahne 3 násobok 
ročného nájomného alebo preukáže vynaložené náklady predložením dokladov. 
V prílohe doložený zoznam žiadateľov, ktorým bolo odporučené uzatvoriť NZ na byt, zoznam 
bytov a aktualizovaný zoznam žiadateľov k 25.8.2009. 
 
 TABUĽKA 2 
1. Leškova 2  
2. Leškova 7  
3. Krížna 10  
4. Vysoká 10  
5. Jelenia 5  
6.  Grösslingova 60  

 
Ku všetkým bytom uvedeným v TABUĽKE 2 uzavretá NZ v rovnakom znení, ako 

k bytom uvedeným v TABUĽKE 1.  
 
Zápis zo zasadnutia bytovej komisie starostu mestskej časti dňa 16.10.2009 - 
majetkovému odd. boli doručené žiadosti nájomcov bytov, ktorí oznámili splnenie podmienok 
pre predĺženie doby nájmu z určitej na neurčitú. Bytová komisia posúdila doručené žiadosti, 
oboznámila sa s podkladmi preukazujúcimi splnenie podmienok.  
Komisia odsúhlasila splnenie podmienok na zmenu doby nájmu a odporučila vypracovať 
dodatky k NZ žiadateľov, ktorými sa vykoná zmena doby nájmu z určitej na neurčitú. 
 



8 
 

Zápis zo zasadnutia bytovej komisie starostu mestskej časti dňa 2.3.2010 – predmet  
rokovania - naloženie s voľnými bytmi v správe mestskej časti. 
Komisia informovala starostu o tom, že na ul. Zelená 1 a Zelená 3 sa nachádzajú dva voľné 
byty, ktoré sú dlhodobo prázdne a neobsadené. Byt na ul. Zelená 3 je v zlom tech. stave a bez 
WC, prebieha súdny spor týkajúci sa spoluvl. podielu na predmetnom byt. dome. 
Komisia odporučila uzatvoriť NZ len na dobu určitú do ukončenia súdneho sporu so 
žiadateľmi, ktorí budú akceptovať podmienku dočasnosti nájmu a povinnosť vypratania bytu 
po ukončení nájmu. Nájomca bytu na ul. Zelená 3 bude povinný uviesť byt do 
užívaniaschopného stavu na vlastné náklady. 
Komisia predložila podľa § 3 ods. 6 VZN poradovník zostavený zo zoznamu žiadateľov 
o nájom obecného bytu na rozhodnutie o pridelení bytu (doložený v prílohe zápisu spolu 
s aktualizovaným zoznamom žiadateľov k 2.3.2010). 
 
TABUĽKA 3 
1. Zelená 3  
2. Zelená 1  
 
 K obidvom bytom uzavretá NZ, v predmete nájmu je uvedený a popísaný byt.  
V súlade so Zápisom zo zasadnutia byt. komisie z 2.3.2010 je v Čl. III „Vznik, doba a zánik 
nájmu“ uvedené, že nájom bytu založený touto zmluvou sa dojednáva do doby ukončenia 
súdneho sporu na Najvyššom súde SR o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a tak ako 
vo vš. NZ je v Čl. V „Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa“ uvedené, že nájomca je 
povinný prenajatý byt udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie a po skončení nájmu 
je povinný odovzdať prenajímateľovi byt v užívania schopnom stave so zreteľom na jeho 
bežné opotrebovanie. 

Požiadavka bytovej komisie uvedená v zápise z 2.3.2010 - povinnosť uviesť byt na ul. 
Zelená 3 do užívania schopného stavu na vlastné náklady v NZ nie je zakomponovaná.  
V oboch NZ je uvedené v Čl. V v bode 9, že nájomca nesmie bez súhlasu prenajímateľa 
a správcu domu (spoločenstva vlastníkov) vykonávať v byte, alebo v dome stavebné úpravy, 
ani iné zmeny a to ani na vlastné náklady, s poukazom na § 694 OZ v súvislosti s § 58 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.p. 
 
