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NÁVRH  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Lomnica  

o prideľovaní a nájme bytov vo vlastníctve obce Veľká Lomnica 

 

 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona              

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona                 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „občiansky 

zákonník“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) pre Obec 

Veľká Lomnica (alebo len „obec“). 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 
 

1. Predmetom VZN je úprava podmienok prideľovania obecných nájomných bytov, 

a nájomného v obci Veľká Lomnica. 

2. Vlastníkom a prenajímateľom uvedených bytov je obec Veľká Lomnica.  

3. Počas doby, po ktorú bude zachovaný nájomný charakter bytu, majú právo vstupu do 

nájomného bytu po predchádzajúcom oznámení, zamestnanci obce Veľká Lomnica a iné 

kontrolné orgány s cieľom vykonania kontroly technického stavu bytu. 

 

Čl. 2 

Podmienky pre zaradenie do zoznamu žiadateľov 

 

1. Obec Veľká Lomnica vedie zoznam žiadateľov o pridelenie nájomných bytov (ďalej len 

žiadateľ“), ktorí písomne požiadajú o pridelenie nájomného bytu (vzor - príloha č.1). 

Zoznam žiadateľov je vedený samostatne pre každý typ nájomného bytu. 

2. Obec Veľká Lomnica môže zaradiť do zoznamu žiadateľov a následne prenajať voľný 

nájomný byt nájomcovi, ktorým môže byť:  

a) občan, ktorý má na území obce Veľká Lomnica trvalý pobyt, dovŕšil 18 rokov a má 

voči obci riadne splnené všetky záväzky, 

b) mladá rodina, pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z 

partnerov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 29 rokov veku a má voči 

obci riadne splnené všetky záväzky, 

c) rodina, ktorá sa ocitne bez domova a má voči obci riadne splnené všetky záväzky, 

d) rodina, ktorá nemá zabezpečené svoje vlastné bývanie a má voči obci riadne splnené 

všetky záväzky. 

3. Obec Veľká Lomnica stanovuje pre zaradenie do zoznamu žiadateľov ďalšie podmienky, 

ktorými sú:  

a) žiadateľ musí byť prihlásený na trvalý pobyt v obci Veľká Lomnica,  

b) žiadateľ musí mať v čase podania žiadosti dovŕšených 18 rokov veku,  

c) žiadateľ musí preukázať, že má stály príjem,  

d) mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem osôb s ním bývajúcich nie je nižší, ako 

životné minimum, 

e) do zoznamu žiadateľov môže byť zaradený len jeden člen rodiny, to znamená, že v 

prípade ak žiadosť podá samostatne manžel a tiež samostatne manželka, (alebo druh, 

družka, partner, partnerka a pod.), jeden zo žiadateľov nebude do zoznamu zaradený, 

f) žiadateľ nesmie mať vlastnícky alebo nájomnícky vzťah k inému bytu alebo 

rodinnému domu,  

g) do zoznamu nebudú zaradení žiadatelia, ktorí za posledné tri roky počítané od 

nadobudnutia účinnosti tohto VZN nadobudli vlastnícke právo k bytu odkúpením 
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nájomného bytu do osobného vlastníctva na základe kúpnej zmluvy a následne ho 

predali tretej osobe,  

h) žiadateľ a osoby s ním bývajúce musia mať splnené všetky záväzky voči obci, 

i) žiadateľ musí dodržiavať zásady dobrých mravov a medziľudských vzťahov. 

4. Splnenie podmienok pre zaradenie do zoznamu žiadateľov preukazuje žiadateľ 

potvrdením „Informačný list a vyhlásenie žiadateľa o nájomný byt“ s požadovanými 

prílohami (vzor - Príloha č. 2). V prípade pridelenia nájomného bytu sa stáva toto 

potvrdenie prílohou nájomnej zmluvy. 

Čl. 3 

Určenie poradia v zozname žiadateľov 

 

1. Určenie poradia v zozname žiadateľov – určenie poradovníka sa posudzuje v prípade, že 

v poradovníku sa vyčerpala možnosť prenajať voľný nájomný byt poslednému 

žiadateľovi v poradovníku, ktorý  schválilo Obecné zastupiteľstvo. 

2. Zoznam žiadateľov a úplnosť údajov v žiadostiach posudzuje Obecné zastupiteľstvo 

Obce Veľká Lomnica na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva od dátumu 

uvoľnenia nájomného bytu za účelom jeho opätovného prenajatia. 

