Všeobecné záväzné nariadenia . 6/1995

Mestské zastupite stvo v Seredi v zmysle zákona . 369/199 Zb.
O obecnom zriadení v znení alších predpisov a na základe zákona Národnej rady Slovenskej
republiky . 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona . 151/1995
Z. Z., ktorým sa mení a dop a zákon Národnej rady Slovenskej republiky . 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa uznieslo na tomto všeobecné záväznom
nariadení.

l. I. – Základné ustanovenia
1. Toto nariadenie sa vz ahuje na byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Sere .
2. Nevz ahuje sa na byty osobitného ur enia, byty v domoch osobitného ur enia a na
byty v rodinných domoch.
3. Bytom na ú ely prevodu vlastníckych práv sa rozumie miestnos alebo súbor
miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo ur ené na bývanie a môžu
tomuto ú elu slúži ako samostatné bytové jednotky.
4. . Bytovým domom sa rozumie dom, v ktorom sú byty a nebytové priestory vo
vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spolo né asti domu
a spolo né zariadenia tohto domu sú sú asné v podielovom spoluvlastníctve
vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
5. Nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spolo né asti a spolo né
zariadenia domu.

l. II. – Komisia pre predaj bytov a nebytový priestorov
1. Za ú elom metodického zabezpe enia procesu prevodu vlastníctva bytov
a nebytových priestorov bola Mestským zastupite stvom v Seredi zriadená komisia
pre spracovanie koncepcie predaja bytov vo vlastníctve mesta.
2. Úlohou komisie je koordinova proces prevodu vlastníctva bytov a nebytových
priestorov, pripravova všetky podklady potrebné pre definitívne rozhodnutie
/uznesenie/ Mestského zastupite stva a realizáciu prevodu.
3.

innos komisie bude kontrolovaná Mestským zastupite stvom.

l. III. – Ú astníci prevodu vlastníctva
1. Ú astníkmi prevodu vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom sú: mesto Sere ,
fyzické a právnické osoby – nájomcovia bytových a nebytových priestorov, ktorí majú
uzatvorenú nájomnú zmluvu a nevykazujú poh adávky za nájomné a za služby spojené
s užívaním bytu a nebytového priestoru.

l. IV. - Predmet prevodu
1. V prílohe . 1 tohto Všeobecné záväzného nariadenia ja zoznam bytových domov

s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú ur ené na predaj pod a zákona Národnej
rady Slovenskej republiky . 182/1993 Z. z. a zákona . 151/1995 Z. z., ktorým sa
mení a dop a zákon Národnej rady Slovenskej republiky . 182/93 Z. z.

l. V. - Byty a nebytové priestory vylú ené z prevodu
1. Byty a nebytové priestory v bytových domoch vo vlastníctve mesta, ktoré sú uvedené
v prílohe . 2 tohto Všeobecné záväzného nariadenia sú vylú ené z predaja pod a
zákona Národnej rady Slovenskej republiky . 182/1993 Z. z. a zákona . 151/1995 Z.
z., ktorým sa mení a dop a zákona . 182/1993 Z. z. .Tieto byty a nebytové priestory
budú na alej užívané na základe nájomných zmlúv pod a par. 685 a násl.
Ob ianskeho zákonníka.
2. Byty v bytových domoch, ktoré si nájomníci neodkúpia budú užívané na základe
Nájomných zmlúv pod a par. 685 násl. Ob ianskeho zákonníka a ur ujú sa na
zabezpe enie bývania sociálne slabých vrstiev obyvate ov mesta.

l. VI. – Postup pri prevode
1. Pre prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov platia ustanovenia
Zákona . 182/1993Z.z. a zákona . 151/1995 Z. z., ktorým sa mení a dop a
zákon . 182/1993 Z. z.
2. Záujemca o prevod vlastníctva podá písomné žiados na predpísanom tla ive.
3. Žiados sa podáva na Mestský úrad v Seredi.
4. Žiadate za ú elom ur enia technického stavu domu, bytu a nebytového priestoru

a vyšpecifikovania opráv nevyhnutných v najbližších 12-ich mesiacoch má možnos
požiada o vypracovanie súdno-znaleckého posudku. Náklady za tento posudok hradí
žiadate .
5. O došlých žiadostiach Mestský úrad v Seredi bude vies osobitnú evidenciu, ktorá
bude obsahova :
a/ meno a priezvisko žiadate a
b/ dátum prijatia žiadosti
c/ poradové íslo žiadosti
d/ dátum odovzdania žiadosti komisii
e/ dátum odovzdania žiadosti komisiou Mestskému bytovému podniku Sere
6. Ku každej žiadosti sa vytvorí osobitná agenda / spis./, v ktorom budú umiestnené
všetky podklady a sledovaný priebeh riešenia žiadosti až do podpísania zmluvy
o prevode.
7. Prevod vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom z majetku mesta na fyzické
alebo právnické osoby bude vykonáva Mestský bytový podnik Sere – vypracovanie
návrhu zmluvy o prevode.
Zmluva okrem všeobecných náležitostí musí obsahova :
a/ kartu bytu a kartu domu / len ak požiada nadobúdate /
b/ vyhlásenie vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve
o spolo enstvo alebo k zmluve o výkone správy.
c/stanové cenu bytu
d/ spôsob úhrady
e/ alší postup v prípade nedodržania dohodnutého spôsobu úhrady
8. Po spracovaní zmluvy o prevode Mestský bytový podnik Sere predloží
túto komisii, ktorá po preverení zmluvy zabezpe í schválenie prevodu vlastníctva bytu
alebo nebytové priestoru Mestským zastupite stvom V Seredi a jej podpísanie oboma
zmluvnými stranami.
9. Návrh na zápis do katastra nehnute ností predloží mesto, pri om k prvej zmluve
o prevode vlastníctva sa pripoja situa né plány jednotlivých poschodí domu, bytov
a nebytových priestorov domu a ich ísiel a identifikácia pozemku, ktoré zabezpe í
Mestský bytový podnik Sere .

