Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2012
o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných
z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
Mesto Šurany podľa § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 607/2003
Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákona NR SR
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany (ďalej len VZN), ktorého účelom je určiť
kritériá a podmienky prenajímania bytov obstaraných z prostriedkov štátnej dotácie,
poskytnutej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru od Štátneho
fondu rozvoja bývania.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie

upravuje podmienky prijímania a evidencie

ţiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov, postupu pri schvaľovaní
a realizovaní ich prenájmu.
2. Mesto Šurany prenajme nájomný byt fyzickej osobe podľa článku 2 bod 3 písm. a) aţ
d) tohto VZN.
3. Nájomné byty sú vo vlastníctve Mesta Šurany. Nájomné byty sa budú uţívať na nájom
a nemôţu sa previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania
kolaudačného rozhodnutia.
4. Na

zachovanie

nájomného

charakteru

bytov

obstaraných

podľa

zákona

č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní Mesto Šurany
zriadi záloţné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania.
5. Mesto Šurany zverí tieto nájomné byty správcovi bytového fondu Mestskému
bytovému podniku Šurany, s.r.o. so sídlom Šurany, Školská 2 (ďalej len správca),
ktorý bude vykonávať všetky úkony súvisiace so spravovaním a prevádzkou
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zvereného majetku v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní,

avšak rozhodovanie o nájomných vzťahoch prislúcha

Mestu Šurany.
Článok 2
Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte
1. Sociálne bývanie je obstarané s pouţitím verejných prostriedkov určené na primerané
a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôţu obstarať bývanie vlastným
pričinením a spĺňajú podmienky podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní.
2. Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte,
ktorého podlahová plocha neprevyšuje 80 m² pre byt beţného štandardu alebo 60 m²
pre byt niţšieho štandardu.
3. Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 2 je:
a) osoba ţijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške
trojnásobku ţivotného minima,
b) osoba ţijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške
štvornásobku ţivotného minima, ak:
- členom domácnosti je osoba s ťaţkým zdravotným postihnutím,
- ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
- aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť,
vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov mesta,
c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť,
pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného
predpisu (§ 45 aţ § 59 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ak táto osoba nepresiahne vek
30 rokov,
d) osoba ţijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný
podľa osobitného predpisu (napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení
následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov).
4. Pri zisťovaní príjmov podľa článku 2 ods. 3 a), 3 b) tohto VZN sa postupuje podľa
osobitného predpisu (§ 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o ţivotnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov). Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu (§ 4 zákona
č. 601/2003 Z. z. o ţivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
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za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel
tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
5. Ţivotné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm ţivotného minima členov
domácnosti platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku,
v ktorom vznikol nájom bytu.
6. Podmienky ustanovené v článku 2 ods. 3 tohto VZN sa posudzujú pri uzatváraní
nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa
neprihliada.
7. Uprednostnení budú ţiadatelia, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Šurany a nie
sú nájomníkmi bytu (mestského, druţstevného) alebo vlastníkmi bytu, rodinného
domu, nie sú stavebníkmi rodinného domu alebo bytu a nie sú schopní sami si riešiť
svoju bytovú situáciu.
Článok 3
Posudzovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu
1. Ţiadosti o pridelenie nájomného bytu podávajú ţiadatelia správcovi nájomných bytov.
2. Ţiadosť o pridelenie nájomného bytu musí byť podaná na predpísanom tlačive, ktoré
je prílohou č. 1 tohto VZN, musí byť odôvodnená a vlastnoručne podpísaná
ţiadateľom. Povinnými prílohami ţiadosti sú:
a) čestné vyhlásenie príloha č. 2 tohto VZN o tom, ţe ţiadateľ:
-

nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu na území
SR,

-

nie je nájomcom ani spoločným nájomcom bytu vo vlastníctve mesta, alebo
bytového druţstva,