3. V prípade žiadostí starších ako tri mesiace, k termínu posudzovania žiadostí, obec môže 

požiadať žiadateľov o aktualizáciu potvrdenia - Informačný list a vyhlásenie žiadateľa 

o nájomný byt s požadovanými prílohami.  

4. Žiadatelia sú evidovaní v zozname žiadateľov, ktorý začína číslom 1 a žiadatelia sú v 

ňom zaradení vzostupne podľa dátumu prijatia žiadosti pre zaradenie do poradovníka 

Obecným zastupiteľstvom. 

5. Obecné zastupiteľstvo prerokuje žiadosti žiadateľov, ktorí splnili kritériá podľa čl. 2 tohto 

VZN, zostaví poradie žiadateľov a môže určiť aj spôsob pridelenia nájomných bytov. V 

prípade odmietnutia súčinnosti pri poskytovaní požadovaných údajov zo strany žiadateľa, 

resp. poskytnutia neúplných alebo nepravdivých údajov v žiadosti alebo prílohách k nej, 

Obecné zastupiteľstvo takého žiadateľa vyradí zo zoznamu žiadateľov.  

6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poradie žiadateľov spĺňajúcich podmienky tohto VZN 

hlasovaním 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako aj iný spôsob priraďovania bytov.  

 

Čl. 4 

Prideľovanie bytov 

 

1. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

uzatvára starosta obce so žiadateľom nájomnú zmluvu a prideľuje nájomné byty na 

základe schváleného poradovníka.  

2. Výmena bytov medzi žiadateľmi sa môže vykonať pred podpisom zmluvy iba 

s písomným súhlasom starostu obce. 

3. Pred uzavretím zmluvy je prenajímateľ povinný umožniť nájomcovi prehliadku 

prideleného nájomného bytu. 

4. Ak žiadateľ odmietne pridelený nájomný byt, nedostaví sa k podpisu zmluvy alebo ju 

nepodpíše, nemá nárok na pridelenie iného nájomného bytu a bude vyradený z 

poradovníka. 

5. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi nájomný byt do užívania spísaním „Odovzdávacieho 

protokolu“ (vzor - Príloha č.3) a jeho podpísaním obidvoma zmluvnými stranami.  

 

Čl. 5 

Nájomná zmluva 

 

1. Obec Veľká Lomnica uzatvorí s nájomcom zmluvu na dobu určitú, maximálne na tri 

roky. 
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2. Ak o uzavretie zmluvy nepožiada fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa                      

čl. 2 ods. 2 a 3, môže obec uzavrieť zmluvu s nájomcom, ktorý nespĺňa uvedené 

podmienky, avšak len na dobu, maximálne jeden rok. 

3. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä: 

a) zmluvné strany, 

b)  predmet zmluvy s popisom prenajímaného nájomného bytu, 

c)  dobu nájmu,  

d) výšku a splatnosť mesačného nájomného,  

e) podmienky opakovaného uzavretia zmluvy,  

f) práva a povinnosti zmluvných strán,  

g) spôsob skončenia nájmu, 

h) preberací protokol,  

i) Informačný list a vyhlásenie žiadateľa s požadovanými prílohami, 

j) zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu. 

4. Nájomca má právo na opakované uzatvorenie zmluvy na základe „Žiadosti o predĺženie 

zmluvného vzťahu“ (vzor - Príloha č. 4), pri dodržaní podmienok uvedených v  tomto 

VZN. O možnosti opakovaného nájmu nájomného bytu bude nájomca informovaný 

prenajímateľom minimálne 3 mesiace pred dohodnutým termínom ukončenia zmluvného 

vzťahu. 

 

Čl. 6 

Finančná zábezpeka za užívanie nájomného bytu 

 

1. Žiadateľ, ktorému bol pridelený nájomný byt je povinný pred podpisom zmluvy uhradiť 

obci Veľká Lomnica finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vo výške 

nájomného za 6 mesiacov, ktorý bude vedený na osobitnom účte. 

2. Pri opakovanom uzatvorení zmluvy sa nájomcovi – žiadateľovi uhradená finančná 

zábezpeka nevracia, ale použije sa ako finančná zábezpeka pre novú zmluvu. Ak žiadateľ 

požiadal o väčší alebo menší byt, ako ten, na ktorý mu končí zmluva, vzniknutý rozdiel 

zaplatenej a novo vzniknutej finančnej zábezpeky uhradí pred podpísaním novej zmluvy 

alebo vzniknutý preplatok mu obec uhradí v hotovosti alebo na ním stanovený účet do 30 

dní po uplatnení čl. 6 ods.3 písm. a) a b), a po odovzdaní pôvodného bytu. 

