VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 582
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi
vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo
štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu
rozvoja bývania)
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 § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 443/2010
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500
o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo
štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
(ďalej ako „VZN“).

Čl. 1
Predmet VZN
1.

V čl. 2 ods. 1 písm. i) sa na konci dopĺňa nová odrážka, ktorá znie:
„ - osoby ohrozené humanitárnou katastrofou, vojnovým konfliktom, endemickým násilím
alebo porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu“

2.

V čl. 3a) ods. 1 sa dopĺňa nové písm. h), ktoré znie:
„h) osoba ohrozená humanitárnou katastrofou, vojnovým konfliktom, endemickým násilím
alebo porušovaním ľudských práv v jej krajine pôvodu“

3.

V čl. 3a) ods. 2 sa na konci vety pred bodkou dopĺňa znenie:
„s výnimkou osoby podľa ods. 1 písm. h)“

4.

V čl. 3a) sa dopĺňajú nové ods. 3 a 4, ktoré znejú:
„3. Na osoby uvedené v ods. 1 písm. h) sa neuplatňuje postup podľa čl. 9 ods. 2 tohto VZN.
4. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu s osobou podľa ods. 1 písm. h) sa ako výnimka
z postupu podľa tohto VZN môžu primerane použiť ustanovenia o poskytovaní
ubytovania podľa osobitného predpisu. O poskytnutí ubytovania podľa osobitného

predpisu sa na základe odporúčacieho stanoviska Komisie bytovej MZ a Mestskej rady
mesta Trnava vyžaduje súhlas primátora mesta.“

Čl. 2
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 14.05.2022.

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

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 26.04.2022
Vyvesené: 29.04.2022
Zvesené: 13.05.2022
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