
Príjmové podmienky žiadateľa / nájomcu  bytov  postavených s podporou štátu -                                                                         
platí pre príjem za rok 2021 (žiadosti podané v r.2022 a obnovenie nájomnej zmluvy v roku 2022) 

              

žiadateľ sám:  

podľa zákona 
č.601/2003 Z.z. 

pri podaní 
žiadosti 

podľa zákona č. 
443/2010 Z.z. 

pri podaní žiadosti a pri 
pridelení 

pri opakovanom 
uzatvorení náj.zmluvy 

Životné minimum výška počet spolu 

Minimálne 
1,5 násob. 

počet spolu 

  
maximálne 
4 násobok 

  
maximálne 
5 násobok 

a) plnoletá fyzická osoba 218,06 1 218,06 1 218,06 

b) spoločne posudzovaná osoba 152,12 0 0,00     

c) dieťa 99,56 0 0,00 0 0,00 

   218,06 327,09   218,06   872,24   1090,30 

           

manželia bez detí :  

podľa zákona 
č.601/2003 Z.z. 

pri podaní 
žiadosti 

podľa zákona č. 
443/2010 Z.z. 

pri podaní žiadosti a pri 
pridelení 

pri opakovanom 
uzatvorení náj.zmluvy 

Životné minimum výška počet spolu 

Minimálne 
1,5 násob. 

počet spolu 

maximálne 
3 násobok 

maximálne 
4 násobok 

maximálne 
4 násobok 

maximálne 
5 násobok 

a) plnoletá fyzická osoba 218,06 1 218,06 2 436,12 

b) spoločne posudzovaná osoba 152,12 1 152,12     

c) dieťa 99,56 0 0,00 0 0,00 

   370,18 555,27   436,12 1308,36 1744,48 1744,48 2180,60 

           

rodičia s 1 dieťaťom  

podľa zákona 
č.601/2003 Z.z. 

pri podaní 
žiadosti 

podľa zákona č. 
443/2010 Z.z. 

pri podaní žiadosti a pri 
pridelení 

pri opakovanom 
uzatvorení náj.zmluvy 

Životné minimum výška počet spolu 

Minimálne 
1,3 násob. 

počet spolu 

maximálne 
3 násobok 

maximálne 
4 násobok 

maximálne 
4 násobok 

maximálne 
5 násobok 

a) plnoletá fyzická osoba 218,06 1 218,06 2 436,12 

b) spoločne posudzovaná osoba 152,12 1 152,12     

c) dieťa 99,56 1 99,56 1 99,56 

   469,74 610,66   535,68 1607,04 2142,72 2142,72 2678,40 

           

rodičia s 2 deťmi   

podľa zákona 
č.601/2003 Z.z. 

pri podaní 
žiadosti 

podľa zákona č. 
443/2010 Z.z. 

pri podaní žiadosti a pri 
pridelení 

pri opakovanom 
uzatvorení náj.zmluvy 

Životné minimum výška počet spolu 

Minimálne 
1,3 násob. 

počet spolu 

maximálne 
3 násobok 

maximálne 
4 násobok 

maximálne 
4 násobok 

maximálne 
5 násobok 

a) plnoletá fyzická osoba 218,06 1 218,06 2 436,12 

b) spoločne posudzovaná osoba 152,12 1 152,12     

c) dieťa 99,56 2 199,12 2 199,12 

   569,30 740,09   635,24 1905,72 2540,96 2540,96 3176,20 

           

rodič s 1 dieťaťom  

podľa zákona 
č.601/2003 Z.z. 

pri podaní 
žiadosti 

podľa zákona č. 
443/2010 Z.z. 

pri podaní žiadosti a pri 
pridelení 

pri opakovanom 
uzatvorení náj.zmluvy 

Životné minimum výška počet spolu 

Minimálne 
1,3 násob. 

počet spolu 

  
maximálne  
4 násobok 

  
maximálne 
5 násobok 

a) plnoletá fyzická osoba 218,06 1 218,06 1 218,06 

b) spoločne posudzovaná osoba 152,12 0 0,00     

c) dieťa 99,56 1 99,56 1 99,56 

   317,62 412,91   317,62   1270,48   1588,10 

           

rodič s 2 deťmi   

podľa zákona 
č.601/2003 Z.z. 

pri podaní 
žiadosti 

podľa zákona č. 
443/2010 Z.z. 

pri podaní žiadosti a pri 
pridelení 

pri opakovanom 
uzatvorení náj.zmluvy 

Životné minimum výška počet spolu 

Minimálne 
1,3 násob. 

počet spolu 

  
maximálne 
4 násobok 

  
maximálne 
5 násobok 

a) plnoletá fyzická osoba 218,06 1 218,06 1 218,06 

b) spoločne posudzovaná osoba 152,12 0 0,00     

c) dieťa 99,56 2 199,12 2 199,12 

   417,18 542,33   417,18   1668,72   2085,90 

           

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)  
           
 štvornásobok /resp. päťnásobok životného minima, ak:            
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  

 