3. Finančná zábezpeka za užívanie bytu je po dobu účinnosti zmluvy vedená na osobitnom 

účte obce Veľká Lomnica a môže byť použitá na:  

a) úhradu dlžných platieb nájomného, zmluvne dohodnutých súm a dlžných platieb 

spojených s užívaním bytu. Túto úhradu je možné realizovať preúčtovaním a 

uhradením platieb z jeho finančnej zábezpeky, maximálne však do výšky platieb za 

dva kalendárne mesiace. Ak nájomník vykoná úhradu dlžných platieb, táto úhrada sa 

zúčtuje na doplnenie zábezpeky do určenej výšky, 

b) úhradu nákladov na údržbu a prípadné opravy porúch ako aj škôd spôsobených 

nájomníkom, resp. jeho rodinným príslušníkom na byte a spoločných priestoroch 

počas užívania bytu, po skončení platnosti zmluvy a odovzdaní bytu, 

c) úhradu nákladov spojených s vyprataním bytu. 

4. V prípade ukončenia nájmu zo strany obce, alebo zániku nájmu v zmysle čl. 9 tohto 

VZN, zábezpeka sa použije na uspokojenie všetkých pohľadávok obce voči nájomníkovi 

(napr. neuhradené nájomné, úmyselné alebo nedbanlivostné škody v byte, neuhradené 

poplatky za služby ako je vodné, stočné, komunálny odpad a pod. prípadne daňové 

nedoplatky voči obci).  

5. V prípade použitia finančnej zábezpeky za užívanie bytu v zmysle čl. 6 ods. 3 a ods. 4 

tohto VZN, pri ukončení nájomnej zmluvy, prenajímateľ písomne informuje nájomcu na 

aké účely bola použitá finančná zábezpeka, resp. jej časť.   
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6. Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy, je prenajímateľ povinný už zloženú finančnú zábezpeku 

bezodkladne vrátiť. 

 

Čl. 7 

Nájomné 

 

1. Mesačné nájomné za užívanie bytu je stanovené takto: 

 

a) 1 izbový byt o výmere 21,59 m
2 

– 
 
6,50 € 

b) 1 izbový byt o výmere 37,89 m
2 

– 7,50 € 

c) 2 izbový byt  o výmere 54,07 m
2
 -  8,50 € 

Súčasťou nájomného nie sú zálohové platby za dodávku a spotrebu energií/plyn, voda 

a elektrická energia, tieto si nájomcovia hradia samostatne. 

 

2. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre výpočet nájomného má prenajímateľ právo 

zmeniť výšku nájomného, ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych a cenových 

predpisov. 

 

Čl. 8 

Osobitné ustanovenia 

 

1. V nájomných bytoch, ktoré sú predmetom úpravy tohto VZN, možno realizovať prechod 

nájmu bytu v zmysle § 706 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších prepisov.  

2. Nájomca nemôže vykonávať žiadne stavebné úpravy v nájomnom byte bez písomného 

súhlasu prenajímateľa ani na svoje náklady. 

3. Nájomca nemôže byt prenajať tretej osobe a ani umožniť dlhodobé obývanie a užívanie 

bytu bez súhlasu prenajímateľa.    

4. Nájomca je povinný písomne oznámiť na Obecný úrad Veľká Lomnica každú zmenu do 

30 kalendárnych dní od jej vzniku, ktorá nastala v údajoch uvedených v čl. 2 ods. 1 až 4 

tohto VZN. 

5. Nájomcovia si nemôžu bez súhlasu prenajímateľa svojvoľne vymeniť užívanie 

nájomných bytov. Zámenu bytov odsúhlasuje obecné zastupiteľstvo obce Veľká Lomnica 

na základe písomnej žiadosti obidvoch nájomcov. 

6. V nájomnom byte nie je dovolené chovať domáce zvieratá. Výnimku odsúhlasuje Obecné 

zastupiteľstvo obce Veľká Lomnica na žiadosť nájomcu, len ak sa jedná o vodiaceho psa 

pre nevidiaceho, ktorý spĺňa požadované štandardy pre vodiacich psov v zmysle platnej 

legislatívy. 

Čl. 9 

Zánik a ukončenie nájmu 

 

1. Všeobecné možnosti a podmienky zániku nájmu nájomných bytov upravuje ustanovenie                 

§ 710 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších prepisov.  

