Mesto Spišské Podhradie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 23.apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov publikovaného vo
finančnom spravodajcovi č. 4/2008

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SPIŠSKÉ
PODHRADIE
č. 3/2016

KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA SPIŠSKÉ PODHRADIE č. 3/2012, KTORÉ UPRAVUJE
NÁJOM BYTOV
Čl. I
Predmet zmeny
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie č. 3/2012, ktoré upravuje nájom bytov
schválené mestským zastupiteľstvom v Spišskom Podhradí dňa 19.01.2012 účinné od 01.03.2012
sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 ods. 1 sa text označený písmenom c) mení takto:
c)
bytový dom Starý jarok 47, Spišské Podhradie, parcela č. KN – C 1304, v
ktorom sa cena ročného nájmu bytov určuje vo výške 3,27 % z obstarávacej ceny
bytu.
2. § 2 ods. 1 sa doplňuje text označený písmenom d):
d) bytový dom Mariánske námestie 18, Spišské Podhradie, parcela č. KN – C 127/1
a bytový dom Starý jarok 31, parcela č. KN – C 1335/1, v ktorých sa určuje
maximálna cena ročného nájmu bytov podľa veľkosti podlahovej plochy takto:
I. cena v € za m2 obytnej miestnosti vo výške 20,66 €,
II. cena v € za m2 vedľajšej miestnosti vo výške 9,69 €.
3. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Podhradie č. 3/2012,
ktoré upravuje nájom bytov ostávajú nezmenené.
Čl. II
Zrušovacie ustanovenie
1. Dňom 31.12.2016 sa ručí Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013, schválené mestským
zastupiteľstvom v Spišskom Podhradí, dňa 3.12.2013.
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Čl. III
Záverečné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Spišské Podhradie sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 8.12.2016.
2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie zverejnený na úradnej
tabuli a na internetovej adrese mesta dňa 23.11.2016.
3. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Spišské
Podhradie dňa 12.12.2016.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.

V Spišskom Podhradí 12.12.2016
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MVDr. Michal Kapusta, v.r.
primátor mesta

