
Dôvodová správa : 
 
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 18/2012 zo dňa 11. 12. 2012, ktorým sa 
upravuje postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov z majetku Mesta Sereď je 
predkladaný z dôvodu zosúladenia s aktuálnymi právnymi predpismi, úpravy formy v zmysle 
smernice o tvorbe legislatívnych pravidiel a z dôvodu upravenia postupu pri prevode 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov.    
Pôvodné VZN v čl. I bod 2 vymedzovalo, že sa nevzťahuje na byty osobitného určenia a na 
byty v rodinných domoch. Návrh tohto nariadenia rozširuje pôsobnosť v súlade s § 1 ods. 2 
zákona č. 182/1993 Z. z. aj na byty osobitného určenia, ktoré sú stavebne upravené na 
bezbariérové byty, a na byty v rodinných domoch, ktoré majú aspoň 2 byty.  
Navrhované VZN ruší zriadenie komisie pre spracovanie koncepcie predaja bytov vo 
vlastníctve mesta.  
Súčasťou navrhovaného VZN nie je príloha v ktorej by boli vymenované byty určené na 
predaj a ich ceny. Súčasťou dôvodovej správy je zoznam predaných a nepredaných bytov. 
Navrhujeme, aby sa byty predávali za cenu stanovenú v súlade so zákonom 182/1993, nie 
ako to bolo v pôvodnom VZN, kde pri niektorých bytoch boli odsúhlasené nižšie ceny za m2 .  
V navrhovanom VZN zmluvu spracúva príslušné odd. MsÚ, nie  MsBP, ako to bolo 
v pôvodnom VZN.  
V navrhovanom VZN je že správny poplatok za návrh na povolenie vkladu hradí záujemca.  
V nami navrhovanom VZN v § 4 sú zadefinované 3 spôsoby splatenia ceny 
1) Ak záujemca uhradí pri podpísaní zmluvy 50 % ceny v hotovosti, zostatok ceny musí uhradiť 
bezúročnými mesačnými splátkami do troch rokov odo dňa podpísania zmluvy.  
2) Ak záujemca uhradí pri podpísaní zmluvy  60 % ceny v hotovosti, zostatok ceny musí uhradiť 
bezúročnými splátkami do jedného  roka odo dňa podpísania  
3) Ak záujemca uhradí pri podpísaní zmluvy  100%  ceny v hotovosti, poskytne mu mesto Sereď  
zľavu vo výške 10 % ceny bytu alebo nebytového priestoru.   
V Dodatku č. 2 bol schválený prevod 36 bytov ZIPP š.p. Bratislava , ktoré boli zaradené do 
majetku mesta bezodplatným prevodom. V súčasnosti je v majetku Mesta Sereď už len 1 
garsónka. Navrhujeme, aby sa predala za cenu stanovenú v zmysle zákona č. 182/1993 Z.,z.  
Dodatok č. 3 zrušil dodatok č. 1 a umožňoval na zaplatenie časti ceny bytu použiť dlhopis 
Fondu národného majetku SR. Tento navrhujeme zrušiť.  
 
Návrh tohto nariadenia bol  predložený na pripomienkované Komisii sociálnej, zdravotnej, 
kultúrnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve a  Legislatívno-právnej komisii pri Mestskom 
zastupiteľstve. 
 
Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Sereď a zverejnený spôsobom 
obvyklým v súlade s ustanoveniami § 6, ods. 3, 6,9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.   
 
 