Zápis zo zasadnutia bytovej komisie starostu mestskej časti dňa 11.5.2010 – predmet 
rokovania - naloženie s voľnými bytmi v správe mestskej časti na nižšie uvedených uliciach. 
Komisia predložila podľa § 3 ods. 6 VZN poradovník zostavený zo zoznamu žiadateľov 
o nájom obecného bytu na rozhodnutie o pridelení bytu (doložený v prílohe zápisu spolu 
s aktualizovaným zoznamom žiadateľov k 11.5.2010). 
Komisia sa uzniesla na tom, že žiadatelia o nájom obecného bytu, u ktorých starosta rozhodne 
o pridelení bytu sú povinní pred uzatvorením NZ uzatvoriť dohodu o pristúpení k záväzku, 
ktorou sa zaviažu splatiť dlh po neplatičoch, kt. bývali v obecných bytoch a dlh doposiaľ 
mestská časť márne vymáha a to vo výške, kt. odsúhlasí bytová komisia. Suma dlhu bude 
stanovovaná podľa výmery bytu prepočtom na m2 s prihliadnutím na technický stav bytu. 
Žiadateľ bude mať na výber, či dlh splatí jednorázovo alebo v individuálne určených 
splátkach. 
Ďalej sa komisia uzniesla na tom, že NZ uzatvorené zo žiadateľmi uvedenými v poradovníku 
budú obsahovať tieto podmienky - doba nájmu určitá 3 roky, možnosť zmeniť dobu nájmu 
z určitej na neurčitú za podmienok: 
- písomná žiadosť nájomcu,  
- povinnosť nájomcu v byte vykonať rekonštrukciu, kt. sa byt stane spôsobilým na riadne 

bývanie, kt. náklady presiahnu 3-nás. ročného nájomného podľa § 5 ods. 1 VZN, 
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- úhrada dlhu v zmysle dohody o pristúpení k záväzku – v čase žiadosti o zmenu doby 
nájmu musí byť uhradený celý dlh, 

- riadne a včasné dodržiavanie vš. povinností nájomcu. 
 
TABUĽKA 4 
1. Vazovova 7  
2. Štefánikova 37 
3. Nobelova 12  
4. Palárikova 6  
5. Križkova 8 
6. Grösslingova 23 
7. Vysoká 6 
8. Šancová 2  
9. Vazovova 7  
 

Ku všetkým bytom uvedeným v TABUĽKE 4, okrem bytu na Šancovej 2 (podielový 
dom, byt bol pri uzavretí NZ v užívania schopnom stave, podm. zmeny doby nájmu uvedené 
v tabuľke) uzavretá NZ v rovnakom znení ako k bytom uvedeným v TABUĽKE 1.  
 
Zápis zo zasadnutia bytovej komisie z 23.7.2010 – predmetom rokovania bolo naloženie s  
bytmi v správe mestskej časti v bytových domoch na nižšie uvedených uliciach.  
NZ podľa zoznamu z 11.5.2010 podpísané, s každým nájomcom uzatvorené zmluvy o 
pristúpení k záväzku, nájomcovia zaplatili dlhy, znížená celk.  suma pohľadávok, ukončené 
niekt. súdne spory  z dôvodu vymáhania pohľadávok.  
Ved. majetk. odd. informovala o predaji bytov do vl. nájomcom. 
Komisia sa zoznámila so zoznamom bytov, kt. sú fyzicky a právne voľné, s ich technickým 
stavom. Väčšinou išlo o byty, kt. pred ich vyprataním užívali sociálne neprispôsobivé osoby, 
alebo byty, kt. sú v dôsledku nevyhovujúceho tech. stavu dlhodobo neužívané. Predch. 
užívatelia neplatili, mestskej časti vznikla pohľadávka. 
Komisii predložený zoznam žiadateľov, kt. spĺňajú podmienky podľa VZN, aktualizovaný 
k 23.7.2010 (príloha zápisu). 
Komisia odporučila starostovi uzatvoriť NZ zo žiadateľmi podľa priloženého zoznamu 
(príloha zápisu) a rozhodla, že podľa VZN NZ budú obsahovať tieto podmienky - doba nájmu 
určitá 3 roky, možnosť zmeniť dobu nájmu z určitej na neurčitú za podmienok: 

- písomná žiadosť nájomcu,  
- povinnosť nájomcu v byte vykonať rekonštrukciu, kt. sa byt stane spôsobilým na 

riadne bývanie, kt. náklady presiahnu 3-násobok ročného nájomného podľa § 5 ods. 1 
VZN , 

- úhrada dlhu v zmysle dohody o pristúpení k záväzku – v čase žiadosti o zmenu doby 
nájmu musí byť uhradený celý dlh, 

- riadne a včasné dodržiavanie vš. povinností nájomcu. 
 
