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 5. Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača o nájme bytov              

č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2019 

o nájme bytov z 18. júna 2019 

 

 
Dôvodová správa 

 

Návrh VZN č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o nájme bytov sa predkladá na 

rokovanie z dôvodu podnetu Komisie sociálnej a bytovej na úpravu bodového hodnotenia žiadateľov 

pri prideľovaní uvoľneného nájomného bytu, z dôvodu zosúladenia s legislatívou a podnetmi 

prokurátorov k VZN o nájomných bytov iných miest a z dôvodu podrobnejšej a transparentnej úpravy 

postupu pri prideľovaní bytov. 

 

Materiál sa predkladá v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení. 

 

Mestská časť Bratislava-Rača prostredníctvom oddelenia pre sociálne veci MÚ vedie presnú 

evidenciu žiadateľov o nájom obecného nájomného bytu, vedie evidenciu obecných nájomných bytov. 

Týmto nariadením chce mestská časť Bratislava-Rača upraviť postup podávania žiadostí o nájomný byt, 

aktualizácie žiadostí, upraviť postup pri prideľovaní uvoľnených nájomných bytov. Ambíciou tohto 

materiálu je vytvoriť transparentný dokument, ktorý reflektuje dobrú prax Komisie sociálnej a bytovej 

v tejto oblasti. V súlade s verejne prístupnými protestmi prokurátora k analogickým právnym úpravám 

iných mestských častí sme V Čl. V ods. 3 upravili predkladanie doteraz povinných príloh k predkladanej 

žiadosti o nájomný byt (kópie sobášneho listu, úmrtného listu, rodných listov detí, rozhodnutí o rozvode, 

preukazu ZŤP). Originály uvedených listín v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú príslušnému referentovi predkladané iba 

k nahliadnutiu. Predkladaný materiál:  

 

1. podrobnejšie upravuje v Čl. VI, VII, VIII vedenie zoznamu žiadateľov, aktualizáciu 

zoznamu žiadateľov, zavádza nové pojmy „zoznam záujemcov o uvoľnený obecný nájomný 

byt“ a „poradie žiadateľov pre pridelenie uvoľneného bytu“, 

2. dopĺňa článok VII, ktorý upravuje a transparentne popisuje postup posudzovania žiadosti 

a postup referenta pri príprave vstupného dokumentu pre Komisiu sociálnu a bytovú pre 

vyhodnocovanie žiadostí, 

3. na podnet Komisie sociálnej a bytovej v Čl. VIII ods. 3, upravuje bodové hodnotenie pre 

subjektívne kritéria od 0 do 5, ďalej pre posilnenie zosúladenia materiálu s odporúčaniami 

prokurátorov v ods. 4 podrobnejšie definuje subjektívne kritérium hodnotenia žiadosti ako 

„naliehavosť riešenia bytového problému žiadateľa a vhodnosť daného bytu na riešenie 

špecifickej sociálnej situácie, prípadne zdravotného obmedzenia žiadateľa“.  

Predkladaný materiál zmenami zosúladil terminológiu, zaviedol vyššie uvedené nové pojmy, upravil 

odkazy na právne predpisy. 

 

Prílohou materiálu je návrh bodového hodnotenia kritérií na pridelenie bytu. 
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