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                VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE č. 528 

 
                      
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 290 o 

zmluvných prevodoch majetku mesta v znení všeobecne záväzných 

nariadení č. 344, č. 376 a č. 420. 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti 

podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 

a podľa ods. 3 písm. a) a podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 9 ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 290 o 

zmluvných prevodoch majetku mesta, v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 344, ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 290 o zmluvných prevodoch majetku mesta, v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 376, ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k všeobecne 

záväznému nariadeniu č. 290 o zmluvných prevodoch majetku mesta a v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 420, ktorým sa vydáva doplnok č. 3 k 

všeobecne záväznému nariadeniu č. 290 o zmluvných prevodoch majetku 

mesta.  

 
Čl. 1 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 290 o zmluvných prevodoch majetku mesta 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 344, ktorým sa vydáva doplnok č. 

1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 290 o zmluvných prevodoch majetku 

mesta, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 376, ktorým sa vydáva 

doplnok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 290 o zmluvných 

prevodoch majetku mesta a v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 420, 

ktorým sa vydáva doplnok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 290 o 

zmluvných prevodoch majetku mesta sa dopĺňa a mení nasledovne:  

 

1. časti III. Postup pri predaji majetku mesta obchodnou verejnou súťažou v čl. 
7  ods. 4 písmená a) b) c) sa celý text ruší a nahrádza novým textom:  

 
 „Majetková komisia je povinná v súťažných podmienkach v návrhu 

kúpnej zmluvy požadovať minimálne úhradu kúpnej ceny 60 % pri 



podpísaní kúpnej zmluvy, zvyšok kúpnej ceny, úročený priemernou 

úrokovou mierou zo strednodobých úverov obchodných bánk 
zverejňovanou Národnou bankou Slovenska, bude kupujúci povinný 

uhradiť najneskôr do 6 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ 
nebude mať kupujúci záujem uhradiť celú kúpnu cenu pri podpísaní 
kúpnej zmluvy. Na zaistenie včasného splatenia zvyšku kúpnej ceny bude 

v kúpnej zmluve dohodnuté zriadenie záložného práva v prospech 
mesta.“ 
 

2. V časti III. Postup pri predaji majetku mesta obchodnou verejnou súťažou 
v čl. 7 ods. 5 sa celý text ruší a nahrádza novým textom: 

„V odôvodnených prípadoch na návrh majetkovej komisie alebo 
primátora mesta môže mestské zastupiteľstvo schváliť aj iné splátky 
kúpnej ceny.“ 
 

 
 

Čl. 2 
Záverečné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 7.11.2019  
(účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli) 
 

Schválené Mestským zastupiteľstvom dňa  22.10.2019 
 

Vyvesené dňa  23.10.2019 (po podpise primátora mesta) 

Zvesené dňa   .................. 

 
 

 
 
  .................................. 

                                                                     JUDr. Peter Bročka, LL. M., v.r. 
         primátor mesta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


