
Štatút  
Domu mladej rodiny 

 
Článok 1 

 (1) Dom mladej rodiny (ďalej len "Dom") je projekt pomoci mladým rodinám pri riešení 
problému bývania. Pomoc mladým rodinám sa uskutočňuje prenajímaním bytov za podmienok 
určených týmto štatútom. 
 
 (2) Do Domu sú zahrnuté: 
a) byty v objekte na Budyšínskej ul. č. 1 v Bratislave, 
b) byty v objekte na Českej ul. č. 4 v Bratislave, 
c) vybrané byty v objekte na Veternicovej ul. č. 12 v Bratislave, 
d) vybrané byty na Pribišovej ul. č. 8 v Bratislave, 
e) vybrané byty v objekte na Hradskej ul. v Bratislave 
f) vybrané byty v objekte na ul. Pri Habánskom mlyne č. 8 v Bratislave. 
Zoznam bytov zaradených do Domu je uvedený v prílohe č. 1 tohto Štatútu. 

(3) Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len “primátor“) svojim 
rozhodnutím určí, ktoré novopostavené a zrekonštruované byty vo vlastníctve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len “hlavné mesto“) začlení do Domu. 

 
Článok 2 

 
 Prevádzku Domu zabezpečuje oddelenie technického zabezpečenia budov magistrátu 
hlavného mesta. 

Článok 3  
 

Podmienky pre zaradenie do projektu 
 (1) V Dome sa poskytuje bývanie formou nájmu bytu výlučne na dobu určitú. 
 (2) V Dome sa prenajímajú byty 
a) rodinám s maloletými deťmi (aj neúplným) a 
b) manželským párom, 
    ak ani jeden z manželov alebo rodičov nepresiahol vek 35 rokov v deň uzatvorenia zmluvy o             
    nájme. 
 (3) Nájomcom bytu v Dome sa môže stať rodina alebo manželský pár, ak 
a) nie je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu v obci trvalého bydliska, prechodného      
    bydliska a zamestnania a v ich bezprostrednom okolí, 
b) aspoň jeden z manželov má v deň podania žiadosti a najmenej nepretržite jeden rok pred dňom   
    uzavretia zmluvy o nájme bytu v Dome trvalé bydlisko v Bratislave, 
c) obaja manželia majú v deň podania žiadosti a najmenej 6 mesiacov nepretržite pred dňom  
    podpísania zmluvy o nájme zamestnanie alebo jeden z manželov čerpá materskú dovolenku    
    alebo podniká, 
d) ich príjem je vyšší ako je dvojnásobok životného minima a horná hranica príjmu je najviac  
    štvornásobok životného minima, 
e) žiadateľ a ani príslušník posudzovanej domácnosti nie je vlastníkom bytu, rodinného domu  
    alebo bytového domu vrátane podielového spoluvlastníctva v obci, kde má trvalý pobyt,  
    prechodný pobyt alebo zamestnanie; to neplatí, ak preukáže, že nieje schopný zabezpečiť si  
    bývanie v tejto nehnuteľnosti, 
f) aspoň jeden z manželov alebo ďalších príslušníkov posudzovanej domácnosti je stavebným  
    sporiteľom na základe zmluvy o stavebnom sporení podpísanej pred dňom podania žiadosti,     
    pričom stavebne sporenie musí trvať nepretržite najmenej dva roky pred dňom podpisu zmluvy o  
    nájme bytu v Dome, 
 
 



 
g) cieľová suma stavebného sporenia je minimálne 16600 eura (500091,60 Sk)* na posudzovanú 
domácnosť.  
    Primátor môže upraviť výšku cieľovej sumy v závislosti  

1. na miere inflácie, 
2.na vývoji cien bytov, 

h) žiadateľ má podanú žiadosť o nájom bytu na príslušnej mestskej časti. 
(4) Ak primátor upraví výšku cieľovej sumy podľa ods. 3 písm. g),  

a) odporučí nájomcom bytov v Dome úpravu cieľovej sumy, 
b) primeraným spôsobom oznámi žiadateľom zmenu minimálnej cieľovej sumy v stavebnom 
sporení. 

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, je jeden rok. 

(2) Predĺženie nájmu nad dobu jedného roka je možné jednorázovo najviac o jeden rok, 
celkovo však najviac na dobu 6 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 jeden rok 
predĺži. 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 šiesty rok, ak 
a) nájomca preukáže zmluvné zabezpečenie bývania po ukončení šiesteho roku nájmu bytu v Dome a 
b) vinkuluje v prospech prenajímateľa zmluvnú pokutu vo výške 3320 eura (100018,32 Sk)* pre 
prípad neodovzdania prenajatého bytu najneskôr prvý pracovný deň po poslednom dni doby nájmu 
bytu prenajímateľovi alebo ním poverenej osobe. 
 

Článok 5 
 

Žiadosti o nájom bytu v Dome 
(1) Žiadosť o nájom bytu v Dome podávajú: 

a) manželia spoločne alebo 
b) ak je rodina neúplná, rodič, ktorý sa riadne stará o svoje dieťa. 

