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MESTO DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS 
 

________________________________________________________________________ 

 

 

Dodatok č. 3 

k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda zo dňa 28. apríla 2015 
 

 

I. 

 

 Zásady poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda (ďalej len „Zásady“) schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta 

Dunajská Streda č. 90/2015/5 dňa 28. apríla 2015,  v znení Dodatku č.1 zo dňa 27.4.2016 

a Dodatku č. 2 zo dňa 17.4.2018, sa menia a dopĺňajú nasledovne: 

 

1.  V Článku 1 odsek 3 sa vypúšťa číslo „5851“. 

 

2. V Článku 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 

„ Podmienky prenajímania bytov s nižším štandardom vo vlastníctve mesta nachádzajúce 

sa na Kračanskej ceste v Dunajskej Strede v bytovom dome súp. č. 5851 sú upravené                        

v  Článku 8 týchto Zásad.“ 

 

3. V Článku 2 odsek 3 písm. a) sa na konci pred čiarkou vkladá pomlčka a slová „len 

k nahliadnutiu zamestnancovi prenajímateľa pre účely overenia správnosti osobných 

údajov“. 

 

4. V Článku 2 odsek 3 písm. f) sa na konci pred čiarkou vkladá pomlčka a slová „len 

k nahliadnutiu zamestnancovi prenajímateľa pre účely overenia správnosti osobných 

údajov“. 

 

5. V Článku 2 odsek 3 písm. g) sa za slovo „posudzovanej“ vkladá pomlčka a slová „len 

k nahliadnutiu zamestnancovi prenajímateľa pre účely overenia správnosti osobných 

údajov,“ 

 

6. V Článku 2 odsek 3 písm. h) sa za slová „manželstva žiadateľa“ vkladá pomlčka a slová 

„len k nahliadnutiu zamestnancovi prenajímateľa pre účely overenia správnosti osobných 

údajov,“ 

 

7. V Článku 7 ods. 1  sa za slovo „viazané“ vkladá čiarka a dopĺňajú slová „okrem 

uzatvorenia zmluvy o nájme bytu v bytovom dome na Kračanskej ceste s.č. 5851,“ 

 

8. Článok 8 vrátane nadpisu znie: 

 

„Článok 8 

Osobitné ustanovenia o nájme bytov s nižším štandardom  

v bytovom dome súp. č. 5851 
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1. Na prenajímanie bytov s nižším štandardom v bytovom dome súp. č. 5851 sa vzťahujú 

ustanovenia týchto Zásad uvedené 

a) v  Článku 2 ods. 1, ods.2, ods. 3 písm. a) až j) 

b) v Článku 6 ods.1, ods.2, ods. 3, ods. 4 písm. a) až c) a f),  

c) v Článku 9 

d) v Článku 10 ods. 1, pričom sa nepoužijú ustanovenia o splnení a preukázaní 

podmienok uvedených v Článku 3 bod 4 písm. d) e),f),g), h), i), j) týchto Zásad. 

 

2. V prípade opakovaného nájmu bytu s tým istým nájomcom ak sa nájomná zmluva 

uzaviera na dobu menej ako tri roky postačuje 

a) čestné vyhlásenie o osobných, rodinných, bytových a sociálnych pomeroch žiadateľa 

a spoločne posudzovaných osôb k písomnej žiadosti o opakované uzavretie nájomnej 

zmluvy,  

b) preukázanie osobných, rodinných, bytových a sociálnych pomeroch žiadateľa 

a spoločne posudzovaných hodnovernými dokladmi (vrátane čistého príjmu nájomcu 

a spoločne posudzovaných osôb) po uplynutí každých troch rokov nájmu.“ 

 

 

II. 

 

1. Tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením č. ..........zo 

dňa 19. februára 2019. 

 

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. apríla 2019. 

 

 

V Dunajskej Strede, ........... 2019 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

 primátor mesta 


