
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. c)  zákona
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších
predpisov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006
o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie a v spojení s § 12
zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom
bytov a s bytovými náhradami prijíma

DODATOK Č. 3

k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ...................
dňa XX.XX.2018

1. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b), pôvodné písmeno c) sa premenúva na písmeno b).

2. V § 3 ods. 6 sa mení nasledovne: „Pri zisťovaní príjmu žiadateľa podľa odseku 1 písm. c)
mestská časť postupuje podľa osobitného predpisu.1 Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za
posledných 12 kalendárnych mesiacov odo dňa podania žiadosti ako podiel tohto príjmu a
príslušného počtu mesiacov, počas ktorých bol príjem poberaný. Životné minimum sa
vypočíta zo sumy životného minima platnej k 31. decembru.“

3. Poznámka 1 pod čiarou znie „Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

4. V § 3 sa za odsek 7 vkladajú:
odsek 8 v znení: „V prípade, ak mestská časť ukončí existujúci nájomný vzťah podľa
ustanovenia § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka a nájomca najneskôr do uplynutia
výpovednej lehoty uzavrie s mestskou časťou dohodu o uznaní dlhu a jeho splácaní, môže
starosta mestskej časti na základe odporúčania príslušnej komisie miestneho zastupiteľstva,
uzavrieť s takýmto nájomcom novú nájomnú zmluvu. Nájomca je povinný po podpise novej
nájomnej zmluvy, predložiť mestskej časti notársku podľa odseku 7 tohto ustanovenia.“
a
odsek 9 v znení: „Mestská časť neuzavrie nájomnú zmluvu podľa odseku 8:
a) s nájomcom, ktorý nedodržal uzavretú dohodu o uznaní dlhu a jeho splácaní
b) s nájomcom u ktorého v období troch rokov nasledujúcich po uhradení poslednej

splátky podľa dohody o uznaní dlhu a jeho splácaní, nastanú opätovne skutočnosti
zakladajúce výpovedný dôvod podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka.“

5. Za § 3 sa vkladá § 3a v znení:
(1) Mestská časť mimo poradia zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu môže prideliť byt

žiadateľovi, ktorým je právnická osoba:
a) pôsobiaca vo verejnom sektore a plniaca úlohy na úseku ochrany práv dieťaťa
b) právnická osoba, ktorá je zaregistrovaná v súlade s § 62 a nasl. zákona č. 448/2008 Z.

z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pričom
vykonáva činnosti na úseku sociálnej ochrany detí a/alebo pomoci deťom (ďalej len
"právnická osoba")

(2) Mestská časť uzavrie s právnickou  osobou nájomnú zmluvu maximálne na dobu  jedného
roka s povinnosťou uzavretia podnájomnej zmluvy s fyzickou osobou, ktorej práva
a/alebo právom chránené záujmy táto právnická osoba zabezpečuje. Predĺženie zmluvného
vzťahu podľa § 4 ods. 2 je vylúčené

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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(3) Právnická osoba v písomnej žiadosti, ktorú podáva do podateľne miestneho úradu vo
vlastnom mene musí uviesť:
a) názov;
b) adresu sídla, prípadne korešpondenčnú adresu;
c) IČO;
d) bankové spojenie.

(4)  Právnická osoba v písomnej žiadosti podľa odseku 3 zároveň musí uviesť:
a)  meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá bude v podnájomnom vzťahu
voči mestskej časti;
b)  miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá bude v podnájomnom vzťahu voči
mestskej časti, resp. miesto prechodného pobytu tejto fyzickej osoby;
c)  rodinný stav fyzickej osoby, ktorá bude v podnájomnom vzťahu voči mestskej  časti;
d)  počet členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí a ich vzťah k fyzickej osobe,
ktorá bude v podnájomnom vzťahu voči mestskej časti;
e)  súčasné bytové pomery fyzickej osoby, ktorá bude v podnájomnom vzťahu voči
mestskej časti, k momentu podania žiadosti podľa § 3a ods. 3;
g)  dôvod podania žiadosti;
h)  súhlas so spracovaním osobných údajov fyzickej osoby, ktorá bude v podnájomnom
vzťahu voči mestskej časti.

