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Účinnosť od: 01. 12. 2012 

 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  
§ 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie  mesta Sereď č. 9/2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na účel sociálneho 
bývania v meste Sereď(ďalej len „nariadenie“). 

Čl. I  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 zo dňa 13. 09. 2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov 
na účel sociálneho bývania v meste Sereď sa mení nasledovne:  
 

1. § 4 ods. 1 písm. j) znie:  
„j) dohodu o finančnej zábezpeke vo výške trojmesačného nájomného.“ 

2. V § 4 sa za odsek 6 vkladajú nové ods. 7 a 8 v znení: 
„7) Dohoda o finančnej zábezpeke podľa § 4 ods. 1 písm. j) sa neuzatvára s nájomcami, ktorí sami sú, alebo 
ktorých členovia domácnosti 6 sú: 
      a) držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo 
      b) poberateľmi invalidného dôchodku, alebo 
      c) nepracujúci dôchodcovia. 
8) Nájomcovia a osoby oprávnené užívať byt uvedené v nájomnej zmluve, sa do nájomných bytov môžu 
prihlásiť na trvalý pobyt.“ 
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako 9 až 13. 
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie: 
„6 § 115 Občianskeho zákonníka.“ 
 

Čl. II  
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Seredi č. xxx/2012                                
zo dňa 06. 11. 2012.  
2.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. 12. 2012 
 
 
V Seredi, dňa : 
 
 
 
 
                                                                                                                      ................................ 
                                                                                                                     Ing. Martin Tomčányi 
Deň vyhlásenia:                      primátor mesta 
Deň  zvesenia:                                             
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