
 

žiadateľ sám:

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu

a) plnoletá fyzická osoba 210,20 1 210,20

b) spoločne posudzovaná osoba 146,64 0 0,00

c) dieťa 95,96 0 0,00

210,20 315,30 630,60 840,80 735,70 945,90

manželia bez detí:

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu

a) plnoletá fyzická osoba 210,20 1 210,20

b) spoločne posudzovaná osoba 146,64 1 146,64

c) dieťa 95,96 0 0,00

356,84 535,26 1070,52 1427,36 1248,94 1605,78

manželia, rodičia s 1 dieťaťom

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu

a) plnoletá fyzická osoba 210,20 1 210,20

b) spoločne posudzovaná osoba 146,64 1 146,64

c) dieťa 95,96 1 95,96

452,80 588,64 1358,40 1811,20 1584,80 2037,60

manželia, rodičia s 2 deťmi

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu

a) plnoletá fyzická osoba 210,20 1 210,20

b) spoločne posudzovaná osoba 146,64 1 146,64

c) dieťa 95,96 2 191,92

548,76 713,39 1646,28 2195,04 1920,66 2469,42

rodič s 1 dieťaťom 

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu

a) plnoletá fyzická osoba 210,20 1 210,20

b) spoločne posudzovaná osoba 146,64 0 0,00

c) dieťa 95,96 1 95,96

306,16 398,01 918,48 1224,64 1071,56 1377,72

rodič  s 2 deťmi

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu

a) plnoletá fyzická osoba 210,20 1 210,20

b) spoločne posudzovaná osoba 146,64 0 0,00

c) dieťa 95,96 2 191,92

402,12 522,76 1206,36 1608,48 1407,42 1809,54

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

Príjmové podmienky žiadateľa a spoločne posuzdovaných osôb pre byty postavené s podporou štátu -                                                                         

platí pre príjem za rok 2019 (žiadosti podané po 1.1.2020 a obnovenie nájomnej zmluvy v roku 2020)

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

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

pri podaní žiadosti a pri 

pridelení

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

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

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

maximálne 

3,5 násobok

maximálne 

4,5 násobok



 

 


