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Obec Láb na základe samostatnej pôsobnosti podľa § 4 zákona  
č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Obce Láb  č. 1/2012 

upravujúceho spôsob prenájmu  
obecných nájomných bytov 

Obce Láb. 

 
Čl. 1 

Nájomný byt 
 

Nájomným obecným bytom pre účel tohto VZN sa považuje byt v bytovom 
dome, v polyfunkčnom bytovom dome alebo rodinnom dome určený        

na bývanie. 

 
Čl. 2 

Prenajímateľ 
 

Prenajímateľom nájomných obecných bytov je Obec Láb. Na správu 
nájomných obecných bytov môže obec po schválení obecným 

zastupiteľstvom zriadiť správcovskú organizáciu. 
 

Čl. 3 
Nájomca 

 
(1) Nájomcom nájomného obecného bytu môže byť: 

a/ fyzická osoba, ak jej mesačný príjem a mesačný príjem osôb        
s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa 

osobitného predpisu, neprevyšuje trojnásobok životného minima 

platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 
Mesačný príjem sa vypočíta ako podiel príjmu, resp. príjmov podľa 

prvej vety za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného počtu 
mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal; 

 
b/ mladá rodina, za ktorú sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden  

z manželov ku dňu podpísania zmluvy o nájme má menej ako 35 
rokov veku a spĺňajú podmienky príjmu podľa písmena a/. 

 
(2) Ak nepožiadala o uzavretie zmluvy o nájme fyzická osoba, ktorá spĺňa 

podmienku podľa ods.1 písmeno a) uzatvorí prenajímateľ zmluvu o nájme 
s nájomcom, ktorý spĺňa niektorú z týchto podmienok: 

a/ príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa 
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu vypočítaný podľa 



ods. 1 písmeno a) prevyšuje trojnásobok životného minima a 
neprevyšuje 3,5-násobok životného minima; 

 

b/ príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich ktorých príjmy sa 
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu vypočítaný podľa 

ods.1 písmeno a) prevyšuje 3,5-násobok životného minima. 
 

(3) V zmluve o nájme upraví prenajímateľ právo nájomcu na opakované 
uzatvorenie zmluvy o nájme bytu pri dodržaní podmienok uvedených       

v zmluve o nájme a v tomto VZN a nájomca bude o možnosti 
opakovaného nájmu bytu informovaný minimálne tri mesiace pred 

termínom ukončenia nájmu bytu. 
 

(4) Občan, ktorému bude pridelený obecný nájomný byt je povinný 
uhradiť na účet Obce Láb najneskôr pri podpise zmluvy o nájme bytu 

finančnú zábezpeku vo výške štvornásobku mesačného nájomného. 
Finančná zábezpeka bude nájomcovi vrátená v deň ukončenia nájomnej 

zmluvy o nájme bytu, znížená o prípadné nedoplatky na nájomnom a 

poskytovaných službách a o úhrady za prípadne poškodenie nájomného 
bytu. 

 
Čl. 4 

Doba nájmu 
 

(1) Doba nájmu sa uzatvára nasledovne: 
a/ u nájomcu podľa článku 3 ods. 1 písm. a) a b) na dobu 

neprevyšujúcu tri roky s možnosťou opakovaného uzatvorenia 
zmluvy o nájme bytu; 

 
b/ u nájomcu podľa článku 3 ods. 2 písm. a) na dobu neprevyšujúcu 

dva roky s možnosťou opakovaného uzatvorenia zmluvy o nájme 
bytu; 

 

c/ u nájomcu podľa článku 3 ods. 2 písm. b) na dobu, ktorá 
neprevýši dva roky bez možnosti opakovaného uzatvorenia zmluvy   

o nájme bytu. 
 

(2) V prípade, že bude v bytovom dome byt, ktorý bude spĺňať podmienky 
pre užívanie bytu osobami so zdravotným postihnutím, sa nájom uzatvára 

na dobu, ktorá neprevýši desať rokov, s možnosťou opakovaného 
uzatvorenia zmluvy o nájme bytu.  

 
(3) V prípade, že prenajímateľ nemá žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy 

od osoby so zdravotným postihnutím, uzatvorí nájomnú zmluvu na takýto 
byt aj s inou osobou a to na dobu neprevyšujúcu jeden rok, s možnosťou 

opakovaného uzatvorenia zmluvy o nájme bytu. 
 

 



Čl. 5 
Určenie nájomcu 

 

(1) Nájomný obecný byt sa bude prideľovať na základe žiadosti záujemcu 
po splnení podmienok tohto VZN. 

 
(2) Komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Lábe, po prešetrení všetkých 

podaných žiadostí, odporučí starostke obce, obecnej rade a následne 
obecnému zastupiteľstvu nájomcov pre jednotlivé byty. Nájomcov bytov 

na základe takéhoto výberu schváli obecné zastupiteľstvo. 
 

(3) Prenajímateľ na základe schválenia nájomcov bytov uzatvorí zmluvu   
o nájme bytu a fyzicky byt odovzdá nájomcovi. 

