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NÁVRH UZNESENIA

Miestna rada  

po prerokovaní materiálu

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu    

a) schváliť návrh Dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 

b) splnomocniť  starostu mestskej  časti  k vydaniu úplného znenia  zásad hospodárenia  s bytmi 

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

- s pripomienkami

- bez pripomienok
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DȎVODOVÁ SPRÁVA

Navrhovaná zmena zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení  Do-

datku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej len „zásady“) reflektuje na problém ubytovania rodín s  deťmi,  ktoré 

sa dostali do nepriaznivej životnej situácie, keď rodičia a/alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do náh-

radnej osobnej starostlivosti, nemá dostatočný príjem k zabezpečeniu si bývania (vlastného, prenájom, 

podnájom), ale má v starostlivosti dieťa. 

Účelom navrhovanej zmeny je snaha o vytvorenie možnosti, aby rodina zostala spolu a dieťa           ne-

skončilo v ústavnej starostlivosti, pokiaľ dospelá osoba vie zabezpečiť jeho starostlivosť, pričom je 

podmienkou aby takáto dospela osoba mala trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

Nájomcom a teda platiteľom nájmu by bola právnická osoba zabezpečujúca ochranu práv detí z oblasti 

verejného  sektora  a/alebo  právnická  osoba  zaevidovaná  v registri  BSK  (§  62  zákona 

č. 448/2008 Z. z.). Fyzická osoba by voči mestskej časti vystupovala v podnájomnom vzťahu. Doba 

nájmu by bola určitá – 3 roky. ob grafitov a to za účelom skvalitnenia životného prostredia v mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto ako aj podpory rozvoja umeleckej činnosti rôzneho zamerania.
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. c)  zá-
kona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení  ne-
skorších  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 
v znení  schválený  uznesením  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  -  Nové 
Mesto č. dňa 26.06.2012 uznesením č. 11/26 v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením 
Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  -  Nové  Mesto  č.  dňa  23.08.2013 
uznesením č.  6MMZ/07 a Dodatku č.  2  schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. dňa 11.02.2014 uznesením č. 20/08

1. 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 troch 
rokov s povinnosťou uzavretia podnájomnej zmluvy s fyzickou osobou, ktorej práva 
a/alebo právom chránené záujmy táto právnická osoba zabezpečuje. 

(3) Právnická osoba v písomnej žiadosti, ktorú podáva do podateľne miestneho úradu vo 
vlastnom mene 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.

(4) 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 
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ods. 1 skúmať existenciu podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. b) vo vzťahu k fyzickej 
osobe, ktorá bude v podnájomnom vzťahu k mestskej časti.

(5) 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).    

2. 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.

Bratislava xx.xx.2018 Mgr. Rudolf Kusý
        starosta
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