Príloha č. 1 k ON 2-001-4
Kritéria na prideľovanie bytov
1. Rodinný stav žiadateľa:
a. Ženatý ,vydatá
b. Slobodný (á), vdovec, vdova
c. Rozvedený (á)
2. Počet nezaopatrených detí (zverených do osobnej starostlivosti žiadateľa):
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3 a viac
3. Súčasné bytové podmienky žiadateľa :
a. Býva v podnájme, na ubytovni, alebo u rodičov
b. Žiadateľ je nájomcom, alebo vlastníkom domu, či bytu v súlade s
podmienkami pre zaradenie do poradovníka, bod 3.
c. Je nájomcom bytu BARMO a žiada o pridelenie v zmysle
podmienok pre zaradenie do poradovníka, bod 4.
4. Zdravotný stav žiadateľa a jeho rodinných príslušníkov:
a. Niektorý z členov rodiny (manžel, manželka, deti) je
zdravotne ťažko postihnutý (je držiteľom preukazu ZŤP)
b. Nikto z rodinných príslušníkov nie je zdravotne ťažko postihnutý
5. Žiadateľ je poberateľom príspevku na bývanie
a. Áno
b. Nie
c. Má polovičný príspevok
6. Dôležitosť a perspektívnosť žiadateľa rezortu MO
(bodovanie podľa prílohy č. 2 zohľadňuje hodnosť a pracovné zaradenie žiadateľa)

Podmienky pre zaradenie do poradovníka

1. Žiadateľ nikdy neodkúpil byt od BARMO.
2. Žiadateľ je zamestnancom rezortu MO SR, alebo zamestnancom, ktorý je zamestnaný
v právnických osobách v zakladateľskej, a v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR.
3. Žiadateľ nesmie byt vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom (s neurčitou dobou nájmu) bytu
či domu v lokalite výkonu práce.
4. Žiadateľ, ktorý je nájomcom bytu v správe BARMO, môže žiadať o pridelenie bytu iba za
podmienky, že v prípade pridelenia bytu ukončí s BARMO nájomný vzťah k pôvodnému bytu
a tento zároveň odovzdá.
5. Žiadateľ môže požiadať o byt len v lokalite výkonu práce. Lokalitou výkonu práce sa rozumie obec
resp. mesto, v ktorej žiadateľ dlhodobo vykonáva svoju prácu a obce resp. mestá vzdialené od
miesta výkonu práce najviac 50 km.
6. Žiadateľov manžel (manželka)nesmie byť v lokalite výkonu práce žiadateľa nájomcom, resp.
vlastníkom bytu alebo domu.
7. Žiadateľ nemôže byť zaradený do poradovníka v prípade, ak už bol v mieste výkonu práce
nájomcom služobného bytu a tento vrátil z dôvodu vlastníctva alebo spoluvlastníctva iného bytu
(domu) v mieste výkonu práce, alebo sa služobného bytu z akýchkoľvek iných dôvodov vzdal.
8. Pridelenie bytu sa oznamuje žiadateľovi e-mailom, telefonicky prípadne doporučenou zásielkou
s doručenkou. V prípade, že sa žiadateľ od doručenia zásielky do 10 dní neohlási a neprejaví
záujem, BARMO ho vyradí z poradovníka. Byt sa ponúkne ďalšiemu žiadateľovi v poradí.
9. V prípade rovnosti bodov medzi žiadateľmi o byt, rozhodne o stanovení poradia skorší termín
podania žiadosti o byt.
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