l. VII. – Cena bytu a nebytového priestoru v dome a cena pozemku
1. Cena bytu, nebytového priestoru alebo ateliéru v dome, cena príslušenstva, cena pozemku
zastavaného domom a cena pri ahlého pozemku sa dojednáva dohodou predávajúceho
a kupujúceho.
2. Dohodnutá cena bytu pozemku nesmie prevýši cenu ur enú zákonom.
3. Cena bytu a pozemku
a) Cena za l m2 podlahovej plochy bytu sa zis uje tak, že:
z obstarávacej ceny domu sa odpo íta
− pri byte základný štátny príspevok poskytnutý na porovnate ný družstevný byt

pod a roku za atia výstavby domu
− pri byte 2 % opotrebenia za každý rok veku domu, a vydelí sa sú tom
podlahovej plochy bytov v dome.
Ak nemožno ur i obstarávaciu cenu ur í ju Ministerstvo financií SR.
Opotrebenie sa vypo íta z obstarávacej ceny domu a celková výška zníženia
obstarávacej ceny domu a celková výška zníženia obstarávacej ceny môže by
najviac 80 %.
Podlahová plocha pre ú ely tohto zákona je podlahová plocha všetkých miestností
bytu a miestností , ktoré tvoria príslušenstvo bytu.
Cena bytu sa ur í vynásobením ceny za l m2 podlahovej plochy v dome sú tom
plochy obytných miestností a plochy príslušenstva bytu.

b/ z takto ur enej ceny bytu mesto pri uzatváraní zmluvy o prevode vlastníctva poskytne
kupujúcemu z avu vo výške 30 %.
c/ ak kupujúci uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu cenu v hotovosti
poskytne mu mesto z avu 10 % z ceny.
d/ Cena pozemku zastavaného pod bytovým domom a pri ahlého pozemku
je 150,– Sk/m2 v zmysle par. 15 odst.1 vyhlášky Ministerstva financií SR . 465/1991
Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva
osobného užívania pozemkov a náhradách za do asné užívanie pozemkov v znení
neskorších predpisov.

4. Úhrada za kúpu bytu a pozemku

a/ kupujúci uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu v hotovosti:
- 60 % ceny a pozemku ak je cena bytu do 5.000,- Sk, zostatok ceny musí by uhradený
bezúro nými splátkami do l roka odo d a podpísania zmluvy o prevode vlastníctva
v mesa ných splátkach.
- 40 % z ceny bytu a pozemku, ak je cena v rozpätí od 5.001,- do 20.000, ,zostatok ceny musí
by uhradený bezúro nými splátkami do 3 rokov odo d a podpísania zmluvy o prevode
vlastníctva v mesa ných splátkach.
- 20 % z ceny bytu a pozemku, ak je cena v rozpätí od 20.001,- do 50.000, ,zostatok ceny
musí by uhradený bezúro nými splátkami do 4 rokov odo d a podpísania zmluvy o prevode
vlastníctva v mesa ných splátkach.
-15 % z ceny bytu a pozemku, ak je cena nad 50.001, ,zostatok ceny musí by uhradený
bezúro nými splátkami do 5 rokov odo d a podpísania zmluvy o prevode vlastníctva
v mesa ných splátkach.

Ak kupujúci prevedie vlastníctvo bytu na inú osobu ako na manžela, deti alebo vnukov
do desiatich rokov od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu je povinný uhradi mestu
nesplatenú as ceny v plnej výške

l. VIII. – Fond rozvoja bývania mesta
1. Z finan ných prostriedkov , ktoré mesto získa z predaja bytov a nebytových priestorov
vytvorí sa Fond rozvoja bývania v meste Sere .
2. Fond rozvoja bývania v meste Sere bude použitý najmä na obnovu a rozvoj bytového
fondu a výstavbu a obnovu
3. O použití fondu bude rozhodova Mestské zastupite stvo v Seredi

l. IX. – Závere né ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení O postupe pri prevode bytov a nebytových
priestorov v majetku mesta Sere sa uznieslo Mestské zastupite stvo v Seredi
d a: 12. 9. 1995
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos 15-tým d om o vyvesenia
na úradných tabuliach t. j. d om:28. 9. 1995. Zárove týmto d om stráca platnos
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sere . 23 – O postupe pri prevode bytov
a nebytových priestorov v majetku mesta Sere zo d a: 14. 2. 1994
3. Zmeny a doplnky schva uje Mestské zastupite stvo v Seredi.

Vladimír B e n o
primátor mesta

