
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 10/2011 

      

ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN mesta č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a  

nakladania s majetkom mesta Spišská Belá 

 



 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Spišská Belá 

č. 10/2011 

zo dňa 15.12.2011 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 3/2011  

o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá 

 

 

 
Mesto Spišská Belá (ďalej len „mesto“) v zmysle § 6 ods. 1 v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

369/1990 Zb.“)  a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 3/2011o zásadách hospodárenia a nakladania s 

majetkom mesta Spišská Belá: 

 

 

 

1./  V § 16 sa v odseku 3 za doterajšie znenie dopĺňa nasledovný text: 

 

V prípade krátkodobého užívania nehnuteľného majetku mesta (telocvičňa, kinosála, spoločenská sála, 

zasadacie miestnosti) sú mesto, resp. správca majetku mesta oprávnení požadovať finančný poplatok 

na úhradu  prevádzkových nákladov týchto priestorov (zariadení). V takýchto prípadoch v mene mesta 

rozhoduje primátor mesta alebo ním určený správca zariadenia, resp. iná poverená osoba. Výšku 

úhrady určí primátor mesta v rámci prevádzkového poriadku daného zariadenia.  

 

 

2./  V § 16 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie:  

 

(6) O nájme nehnuteľného majetku mesta na účely umiestnenia reklamného, informačného alebo 

obdobného zariadenia rozhoduje primátor mesta, ak mestské zastupiteľstvo vopred nerozhodne inak. 

Doba nájmu nesmie v týchto prípadoch presiahnuť 3 roky, pričom je možné opakovane uzavrieť 

nájomnú zmluvu na vyššie uvedenú dobu nájmu. Pri určení výšky ročného nájomného sa prihliada na 

miesto (lokalitu) umiestnenia tohto zariadenia a veľkosť a druh reklamného, informačného alebo 

obdobného zariadenia.  V prílohe č. 1 (bod 3 písm. D) je určená minimálna výška ročného nájomného 

pre prípady uvedené v tomto odseku.  

(7) Za využívanie futbalového štadióna, hokejového ihriska a viacúčelových športových ihrísk je 

mesto oprávnené požadovať finančný poplatok na úhradu  prevádzkových nákladov týchto športových 

zariadení. V takýchto prípadoch v mene mesta rozhoduje primátor mesta alebo ním určený správca 

zariadenia, resp. iná poverená osoba. Výšku úhrady určí primátor mesta v rámci prevádzkového 

poriadku daného športového zariadenia.  

 

  
3./ V prílohe č. 1 sa bod 3 písm. C/ Pozemky na poľnohospodárske účely sa doterajšie znenia nahrádza 



nasledovným novým znením :   

  

  C/ Pozemky na poľnohospodárske účely 

p.č. Predmet nájmu Nájomné za 1 ha na 

podnikateľské účely (°) 

Nájomné za 1 ha na ostatné 

účely 

1. Lúky a pasienky 50 € 25 € 

2. Orná pôda 75 € 50 € 

(°) vrátane samostatne hospodáriacich roľníkov 

 

4./ V prílohe č. 1 sa v bode 3 dopĺňa nové písm. D : 

 

  D/ Pozemky na účely umiestnenia reklamného, informačného alebo obdobného zariadenia 

 

p.č. Predmet nájmu ročné nájomné za jedno zariadenie 

1. Plocha zariadenia je do 1 m2  100 € 

2. Plocha zariadenia je nad 1 m2 200 € 

 

5./ Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 15.12.2011 

uznesením číslo 181/2011. 

  

6./  Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej 

Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

7./ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2012.   

    

 

 

V Spišskej Belej dňa 15.12.2011 

 

 

         …................................. 

           JUDr. Štefan Bieľak 

              primátor mesta 

 

 
Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli 

mesta: 

 

 

 

dňa :    30.11.2011                    pečiatka                                podpis: ................................. 

 

 

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

 

dňa :  16.12.2011                   pečiatka                                      podpis: ................................. 

 

 

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

dňa :   30.12.2011                  pečiatka                                       podpis: ............................ 



                               

 

Dôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Spišská Belá č. 10/2011 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011  

o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá 

 

 

Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej len VZN) upravuje a dopĺňa 

tie ustanovenia VZN mesta č. 3/2011, ktoré neboli vôbec, resp. dostatočne upravené v 

doterajšom znení.  

 

Konkrétne návrh VZN určuje, kto rozhoduje   
a) o krátkodobom využití nehnuteľného majetku mesta (telocvičňa, kinosála, spoločenská sála, 

zasadacie miestnosti), 

b) o nájme nehnuteľného majetku mesta na účely umiestnenia reklamného, informačného alebo 

obdobného zariadenia  a určení výšky nájomného, 

c) o krátkodobom využití futbalového štadióna, hokejového ihriska a viacúčelových športových ihrísk 

a o určení výšky poplatku na úhradu  prevádzkových nákladov týchto priestorov (zariadení).  

 

Predložená návrh zároveň zvyšuje výšku nájomného za prenájom pozemky na poľnohospodárske 

účely, ak ide o podnikateľskú činnosť. V ostatných prípadoch sa uvedené nájomné nemení.    

  

 

V Spišskej Belej dňa 30.11.2011 

 

Spracoval a predkladá :  JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta 


