
BODOVACÍ SYSTÉM

BYTY POSTAVENÉ S PODPOROU ŠTÁTU

Kritéria
počet 
bodov

1. Žiadateľ má trvalý pobyt na území mesta 
alebo pracovný pomer alebo podniká na území mesta a:   
a. zabezpečuje osobnú, striedavú osobnú alebo náhradnú starostlivosť 

o maloleté nezaopatrené dieťa/deti  
16

b. zabezpečuje osobnú, striedavú osobnú alebo náhradnú starostlivosť 
o plnoleté nezaopatrené dieťa/deti  

15

c. nemá nezaopatrené dieťa/detí, je ženatý/vydatá, je do 35 rokov
12

d. nemá nezaopatrené dieťa/detí, je ženatý/vydatá, je nad 35 rokov 
a nie je starobný dôchodca

11

e. nemá nezaopatrené dieťa/detí, nie je ženatý/vydatá, je do 35 rokov
10

f. nemá  nezaopatrené  dieťa/detí,  nie  je  ženatý/vydatá,  je  nad  35 
rokov a nie je starobný dôchodca

9

2. Žiadateľ nemá trvalý pobyt na území mesta,  
ani pracovný pomer, ani nepodniká na území mesta

1

3. Žiadateľ  je  starobný  dôchodca  a nezabezpečuje  osobnú,  striedavú 
osobnú alebo náhradnú starostlivosť o nezaopatrené dieťa/deti  

0

Poradovník na bezbariérové byty je zostavovaný osobitne s nasledovným poradím: 
1. žiadateľ alebo osoba žijúca s ním v domácnosti je osoba so zdravotným postihnutím 

uvedeným  v prílohe č. 2 Zákona č. 443/2010 Z.z.  a     má trvalý pobyt   na území 
mesta (žiadatelia budú zoradení podľa dátumu podania),    

2. žiadateľ alebo osoba žijúca s ním v domácnosti je osoba so zdravotným postihnutím 
uvedeným  v prílohe č. 2 Zákona č. 443/2010 Z.z.  a     nemá trvalý pobyt   na území 
mesta (žiadatelia budú zoradení podľa dátumu podania),    

3. žiadateľ  alebo  osoba  žijúca  s ním  v domácnosti  je  osoba  so  zdravotným 
postihnutím, ktoré nie je uvedené v prílohe č. 2 Zákona č. 443/2010 Z.z., ale má 
posudok  posudkového  lekára  alebo  rozhodnutie  o percentuálnej  miere  zníženia 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo miere funkčnej poruchy a má trvalý 
pobyt na území mesta (žiadatelia zoradení zostupne od najvyššieho percenta). 

4. žiadateľ  alebo  osoba  žijúca  s ním  v domácnosti  je  osoba  so  zdravotným 
postihnutím, ktoré nie je uvedené v prílohe č. 2 Zákona č. 443/2010 Z.z., ale 
má  posudok  posudkového  lekára  alebo  rozhodnutie  o percentuálnej  miere 
zníženia schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo miere funkčnej poruchy 
a nemá trvalý  pobyt  na území mesta  (žiadatelia  budú zoradení  zostupne  od 
najvyššieho percenta). 

Zaraďovanie žiadosti do poradovníka
1. Počet bodov

2. Dátum podania
(v prípade rovnosti bodov a dátumu podania
sa poradie pri pridelení určuje žrebovaním)



MALOMETRÁŽNE BYTY

Kritériá
počet 
bodov

Žiadateľ v posledných 12 mesiacoch nepredal alebo nedaroval byt,  dom 
alebo neprepísal  členstvo  bytu  osobe  ktorá nie  je  jeho  dieťaťom alebo 
vnukom   alebo  neprišiel  o byt  v exekúcii  alebo  na  základe  rozsudku 
v civilnej alebo trestnej veci.

+20

Žiadateľ je odkázaný na sociálnu službu 
        a poskytuje sa mu sociálna služba
        a neposkytuje sa mu sociálna služba
  

+20
+15

Žiadateľ je starobný dôchodca alebo predčasný starobný dôchodca  +10
Žiadateľ nezabezpečuje starostlivosť o nezaopatrené deti a má nad 35 
rokov.      

+5

BYTY A DOMY S NIŽŠÍM ŠTANDARDOM

Kritéria
Počet 
bodov

Žiadateľ zabezpečuje osobnú, striedavú osobnú alebo náhradnú 
starostlivosť o nezaopatrené dieťa/deti  

15

Školopovinné deti za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti: 
nemajú neospravedlnené hodiny
majú neospravedlnené hodiny v škole  

+5
– 5

Deti žiadateľa študujú: 
na strednej škole (za každé dieťa)
na vysokej škole (za každé dieťa)

+15
+20

Žiadateľ  alebo  osoba,  ktorá  sa  posudzuje  spoločne  so  žiadateľom 
vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb alebo je 
zamestnaný/-á v rámci projektov uzavretých medzi mestom a ÚPSVaR 

+10

Žiadateľ  alebo  osoba,  ktorá  sa  posudzuje  spoločne  so  žiadateľom  je 
v pracovnoprávnom vzťahu 

+20

BYTY NA ŠAFÁRIKOVEJ Č. 101

Kritéria
Počet 
bodov

Žiadateľ zabezpečuje osobnú, striedavú osobnú alebo náhradnú 
starostlivosť o nezaopatrené dieťa/deti  

15

Školopovinné deti za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti: 
nemajú neospravedlnené hodiny
majú neospravedlnené hodiny v škole  

+5
– 5

Deti žiadateľa študujú: na strednej škole (za každé dieťa)
         na vysokej škole (za každé dieťa)

+15
+20

Žiadateľ  nezabezpečuje  osobnú,  striedavú  osobnú  alebo  náhradnú 
starostlivosť o nezaopatrené dieťa/deti

5


