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DODATOK č. 2 
 

K  ŠTATÚTU   MESTA   VRBOVÉ 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle IV. Hlavy Ústavy SR a v zmysle ustanovenia    

§ 24 odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

schvaľuje pre katastrálne územie mesta Vrbové tento Dodatok č. 2 k Štatútu mesta.  

Čl. 1 

§ 1  

Účel dodatku č. 2 

 

Účelom  tohto   Dodatku  č.  2  k  Štatútu   mesta  Vrbové  /ďalej len dodatok č. 2/   je   zmena  

ustanovenia II. Časti, § 11, ods. 9, písm. a)  a  to vzhľadom na  navrhnutú zmenu prideľovania  

nájomných bytov v meste Vrbové.   

 

 

§ 2  

Znenie dodatku č. 1 

 

 

1)  V § 11, ods. 9, písm.a)  sa pôvodné znenie ruší a náhrádza novým textom nasledovne: 

 

a.)  určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  a s majetkom štátu, ktorý 

užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie 

s ním  a  hlasovať  na návrh Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové o pridelení 

nájomných bytov jednotlivým žiadateľom; Prípadnú výnimku zo zásady prideľovania 

nájomných bytov určí aktuálne prijaté VZN o prideľovaní nájomných bytov v meste Vrbové.  

 

 

Čl. 2 

 

 

1/ Návrh tohto dodatku č. 2  k Štatútu mesta Vrbové bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 

15 dní pred rokovaním Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom na uplatnenie pripomienok 

k návrhu a schválený bol Mestským zastupiteľstvom vo Vrbovom a  to trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov.     

 

2/ Dodatok č. 2 k Štatútu mesta Vrbové bol schválený mestským zastupiteľstvom mesta 

Vrbové dňa 01.03.2018  Uznesením č. 45/III/2018. 

 

3/  Ostatné ustanovenia doposiaľ schváleného Štatútu mesta Vrbové zo dňa 30.06.2015, 

účinného odo dňa 27.07.2015 a Dodatku č. 1 k Štatútu mesta Vrbové zo dňa 10.12.2015,   

účinného odo dňa 29.12.2015 zostávajú v platnosti.  

   

4/ Tento dodatok č. 2 k Štatútu mesta Vrbové vstupuje do platnosti dňom 16.03.2018, 

pätnátsty deň od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.   
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Schválené:  01. 03. 2018  Uznesením MsZ vo Vrbovom č.  45/III/2018                    

Vyvesené:   02. 03. 2018 

 

 

Vo Vrbovom, dňa  02.03.2018 

 

 

                                                                                                     Dott. Mgr. Ema Maggiová v. r.  

                                                                                                             primátorka mesta  


