
 

žiadateľ sám:

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu

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

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

c) dieťa 98,08 0 0,00

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

manželia bez detí:

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu

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

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

c) dieťa 98,08 0 0,00

364,70 547,05 1094,10 1458,80 1458,80 1823,50

manželia, rodičia s 1 dieťaťom

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu

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

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

c) dieťa 98,08 1 98,08

462,78 601,61 1388,34 1851,12 1851,12 2313,90

manželia, rodičia s 2 deťmi

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu

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

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

c) dieťa 98,08 2 196,16

560,86 729,12 1682,58 2243,44 2243,44 2804,30

rodič s 1 dieťaťom 

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu

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

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

c) dieťa 98,08 1 98,08

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

rodič  s 2 deťmi

pri podaní 

žiadosti

Životné minimum výška počet spolu

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

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

c) dieťa 98,08 3 294,24

509,07 661,79 2036,28 2545,35

Maximálny príjem 4-násobok alebo 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

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

platí pre príjem za rok 2020 (žiadosti podané po 1.1.2021 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

pri podaní žiadosti a pri 

pridelení

pri opakovanom 

uzatvorení náj.zmluvy

Minimálne 

1,5 násob.

maximálne     

3-násob.

maximálne     

4 násobok

maximálne 4 

násobok

maximálne 

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 

násobok

maximálne 

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 

násobok

maximálne 

5 násobok

pri podaní žiadosti a pri 

pridelení

pri opakovanom 

uzatvorení náj.zmluvy

Minimálne 

1,3 násob.

maximálne     

4 násobok

maximálne 

5 násobok

pri podaní žiadosti a pri 

pridelení

pri opakovanom 

uzatvorení náj.zmluvy

Minimálne 

1,3 násob.

maximálne     

4 násobok

maximálne 

5 násobok



c) aspoň jeden člen zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, 

vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce

d) žiadateľ alebo nájomca žije sám

 

 