2. Nájom k nájomnému bytu zanikne aj vtedy ak: 

a) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu najmä tým, že 

nezaplatil nájomné za čas dlhší ako 3 mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho 

časť do prenájmu inému.  
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b) nájomca, alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, 

jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia alebo sústavne 

narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo 

porušuje dobré mravy v bytovom dome. 

c)  nájomca využíva prenajatý byt na iné účely ako na bývanie.  

3. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. 

Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.  

4. Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej bytovej 

náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu.   

5.  V prípade, ak sa nájomca k termínu ukončenia zmluvy z uvedeného bytu nevysťahuje, 

prenajímateľ zabezpečí vypratanie bytu na náklady nájomcu v zmysle čl. 6 ods. 3 písm. 

c) tohto VZN. 

6. K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať ho 

prenajímateľovi v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za 

prenajímateľom zistené škody. O jeho odovzdaní prenajímateľovi je spísaný „Preberací 

protokol“ podpísaný obidvoma zmluvnými stranami (vzor - Príloha č. 5). 

7. Zmluvu je možné ukončiť aj vzájomnou dohodou k písomne dohodnutému termínu. 

 

Čl. 10 

Protiprávne obsadenie bytu  

 

1. Obec Veľká Lomnica zabezpečí bezodkladne vysťahovanie z bytu, do ktorého sa občan 

nasťahoval bez platnej nájomnej zmluvy alebo inak porušil toto VZN.    

 

 

Čl. 12 

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto VZN sa ruší VZN Obce Veľká Lomnica č. 50/2009 o podmienkach nakladania 

s obecnými bytmi na území obce Veľká Lomnica, ktoré bolo schválené dňa 17. 07. 2009 

uznesením č. 277/2009. 

2. Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Veľká Lomnica formou dodatkov. 

3. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Veľká Lomnica sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici dňa ................. . 

4. Súčasťou tohto VZN je: 
 

vzor - príloha č. 1: Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 

vzor - príloha č. 2: Informačný list a vyhlásenie žiadateľa o nájomný byt 

vzor - príloha č. 3: Odovzdávací protokol 

vzor - príloha č. 4: Žiadosť o predĺženie zmluvného vzťahu 

vzor - príloha č. 5: Preberací protokol 

 

 

        Mgr. Peter Duda 

            starosta obce 



VZOR - Príloha č. 1 k VZN č. .../2017 

 

        

 Obec Veľká Lomnica 

          Tatranská 175/23 

          059 52 Veľká Lomnica 

 

Vec:  Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v obci Veľká Lomnica 

Ţiadam o pridelenie nájomného bytu v obci Veľká Lomnica. Mám záujem o prenájom ⃰⃰⃰ : 

   1 izbový byt o výmere 21,59 m
2 

   1 izbový byt o výmere 37,89 m
2 

   2 izbový byt  o výmere 54,07 m
2
   

 ⃰⃰⃰ označte kríţikom 

Údaje o žiadateľovi:  

  Meno a priezvisko : ...................................................................................................................................... 

  Trvalé bydlisko: ............................................................................................................................................ 

  Dátum a miesto narodenia : .......................................................................................................................... 

  Štátna príslušnosť: ............................................  Rodinný stav: ................................................................... 

  Telefón:........................................................ E-mail:..................................................................................... 

  Čistý mesačný príjem: .................................................................................................................................. 

Údaje o manželovi /ke/ - druhovi /žke   

  Meno a priezvisko : ...................................................................................................................................... 

  Trvalé bydlisko: ............................................................................................................................................ 

  Dátum  a miesto narodenia: .......................................................................................................................... 

  Štátna príslušnosť: ............................................  Rodinný stav: ................................................................... 

  Telefón:........................................................ E-mail:..................................................................................... 

  Čistý mesačný príjem: .................................................................................................................................. 

Údaje maloletých detí žiadateľa, prípadne do 25. roku života dieťaťa 

    Meno, priezvisko a dátum narodenia 

 ..............................................................................    ...................................................................................... 

..............................................................................    ...................................................................................... 

..............................................................................    ...................................................................................... 

..............................................................................    ...................................................................................... 

..............................................................................    ...................................................................................... 
 

Súhlas na spracovanie osobných údajov 
 

V zmysle § 11 ods. (1) a (2) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem obci Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 

52 Veľká Lomnica súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov na dobu neurčitú. 

 

 

 

V ...................................... dňa: .............................                            ............................................................. 