 
(4) Ak schválený nájomca bezdôvodne odmietne ponúkaný byt, prípadne 

do štrnástich dní odo dňa schválenia neuzavrie zmluvu o nájme bytu, 
takýto nájomca nemá právo na ďalší byt a zároveň bude vyradený            

z evidencie žiadateľov o byt. 

 
Čl. 6 

Podmienky pre prideľovanie nájomných bytov 
 

Žiadateľ o pridelenie obecného bytu musí spĺňať tieto podmienky: 
- trvalý pobyt žiadateľa, u manželov aspoň jedného z nich v obci Láb 

- v prípade nedostatku žiadostí občanov obce Láb sa voľný byt 
pridelí i záujemcovi s trvalým pobytom mimo územia obce Láb; 

- byt sa pridelí žiadateľovi, alebo osobe, ktorí s ním býva v spoločnej 
domácnosti, u ktorého je predpoklad platenia nájmu (t.j. aby 

žiadateľ, u manželov aspoň jeden z nich, bol zamestnanec, SZČO, 
alebo poberateľ dôchodku); 

- nemá voči prenajímateľovi a v spoločnostiach, v ktorých má 
prenajímateľ účasť, respektíve boli obcou založené, záväzok z titulu 

nezaplatenia daní, poplatkov a iných finančných záväzkov; 

- nevlastní inú nehnuteľnosť na bývanie. 
 

Čl. 7 
Výmena bytov 

 
(1) Výmena bytov medzi nájomníkmi sa môže uskutočniť na základe 

písomnej žiadosti nájomcov a po schválení v obecnom zastupiteľstve. 
 

(2) Nájomníci bytov, ktorí žiadajú o výmenu poznajú stav príslušného bytu 
a preto nebudú môcť požadovať opravy bytu na účet prenajímateľa. Pri 

výmene bytov musia byť tieto bez technických závad s prihliadnutím      
na primeranú opotrebovanosť. Uskutočnenie výmeny bytov bez 

predchádzajúceho schválenia v obecnom zastupiteľstve, sa bude 
kvalifikovať ako priestupok podľa § 26 Zákona č. 372/1990 Zb.                



o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, a takáto výmena 
bude neplatná. 

 

Čl. 8 
Zánik nájmu bytu 

 
(1) Nájom bytu zaniká dňom uplynutia nájomnej zmluvy, ak nebola táto 

podľa ustanovení tohto VZN predĺžená. 
 

(2) Nájom bytu zaniká písomnou dohodou medzi prenajímateľom a 
nájomcom. 

 
(3) Nájom bytu zaniká písomnou výpoveďou, pričom výpovedná lehota je 

tri mesiace a táto začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca           
po doručení písomnej výpovede. 

 
(4) Prenajímateľ môže ukončiť nájom bytu výpoveďou ak nájomca: 

a) neplní podmienky tohto VZN; 

 
b) hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy 

najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za poskytovanie 
služieb spojených s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace; 

 
c) prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez súhlasu 

prenajímateľa; 
 

d) nájomca alebo ten kto s ním býva v spoločnej domácnosti napriek 
písomnej výzve hrubo poškodzuje prenajatý byt a jeho 

príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia bytového 
domu, sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, 

ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v bytovom dome; 
 

e) užíva prenajatý byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako 

na bývanie; 
 

f) bez súhlasu prenajímateľa ubytuje v byte aj iné osoby, ktoré nie 
sú vedené na evidenčnom liste k tomuto bytu; 

 
g) v priebehu užívania bytu nadobudol vlastníctvo k nehnuteľnosti 

určenej na bývanie. 
 

Čl. 9 
Výška nájomného 

 
Výška nájomného bude určovaná uznesením obecného zastupiteľstva tak, 

aby zohľadňovala všetky náklady na nájomný byt. 
 

 



Čl. 10 
Mimoriadne pridelenie nájomného bytu 

 

(1) Nájomný obecný byt môže byť pridelený aj inej fyzickej osobe, ktorá 
nesplní podmienky článku 3 ods. 1 a 2. a to vtedy, ak ide: 

- o osobu, ktorá je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a 
ktorej mesačný príjem neprevyšuje 4-násobok životného minima; 

- o osobu, ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické a sociálne 
potreby obce, hlavne školské, kultúrne, zdravotnícke 

a bezpečnostné; 
- o osobu, ktorej ubytovanie súvisí s vytváraním nových pracovných 

miest na území obce, prípadne s realizáciou významnej investície. 
 

(2) Podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 10% bytov. 
 

Čl. 11 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Právne vzťahy upravujúce prenájom nájomných bytov, pokiaľ nie sú 
upravené týmto VZN sa riadia všeobecnými právnymi predpismi. 

 
(2) Zmeny a doplnky tohto VZN môžu byť vykonané iba zákonnými 

úpravami a schválené obecným zastupiteľstvom. 
 

(3) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, postupuje sa podľa  
zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní. 

 
(4) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lábe dňa 

18.1.2012. 
 

(5) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia              
na úradnej tabuli obce. 

                                       

 
 

   
 

                                                              PaedDr. Monika Valúchová 
starostka obce 

 
 

 
 

 
 

Návrh VZN vyvesený: 31.12.2011 
VZN schválené:  18.01.2012 

VZN účinné:   02.02.2012             


