Úplné znenie
všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota
č.29/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
v meste Rimavská Sobota, ako vyplýva zo zmien a doplnení
schválených mestským zastupiteľstvom
uznesením č. 36/1996 s účinnosťou od 15.7.1996
uznesením č. 47/1997 s účinnosťou od 15.7.1997
uznesením č. 28/1998 s účinnosťou od 15.5.1998
uznesením č. 41/1998 s účinnosťou od 15.7.1998
uznesením č. 33/1999 s účinnosťou od 15.5.1999
uznesením č. 22/2000 s účinnosťou od 12.5.2000
uznesením č. 72/2000 s účinnosťou od 9.11.2000
uznesením č. 54/2001 s účinnosťou od 21.9.2001
uznesením č. 27/2002 s účinnosťou od 16.5.2002
uznesením č. 124/2003 s účinnosťou od 24.12.2003
uznesením č. 102/2004 s účinnosťou od 10. 11. 2004
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona Národnej
rady SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet prevodu
(1) Predmetom prevodu sú byty a nebytové priestory v bytových domoch podľa § 1
ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
zmien a doplnkov.
(2) Predmetom prevodu nie sú:
a) byty osobitného určenia (§ 2 zák. SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov
súvisiacich s nájmom bytu a bytovými náhradami),
b) byty v domoch osobitného určenia (§ 3 zák. SNR č. 189/1992 Zb.),
c) byty a nebytové priestory v domoch určených podľa schváleného územného plánu na
asanáciu,
d) zrušené,
e) byty, ktoré sú prenajaté na dobu určitú,
f) byty, ktoré boli prenechané do podnájmu ( v zmysle § 719 Občianskeho zákonníka),
g) byty a nebytové priestory v domoch, ktorých je mesto podielovým spoluvlastníkom,
h) byty a nebytové priestory v tom prípade, keď nebytové priestory tvoria viac ako dve
tretiny podlahovej plochy celého domu,
i) nebytové priestory, ktoré sú prenajaté prikázanému nájomcovi (§ 4 zák. č. 116/1990 Zb.,
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov),
j) samostatne stojace kotolne a výmenníkové stanice, kotolne a výmenníkové stanice
slúžiace viacerým domom,
k) byty v rodinných domoch,
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l) byty malometrážne so znížením bytového štandardu, slúžiace pre bývanie neplatičov
nájomného v bytoch I. kategórie a neprispôsobivých občanov, ktoré budú
rekonštruované z prostriedkov fondu národného majetku.

§2
Oprávnená osoba
(1) Oprávnenou osobou na prevod bytu je nájomca bytu.
(2) Oprávnenou osobou nie je:
a) nájomca, ktorý nezaplatil nájomné, alebo úhrady za služby spojené s užívaním bytu za
čas dlhší ako 6 mesiacov a tento dlh neuhradil v lehote 3 mesiace od písomného
upozornenia ( § 16 Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien
a doplnkov),
b) nájomca, u ktorého má mesto právny dôvod vypovedať nájom bytu v zmysle § 711 ods.
1 písm. c), e), h) Občianskeho zákonníka,
c) nájomca, ktorý má voči mestu nesplnené akékoľvek záväzky.
§3
zrušený
§4
Prevod voľných bytov
(1) Uvoľnené byty v bytových domoch, kde už dochádza k odpredaju bytov, budú
predávané verejnou dražbou, ak MsZ nerozhodne inak.
(2) Predaj nebytového priestoru, ku ktorému nemá žiadna osoba právo prednostnej
kúpy, je možné uskutočniť len na základe verejnej ponuky.
§5
Určenie ceny bytov a nebytových priestorov
(1) Cena bytu a nebytového priestoru v dome, cena príslušenstva a cena pozemku sa
dojednáva dohodou predávajúceho a kupujúceho a stanoví sa podľa § 18 Zákona NR SR č.
182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
(2) Cena bytu a nebytového priestoru v bytových domoch na sídlisku Dúžavská cesta
sa dojednáva dohodou na Sk 1,-/m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
(3) Minimálna cena uvoľneného bytu, ktorý bude odpredávaný formou verejnej dražby
sa stanovuje na úroveň ceny bytu zistenej na základe posudku vyhotoveného znalcom z odboru
stavebníctva v zmysle platných cenových predpisov.
(4) Úhrada kúpnej ceny bude vykonávaná nasledovne:
a) Nadobúdateľ uhradí 15 % z ceny bytu alebo ateliéru do 30 dní od podpísania zmluvy o
prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru a zostatok v pravidelných bezúročných splátkach
do dvoch rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru.
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b) Ak nadobúdateľ uhradí do dvoch mesiacov od podpisu zmluvy o prevode vlastníctva
bytu alebo ateliéru 50 % z ceny bytu a zostatok v pravidelných bezúročných splátkach
do jedného roka od podpísania zmluvy, poskytne mu mesto zľavu vo výške 10 % z ceny
bytu.
c) Ak nadobúdateľ uhradí cenu bytu alebo ateliéru v plnej výške do dvoch mesiacov od
podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru, poskytne mu mesto zľavu
vo výške 20 % z ceny bytu alebo ateliéru.
(5) Úhrada kúpnej ceny pri prevode voľných bytov bude splatná v plnej výške do 30
dní od podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu.
(6) Úhrada kúpnej ceny pri predaji bytov a nebytových priestorov na sídlisku Dúžavská
cesta bude splatná v plnej výške dňom podpisu kúpnej zmluvy.

§6
Pozemky a ich cena
(1) S vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené aj
spoluvlastníctvo alebo iné spoločné právo k pozemku, na ktorom je dom postavený a k
priľahlému pozemku.
(2) Ak vlastník domu nie je vlastníkom pozemku, vzniká k pozemku právo
zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré sa zapíše do katastra nehnuteľností (§ 23 ods. 5 zák.
č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov)
(3) Cena pozemku sa stanovuje v zmysle § 15 ods. 1 vyhlášky MF SR č. 465/91 Zb. v
znení neskorších zmien a doplnkov, t.j. 150,- Sk/m2.
(4) Cenu pozemku uhradí kupujúci v plnej výške do 30 dní od podpísania zmluvy o
prevode vlastníctva bytu.
(5) Cena pozemku pri odpredaji bytov a nebytových priestorov na sídlisku Dúžavská
cesta sa stanovuje dohodou na Sk 1,-/m2. Cena pozemku je splatná spolu s kúpnou cenou bytu
a nebytového priestoru dňom podpisu kúpnej zmluvy.

§7
Postup pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
(1) Písomná žiadosť o prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru je
adresovaná Mestu Rimavská Sobota a podáva sa správcovi mestských bytov v Rimavskej
Sobote na predpísanom tlačive.
(2) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome musia zabezpečiť správu domu buď
vytvorením spoločenstva alebo zmluvným zabezpečením správy domu fyzickou alebo
právnickou osobou.
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(3) Za žiadosti podľa odseku 1 sa považujú i žiadosti podané a evidované pred 1.
septembrom 1993, dňom účinnosti zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a
doplnkov, okrem žiadostí o kúpu voľného bytu a nebytového priestoru bez práva prednostnej
kúpy.
(4) Pri postupe odpredaja bytov v súlade so zákonom č. 182/93 Z.z. v znení neskorších
zmien a doplnkov, je mesto povinné uzavrieť s nájomcom zmluvu o prevode vlastníctva bytu
do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu v dome, v ktorom
požiada o prevod vlastníctva 50 % nájomcov bytov. Mesto prihliada pri odpredaji bytov na
stav vo vysporiadaní pozemkov. U tých domov, kde mesto plánuje nadstavbu podkrovných
bytov, sa pristúpi k odpredaju bytov s podmienkou vecného bremena.
(5) Prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
(6) Podrobný postup pri predaji bytov a nebytových priestorov bude spracovaný
správcom mestských bytov.
§8
Fond rozvoja bývania
(1) Z finančných prostriedkov získaných z predaja bytov a nebytových priestorov zriadi
mesto fond rozvoja bývania.
(2) Fond rozvoja bývania sa tvorí:
a) z výnosov z predaja mestských bytov, prípadne zastavaných a prislúchajúcich
pozemkov vo vlastníctve mesta,
b) z výnosov z predaja nebytových priestorov v obytných domoch, prípadne časti
zastavaných a priliehajúcich pozemkov,
c) z výnosov z predaja občianskej a technickej vybavenosti vybudovanej v rámci KBV,
d) z výnosov z predaja rozostavaných objektov KBV,
e) z príspevkov a darov právnických a fyzických osôb tuzemských a zahraničných,
f) z rozpočtu mesta.
(3) Fond rozvoja bývania sa používa na :
a) mestskú bytovú výstavbu, predovšetkým na sociálne byty,
b) obnovu a opravu domov, ktorých vlastníkom je mesto,
c) obnovu mestských bytov a nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto,
d) osobitné programy v oblasti rozvoja bývania, na realizáciu ktorých má mesto záujem,
e) opravu tepelných zdrojov,
f) riešenie infraštruktúry mesta.
(4) Mesto Rimavská Sobota vedie osobitný účet v Prvej komunálnej banke. a.s., kde sa
sústreďujú finančné prostriedky získané odpredajom bytov a nebytových priestorov.
(5) Použitie finančných prostriedkov fondu schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
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§9
Záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a doplnky tohto nariadenia môžu byť vykonané len po schválení v MsZ.
(2) Toto VZN bolo schválené v MsZ v Rimavskej Sobote dňa 28.9. 1995
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 15.10.1995.
Úplné znenie tohto všeobecne záväzného nariadenia bolo vydané 10.11. 2004.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta
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Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 29/1995
o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v meste
Rimavská Sobota
Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/1992 o postupe
veciach bytových v meste Rimavská Sobota