        

                                                                                                                    podpis ţiadateľa 



VZOR - Príloha č. 1 k VZN č. .../2017 

 

Prílohy: 

a) čestné vyhlásenia o majetkových pomeroch ţiadateľa (z ktorých je zrejmý vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému 

domu alebo rodinnému domu) 

b) potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere alebo ţivnostenský list alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní 

dôchodku 

c) doklad o výške mesačných príjmov všetkých osôb uvedených v ţiadosti (okrem nezaopatrených detí) za predchádzajúci 

kalendárny rok 

d) drţiteľ preukazu ZŤP predloţí doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia. 



VZOR - Príloha č. 2 k VZN č. ..../2017 

  

INFORMAČNÝ LIST A VYHLÁSENIE 

žiadateľa o nájomný byt  

 

I. Žiadateľ: (meno a priezvisko) ................................................................................................... 

 nar. ..........................................     rod. č. ...................................... 

 OP: ..........................................    stav ......................................... 

 bytom ..........................................................................................................................  

 telefónny kontakt ............................................  

 zamestnanie ................................................................................................................. 

 zamestnávateľ ............................................................................................................. 

 manžel/manželka 

 (meno a priezvisko, rodné) ......................................................................................... 

 nar. .........................................                            rod. č. ...................................... 

 OP: ..........................................    stav ......................................... 

 bytom .......................................................................................................................... 

 telefónny kontakt ............................................ 

 zamestnanie ................................................................................................................. 

 zamestnávateľ ............................................................................................................. 

 

II. Doterajší spôsob bývania: 

- rodinný dom (aký)   ....................................................... 

- byt (aký) ....................................................... 

   kto je vlastníkom bytu, kde doteraz býva, či žiadateľ alebo niekto iný: 

 

   ............................................................................................................... 

 

III. Počet členov domácnosti celkom: .................................. 

- ekonomicky aktívnych (meno, dátum nar.)   

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

- dôchodcov(meno, dátum nar.)  

...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

- študentov (meno, dátum nar.)    

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

- školopovinných detí (vek) (meno, dátum nar.) 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

- v predškolskom veku (vek) (meno, dátum nar.) 



VZOR - Príloha č. 2 k VZN č. ..../2017 

  

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

 

IV. Zamestnávateľ žiadateľa:  

...................................................................................................                                                 

(miesto výkonu práce)  .......................................................................................................... 

funkcia .................................................................................................................................. 

 

V. Súčasný pracovný pomer uchádzača je na dobu: určitú/ neurčitú. 

 

VI. U SZČO: Doba vykonávania SZČO od .......................... 

 

Druh podnikania ................................................................................................................. 

Daňový základ pre daň z príjmu podľa daňového priznania za predchádzajúci rok: 

.............................................................................................................................................. 

 

VII. Príjem do rodiny, resp. osamelého žiadateľa: 

- príjem jednotlivých členov rodiny mesačne za predchádzajúci kalendárny rok. 

Doložiť potvrdenie zamestnávateľa. U dôchodcov potvrdenie pošty o vyplácaní 

dôchodku. 

 

VIII. Splácanie pôžičky, úvery a nájmy (nepodnikateľské): 

 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Prílohy: 

........................................................................................................................................... 
 

Doklady o ekonomickej aktivite a príjme: 

- potvrdenie členov rodiny, resp. osamelého žiadateľa o príjme 

- u SZČO: kópia daňového priznania za predchádzajúci rok  

- u dôchodcov: potvrdenie o dôchodku žiadateľa a členov rodiny 

Vyhlásenie žiadateľa: 

Čestne vyhlasujem, že údaje a informácie uvedené v informačnom liste a vyhlásení sú pravdivé a svojím podpisom dávam súhlas 

k použitiu mojich osobných údajov po dobu trvania nájomného vzťahu za účelom pridelenia nájomného bytu pre potreby obce 

v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

Poznámka: 

Uvádzať aktuálne a pravdivé údaje a informácie so stavom ku dňu podania žiadosti. V prípade, že žiadateľ o byt uvedie 

nepravdivé údaje a informácie, bude z  poradovníka žiadateľov vyradený. 

 

Súhlas na spracovanie osobných údajov 

 

V zmysle § 11 ods. (1) a (2) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem obci Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 

52 Veľká Lomnica súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov na dobu neurčitú. 

 

 

V ........................................., dňa .....................                Podpis  žiadateľa: ................................. 



