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Mesto Vrbové 
 

Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03  Vrbové 

 
 
 
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 6/2015 
o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4 
a Sídl. 9. mája č. 322/25 vo Vrbovom a ostanými bytmi v meste Vrbové zo dňa 29.7.2015 bol 

vyvesený na úradnej tabuli v meste Vrbové dňa: 18.9.2015 
 
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 6/2015 
o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4 

a Sídl. 9. mája č. 322/25 vo Vrbovom a ostanými bytmi v meste Vrbové bol prerokovaný 
a schválený v MsZ dňa: 17.9.2015 

 
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 6/2015 
o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4 
a Sídl. 9. mája č. 322/25 vo Vrbovom a ostanými bytmi v meste Vrbové nadobúda účinnosť 

pätnástym dňom od jeho zverejnenia, t.j. 3.10.2015 
 
 
 

Dodatok č. 1  
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 6/2015 

o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome 
na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4 a 

Sídl. 9. mája č. 322/25 vo Vrbovom a ostanými bytmi v meste 
Vrbové 

 
 
 
 
                                                                                                                      v.r. 
 

dott. Mgr. Ema Maggiová 
primátorka mesta 

 
 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona  č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto  
 
 

Dodatku č. 1 
 

k Všeobecne záväznému nariadenia mesta Vrbové č. 6/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi 
pre občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4 a Sídl. 9. mája č. 322/25 vo 

Vrbovom a ostatnými nájomnými bytmi v meste Vrbové 
 

 
 

 
Úvodné ustanovenie 

§ 1 
 

§ 1, ods. 2  Tieto NB sú určené najmä pre žiadateľov :  
písm. c) ktorí nie sú vlastníkmi, nájomcami, spoločnými nájomcami iného bytu alebo rodinného 
domu. Ak je žiadateľom nájomcom, zaviaže sa, že ku dňu pridelenia NB ukončí nájom.  Ak je 
žiadateľ vlastníkom bytu alebo rodinného domu a nemôže ho zo závažných dôvodov užívať, 
prípadne poberať príjmy z jeho prenájmu, tieto dôvody individuálne preverí komisia pre otázky 
sociálne zdravotné a bytové a na základe zistených skutočností komisia rozhodne o pridelení 
alebo nepridelení nájomného bytu.   

 
 
 

Záverečné ustanovenia 
§ 2 

 
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenia mesta Vrbové č. 6/2015 o nakladaní 
s nájomnými bytmi pre občanov v bytovom dome na Ul. J. Zigmundíka č. 295/4 a Sídl. 9. mája 
č. 322/25 vo Vrbovom a ostatnými nájomnými bytmi v meste Vrbové bol schválený MsZ vo 
Vrbovom dňa 17.9.2015 uznesením č.109/IX/2015 a účinnosť nadobudne dňa 3.10.2015, t.j. 15 
dňom od vyvesenia. Nariadenie bolo vyvesené dňa 18.9.2015.  

 
 
   
                 v.r. 

                                                                                              ............................................. 
           dott. Mgr. Ema Maggiová 
                  primátorka mesta 
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