TABUĽKA 5 
1. Ulica 29. augusta 11  
2. Palárikova 29  
3. Štefánikova 18  

 
K bytom v bode 1. a 3. uvedeným v TABUĽKE 5 uzavretá NZ v rovnakom znení ako 

k bytom uvedeným v TABUĽKE 1.  
Byt na Palárikovej 29 (podielový dom) bol pri uzavretí NZ v užívania schopnom 

stave, podmienky zmeny doby nájmu sú uvedené v tabuľke. 
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Kontrolou obsahu jednotlivých žiadostí podľa § 3 VZN a splnenie podmienok nájmu 
podľa § 4 VZN, na základe ktorých boli žiadosti zaradené do zoznamu žiadateľov a dodržanie 
ustanovenia § 4 ods. 2 VZN, podľa ktorého všetky ustanovenia§ 4 ods. 1 VZN musia byť 
splnené ku dňu podpisu zmluvy  boli zistené nedostatky v súvislosti s dodržiavaním § 3 ods. 2 
VZN, vzhľadom k tomu, že mestskou časťou nebolo zaslané oznámenie o zaradení alebo 
nezaradení žiadateľa do zoznamu 14 žiadateľom, v 1 prípade nebolo oznámenie doručené do 
30 dní odo dňa doručenia žiadosti a 7 žiadateľom bolo zaslané oznámenie bez uvedenia 
povinnosti oznámiť mestskej časti každú zmenu podmienok v rozsahu podľa § 3 ods. 1 VZN 
a aktualizovať žiadosť najneskôr do 3 rokov od jej podania v rozsahu určenom v § 3 ods. 4 
VZN. 

Podľa § 3 ods. 4 VZN žiadateľ je povinný najneskôr do 3 rokov od podania žiadosti 
aktualizovať svoju žiadosť, jej neaktualizovanie má za následok vyradenie zo zoznamu 
žiadateľov – uvedené nesplnené 2 žiadateľmi (TABUĽKA 1, p.č. 3; TABUĽKA 5, p. č. 2). 

Podľa § 3 ods. 2 VZN ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 4 je zaradený do zoznamu 
žiadateľov – jednou z podmienok nájmu obecného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a) VZN je, že 
nemá kde bývať z dôvodu, že nie je nájomcom, alebo vlastníkom bytu, alebo rodinného domu 
pričom podľa § 4 ods. 2 VZN musí byť táto podmienka splnená ku dňu podpisu zmluvy – 
žiadateľ (TABUĽKA 1, p. č. 14) v čase podania žiadosti bol nájomca bytu na zákl. NZ s hl. 
mestom v dome, kt. bolo hl. mesto ½ vlastníkom. V žiadosti je uvedené, že v prípade 
pridelenia bytu mestskou časťou vypovie NZ s hl. mestom -  NZ s mestskou časťou platná od 
31.8.2009. V spise nebol doložený doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa § 4 ods. 2 
VZN. Na vyžiadanie počas kontroly nájomca doložil doklad o ukončení nájmu na zákl. NZ 
s hlavným mestom k 28.2.2010. Dodatok č. 1 k NZ, ktorým bola zmenená doba nájmu z doby 
určitej na neurčitú je platný od 30.3.2010. 

Podľa § 3 ods. 2 VZN ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 4 je zaradený do zoznamu 
žiadateľov – jednou z podmienok nájmu obecného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. c) VZN je, že 
žiadateľ je poberateľom príjmu najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima určeného  
zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o doplnení niekt. zákonov v z.n.p., pričom 
podľa § 4 ods. 2 VZN musí byť táto podmienka splnená ku dňu podpisu zmluvy - na 
formulári žiadosti je požadované od žiadateľa v časti „D. Sociálne pomery žiadateľa“, aby 
uviedol čistý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok - príjem sa pri podpise NZ 
u jednotlivých žiadateľov neoveroval z dôvodu splnenia podm. podľa § 4 ods. 2 VZN.  

Podmienka zaradenia do zoznamu žiadateľov podľa § 4 ods. 1 písm. c) VZN bola 
splnená u všetkých žiadateľov v čase podania žiadosti, tzn. že všetci boli poberateľmi príjmu 
najmenej vo výške 1,2 násobku živ. minima určeného vyššie cit. predpisom, okrem 1 
žiadateľa (TABUĽKA 1, p. č. 1 – v čase podania žiadosti študent, uvedený príjem nižší ako je 
1,2 násobok živ. minima). Zaradenie tejto žiadosti do zoznamu žiadateľov bolo odôvodnené 
tým, že sa jednalo o osobu ťažko zdravotne postihnutú s potrebou sprievodcu bývajúcu 
u rodičov na 4. poschodí bez výťahu. 

Kontrolou NZ bolo v zistené, že v 9 NZ (TABUĽKA 3, p. č. 2; TABUĽKA 4, všetky 
okrem p. č. 7) bolo v časti „Zmluvné strany“ uvedené len meno a dátum narodenia nájomcu 
bez adresy trvalého bydliska.  Podľa § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p. 
účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by 
mohlo viesť k vzniku rozporov. 