(5) Právnická osoba spolu s písomnou žiadosťou predloží aj vyplnenú prílohu č. 5, prílohu č. 6
a prílohu č. 7.

(6) Mestská časť neskúma splnenie podmienok podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c) pri žiadateľovi
podľa § 3a. Mestská časť je povinná aj pri žiadateľovi podľa § 3a ods. 1 skúmať
existenciu podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. b) vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá bude v
podnájomnom vzťahu k mestskej časti.

(7) Mestská časť neuzavrie nájomnú zmluvu s právnickou osobou, ak fyzická osoba, ktorá
bude v podnájomnom vzťahu k mestskej časti, nespĺňa podmienku podľa § 3 ods. 1 písm.
b).“

5. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa znenie „....§ 3 odsek 2....“ a nahrádza sa znením „..... § 4 ods. 4 .....“

6. V „§ 9 Záverečné ustanovenia“ sa dopĺňa o nový odsek 5 v znení:
(5) Dodatok č. 3 Zásad schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto č. ............... zo dňa ..................2018 nadobudol účinnosť dňom jeho
schválenia.

(6) Žiadosti, ktoré neboli do účinnosti Dodatku č. 3 vybavené, sa posudzujú podľa znenia
Zásad, ktoré je pre žiadateľa priaznivejšie.

(7) Na právne vzťahy, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli pred nadobudnutím účinnosti
Dodatku č. 3, sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 8 a ods. 9 v plnom rozsahu.

7. V Prílohe č. 1 sa vypúšťa znenie písmena E:.

8. V Prílohe č. 2 sa vypúšťa bod 3 a body 4 až 6 sa zostupne prečíslujú ako body 3 až 5.

9. V Prílohe č. 3 sa vypúšťa znenie písmena D:.

8. Zásady sa dopĺňajú o nové prílohy č. 5 až 7.
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Bratislava xx.xx.2018 Mgr. Rudolf Kusý, starosta
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SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
súhlas dotknutej osoby poskytnutý v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.

o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“)

Podľa  §  4  ods.  3.  písm.  d)  zákona: Súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek slobodne daný výslovný a
zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov,

Podľa § 11 zákona:  Ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje § 10 zákona (spracúvanie
osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby), prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len
so súhlasom dotknutej osoby.

Dole podpísaná dotknutá osoba, týmto dávam v zmysle zákona prevádzkovateľovi súhlas na
spracovanie mojich osobných údajov na účel, ktorý je stanovený na tomto potvrdení a na presne
vymedzený čas.

PREVÁDZKOVATEĽ:
Názov : Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Adresa : Junácka 1, 83291 Bratislava
IČO : 00 603 317
Štatutárny zástupca :

DOTKNUTÁ OSOBA:
Titul, meno, priezvisko :
Dátum narodenia :
Bydlisko :

ZOZNAM RESP. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV: ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH
ÚDAJOV:

meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, číslo OP,
stav, počet detí, dátum narodenia, zamestnávateľ,
zdravotný stav

- žiadosť o nájom obecného bytu

DÁTUM ZAČIATKU SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV    : …………………………………………..…………
DÁTUM UKONČENIA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV   : ……………………………………………..………

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle § 17 zákona zlikviduje predmetné osobné údaje, pokiaľ účel ich
spracúvania skončí.

DÁTUM : _________________________
          DOTKNUTÁ OSOBA
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IČO : 00 603 317
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DOTKNUTÁ OSOBA:
Titul, meno, priezvisko :
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ZOZNAM RESP. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV: ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH
ÚDAJOV:

meno a priezvisko zverejnenie na webovom sídle
prevádzkovateľa v zozname žiadateľov o byt

DÁTUM ZAČIATKU SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV    : …………………………………………..…………
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