
                                                                                                                                                                                                                                                                
Dodatok č. 1 

Štatútu Domu mladej rodiny 
z 1. januára 2009 

 
Článok I 

 
 Štatút Domu mladej rodiny sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. Článok 4 vrátane nadpisu znie: 
         

„Článok 4 
 Osobitné ustanovenia o nájme bytu v Dome 

 
(1) Nájom bytu v Dome sa poskytuje za týchto podmienok: 

a) nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 
b) základnou dobou, na ktorú sa nájom bytu poskytne, sú dva roky. 

(2) Predĺženie nájmu nad dobu dvoch rokov je možné jednorázovo najviac o dva roky, 
celkovo však najviac na dobu 10 rokov za týchto podmienok: 
a) nájomca preukáže nepretržité plnenie podmienok podľa článku 3 ods. 3 písm. a) až c) a e) až h), 
b) nájomca neporušuje hrubým spôsobom alebo opakovane ustanovenia zmluvy o nájme bytu v 
Dome. 

(3) Ak nájomca spĺňa podmienky podľa odseku 2, prenajímateľ dobu nájmu bytu o dva roky 
predĺži, do doby  dvoch rokov sa započíta aj doba, počas ktorej užíval byt bez právneho dôvodu. Ak 
počas doby nájmu bytu zaniklo manželstvo nájomcu rozvodom alebo jeden z manželov dobrovoľne 
natrvalo opustil spoločnú domácnosť, pri riešení ďalšieho nájmu bytu sa postupuje podľa článku 7. 

(4) Prenajímateľ predĺži dobu nájmu bytu na desiaty rok, ak 
a) nájomca preukáže zmluvné zabezpečenie bývania po ukončení desiateho roku nájmu bytu v Dome 
a 
b) vinkuluje v prospech prenajímateľa zmluvnú pokutu vo výške 3320 eura pre prípad neodovzdania 
prenajatého bytu najneskôr prvý pracovný deň po poslednom dni doby nájmu bytu prenajímateľovi 
alebo ním poverenej osobe.“. 
 
2. V Článku 6 ods. 1  sa slová „ rozvoja bývania“ nahrádzajú slovami „sociálnych vecí, 
zdravotníctva a rozvoja bývania“. 
 
3. V Článku 6 ods. 5 znie: 
„Zmluvy o predĺžení doby nájmu bytu v Dome uzatvára primátor pri splnení podmienok podľa ods. 
2 Článku 4 automaticky.“. 
 

Článok II 
 

 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2011. 
 
 
 
 
 
 
                           Milan  F t á č n i k 
          primátor 
 