V súlade s § 5 VZN boli NZ uzavreté na dobu určitú, ktorá neprevýšila 3 roky             
s  uvedenými podmienkami zmeny doby nájmu na dobu neurčitú, okrem NZ k bytom na 
Zelenej 1 a 3 (TABUĽKA 3), v kt. je uvedené, že sa nájom bytu dojednáva do ukončenia 
súdneho sporu, ale bez určenia doby a 7 NZ uvedených  v TABUĽKE 4 (p. č. 1 -7), kt.  boli 
všetky uzavreté na dobu určitú do 31.5.2013, kt. prevýšila 3 roky o pár dní, keďže nadobudli 
platnosť 25., 26., 27.5.2010 (okrem 1 bol ku všetkým NZ uzavretý dodatok a zmenená doba 
platnosti z určitej na neurčitú, z kt. 4 byty už sú predané). 
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Preverovaním splnenia podmienok zmeny doby nájmu dohodnutých v NZ a podľa § 5 VZN 
v prípade uzatvorenia dodatku bolo zistené, že všetci nájomcovia pri podpise NZ uzatvorili 
zmluvu o pristúpení k záväzku, predložili písomnú žiadosť o zmenu doby nájmu z určitej na 
neurčitú, kópie dokladov preukazujúce vykonanú rekonštrukciu, alebo výmenu zariadenia 
v byte s dátumom vystavenia od platnosti NZ do dátumu platnosti dodatku v sume 
prevyšujúcej sumu trojnásobku ročného nájomného určeného v zmysle NZ (v niektorých 
prípadoch doložená fotodokumentácia, v 4 prípadoch doložená zápisnica z fyzickej obhliadky 
vykonanej ved. majetkového oddelenia, s konštatovaním splnenia podmienok).  

Všetky záväzky boli v súlade s uzatvorenými zmluvami uhradené, rovnako aj nájomné 
a služby boli do podpísania dodatku nájomcami zaplatené. 

Zmluvy o prevode vlastníctva boli uzatvárané na základe žiadosti o prevod vlastníctva 
predloženej nájomcom, nájomné a služby boli uhradené. Ustanovenie podľa § 16 ods. 1 
zákona č. 182/1993 Z. z. podľa ktorého byt, ktorého nájomcom je fyzická osoba, môže 
vlastník domu previesť do vlastníctva len tomuto nájomcovi, ak nie je nájom dohodnutý na 
určitý čas, bolo dodržané. 

Podľa zmluvy sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu 50 % z ceny bytu vrátane 
spoluvl. podielu na spol. častiach a zariad. domu a  50 % z ceny spoluvl. podielu na pozemku 
do 15 dní od podpísania zmluvy kupujúcim a predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu z ceny 
50 % ceny bytu vrátane spoluvl. podielu na spol. častiach a zariad. domu a  50 % z ceny 
spoluvl. podielu na pozemku.  

Kontrolou bolo preverené splnenie záväzku kupujúceho uhradiť cenu podľa zmluvy do 
15 dní od jej podpísania kupujúcim, pričom neboli zistené žiadne nedostatky. 
 

Kontrolou dodržiavania § 3 a § 4 VZN bol vo všetkých prípadoch zistený rovnaký 
nedostatok - neoverovanie príjmov žiadateľov pri podpise NZ v súlade s § 4 ods. 2 VZN.        

Nie vo všetkých prípadoch bolo žiadateľom zaslané oznámenie o ich zaradení alebo 
nezaradení do zoznamu žiadateľov v súlade s § 3 ods. 2 VZN spolu s oznámením jeho 
povinností v súvislosti s aktualizovaním ich žiadostí podľa § 3 ods. 3 a ods. 4 VZN.  
 Kontrolou NZ bolo zistené, že vo všetkých NZ boli podmienky predĺženia nájmu 
určené v súlade s § 5 VZN a v prípade uzatvorenia dodatku k NZ bolo overené splnenie 
podmienok zmeny doby nájmu z určitej na neurčitú, pričom neboli zistené nedostatky.  

Na základe zmlúv o pristúpení k záväzku boli zaplatené dlhy po predchádzajúcich 
nájomcoch v celkovej výške 83 887,58 €. 

Následná finančná kontrola bola ukončená prerokovaním správy. O prerokovaní 
správy bola vypracovaná zápisnica, čím bola splnená povinnosť kontrolného orgánu podľa     
§ 22 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole  a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Kontrolovanému subjektu bola v súlade  s § 13 ods. 2 
písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z.. v zápisnici o prerokovaní správy uložená povinnosť prijať  
v stanovených termínoch opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou a odstránení príčin ich vzniku a predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam 
a  predložiť písomnú správu o ich splnení. 


