DODATOK č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2009 o hospodárení s majetkom Mesta
Tvrdošín
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vydáva tento Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Tvrdošín č. 5/2009
1. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení:
v prílohe č. 1 k VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta Tvrdošín v časti Pravidlá na
určovanie nájmu nehnuteľností v článku 3 pozemky, odsek 2, bod b) nepodnikateľské účely
v časti :
 pozemky, vedené ako verejné priestranstvo (spevnené plochy), zastavané sklápacími
garážami
Minimálne ceny nájmu pozemkov na nepodnikateľské účely Mesto Tvrdošín určuje nasledovne:

Druh pozemkov na nepodnikateľské účely
Pozemky zastavané sklápacími garážami

Ročná sadzba za 1m2
2,32 €

a dopĺňa takto :
 pozemky, na ktorých sú umiestnené prenosné garáže
Minimálne ceny nájmu pozemkov na nepodnikateľské účely Mesto Tvrdošín určuje nasledovne:

Druh pozemkov na nepodnikateľské účely
Pozemky zastavané prenosnými garážami

Ročná sadzba za 1m2
4,70 €

2. Týmto dodatkom č. 1 sa dopĺňa bod č.3 Oslobodenie od nájmu:
 Na základe písomnej žiadosti sa vzťahuje na trvalé parkovacie miesto pre držiteľa
preukazu ŤZP, ktorý má obmedzenú schopnosť pohybu a pohybuje sa iba na
invalidnom vozíku. Trvalé parkovacie miesto platí aj pre rodinného príslušníka, ak
toto motorové vozidlo výhradne slúži pre potreby držiteľa ŤZP a bývajú v spoločnej
domácnosti.
 Na základe písomnej žiadosti na umiestnenie prenosnej garáže držiteľa preukazu ŤZP,
ktorý má obmedzenú schopnosť pohybu a pohybuje sa na invalidnom vozíku. Toto
ustanovenie platí aj pre rodinného príslušníka, ak toto motorové vozidlo výhradne
slúži pre potreby držiteľa ŤZP a bývajú v spoločnej domácnosti.
 Oslobodenie od nájmu platí iba pre jednu z možností pre oslobodenie od nájmu.
3. Týmto dodatkom č. 1 sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Tvrdošín č.
5/2009 znenie Tretia časť –Prevod vlastníckeho práva k majetku mesta v § 7, ods.5
 V prípade, ak mestské zastupiteľstvo prijme uznesenie, ktorým schváli predložený
návrh realizácie prevodu majetku mesta, do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti
uznesenia oboznámi kupujúceho so schváleným prevodom a podmienkami kúpnej
zmluvy. Kúpnu zmluvu uzavrie mesto s kupujúcim najneskôr do 3 mesiacov od
nadobudnutia právoplatnosti uznesenia, inak uznesenie stráca platnosť.
4. Týmto dodatkom č. 1 sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Tvrdošín č.
5/2009 znenie Tretia časť –Prevod vlastníckeho práva k majetku mesta v § 7, ods.5

 V prípade, ak mestské zastupiteľstvo prijme uznesenie, ktorým schváli predložený
návrh realizácie prevodu majetku mesta do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti
uznesenia oboznámi kupujúceho so schváleným prevodom a podmienkami kúpnej
zmluvy. Kúpnu zmluvu uzavrie mesto s kupujúcim najneskôr do 1 roka od
nadobudnutia právoplatnosti uznesenia, inak uznesenie stráca platnosť.
5. Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom Mesta Tvrdošín a
Pravidlá na určovanie nájmu nehnuteľností ostávajú nezmenené.
6.
-

Tento dodatok
bol schválený uznesením MsZ v Tvrdošíne č. 9/11 dňa
bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa
bol vyhlásený vyvesením na internetovej stránke mesta dňa
nadobudol účinnosť dňa
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Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

