
                    Príjmové podmienky žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb

 v zmysle  VZN Mesta Banská Bystrica č. 5/2019 v znp.  -  nájomné byty Švermova 45A

1. jeden dospelý bez dieťaťa 360,20 € 210 

2. jeden dospelý s jedným dieťaťom (N) 456,16 € 306 

3. jeden dospelý s jedným dieťaťom (Z) 506,84 € 357 

4. jeden dospelý s dvomi deťmi (2 N) 552,12 € 402 

5. jeden dospelý s dvomi deťmi (1 N, 1 Z) 602,80 € 453 

6. jeden dospelý s dvomi deťmi (2 Z) 653,48 € 503 

7. jeden dospelý s tromi deťmi (3 N) 648,08 € 498 

8. jeden dospelý s tromi deťmi (2 N, 1 Z) 698,76 € 549 

9. jeden dospelý s tromi deťmi (1 N, 2 Z) 749,44 € 599 

10. jeden dospelý s tromi deťmi (3 Z) 800,12 € 650 

11. jeden dospelý so štyrmi deťmi (4 N) 744,04 € 594 

12. jeden dospelý so štyrmi deťmi (3 N, 1 Z) 794,72 € 645 

13. jeden dospelý so štyrmi deťmi (2 N, 2 Z) 845,40 € 695 

14. jeden dospelý so štyrmi deťmi (1 N, 3 Z) 896,08 € 746 

15. jeden dospelý so štyrmi deťmi (4 Z) 946,76 € 797 

16. dvaja dospelí bez detí 506,84 € 357 

17. dvaja dospelí s jedným dieťaťom (N) 602,80 € 453 

18. dvaja dospelí s jedným dieťaťom (Z) 653,48 € 503 

19. dvaja dospelí s dvomi deťmi (2 N) 698,76 € 549 

20. dvaja dospelí s dvomi deťmi (1 N, 1 Z) 749,44 € 599 

21. dvaja dospelí s dvomi deťmi (2 Z) 800,12 € 650 

22. dvaja dospelí s tromi deťmi (3 N) 794,72 € 645 

23. dvaja dospelí s tromi deťmi (2 N, 1 Z) 845,40 € 695 

24. dvaja dospelí s tromi deťmi (1 N, 2 Z) 896,08 € 746 

25. dvaja dospelí s tromi deťmi (3 Z) 946,76 € 797 

26. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (4 N) 890,68 € 741 

27. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (3 N, 1 Z) 941,36 € 791 

28. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (2 N, 2 Z) 992,04 € 842 

29. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (1 N, 3 Z) 1 042,72 € 893 

30. dvaja dospelí so štyrmi deťmi (4 Z) 1 093,40 € 943 

Z- Zaopatrené plnoleté dieťa

N- nezaopatrené neplnoleté/plnoleté dieťa

        Životné minimum  platné k 1.7.2019 v zmysle Opatrenia MPSVaR SR č. 183/2019

- jedna plnoletá osoba 210,20 € 210,2

- ďalšia plnoletá osoba 146,64 € 146,64

- dospelé zaopatrené dieťa 146,64 € 146,64

- nezaopatrené dieťa alebo zaopatr. neplnoleté dieťa 95,96 € 95,96

*

Minimálna hranica príjmu na úrovni životného minima 

zvýšeného o sumu 150,00 € 150,00

Počet členov domácnosti
Minimálna*  hranica mesačné 

čistého príjmu v EUR

Potvrdený priemer. čistý mesačný príjem 

za posledných 6 mesiacov


