


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 147 

o určení výšky úhrady za nájom obytných miestností v mestských 

ubytovniach mesta Trnava 



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky úhrady za nájom obytných miestností v mestských ubytovniach mesta Trnava. 



Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Všeobecne záväzné nariadenie platí pre mestské ubytovne na ul.Kollárova 24, Coburgova 27 a Coburgova 24,26,28 v Trnave. 

2. Ubytovne sú podľa Občianskeho zákonníka v zmysle § 717 ods. (1) a (2), zariadenia na trvalé bývanie, kde nájom obytnej miestnosti vzniká nájomnou zmluvou medzi prenajímateľom ( Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava ) a nájomcu na dobu určitú. 



Čl. 2 

Sadzby za podlahovú plochu obytných miestností 

1. Mesačná sadzba za 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností pre mestské ubytovne je 77,-Sk. Táto suma zodpovedá nákladom za ústredné vykurovanie, upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, osvetlenie spoločných priestorov, odvoz smetí, odvádzanie dažďových vôd verejnými kanalizáciami, deratizácia, dezinsekcia. Mesačná sadzba za 1 m2 sa bude určovať ročne , pričom jej výška bude oproti predchádzajúcemu roku vždy zvýšená o percento medziročnej oficiálne oznámenej inflácie meny. 

2. Do nákladov na určenie mesačných sadzieb nie sú započítané náklady na zabezpečenie drobných opráv a údržby objektov a zariadení ubytovní väčšieho rozsahu,strážnej služby a správ- nej réžie. 

3. Nájomníci hradia na základe priameho merania, resp. prepočtu náklady za spotrebu elektrickej energie, studenej vody a teplej úžitkovej vody. 

4. Drobné opravy súvisiace s užívaním prenajatej obytnej miest- nosti a náklady spojené s bežnou údržbou si zabezpečí a hradí nájomník na vlastné náklady. 





Čl. 3 

Výpočet výšky mesačnej úhrady za nájom obytných miestností 1. Mesačná úhrada sa určí súčtom: A/ násobkom plochy obytných miestností a sadzby za 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na desaťkoruny smerom hore B/ zálohovou platbou v zmysle Čl.2 odst. 3 

2. Do podlahovej plochy obytných miestností sa nezapočítajú plochy vedľajších miestností (WC,kúpeľňa,chodba) a spoločných priestorov (chodby,zásobárne,pivnice). 

3. Výmera podlahovej plochy jednotlivých obytných miestností sa zaokrúhli na celé štvorcové metre (do 50 dm2 smerom dolu a nad 50 dm2 smerom hore). 



Čl. 4 

Zníženie alebo zvýšenie úhrady za nájom 

1. Mesačná sadzba za 1 m2 podlahovej plochy sa znižuje: u Mestskej ubytovne Kollárova 24 o 40% u Mestskej ubytovne Coburgova 27 o 50% u Mestskej ubytovne Coburgova 24,26,28 o 60% 

z dôvodu, že mestské ubytovne sú určené pre sociálne slabších občanov a nespĺňajú úroveň bývania v komunálnych bytoch. 

2. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre určenie výšky úhrady za nájom (napr.zmena cien energií) môže prenajímateľ navrhnúť úpravu výšky úhrady za nájom na schválenie Mestskému zastupi- teľstvu mesta Trnava. 

3. Znížiť úhradu za nájom môže na základe odporúčania soc. -zdra- votnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava primátor mesta. 



Čl. 5 

Platenie úhrady za nájom 

1. Úhrada za nájom sa platí dopredu mesačne a to najneskôr 5. deň príslušného mesiaca. Prvá platba sa vykoná v deň uzatvorenia nájomnej zmluvy vo výške alikvotnej časti. 










Čl. 6 

Záverečné ustanovenie 




1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2000 


2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 39/93 












Ing. Štefan BOŠNÁK v.r. Ing. Juraj TIBENSKÝ v.r. 

primátor mesta prednosta MsÚ 

