Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
ktorým sa mení a dopĺňa platné
VZN mesta Piešťany č. 15/2002 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v
bytových domoch mesta Piešťany
VZN mesta Piešťany č. 3/2004 o podmienkach vylepovania plagátov na verejných
priestranstvách
VZN mesta Piešťany č. 1/2007, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom v znení novely č. 2/2008
a
ktorým sa rušia niektoré platné VZN
Číslo VZN: 21/2008

V Piešťanoch, dňa 11.12.2008

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa § 6 ods.1 a § 11 ods. 4. písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie.
Čl. I.
1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o prevode vlastníctva bytov a
nebytových priestorov v bytových domoch mesta Piešťany číslo 15/2002 zo dňa
21.05.2002 sa mení a dopĺňa takto:
1.1 v článku V. bod 5.1 má nové znenie:
5.1. Administratívne činnosti
spojené s
prevodom vlastníctva bytov
a
nebytových priestorov, pozemkov a ateliérov zabezpečuje Mesto Piešťany
prostredníctvom správcu – Bytový podnik Piešťany, s. r. o. v súlade so
Zmluvou o výkone správy č. 0260605.
1.2 v článku VI. sa na konci textu dopĺňa nová veta:
Správne poplatky súvisiace s vkladovým konaním znášajú v celom rozsahu
kupujúci.
1.3 v článku VIII. bode 8.1.2 má prvá veta nové znenie:
8.1.2 Nadobúdateľ je povinný zaplatiť 50 % z ceny bytu, pozemku a ateliéru ak je
cena do 3.319,39 EUR (99.999,94Sk) vrátane a 25 % ak je cena nad 3.319,39 EUR
(99.999,94Sk) a to najneskôr pri podpise zmluvy o prevode.
1.4 v článku X. bod 10.1 má nové znenie:
10.1. Cena pozemku zastavaného domom sa stanovuje na 3,32 EUR/ m2 (100,02
Sk/m2).
1.5 v článku X. bod 10.2 má nové znenie:
10.2. Cena priľahlého pozemku sa stanovuje na 26,56 EUR/ m2 (800,15 Sk/ m2).

- 2 Čl. II.
2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach vylepovania
plagátov na verejných priestranstvách číslo 3/2004 zo dňa 27.02.2004 sa mení
a dopĺňa takto:
2.1 v článku 3. Podmienky vylepovania plagátov bod 3.2 má nové znenie:
3.2 Plagáty sa vylepujú v normalizovaných formátoch vo veľkostných skupinách A5
až A1.
2.2 v článku 4. Základné povinnosti objednávateľa bod 4.1 má nové znenie:
4.1 Objednávateľ doručí plagáty vo formáte A5 až A1 správcovi a to najneskôr
24 hodín pred požadovaným termínom ich vylepenia.
2.3 v článku 7. Sankcie za porušenie nariadenia bod 7.2 má nové znenie:
7.2. Primátor mesta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie uložiť pokutu za porušenie tohto nariadenia v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2.4 v článku 7. Sankcie za porušenie nariadenia sa znenie bodu 7.3 vypúšťa a nahrádza sa
znením:
7.3. Priestupkom proti poriadku v správe v zmysle zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov je porušenie povinností ustanovených
týmto všeobecne záväzným nariadením, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie
úloh mesta Piešťany.
2.5 v článku 8. Spoločné ustanovenia bod 8.2 má nové znenie:
8.2 Zakázané je ďalej vylepovať plagáty na verejne prístupné objekty a zariadenia
ako sú:
zástavky,
cestovné
poriadky
autobusovej
dopravy,
čakárne,
prístrešky
telefónnych
automatov, stĺpy
verejného
osvetlenia, apilóny
( prenosné sezónne
propagačné
zariadenia
trojstranné – podľa prílohy č. 3), na dopravné značky, koše a
kontajnery na
odpadky, lavičky a pod.
2.6

Príloha č. 2 k predmetnému VZN má nové znenie:
Príloha č. 2

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, A. Dubčeka 27, 921 34 P i e š ť a n y
/správca plôch určených na vylepovanie plagátov/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CENNÍK platieb za služby súvisiace s vylepovaním plagátov
Propagačné zariadenia presklené:
Plagát formátu A3
A4
A5

-

0,15 EUR (4,50 Sk) /ks/deň
0,10 EUR (3,01 Sk) /ks/deň
0,05 EUR (1,51 Sk) /ks/deň

- 3 Propagačné zariadenia s plochami s priamym výlepom
Plagát formátu

A1
A2
A3
A4
A5

-

1,00 EUR (30,13 Sk) /ks/14dní
0,75 EUR (22,59 Sk) /ks/14dní
0,50 EUR (15,06 Sk) /ks/14dní
0,25 EUR ( 7,53 Sk) /ks/14dní
0,20 EUR ( 6,02 Sk) /ks/14dní

2.7 Dopĺňa sa príloha číslo 3
Príloha č. 3
Lokality umiestnenia apilónov ( sezónne propagačné zariadenia trojstranné) na území
mesta Piešťany, ktoré slúžia pre potreby Mestského kultúrneho strediska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A. Hlinku – pri OD Prior
A. Hlinku – pri autobusovej stanici pri fontáne
Hoštáky – na nároží ulíc Hoštáky, Sasinkova
Kláštorská – na parkovisku v tesnej blízkosti novinového stánku
Kocurice – pri detskom domove
8. mája – pri obchodnom stredisku
sídlisko A. Trajan – pri novom obch. centre
sídlisko A. Trajan – pri PT Univerzál
sídlisko Tesla – pri Trojičke
Valova – pri zástavke MHD oproti areálu SMP Piešťany
Veterná/Dlhá – na chodníku nárožia ulíc
Vodárenská – na chodníku pri schodisku na ul. Žilinská
Čl. III.

3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 1/2007, ktorým sa určuje spôsob
a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
v znení novely č. 2/2008 zo dňa 01.03.2007 sa mení a dopĺňa takto:
3.1 v § 6 Žiadosti o dotácie v bode c), d), e) sa mení suma 30.000 Sk na 1.000 EUR
(30.162,-Sk)
3.2 v § 8 Postup pri riešení žiadostí o dotácie sa menia v bode b) sumy 30.000,- Sk na
1.000 EUR (30.126,-Sk)
Čl. IV.
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany ruší nasledujúce doteraz platné VZN:
4.1 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 10/1996 o zriadení úradnej tabule
4.2 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 7/1999 o ochrane služobného tajomstva

- 4 4.3 Všeobecne záväzné
„Piešťanského grajciara“

nariadenie mesta Piešťany č. 1/2000 o vydaní a používaní

4.4 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
„Piešťanského dvojgrajciara“

č. 1/2001 o

vydaní a používaní

4.5 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 5/2006 o miestach
na
umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred
voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2006

Čl. V.
Toto všeobecne záväzné nariadenie
Piešťany uznesením číslo 240/2008.
Účinnosť pre
01.01.2009.

všetky

ním

bolo

schválené Mestským zastupiteľstvom mesta

dotknuté všeobecne záväzné nariadenia nadobúda dňom

V Piešťanoch, dňa 17.12.2008

Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany

