MESTO

ŽIAR NAD HRONOM
NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č. ............/2014

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Žiar nad Hronom č. 8/2013 a Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Žiar nad Hronom č. 5/2014

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. : ..... / 2014
zo dňa : ...........2014

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 Zásady hospodárenia

a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Žiar nad Hronom č. 8/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žiar nad
Hronom č. 5/2014 (ďalej ako „Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011“)
Článok I.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok X. bod 3. znie:
O zmluvnom prenájme hnuteľného majetku mesta na základe písomnej žiadosti
záujemcu rozhoduje :
a) primátor mesta, resp. štatutárny orgán právnických osôb, ohľadom majetku v správe
týchto osôb, na dobu určitú, najviac na jeden rok, príp. na dobu neurčitú
s výpovednou lehotou najviac tri mesiace bez uvedenia dôvodu,
b) v ostatných prípadoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo
2. Článok X. bod 4. znie:
O zmluvnom prenájme nehnuteľného majetku mesta na základe písomnej žiadosti
záujemcu rozhoduje:
a) primátor mesta, ak ide o nájom nehnuteľností do výmery 200 m2 vrátane, na dobu
určitú, najviac jeden rok, príp. na dobu neurčitú s výpovednou lehotou najviac tri
mesiace, s výnimkou, ak má byť predmetom nájmu pozemok na Námestí Matice
Slovenskej, o ktorom rozhoduje výlučne mestské zastupiteľstvo,
b) primátor mesta, ak ide o nájom pozemkov spoločenstvám vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome alebo vlastníkom bytov a nebytových priestorov
v dome, ak nemajú zriadené spoločenstvo (ďalej len "spoločenstvo") na dobu určitú,
najviac 15 rokov, za účelom zriadenia spevnenej plochy, ktorá bude slúžiť pre
parkovanie osobných motorových vozidiel,
c) štatutárne orgány právnických osôb, ohľadom zvereného majetku mesta do ich
správy, ak ide o nájom nehnuteľností do výmery 200 m2 vrátane, na dobu určitú,
najviac na jeden rok, príp. na dobu neurčitú s výpovednou lehotou najviac tri
mesiace,
d) riaditelia škôl a školských zariadení ohľadom zvereného majetku mesta do ich
správy, ak ide o nájom nehnuteľností do výmery 200 m2 vrátane, na dobu určitú,
najviac na jeden rok, príp. na dobu neurčitú s výpovednou lehotou najviac tri
mesiace,
e) mestské zastupiteľstvo v ostatných prípadoch.
3. Článok XIV. bod 2. znie:
O výpožičke hnuteľného majetku mesta na základe písomnej žiadosti záujemcu
rozhoduje primátor mesta.
4. V Prílohe č. 1 – CENNÍK, bod II. sa v tabuľke vypúšťa v stĺpci - Účel prenájmu slovné
spojenie „reklamné zariadenie“ a v stĺpci - Cena toho istého riadku slovné spojenie
„40€/m2“.
5. V Prílohe č. 1 – CENNÍK, sa dopĺňa bod III. v znení nasledovne:
III. Cena za umiestnenie reklamného informačného zariadenia a reklamnej stavby na
majetku Mesta Žiar nad Hronom sa stanovuje v závislosti od výmery reklamnej plochy
v m2 aj za každý začatý m2 , nasledovne:

Účel prenájmu
reklamné
informačné
zariadenie,
reklamná
stavba 1

Cena v EUR/rok
50 €/m2

Pozn. Pri obojstranných reklamných informačných zariadeniach a reklamných stavbách sa
stanovuje cena za každú výlepovú plochu.
Článok II.
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. xx/2014 zo dňa xx.xx.2014 a nadobúda účinnosť 15.
dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom.

Mgr. Peter Antal
primátor mesta

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom:
od: 26.11.2014
do: xx.xx.2014
2. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom :
od: xx.xx.2014
do: xx.xx.2014
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§ 43 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov

