VZN 1/2016
Článok 2

Zaradenie žiadateľov do zoznamu
2.1. Pre prideľovanie uvedených bytov sa zostaví zoznam žiadateľov a osobitný
zoznam žiadateľov s ťažkým zdravotným postihnutím. Do zoznamu budú
zaradení žiadatelia s akútnym problémom riešenia bývania, ktorí spĺňajú
nasledovné podmienky:
a/ osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške
trojnásobku životného minima
b/ osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške
štvornásobku životného minima, ak
1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť,
vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce,
c/ osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť,
pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného
predpisu /1/, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,
d/ osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný
podľa osobitného predpisu/ 2/
2.2 Pri zisťovaní príjmov podľa ods.2.1. sa postupuje podľa osobitného predpisu
/3/. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu /4/ za kalendárny rok
predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu ako podiel tohto príjmu a
príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
2.3.Životné minimum v domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima
členov domácnosti platných k 31. Decembru kalendárneho roka
predchádzajúceho roku v ktorom vznikol nájom bytu.
2.4.Podmienky ustanovené v odseku /2.1./ sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej
zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.
2.5 Do osobitného zoznamu žiadateľov o nájomný byt pre občana s ťažkým
zdravotným postihnutím bude zaradený žiadateľ, ktorý preukáže splnenie
podmienok v odseku 2.1. a zdravotný stav zodpovedá ťažkému zdravotnému
postihnutiu uvedeného v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010

2.6. Do zoznamu budú zaradení žiadatelia, ktorí predložia písomnú žiadosť,
ktorá musí obsahovať :
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a podpis žiadateľa,
b) miesto trvalého pobytu vrátane trvania trvalého pobytu žiadateľa a osôb,
ktoré s ním budú bývať mimo neplnoletých detí,
c) potvrdenia o príjme žiadateľa a osôb ktoré s ním budú bývať za
predchádzajúci kalendárny rok a za predchádzajúce tri mesiace,
d) počet členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí a ich vzťah k
žiadateľovi,
e) čestné vyhlásenie žiadateľa a osôb, ktoré budú s ním bývať, že nemajú
záväzky voči mestu a iným právnym subjektom, ktorých zriaďovateľom je
mesto,
f) v prípade potreby je žiadateľ povinný poskytnúť aj ďalšie informácie,
pokiaľ to zákon nezakazuje, ktoré sú nevyhnutné na účely rozhodnutia o
jeho žiadosti.
2.7. Ak sa zistí, že žiadateľ uviedol nepravdivé údaje, komisia žiadosť
vyradí.
2.8. Žiadateľom o nájomný byt nesmie byť osoba, ktorá:
a) je vlastníkom bytu alebo rodinného domu či nájomcom nájomného bytu
v Meste Sečovce,
b) ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu nemá uhradené
záväzky voči Mestu Sečovce.

