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Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č.: 94 / 2013 

                                     zo dňa: 26.09.2013  



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. 

 
Článok I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Žiar nad Hronom sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V článku X. v bode 4. sa za písm. a) vkladá nové písm. b), ktoré znie:  
 

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, 
maximálne 15 rokov, za účelom zriadenia spevnenej plochy, ktorá bude slúžiť pre 
parkovanie osobných motorových vozidiel, 

 
            Doterajšie písmená b) až d) v bode 4. článku X. sa  označujú ako písmená c) až e).   
 
2. V článku XIV. v bode 3. sa slovné spojenie „schôdzí bytových spoločenstiev domov (ďalej  

len "BSD")“ nahrádza slovným spojením „schôdzí spoločenstiev“.  
 
3. V Prílohe č. 1 – CENNÍK, bod II. sa v tabuľke slovné spojenie „Výstavba parkovacích 

plôch pre BSD“ nahrádza slovným spojením „Výstavba parkovacích plôch pre 
spoločenstvá“. 
 

4. V Prílohe č. 1 – CENNÍK, bod II. sa v poznámke k výstavbe parkovacích plôch sa slovné 
spojenie „10 rokov“ nahrádza slovným spojením „15 rokov“. 

 
 

Článok II 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského  
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 94/2013 zo dňa 26.09.2013 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: 10.09.2013      
do:.25.09.2013  
    
2. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom : 
od: 15.10.2013        
do: 30.10.2013      