-

má alebo nemá trvalý pobyt na území mesta Šurany,

-

nemá voči mestu Šurany nedoplatky na daniach, poplatkoch, alebo sa nevedie
proti nemu súdny spor vo vyššie uvedených veciach ani exekučné konanie,

-

nebol v minulosti nájomcom bytu, ktorý znehodnotil, poškodil, alebo
v minulosti protiprávne neobsadil byt, alebo hrubo porušoval domový poriadok
v bytovom dome,

- nebol

v minulosti nájomcom

bytu, v ktorom riadne neplatil nájomné

vrátane úhrady za sluţby spojené s nájmom bytu, alebo prenechal byt alebo
jeho časť inému do podnájmu bez súhlasu vlastníka,
- nemal v minulosti vypovedaný nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c), d),
g) Občianskeho zákonníka,
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b) doklad preukazujúci schopnosť platiť nájomné a sluţby spojené s uţívaním bytu
(pracovný pomer, osoba samostatne zárobkovo činná,

poberanie

podpory

v nezamestnanosti, dávok v hmotnej núdzi, dôchodku, materského príspevku),
c) potvrdenie

zamestnávateľa o

čistom mesačnom príjme za predchádzajúci

kalendárny rok ţiadateľa a osôb spoločne posudzovaných so ţiadateľom.
3. Správca preverí úplnosť údajov uvedených v ţiadosti. Ţiadosti spĺňajúce podmienky
tohto VZN správca zaradí do evidencie ţiadateľov o pridelenie nájomného bytu.
Ţiadateľov s neúplnými údajmi vyzve na doplnenie. V prípade, ak ţiadateľ odmietne
súčinnosť pri poskytovaní údajov, resp. poskytne neúplné a nepravdivé údaje
v ţiadosti alebo v prílohách k nej, správca takéhoto ţiadateľa nezaradí do evidencie
ţiadateľov, o čom bude písomne vyrozumený.
4. Na základe evidencie ţiadateľov vypracovanej správcom, Komisia sociálno-zdravotná
a bytová Mestského zastupiteľstva Šurany (ďalej len komisia) zostaví návrh
poradovníka pre jednotlivé typy bytov podľa izbovitosti, komisia bude prihliadať
na časové poradie evidovaných ţiadostí.
5. Poradovník ţiadateľov o nájomné byty schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Šurany.
6. Schválený poradovník bude zverejnený na úradných tabuliach mesta, v častiach mesta
a na internetovej stránke mesta po dobu 15 dní.
7. V prípade, ţe po vyhodnotení ţiadostí ţiadateľov o byty jednotlivých typov podľa
izbovitosti, bude na určitom mieste väčší počet ţiadateľov pri zostavení návrhu
poradovníka, komisia bude prihliadať na časové poradie evidovaných ţiadostí.
8. Ak ţiadateľ odmietne pridelený nájomný byt, nemá nárok na pridelenie ďalšieho
nájomného bytu a bude vyradený z poradovníka.
Článok 4
Podmienky nájomného vzťahu
1. Nájomné byty v bytovom dome je moţné uţívať na základe nájomného vzťahu, ktorý
vznikne na základe uzavretej nájomnej zmluvy.
2. Nájomnú zmluvu vyhotoví správca na základe poradovníka schváleného Mestským
zastupiteľstvom Šurany.
3. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:
a) začiatok nájmu,
b) dobu nájmu,
c) výšku mesačného nájomného,
d) podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy,
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e) výšku úhrady za plnenia spojené s uţívaním nájomného bytu alebo spôsob ich
výpočtu,
f) opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu,
g) podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenie nájomného bytu,
h) skončenie nájmu,
i) zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.
4. Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môţe byť najviac tri roky okrem prípadov:
a) ak nájomca je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 4 tohto
VZN, ktorému sa prenajíma nájomný byt, spĺňajúci všeobecné technické
podmienky na stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie, pričom doba nájmu v tomto prípade môţe byť najviac desať rokov,
alebo
b) ak nájomcom je osoba ţijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za
byt vydaný podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení
následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov), pričom
doba nájmu v tomto prípade môţe byť najviac desať rokov.
5. V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
nájomného bytu pri dodrţiavaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v tomto
VZN. O moţnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude správca informovať
nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu
nájomného bytu. Nájomca môţe poţiadať správcu o opakované uzatvorenie nájomnej
zmluvy na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto VZN.
6. Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy na byt podľa ods. 5 môţe správca uzavrieť
nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou ţijúcou v domácnosti s mesačným príjmom,
ktorý k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného
prenájmu nájomného bytu:
a) nie je vyšší ako triapolnásobok ţivotného minima domácnosti oprávnenej osoby
podľa článku 2 ods. 3 písm. a) tohto VZN,
b) nie je vyšší ako štyriapolnásobok ţivotného minima domácnosti oprávnenej osoby
podľa článku 2 ods. 3 písm. b) tohto VZN.
7. Nájomnú zmluvu na uţívanie nájomného bytu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené
osobitným predpisom (§ 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov), uzavrie správca len s fyzickou
osobou ţijúcou v domácnosti, ktorej členom je osoba so zdravotným postihnutím
uvedeným v prílohe č. 4 tohto VZN.
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8. Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepoţiada fyzická osoba uvedená v článku 2 ods. 3
tohto VZN, môţe správca uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac
na jeden rok.
9. Nájomca bude povinný uhradiť finančnú zábezpeku vo výške šesťmesačného
nájomného. Lehota na zloţenie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako
30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu
nájomnej zmluvy, je Mesto Šurany povinné uţ zloţenú zábezpeku bezodkladne vrátiť.
Správca v súvislosti s uzavretím nájomnej zmluvy na byt nesmie poţadovať od
nájomcu iné finančné plnenia, ktoré priamo nesúvisia s uţívaním nájomného bytu.
10. Finančná zábezpeka slúţi na zabezpečenie plnenia dohodnutého nájomného,
dohodnutých úhrad spojených s uţívaním nájomného bytu a nepoškodzovania
uţívaného bytu. Finančnú zábezpeku za uţívanie nájomného bytu vedie Mesto Šurany
na osobitnom účte zriadenom na tento účel.
11. Správca nájomného bytu tvorí fond prevádzky, údrţby a opráv ročne minimálne vo
výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.
12. Nájomnú zmluvu na byt moţno uzavrieť najskôr po nadobudnutí právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia na bytovú budovu.
13. Pred uzatvorením nájomnej zmluvy je správca povinný umoţniť nájomcovi prehliadku
nájomného bytu.

