Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN mesta
Piešťany č. 17/2013
o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch
Číslo: VZN 8/2015

Piešťany, dňa 17.12.2015

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
o obecnom zriadení ako aj v spojitosti s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 607/2003 o Štátnom
fonde rozvoja bývania v platnom znení a § 21, 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení, vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými
bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch
I.
Čl. 3 ods. 2 písm. b) sa mení nasledovne: v prvej odrážke pred slovné spojenie „zdravotným
postihnutím“ sa vkladá slovo „ťažkým“; v tretej odrážke pred slovo „domácnosti“ vkladá
slovo „tejto“ a pred slovo „vzdelávanie“ sa vkladá slovné spojenie „sociálne a všeobecne
prospešné spoločenské služby“
Čl. 3 ods. 1 sa mení nasledovne: za slovné spojenie „Mesto Piešťany“ sa vkladá slovné
spojenie „príslušný referent“ a vypúšťa sa slovné spojenie „referát sociálnych vecí, referent
pre bytovú oblasť“
II.
Čl. 4 ods. 3 sa mení nasledovne: za slovo „žiadosti“ sa vkladá slovné spojenie „a žiadosti“
Čl. 4 ods. 5 sa mení nasledovne: vypúšťa sa písm. f), g), h), i), pričom písmená j, k, l sa
označujú ako f), g), h) s tým, že za novooznačené písm. h) sa vkladá nové písm. i), ktoré znie:
Žiadateľ je povinný príslušnému referentovi predložiť k nahliadnutiu originály nasledovných
listín – OP, rodné listy detí, sobášny list, právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva,
právoplatné rozhodnutie o určení výživného na dieťa, preukaz fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, prípadne u dieťaťa do 3 rokov potvrdenie všeobecného lekára,
dokladujúce zdravotné postihnutie.
Čl. 4 ods. 5 písm. e) sa mení nasledovne: vypúšťa sa slovné spojenie „z referátu daní
a poplatkov Mestského úradu v Piešťanoch“ a nahrádza sa slovným spojením „Mesta
Piešťany prostredníctvom príslušného referenta“
III.
Z čl. 7 sa vypúšťa ods. 7, pričom nasledujúce odseky 8-17 sa prečíslujú ako 7-16 a
novoočíslovaný ods. 15 znie nasledovne: Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme
akéhokoľvek nájomného bytu podľa tohto VZN je možné vždy len na dobu určitú,
neprevyšujúcu 1 rok pri súčasnom splnení podmienok uvedených v nájomnej zmluve, v tomto
VZN a v príslušných zákonoch.

IV.
Čl. 9 ods. 1 sa mení tak, že sa dopĺňa o novú vetu nasledovne: Na Čachtickej ul. č. 6826/1, 3,
5 a 6732/7, 9 sa nachádza 68 NB a na Vrbovskej ceste č. 2609/86 sa nachádza jeden 1-izbový
NB.
Čl. 9 ods. 3 sa mení nasledovne: za text sa dopĺňa pred slovné spojenie „v Piešťanoch“
nasledovný text: „ ako aj na Vrbovskej ceste č. 2609/86“

V.
Záverečné ustanovenia
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Piešťany č. 8/2015 sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo mesta Piešťany a bolo schválené uznesením MsZ č. 219/2015 zo dňa
17.12.2015.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 8/2015, ktorým sa mení VZN č.
17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch nadobúda účinnosť
dňom 11.01.2015.
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