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MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Radničné námestie č. 7                               052 70 Spišská Nová Ves 
 

V Spišskej Novej Vsi  06. 12. 2011 
 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 15. 12. 2011 
 
 
PREDMET: Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2004    

o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská 
Nová Ves 

 
 
Predkladá: prednosta úradu 
 
  
Spracoval:  Ing. M. Kellner   
 
  
Prerokované: v MsR 
 
 
Dôvod predloženia: uznesenia MsR 
 
  
Prizvaný: - - - - 
 
  
Podpisy:  
   

  
                                          
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi: 
 1. schvaľuje 
návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2004 o prevode vlastníctva 
bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves, 
2. ukladá 
dodatok č. 1 VZN č. 10/2004 vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta 
T: 31. 12. 2011       Zodpovedný:  prednosta úradu 
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Dodatok č. 1  
Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2004  

o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov  
mesta Spišská Nová Ves 

 
 V zmysle zákona SNR č. 369/1991 Zb o obecnom zriadení v platnom znení, 
zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom 
znení a Občianskeho zákonníka v platnom znení sa Mestské zastupiteľstvo Spišskej 
Novej Vsi uznieslo na tomto Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2004 
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves. 
 

Dodatkom č. 1 sa hore uvedené všeobecne  záväzné nariadenie mení a dopĺňa 
takto: 

 
1. V článku 9 ods. 1. sa suma 300,– Sk mení na 10,00 €. 
2. V článku 9 ods. 3. sa suma 2 000,- Sk mení na 66,00 €. 
3. Článok 9 sa dopĺňa novým odsekom v znení:  

„4. Pri prevode vlastníctva nebytového priestoru nájomcovi sa pre výpočet 
kúpnej ceny prevádzaného nebytového priestoru uplatní sadzba 176,00 €/1m2 
podlahovej plochy nebytového priestoru.“, 
pričom odseky 4., 5. a 6. sa prečíslujú na 5., 6. a 7. odsek. 

4. Článok 16 sa dopĺňa novým odsekom v znení: 
„4. Ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa primerane uplatnia 
aj pre predaj voľného nebytového priestoru, pričom právo na prednostný 
prevod predávaného voľného nebytového priestoru dané zákonom 
o vlastníctve  bytov a nebytových priestorov ostane zachované.“ 
 
 
 

Záverečné ustanovenia 
1. Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2004 o prevode 

vlastníctva bytov a nebytových priestorov bolo schválené uznesením č. ......./2011 zo dňa 15. 
12. 2011. 

2. Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2004 o prevode 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení na 
úradnej tabuli mesta Spišská Nová Ves. 

3. Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2004 o prevode 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov bol na úradnú tabuľu mesta Spišská Nová Ves 
vyvesený dňa ........................, na základe čoho účinnosť nadobudol dňa .......................... 

 

 
 
 
PhDr. Ján Volný, PhD. 
      primátor mesta 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k návrhu dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2004  

o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves 
 

Predaj bytov a nebytových priestorov je upravený zákonom č. 182/1993 Z. z. 
Mesto Spišská Nová Ves má od začiatku  platnosti tohto zákona pre detailnejšiu úpravu 
podmienok a postupu predaja bytov a nebytových priestorov vypracované a schválené 
príslušné VZN. V súčasnosti je platné VZN č. 10/2004. 

Citovaný zákon je zákonodarcom pomerne často doplňovaný a pozmeňovaný, avšak 
počas celého obdobia jeho platnosti, a to až doposiaľ, sa cenové podmienky, za akých obce 
sú povinné realizovať predaj bytov a k nim prislúchajúcich pozemkov, nemenili.  

Iná situácia je v prípade nebytových priestorov.  Mesto Spišská Nová Ves pri predaji 
nebytových priestorov pri stanovení ich kúpnych cien vychádzalo z Vyhlášky MF SR č. 
465/91 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, ..., v znení neskorších predpisov. Podľa nej bola 
uplatňovaná kúpna cena vo výške 5 300,- Sk/m2, čo v prepočte na eurá je 176,00 €/m2.  

Uvedená vyhláška však medzičasom bola zrušená bez toho, aby bola cenová 
problematika nebytových priestorov v bytových domoch (činžiakoch) nejako bližšie 
upravená. Vzhľadom na túto skutočnosť navrhujeme, aby stanovenie ceny nebytových 
priestorov bolo upravené všeobecne záväzným nariadením, a to tak, aby 1m2 nebytového 
priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome, predávaného jeho nájomcovi, bol 
i naďalej oceňovaný sumou 176,00 €/m2.  

TTeennttoo  nnáávvrr hh  zzooddppoovveeddáá  cceennoovvéémmuu  pprr iinnccííppuu  zzáákkoonnooddaarr ccuu  uuppllaattnneennééhhoo  
vv  ccii ttoovvaannoomm  zzáákkoonnee  oo  vvllaassttnnííccttvvee  bbyyttoovv  aa  nneebbyyttoovvýýcchh  pprr iieessttoorr oovv..  

 
V Sp. Novej Vsi 18. 11. 2011 
 
Vypracoval: Ing. M. Kellner 
  

 
 
 

MsR odporúča návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 10/2004 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta 
Spišská Nová Ves schváliť. 

 
 
Návrh dodatku č. 1 VZN č. 10/2004 bol 30. 11. 2011 vo vyššie 

uvedenom znení zverejnený v zmysle zákona o obecnom zriadení na 
úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta, čím boli vytvorené podmienky 
na jeho pripomienkovanie. 
 


