
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Giraltovce
č. 6 o prideľovaní a hospodárení

s mestskými bytmi.

MZ v Giraltovciach v súlade s ustanoveniami zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, zák. 
č. 509/91 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a zásady o hospodárení s 
majetkom mesta, vydáva pre mesto Giraltovce toto všeobecne záväzné nariadenie:

čl. 1

1. Vlastníkom mestských bytov je mesto Giraltovce, správu bytového fondu zabezpečuje 
oddelenie správy majetku mesta.

2. Vlastník zabezpečuje procesnú stránku pridelenia bytov, užívateľské a nájomné 
inštitúty podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

čl. 2
Evidencia žiadateľov o byt

 Majiteľ bytov vedie evidenciu žiadateľov o byt. Bytová komisia prešetrí opodstatnenosť 
jednotlivých žiadostí podľa kritérií uvedených v tomto nariadení. Majiteľ byt. fondu na 
základe doporučenia komisie, žiadosť o pridelenie bytu v zákonom stanovenej lehote 
akceptuje ako opodstatnenú alebo ju zamietne.

čl. 4
Určenie nájomníka

1. Bytová komisia doporučí primátorovi mesta nájomníkov pre jednotlivé byty. Za tým 
účelom zostaví poradovník. Poradovník sa zostavuje na kalendárny rok.

2. Nájomník je povinný do 3 dni hlásiť zmeny v počte bývajúcich na odd. SMM.
3. Oddelenie SMM uzavrie nájomnú zmluvu, fyzicky odovzdá pridelený byt 

nájomníkovi, vyhotoví pasport bytu a predpis úhrad.

čl. 5
Výmena bytov

1. Mesto Giraltovce nesprostedkuváva výmenu bytov.
2. Pod výmenou bytov sa rozumie fyzické obsadenie bytu prvého nájomníka druhým 

nájomníkom, pričom prvý nájomník fyzicky obsadí byt druhého nájomníka.
3. O výmenu bytov sa nejedná v tom prípade ak bývajúci nájomník chce dostať byt po 

nájomníkovi, ktorý sa odsťahoval. V tomto prípade sa jedná o pridelenie bytu a 
postupuje sa podľa čl. 3.

4. Výmenu bytov môžu uskutočňovať nájomníci len po predchádzajúcom súhlase 
vlastníka bytového fondu a zaplatení správneho poplatku. Súhlas aj dohoda 
nájomníkov o výmene bytov musia mať písomnú formu.

5. Výmena bytov je dobrovoľnou dohodou nájomníkov. Súhlas s výmenou bytov musia 
vyjadriť svojimi podpismi všetci užívatelia bytov.

čl. 6
Podnájom bytu



1. Nájomca bytu môže prenajatý byt alebo jeho časť občanovi iba so súhlasom majiteľa 
bytového fondu.

2. Súhlas aj dohoda o podnájme musia mať písomnú formu.

čl. 7
Užívanie bytu alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie

1. Nájomca môže prenajatý byt užívať na iné účely ako na bývanie iba so súhlasom 
majiteľa bytového fondu.

2. Súhlas musí mať písomnú formu.

čl. 8
Zlučovanie bytov a užívanie bytov k iným účelom ako na bývanie

1. Byt alebo jeho časť možno rozdeliť alebo zlúčiť so susedným bytom len so súhlasom 
vlastníka bytového fondu. Súhlas musí mať písomnú formu.

2. Byt alebo jeho časť možno dočasne užívať na iné účely ako na bývanie len so 
súhlasom vlastníka byt. fondu. Pri stavebných úpravách musí byť vyjadrenie 
stavebného úradu.

čl.
9 Zánik nájmu bytu

1. Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom písomnou 
výpoveďou alebo v prípade, že nájom bytu bol dojednaný na určitú dobu, skonči sa 
tiež uplynutím tejto doby.

2. Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu len s privolením súdu z týchto dôvodov:
a. ak nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu 

viazaný a prenajímateľ potrebuje byt pre iného nájomcu, ktorý bude túto prácu 
vykonávať,

b. ak nájomca alebo tí, ktorí s nim bývajú napriek písomnej výstrahe hrubo 
porušujú dobre mravy v dome,

c. ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä 
tým, že nezaplatil nájomne alebo úhradu za plnenie poskytovane s užívaním 
bytu za čas dlhší ako 3 mesiace

d. ak je potrebne z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, 
že byt nemožno užívať alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých 
vykonávaní nemožno byt alebo dom dlhší čas ďalej užívať,

e. ak ide o byt, ktorý súvisí stavebne s priestormi určenými na prevádzkovanie 
obchodu alebo inej podnikat. činnosti a nájomca alebo vlastník týchto 
nebytových priestorov chce tento byt užívať,

f. ak má nájomca dva alebo viac bytov, okrem prípadov, že od neho nemožno 
spravodlivo požadovať, aby užíval iba jeden byt,

g. ak nájomca neužíva byt bez vážnych dôvodov.

č1. 10
Bytové náhrady podľa zák. č. 509/91 Zb.

1. Bytovými náhradami sú náhradný byt a náhradne ubytovanie.



2. Náhradným bytom je byt, ktorý podľa veľkosti a vybavenia zabezpečuje ľudsky 
dôstojne ubytovanie nájomcu a členov jeho domácnosti. Ak sa nájomný pomer skončil 
výpoveďou prenajímateľa z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. a, b, e alebo f, ma 
nájomca právo na náhradný byt, ktorý je podľa miestnych podmienok zásadne 
rovnocenný bytu, ktorý má povinnosť vypratať (primeraný náhradný byt). Ak sa však 
nájomný pomer skončil výpoveďou prenajímateľa z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. 
c alebo d, možno ako náhradný byt poskytnúť aj byt s menšou podlahovou plochou 
nižšej kvality a menej vybavený, pripadne aj byt mimo obce, než je vypratávaný byt, 
ak nejde o rodinu s maloletými deťmi, môže v týchto prípadoch poskytnúť aj náhradné 
ubytovanie. Ak sa nájomný pomer skončil výpoveďou prenajímateľa z dôvodu podľa 
§ 711 odst. 1 písm. h bytová náhrada sa neposkytuje.

3. Náhradným ubytovaním sa rozumie byt s jednou miestnosťou alebo izba v slobodárni 
alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu iného nájomcu. Ak ide o 
samotnú osobu, je náhradným ubytovaním pre nájomcu, ktorému sa skončil nájomný 
pomer výpoveďou prenajímateľa z dôvodov podľa § 711 odst. 1 písm. c, d aj spoločné 
užívanie bytu s jednou miestnosťou alebo izby v slobodárni alebo podnájmu v 
zariadenej alebo nezariadenej časti bytu iného nájomcu.

čl. 11
Neoprávnene obsadenie bytu

1. Neoprávneným obsadením bytu je obsadenie bytu bez uzavretia nájomnej resp. 
podnájomnej zmluvy.

2. Neoprávnene obsadenie bytu v meste bude kvalifikovane ako priestupok na úseku 
hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi v zmysle zák. č. 372/90 Zb. o 
priestupkoch. Náprava bude vykonaná pokutou a následným vyprataním bytu bez 
nároku na náhradu.

čl.
12 Správne poplatky

1. Schválenie výmeny (dohody o výmene) 2 bytov alebo 2 nebyt. 
priestorov  20 Sk,

2. Za schválenie výmeny (dohody o výmene) každého ďalšieho bytu alebo nebyt. 
priestoru  20 Sk,

3. Podanie žiadosti na 
byt  100 Sk,

4. Podanie žiadosti
a) o podnájom prenajatého 
bytu  100 Sk,
b) na zlúčenie alebo rozdelenie 
bytu  100 Sk,

5. Podanie žiadosti o zrušenie práva užívať byt alebo jeho časti na iné účely ako na 
bývanie
- fyzickým 
osobám  300 Sk,
- právnickým osobám
5 000 Sk,



čl. 13
Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie sa môže meniť a dopĺňať MZ podľa potrieb mesta a podľa súvisiacich 
právnych noriem schválených po účinnosti tohto nariadenia. Toto nariadenie bolo schválené 
Mestským zastupiteľstvom v Giraltovciach dňa 22.6.1998 uznesením č. 151/98. Na úradnej 
tabuli bude vyvesene od 23. 6. 1998 do 8. 7.1998 a účinnosť nadobúda dňa 9. 7. 1998.

Primátor mesta:
Ladislav Hajda


