Obec Jablonica
Trnavská 801, 906 32 Jablonica
Dodatok č. 1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonica
č. 2/2017
o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica
Obec Jablonica v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 12 ods. 2 zákona SNR č. 189/1992 Zb.
o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších
predpisov, v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja
bývania v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením§ 4 ods. 1 a ods. 3 písm. j) a § 6
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie
§1
§ 5 ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Jablonica č. 2/2017 o nakladaní s nájomnými
bytmi vo vlastníctve obce Jablonica (ďalej len „VZN č. 2/2017“) sa ruší a nahrádza sa nasledovným
znením:
„§5
Uzatvorenie nájomnej zmluvy
1. Občan, ktorému bude pridelený nájomný byt a s ktorým, bude uzatvorená zmluva o budúcej
nájomnej zmluve je povinný uhradiť finančnú zábezpeku za užívanie bytu vo výške 6 mesačných
splátok nájomného na účet obce Jablonica:
a) IBAN: SK14 5600 00000 0092 0416 6003 v prípade nájomných bytov v Nadstavbe
Zdravotného strediska,
b) IBAN: SK44 5600 0000 0092 0416 4008 v prípade nájomných bytov Bytového domu
A a Bytového domu B.
V prípadoch hodných osobitného zreteľa sa môže výška zábezpeky znížiť maximálne na 3
mesačné splátky.“
§2
Záverečné ustanovenia
1) Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2017 zostávajú nezmenené
2) Tento dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Jablonica na svojom
zasadnutí dňa 10. 08. 2018 uznesením č. 52/2018.
3) Tento dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 bol vyvesený dňa 13. 08. 2018 a nadobúda účinnosť 01. 09.
2018.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica
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