VZOR - Príloha č. 3 k VZN č. ...../2017 

 

ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL 

 

ODOVZDÁVAJÚCI:  Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, Veľká Lomnica 

    V zastúpení:  ..................................., starosta obce Veľká Lomnica 

PREBERAJÚCI: 

Meno: ........................................................................................................................................... 

Bytom: .......................................................................................................................................... 

PREDMET ODOVZDANIA 

predmetom odovzdania je byt č. ........., na .............. poschodí, bytového domu .............. 

súpisné číslo ......................, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. ............................ 

okres ......................................, obec ....................................................,  

katastrálne územie............................... . 

 

Stavy meračov ku dňu:  ............................ 

Vodomer č. : ....................................................., studená voda: stav: .......................................... 

Elektromer č. : .................................................., stav: ................................................................. 

Plynomer č. : ....................................................., stav: ................................................................. 

 

Odovzdané kľúče:  

 od vchodu: .......................................................... 

 od bytu: .............................................................. 

 od poštovej schránky: ......................................... 

 od pivnice: ........................................................... 

 
Odovzdávajúci a preberajúci zhodne prehlasujú, že byt odovzdaný do užívania je spôsobilý užívania, bez 

zjavných nedostatkov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie užívateľov bytu. 

Preberajúci týmto vyhlasuje, že bol so stavom bytu riadne oboznámený a nebude znášať žiadne ďalšie výhrady 

k jeho stavebno-technickému stavu, s výhradou nedostatkov vzniknutých po dni odovzdania bytu do užívania. 

Zároveň odovzdávajúci a preberajúci vyhlasujú, že ku dňu odovzdania bytu do užívania preberajúci uhradil 

finančnú zábezpeku v celej výške podľa aktuálne platného všeobecného záväzného nariadenia. 

 

Vo Veľkej Lomnici, dňa ............................... 

 

 

...................................................                                                    .................................................       

           odovzdávajúci                                                                                 preberajúci 



VZOR - Príloha č. 4 k VZN č. .../2017 

 

........................................................................................................................................................... 

(meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia nájomcu – žiadateľa) 

 

  

 

 Obec Veľká Lomnica 

 Tatranská 175/23 

 059 52 Veľká Lomnica 

 

 

       V........................................ dňa .................. 

 

 

Vec:  Žiadosť o predĺženie zmluvného vzťahu 

 

Na Základe zmluvy o nájme bytu zo dňa .............................. uzavretej medzi Prenajímateľom 

a Nájomcom vznikol nájom bytu č. ......, s celkovou podlahovou plochou ......... m
2
, nachádzajúceho                 

sa na ............. poschodí bytového domu, vo Veľkej Lomnici, súpisné a orientačné číslo ................. . 

Platnosť Nájomnej zmluvy končí dňom ....................... . Týmto žiadam o jej predĺženie do ........................ 

 

K žiadosti zároveň predkladám Informačný list a vyhlásenie žiadateľa o nájomný byt 

s požadovanými prílohami. 

 

S pozdravom 

 

 

                             ............................................................. 

                                                                                                        podpis nájomcu- žiadateľa 

 



VZOR - Príloha č. 5 k VZN č. ...../2017 

 

PREBERACÍ PROTOKOL 

Tento dokument je Preberacím protokolom vyhotoveným v zmysle ustanovení Nájomnej zmluvy: 

PREBERAJÚCI: Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, Veľká Lomnica   

        V zastúpení:  ..................................., starosta obce Veľká Lomnica 

ODOVZDÁVAJÚCI: 

Meno: ........................................................................................................................................... 

             ........................................................................................................................................... 

PREDMET ODOVZDANIA 

predmetom odovzdania je byt č. ........., na .............. poschodí, bytového domu .............. 

súpisné číslo ......................, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. ............................ 

okres ......................................, obec ....................................................,  

katastrálne územie............................... . 

 

Stavy meračov ku dňu:  ............................ 

Vodomer č. : ....................................................., studená voda: stav: .......................................... 

Elektromer č. : .................................................., stav: ................................................................. 

Plynomer č. : ....................................................., stav: ................................................................. 

 

Odovzdané kľúče:  

 od vchodu: .......................................................... 

 od bytu: .............................................................. 

 od poštovej schránky: ......................................... 

 od pivnice: ........................................................... 

 

Zistené vady a nedostatky: 

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

Stav bytu pri preberaní: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

Vo Veľkej Lomnici, dňa ............................... 

 

 

...................................................                                                       .................................................       

               odovzdávajúci                                                                                           preberajúci 