Článok 5
Výmena nájomných bytov
1. Výmenu nájomných bytov môţu uskutočňovať nájomcovia v súlade s ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, len po predchádzajúcom súhlase vlastníka bytového fondu.
Súhlas aj dohoda musia mať písomnú formu.
2. Výmena nájomných bytov je dobrovoľnou dohodou nájomcov. Súhlas s výmenou
nájomných bytov musia podpísať všetci účastníci dohody o výmene bytov.
3. Platí, ţe uţívatelia nájomných bytov, ktorí ţiadajú ich výmenu, poznajú stav
meneného bytu a preto nemôţu poţadovať opravy bytu na účet správcu bytového
fondu ani Mesta Šurany.
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Článok 6
Zánik nájmu bytu
1. Nájom nájomného bytu zaniká:
a) uplynutím doby nájmu, ak nebola doba nájmu predĺţená podľa tohto VZN,
b) písomnou dohodou medzi správcom a nájomcom,
c) písomnou výpoveďou nájomcu,
d) písomnou výpoveďou správcu len zo zákonných výpovedných dôvodov
uvedených v § 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo
moţné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede
nemoţno dodatočne meniť.
3. Výpovedná doba je trojmesačná. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom
v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená a končí sa
posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
nájomcovi.
Článok 7
Nájomné
1. Za uţívanie nájomného bytu je nájomca povinný platiť nájomné, ktoré pozostáva
z ceny nájmu a ceny sluţieb poskytovaných s uţívaním bytu v lehotách a spôsobom
dojednaným v nájomnej zmluve.
2. Pri výpočte ceny nájmu v nájomnom byte a sluţieb poskytovaných s uţívaním bytu,
bude správca postupovať podľa platných cenových predpisov.
3. Nájomné a platbu za sluţby poskytované s uţívaním bytu je nájomca povinný
uhrádzať vţdy do 20. dňa príslušného mesiaca.

