
 
pri podaní 
žiadosti

Životné minimum výška počet spolu
a) plnoletá fyzická osoba 199,48 1 199,48
b) spoločne posudzovaná osoba 139,16 0 0,00
c) dieťa 91,06 0 0,00

199,48 299,22 598,44 797,92 698,18 897,66

pri podaní 
žiadosti

Životné minimum výška počet spolu
a) plnoletá fyzická osoba 199,48 1 199,48
b) spoločne posudzovaná osoba 139,16 1 139,16  
c) dieťa 91,06 0 0,00  

338,64 507,96 1015,92 1354,56 1185,24 1523,88

pri podaní 
žiadosti

Životné minimum výška počet spolu
a) plnoletá fyzická osoba 199,48 1 199,48
b) spoločne posudzovaná osoba 139,16 1 139,16  
c) dieťa 91,06 1 91,06

429,70 558,61 1289,10 1718,80 1503,95 1933,65

pri podaní 
žiadosti

Životné minimum výška počet spolu
a) plnoletá fyzická osoba 199,48 1 199,48
b) spoločne posudzovaná osoba 139,16 1 139,16
c) dieťa 91,06 2 182,12

520,76 676,99 1562,28 2083,04 1822,66 2343,42

pri podaní 
žiadosti

Životné minimum výška počet spolu
a) plnoletá fyzická osoba 199,48 1 199,48
b) spoločne posudzovaná osoba 139,16 0 0,00
c) dieťa 91,06 1 91,06

290,54 377,70 871,62 1162,16 1016,89 1307,43

pri podaní 
žiadosti

Životné minimum výška počet spolu
a) plnoletá fyzická osoba 199,48 1 199,48
b) spoločne posudzovaná osoba 139,16 0 0,00
c) dieťa 91,06 2 182,12

381,60 496,08 1144,80 1526,40 1335,60 1717,20

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 2017 (žiadosti podané po 1.1.2018)

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

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 opakovanom 
uzatvorení náj.zmluvy

Minimálne 
1,3 násob.

maximálne     
3-násob.

maximálne     
4 násobok

maximálne 
3,5 

násobok

maximálne 
4,5 

násobok

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 
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
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