
 

žiadateľ sám:

pri podaní 
žiadosti

Životné minimum výška počet spolu

a) plnoletá fyzická osoba 205,07 1 205,07
b) spoločne posudzovaná osoba 143,06 0 0,00
c) dieťa 93,61 0 0,00

205,07 307,61 615,21 820,28 717,75 922,82

manželia bez detí:

pri podaní 
žiadosti

Životné minimum výška počet spolu
a) plnoletá fyzická osoba 205,07 1 205,07
b) spoločne posudzovaná osoba 143,06 1 143,06
c) dieťa 93,61 0 0,00

348,13 522,20 1044,39 1392,52 1218,46 1566,59

manželia, rodičia s 1 dieťaťom

pri podaní 
žiadosti

Životné minimum výška počet spolu
a) plnoletá fyzická osoba 205,07 1 205,07
b) spoločne posudzovaná osoba 143,06 1 143,06
c) dieťa 93,61 1 93,61

441,74 574,26 1325,22 1766,96 1546,09 1987,83

manželia, rodičia s 2 deťmi

pri podaní 
žiadosti

Životné minimum výška počet spolu
a) plnoletá fyzická osoba 205,07 1 205,07
b) spoločne posudzovaná osoba 143,06 1 143,06
c) dieťa 93,61 2 187,22

535,35 695,96 1606,05 2141,40 1873,73 2409,08

rodič s 1 dieťaťom 

pri podaní 
žiadosti

Životné minimum výška počet spolu
a) plnoletá fyzická osoba 205,07 1 205,07
b) spoločne posudzovaná osoba 143,06 0 0,00
c) dieťa 93,61 1 93,61

298,68 388,28 896,04 1194,72 1045,38 1344,06

rodič  s 2 deťmi

pri podaní 
žiadosti

Životné minimum výška počet spolu
a) plnoletá fyzická osoba 205,07 1 205,07
b) spoločne posudzovaná osoba 143,06 0 0,00
c) dieťa 93,61 2 187,22

392,29 509,98 1176,87 1569,16 1373,02 1765,31

Maximálny príjem 4-násobok alebo 4,5 násobok (pri opakovanom uzatvrení nájom. zmluvy) môžu mať žiadatelia/nájomníci :

a) ak členom domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
b) ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom
c) aspoň jeden člen zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, 

vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce

 

maximálne 
4,5 

násobok

maximálne 
3,5 

násobok

maximálne     
4 násobok

maximálne     
3-násob.

Minimálne 
1,3 násob.

pri podaní žiadosti a pri 
pridelení

pri opakovanom 
uzatvorení náj.zmluvy

maximálne 
3,5 

násobok

maximálne 
4,5 

násobok

pri podaní žiadosti a pri 
pridelení

Minimálne 
1,3 násob.

maximálne     
3-násob.

maximálne     
4 násobok

maximálne 
3,5 

násobok

maximálne 
4,5 

násobok

pri podaní žiadosti a pri 
pridelení

pri opakovanom 
uzatvorení náj.zmluvy

Minimálne 
1,3 násob.

maximálne     
3-násob.

maximálne     
4 násobok

pri opakovanom 
uzatvorení náj.zmluvy

Minimálne 
1,3 násob.

maximálne     
3-násob.

maximálne     
4 násobok

maximálne 
3,5 

násobok

maximálne 
4,5 

násobok

pri podaní žiadosti a pri 
pridelení

pri opakovanom 
uzatvorení náj.zmluvy

pri podaní žiadosti a pri 
pridelení

pri opakovanom 
uzatvorení náj.zmluvy

Minimálne 
1,5 násob.

maximálne     
3-násob.

maximálne     
4 násobok

maximálne 
3,5 

násobok

maximálne 
4,5 

násobok

Príjmové podmienky žiadateľa a spoločne posuzdovaných osôb pre byty postavené s podporou štátu -                                                                         
platí pre príjem za rok 2018 (žiadosti podané po 1.1.2019                                                                              a 

obnovenie nájomnej zmluvy v roku 2019)

pri podaní žiadosti a pri 
pridelení

pri opakovanom 
uzatvorení náj.zmluvy

Minimálne 
1,5 násob.

maximálne     
3-násob.

maximálne     
4 násobok

maximálne 
3,5 

násobok

maximálne 
4,5 

násobok
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