(2) Žiadosť o nájom bytu v Dome musí obsahovať: 
a) kópie občianskych preukazov, 
b) kópie rodných listov žiadateľov a ich detí, 
c) kópiu sobášneho listu, prípadne právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, úmrtný list, 
d) potvrdenie miestneho alebo obecného úradu o bytových pomeroch žiadateľa v mieste trvalého 
bydliska, 

(3) Písomné žiadosti o nájom bytu a o predĺženie nájmu bytu v Dome a príslušnú agendu 
vybavuje oddelenie nájmov nehnuteľností magistrátu hlavného mesta. 

(4) Žiadateľ je povinný oznamovať oddeleniu podľa odseku 3 všetky zmeny údajov 
poskytnutých podľa odseku 2. 

(5) Žiadateľ je povinný každoročne k 1. aprílu aktualizovať svoju žiadosť v rozsahu podľa 
odseku 2; nesplnenie tejto povinnosti má za následok vyradenie zo zoznamu žiadateľov. 

 
______________________________________________________ 
* prepočet konverzným kurzom 1 EUR=30,1260 SKK má len informatívny charakter 



 
 

(6) Oddelenie podľa odseku 3 po obdržaní žiadosti preskúma jej úplnosť a v prípade potreby 
vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti, pričom na doplnenie žiadosti určí primeranú lehotu. Ak 
žiadateľ v stanovenej lehote žiadosť nedoplní, oddelenie žiadosť zamietne. 

(7) Oddelenie podľa odseku 3 žiadateľovi po preskúmaní jeho žiadosti oznámi, či spĺňa 
podmienky pre nájom bytu v Dome, alebo ich nespĺňa. Žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky pre nájom 
bytu v Dome, oddelenie zaradí do zoznamu žiadateľov o nájom bytu v Dome a upozorní ho na 
povinnosť aktualizácie žiadosti podľa článku 5 ods. 5. 

 
Článok 6 

 
Určenie nájomcu bytu v Dome 

 
(1) Nájomcu bytu v Dome určuje primátor na základe návrhu Komisie rozvoja bývania 

mestského zastupiteľstva hlavného mesta (ďalej len “komisia“). 
(2) Komisia pri prerokovaní žiadosti prihliada aj na počet detí v rodine, ak manželia 

nedosahujú vek 25 rokov, a na prítomnosť zdravotne stigmatizovaného dieťaťa v rodine. 
(3) Nájomné zmluvy určeným nájomcom na základe určenia nájomcu podľa odseku 1 

pripravuje oddelenie podľa článku 5 ods. 3. 
(4) Zmluvu o nájme bytu v Dome uzatvára primátor. 
(5) Zmluvy o predĺžení doby nájmu bytu v Dome uzatvára primátor po prerokovaní 

v komisii. 
Článok 7 

 
Zánik nájmu bytu v Dome 

(1) Nájom bytu zanikne uplynutím doby nájmu. 
(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté výpovedné dôvody podľa § 711 Občianskeho 

zákonníka. 
(3) Hlavné mesto odstúpi od zmluvy o nájme bytu v Dome, ak 

 
a) zanikne manželstvo nájomcov bytu v Dome rozvodom alebo 
b) nájomca získa iný byt do vlastníctva alebo do nájmu, a užívaniu tohto bytu nebránia závažné 
dôvody. 

(4) Ak hlavné mesto odstúpi od zmluvy o nájme bytu v Dome podľa ods. 3 písm. a), je 
možné predmetný byt v Dome prenajať tomu z rodičov, ktorému boli zverené deti zo zaniknutého 
manželstva do opatery. Predchádzajúca doba nájmu podľa článku 4 ods. 2 vrátane všetkých predĺžení 
sa v tomto prípade započítava. 

(5) Ak počas doby nájmu bytu dobrovoľne natrvalo opustí jeden z manželov spoločnú 
domácnosť, po uplynutí doby nájmu sa predmetný byt prenajme tomu z rodičov, ktorý sa riadne stará 
o svoje deti. Predchádzajúca doba nájmu podľa článku 4 ods. 2 vrátane všetkých predĺžení sa v 
tomto prípade započítava. 

Článok 8 
 

 Oddelenie podľa článku 5 ods. 3 predkladá každoročne k 30. aprílu správu o stave Domu v 
rozsahu článkov 1,5,6 a 7 primátorovi po prerokovaní v komisii 
 

Článok 9 
 

Prechodné ustanovenie 
(1) Žiadosti o nájom bytu v Dome podané na magistrát hlavného mesta pred dňom účinnosti 

tohto štatútu sa spravujú štatútom účinným odo dňa 1. decembra 2000 do 31.decembra 2008. 
 



 
Článok 10 

 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa: 
Štatút Domu mladej rodiny zo dňa 1. decembra 2000. 
 

Článok 11 
 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Andrej  Ď u r k o v s k ý 
         primátor 
 