Článok 8
Záverečné ustanovenie
1. Správca nájomného bytu je povinný umoţniť po predchádzajúcom oznámení na
nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do nájomných bytov zamestnancom
ministerstva, príslušného úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom kontroly
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technického stavu nájomného bytu, to platí aj pre nájomcu a osoby tvoriace jeho
domácnosť, ktorí nájomný byt uţívajú na základe nájomnej zmluvy.
2. Správca pri uzatváraní zmlúv na všetky nájomné byty, na obstaranie ktorých bola
poskytnutá dotácia podľa právnych predpisov platných do 31.12.2010 bude po schválení
tohto VZN postupovať podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní.
3. Prípadné problémové a sporné záleţitosti sa riešia podľa príslušných ustanovení zákona
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, resp. Občianskeho zákonníka,
platných právnych predpisov, podmienok zmlúv uzavretých pri poskytnutí verejných
prostriedkov mestu na účely podpory sociálneho bývania, platného VZN a obsahu
uzavretých nájomných zmlúv.
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Šurany.
5. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch číslo
10/2012-Z bod V. zo dňa 10. 2. 2012 a nadobudlo účinnosť dňa ..........
6. Odo dňa účinnosti tohto VZN sa ruší:
a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 3/2004 o podmienkach prideľovania
bytov určených na nájom pre obyvateľov postavených s podporou štátu, schváleného
uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch číslo 22/2004-Z bod I. zo dňa
17.5.2004 a nadobudlo účinnosť dňa 1.6.2004,
b) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 6/2004, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 3/2004 o podmienkach prideľovania
bytov určených na nájom pre obyvateľov postavených s podporou štátu, schváleného
uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch číslo 25/2004-Z bod VI. zo dňa
25.6.2004 a nadobudlo účinnosť dňa 10.7.2004.

Imrich Várady v.r.
primátor Mesta Šurany

Vyvesené dňa:

10. 2. 2012

Účinné dňa :

....................
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Príloha č. 1

MESTO Šurany
ŢIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU

Reg. zn.: ................................................

Meno a priezvisko uchádzača:

Rodné číslo:

Trvalý pobyt:

Bývam: a) v podnájme
b) u rodičov
c) iné
..................................................
Rodinný stav:
Dátum sobáša:
Potvrdenie zamestnávateľa:

________________________________________
Telefonický kontakt:
Prechodný pobyt:
Zamestnávateľ:
Poţadovaná izbovitosť: ..........................izbový
Meno a priezvisko manţela/ky, druha/ţky:

Dátum narodenia:

Zamestnávateľ:

Potvrdenie zamestnávateľa:

Mená a priezviská detí:

Dátum narodenia detí:

Do prideleného bytu sa nasťahujú spolu ........................osoby.
Odôvodnenie ţiadosti:

V DOTERAJŠOM BYTE BÝVAJÚ NASLEDOVNÍ PRÍSLUŠNÍCI RODINY
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Zamestnávateľ
Vzťah k
uchádzačovi

V Šuranoch dňa: ................................