vo

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 29/1995 o prevode vlastníctva
bytov a nebytových priestorov v meste Rimavská Sobota sa mení a dopĺňa takto:

1. V názve všeobecne záväzného nariadenia sa za slová „ v meste Rimavská Sobota“ vkladajú
slová „ a o nájme a podnájme bytov vo vlastníctve mesta“.

2. Za § 8 sa vkladá § 9, ktorý vrátane nadpisu znie:
§9
Nájom bytu vo vlastníctve mesta
(1) Do nájmu možno prideliť uvoľnený byt vo vlastníctve mesta, ktorý nie je predmetom
prevodu.
(2) O pridelení bytu do nájmu rozhoduje primátor mesta po predchádzajúcom vyjadrení
komisie podnikateľskej činnosti, obchodu, bytov, služieb a cestovného ruchu
v prípadoch, ak
a/ uchádzač o byt vykonáva práce alebo služby nevyhnutné pre mesto alebo región
v záujme jeho ďalšieho rozvoja alebo z dôvodu všeobecného záujmu, alebo má trvalý
pobyt, prípadne je viazaný je pracovne viazaný na mesto Rimavská Sobota,
b/ uchádzač o byt sa zaviaže na vlastné náklady vykonať v byte alebo v inom
priestore také zmeny, ktorými sa byt alebo iný priestor stane spôsobilým na
bývanie alebo sa zlepší jeho vybavenie,
c/ doterajší nájomca sa zaviaže uvoľniť byt s väčšou obytnou plochou za byt s menšou
obytnou plochou,
d/ uchádzača o byt je potrebné umiestniť v byte alebo v dome osobitného určenia
(§ 2 a § 3 zák. č. 189/1992 Zb),
e/ uchádzač o byt dobrovoľne prevezme dlh vo forme nedoplatku na nájomnom za
doterajšieho nájomcu, pričom doterajší nájomca sa zriekne práva užívať predmetný byt a
od mesta nebude požadovať iný byt alebo bytovú náhradu,
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f/ doterajší nájomca užíva byt, ktorý pre technické
a tieto sa dajú odstrániť až po uvoľnení bytu.

závady nie možné ďalej užívať

3. Za § 9 sa vkladá § 10 , ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 10
Výmena bytov
(1) Nájomcovia bytov sa môžu dohodnúť o výmene bytu , ak sa tým dosiahne účelnejšie
využitie bytového fondu.
(2) Žiadosť a dohoda o výmene bytu musí mať písomnú formu a predkladá sa na MsÚ.

(3) Výmenu bytov schvaľuje primátor mesta.

(3) Za § 10 sa vkladá § 11, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 11
Podnájom bytov
(1) Prenajatý byt alebo jeho časť môže nájomca prenechať inému do podnájmu na
dobu určitú len s predchádzajúcim súhlasom primátora mesta.
(2) Zmluvu o podnájme schvaľuje primátor mesta.

5. Doterajší § 9 sa označuje ako § 12 .
6. V § 12 sa za odsek 3 vkladá odsek 4 , ktorý znie:
(4) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/1992 o postupe vo veciach
bytových v meste Rimavská Sobota.

Tieto zmeny a doplnenia boli schválené mestským zastupiteľstvom dňa 12. septembra
2006, uznesením číslo 50/2006 a účinnosť nadobúdajú 15- dňom od ich vyhlásenia.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta
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