
 

žiadateľ sám:

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu počet spolu

a) plnoletá fyzická osoba 214,83 1 214,83 1 214,83

b) spoločne posudzovaná osoba 149,87 0 0,00

c) dieťa 98,08 0 0,00 0 0,00  

214,83 322,25 214,83 859,32 1074,15

 

manželia bez detí :

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu počet spolu

a) plnoletá fyzická osoba 214,83 1 214,83 2 429,66

b) spoločne posudzovaná osoba 149,87 1 149,87

c) dieťa 98,08 0 0,00 0 0,00

364,70 547,05 429,66 1288,98 1718,64 1718,64 2148,30

rodičia s 1 dieťaťom

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu počet spolu

a) plnoletá fyzická osoba 214,83 1 214,83 2 429,66

b) spoločne posudzovaná osoba 149,87 1 149,87

c) dieťa 98,08 1 98,08 1 98,08

462,78 601,61 527,74 1583,22 2110,96 2110,96 2638,70

rodičia s 2 deťmi 

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu počet spolu

a) plnoletá fyzická osoba 214,83 1 214,83 2 429,66

b) spoločne posudzovaná osoba 149,87 1 149,87

c) dieťa 98,08 2 196,16 2 196,16

560,86 729,12 625,82 1877,46 2503,28 2503,28 3129,10

rodič s 1 dieťaťom

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu počet spolu

a) plnoletá fyzická osoba 214,83 1 214,83 1 214,83

b) spoločne posudzovaná osoba 149,87 0 0,00

c) dieťa 98,08 1 98,08 1 98,08

312,91 406,78 312,91 1251,64 1564,55

rodič s 2 deťmi 

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu počet spolu

a) plnoletá fyzická osoba 214,83 1 214,83 1 214,83

b) spoločne posudzovaná osoba 149,87 0 0,00

c) dieťa 98,08 2 196,16 2 196,16

410,99 534,29 410,99 1643,96 2054,95

 štvornásobok /resp. päťnásobok životného minima, ak: 

Podmienky MINIMÁLNEHO príjmu sú posudzované podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime (osoby, príjmy ktorých sa 

posudzujú spoločne). Podmienky MAXIMÁLNEHO  príjmu sú posudzované podľa zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania  

a o sociálnom bývaní (osoby žijúce v byte) 

podľa zákona 

č.601/2003 Z.z.

podľa zákona č. 

443/2010 Z.z.

pri podaní žiadosti a pri 

pridelení

pri opakovanom 

uzatvorení náj.zmluvy

Minimálne 

1,3 násob.

maximálne 4 

násobok

maximálne 5 

násobok

Minimálne 

1,3 násob.

maximálne 3 

násobok

maximálne 4 

násobok

maximálne 4 

násobok

maximálne 5 

násobok

Minimálne 

1,3 násob.

maximálne  4 

násobok

maximálne 5 

násobok

1. osoba žijúca v byte je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,      2. ide o osamelého rodiča s nezaopatreným 

dieťaťom,       3. aspoň jedna z osôb žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo 

verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce,      4.  osoba žije v byte sama 

Minimálne 

1,5 násob.

maximálne 3 

násobok

maximálne 4 

násobok

maximálne 4 

násobok

maximálne 5 

násobok

podľa zákona 

č.601/2003 Z.z.

podľa zákona č. 

443/2010 Z.z. pri podaní žiadosti a pri pri opakovanom 

maximálne 4 

násobok

maximálne 4 

násobok

maximálne 5 

násobok

podľa zákona 

č.601/2003 Z.z.

podľa zákona č. 

443/2010 Z.z.

pri podaní žiadosti a pri 

pridelení

pri opakovanom 

uzatvorení náj.zmluvy

Príjmové podmienky žiadateľa / nájomcu  bytov  postavených s podporou štátu -                                                                         

platí pre príjem za rok 2020 (žiadosti podané v r.2021 a obnovenie nájomnej zmluvy v roku 2021)

pri podaní žiadosti a pri 

pridelení

pri opakovanom 

uzatvorení náj.zmluvy

Minimálne 

1,5 násob.

maximálne 4 

násobok

maximálne 5 

násobok

podľa zákona 

č.601/2003 Z.z.

podľa zákona č. 

443/2010 Z.z.

podľa zákona 

č.601/2003 Z.z.

podľa zákona č. 

443/2010 Z.z.

pri podaní žiadosti a pri 

pridelení

pri opakovanom 

uzatvorení náj.zmluvy

podľa zákona 

č.601/2003 Z.z.

podľa zákona č. 

443/2010 Z.z.

pri podaní žiadosti a pri 

pridelení

pri opakovanom 

uzatvorení náj.zmluvy

Minimálne 

1,3 násob.

maximálne 3 

násobok


