
Príloha č. 2

                    Príjmové podmienky žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb 
 v zmysle  VZN Mesta Banská Bystrica č. 10/2011 v znp.  -  nájomné byty Švermova 45A

Počet členov domácnosti

1. jeden dospelý bez dieťaťa 349,48 €

2. jeden dospelý s jedným dieťaťom (N) 440,54 €

3. jeden dospelý s jedným dieťaťom (Z) 488,64 €

4. jeden dospelý s dvomi deťmi (2 N) 531,60 €

5. jeden dospelý s dvomi deťmi (1 N, 1 Z) 579,70 €

6. jeden dospelý s dvomi deťmi (2 Z) 627,80 €

7. jeden dospelý s tromi deťmi (3 N) 622,66 €

8. jeden dospelý s tromi deťmi (2 N, 1 Z) 670,76 €

9. jeden dospelý s tromi deťmi (1 N, 2 Z) 718,86 €

10. jeden dospelý s tromi deťmi (3 Z) 766,96 €

11. jeden dospelý so štyrmi deťmi (4 N) 713,72 €

12. jeden dospelý so štyrmi deťmi (3 N, 1 Z) 761,82 €

13. jeden dospelý so štyrmi deťmi (2 N, 2 Z) 809,92 €

14. jeden dospelý so štyrmi deťmi (1 N, 3 Z) 858,02 €

15. jeden dospelý so štyrmi deťmi (4 Z) 906,12 €

16. dvaja dospelí bez detí 488,64 €

17. dvaja dospelí s jedným dieťaťom (N) 579,70 €

18. dvaja dospelí s jedným dieťaťom (Z) 627,80 €

19. dvaja dospelí s dvomi deťmi (2 N) 670,76 €

20. dvaja dospelí s dvomi deťmi (1 N, 1 Z) 718,86 €

21. dvaja dospelí s dvomi deťmi (2 Z) 766,96 €

22. dvaja dospelí s tromi deťmi (3 N) 761,82 €

23. dvaja dospelí s tromi deťmi (2 N, 1 Z) 809,92 €

24. dvaja dospelí s tromi deťmi (1 N, 2 Z) 858,02 €

25. dvaja dospelí s tromi deťmi (3 Z) 906,12 €

26. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (4 N) 852,88 €

27. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (3 N, 1 Z) 900,98 €

28. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (2 N, 2 Z) 949,08 €

29. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (1 N, 3 Z) 997,18 €

30. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (4 Z)

Z- Zaopatrené plnoleté dieťa

N- nezaopatrené neplnoleté/plnoleté dieťa

        Životné minimum  platné k 1.7.2017 v zmysle Opatrenia MPSVaR SR č. 173/2017

- jedna plnoletá osoba 199,48 €
- ďalšia plnoletá osoba 139,16 €
- dospelé zaopatrené dieťa 139,16 €
- nezaopatrené dieťa alebo zaopatr. neplnoleté dieťa 91,06 €

* 150,00 €

Minimálna*  hranica mesačné 
čistého príjmu v EUR

Potvrdený priemer. čistý mesačný príjem 
za posledných 6 mesiacov

1 045,28 €

Minimálna hranica príjmu na úrovni životného minima 
zvýšeného o sumu 
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