..............................................
Podpis uchádzača

9

Príloha č. 2
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolupodpísaný /á/ ................................................................................................................
bytom ....................................................................................................................................
číslo OP ............................................... rodné číslo ............................................................
vyhlasujem, ţe:
-

nie som vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu na území
Slovenskej republiky, nie som nájomcom ani spoločným nájomcom bytu vo
vlastníctve mesta, alebo bytového druţstva

-

mám/nemám trvalý pobyt na území mesta Šurany

-

nemám voči mestu Šurany nedoplatky na daniach, a poplatkoch a nevedie sa proti
mne súdny spor vo vyššie uvedených veciach ani exekučné konanie

-

nebol /a/ som v minulosti nájomcom bytu, ktorý som znehodnotil /a/, poškodil /a/
a v minulosti som protiprávne neobsadil /a/ byt, alebo hrubo porušoval /a/ domový
poriadok v bytovom dome

-

nebol /a/ som v minulosti nájomcom bytu, v ktorom som riadne neplatil /a/ nájomné
vrátane úhrady za sluţby spojené s nájmom bytu, alebo som prenechal /a/ byt alebo
jeho časť inému do podnájmu bez súhlasu vlastníka

-

nemal /a/ som v minulosti vypovedaný nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c, d, g
Občianskeho zákonníka.

Vyhlásenie sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na manţela /ku/ a osoby, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (1)
POUČENIE!
Kto úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom
obce alebo organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody, dopustí sa priestupku, za
ktorý moţno uloţiť pokutu do výšky 99 €.
Potvrdzujem, ţe som bol /a/ poučený /á/ v súlade s ustanovením § 39 ods. 3 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní o právnych následkoch nepravdivého čestného vyhlásenia.
V Šuranoch, dňa ...............................
(1)

.................................
čitateľný podpis

§ 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o ţivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 3

MESTO Šurany
ŢIADOSŤ O OPAKOVANÉ UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY
Reg. zn.: .............................................
Meno a priezvisko nájomcu:
Adresa:
Telefonický kontakt:
Spoločný nájomca:

Dátum narodenia:
Číslo domu:
Číslo bytu:
Poschodie:
Dátum narodenia:

Príslušníci spoločnej domácnosti:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:

Vzťah k nájomcovi:

Vyjadrenie Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o.
Školská 2
942 01 Šurany

Vyjadrenie Mestského úradu Šurany – finančného oddelenia /úhrada miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady/:

Pôvodná nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú od

V Šuranoch dňa: .....................................

..................... do .........................

.........................................
Podpis nájomcu
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Príloha č. 4
Zoznam zdravotných postihnutí
1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a/ stredne ťaţká forma,
b/ ťaţká forma /triparéza a kvadruparéza/.
2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy – ťaţká forma /s nemoţnosťou samostatného
pohybu/.
3. Čiastočné a úplné mozgové obrny /pyramídového a extrapyramídového pôvodu/
a/ hemiplégia,
b/ paraplégia,
c/ kvadraplégia,
d/ hemiparéza ťaţkého stupňa,
e/ paraparéza ťaţkého stupňa,
f/ kvadraparéza ťaţkého stupňa.
4. Poškodenie miechy
a/ hemiplégia,
b/ paraplégia,
c/ kvadraplégia,
d/ hemiparéza ťaţkého stupňa,
e/ paraparéza ťaţkého stupňa,
f/ kvadraparéza ťaţkého stupňa.
5. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba – ťaţký stupeň postihnutia
chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov.
7. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie /Duchenneov, Beckerov typ a pod.,
zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické
a/ stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti,
b/ ťaţká forma /imobilita/.
8. Myasténia gravis,myastenický sydróm – ťaţké formy s výrazným obmedzením hýbavosti.
9. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny.
10. Strata oboch dolných končatín v stehne.
11. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi
amputačnými kýpťami s výrazne zníţenou funkciou amputovaného kýpťa.
12. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným
kýpťom.
13. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb.
14. Strata oboch dolných končatín v predkolení.
15. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.
15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení.
16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
a) v priaznivom postavení,
b) v nepriaznivom postavení.
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