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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
___________________________________________________________________________ 
 

Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 6 
 

KTORÝM SA STANOVUJÚ ZÁSADY PRIDEĽOVANIA 

A SPRAVOVANIA MESTSKÝCH BYTOV  

V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 07.04.2020 

Návrh zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 07.04.2020 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 07.04.2020 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 19.04.2020 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 20.04.2020 

Pripomienky zaslať: 

 písomne na adresu:  Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Obchodná 1, 

064 01 Stará Ľubovňa                         

 elektronicky na adresu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk, 

maria.rassova@staralubovna.sk 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Na rokovaní MsZ v Starej Ľubovni:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

mailto:katarina.zeleznikova@staralubovna.sk
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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
___________________________________________________________________________ 
Mesto Stará Ľubovňa  na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a podľa zákona č. 509/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky 

zákonník a zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov 

a s bytovými náhradami a zákona č. 367/2004 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v 

znení neskorších predpisov   m e n í    

Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 6 
 

KTORÝM SA STANOVUJÚ ZÁSADY PRIDEĽOVANIA 

A SPRAVOVANIA MESTSKÝCH BYTOV  

V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA     

 
schválené uznesením MsZ č. XIV/92 zo dňa 17.12.1992, 

úpravy a doplnky: uznesenie MsZ č. II-M/2003 zo dňa 09.04.2003, 

uznesenie MsZ č.  XIV/2012 zo dňa 21.06.2012, 

uznesenie MsZ č. XXX/2014 zo dňa 24.04.2014, 

uznesenie MsZ č. IV/2015 pod B/87 zo dňa 23.04.2015, 

 MsZ č. .... uznesenie č. ...... zo dňa ...... . 

 

 Mení sa v článku 4 Evidencia žiadateľov o byt bod 2  a 4 nasledovne:  

2. Žiadosť o nájom mestského bytu na predpísanom tlačive musí mať písomnú formu, musí 

byť odôvodnená a vlastnoručne podpísaná. 

4. K žiadosti o pridelenie bezbariérového mestského nájomného bytu je potrebné k žiadosti 

a dotazníku doložiť aj posudok o tom, že žiadateľ alebo člen jeho rodiny je občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím.  

 Ruší sa v článku 4 Evidencia žiadateľov o byt bod 3,  

3.  K žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu je potrebné doložiť vyplnený dotazník, 

ktorý je prílohou č. 1 tohto VZN.  

 Ruší sa Príloha č. 1 k VZN č. 6  

 

 Dopĺňa sa v čl. 14 Záverečné ustanovenia bod 8: 
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8. Zmena VZN č. 6 bola schválená MsZ č. ...... uznesením č. ..... dňa ....... v Starej Ľubovni a 

nadobudla účinnosť dňom ...... . 

 

PhDr. Ľuboš Tomko, v.r. 

                                                                                                                  primátor mesta  

 


