Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Láb
č. 2/2007

o prenájme nebytových priestorov
a bytov vo vlastníctve Obce Láb

Obec Láb podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a v súlade s Občianskym zákonníkom a zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a
podnájme nebytových priestorov v z. n. p.
vydáva
tento dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce:
Čl. I
1. V článku II sa mení ods. 1.4 nasledovne:
1.4 Cena nájmu nebytových priestorov (ďalej len NBP) s použitím ustanovení zák. č. 18/96
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov je určená nasledovne:
49,79 €/m2/rok- za obchodné zariadenia
41,88 € /m2/rok- za reštauračné zariadenia
39,83 €/m2/rok– za zariadenia poskytujúce služby.
2. V článku II sa mení ods. 1.8 nasledovne:
1.8 Nájom a skončenie nájmu obecných bytov
a) cena nájmu bytov v bytovom dome pri ihrisku sa riadi osobitným nariadením obce č.
1/2012 a všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
b) cena nájmu za byt v dome pri školskej jedálni je 170,00 €/byt/mesiac (dvoj izbový byt súp.
č. 294).
3. V článku II sa mení ods. 2 nasledovne:
2)

Osobitné nájomné je nájomné vo výške 0,033 €/m2/rok a zodpovedajúca čiastka
spotrebovanej energie k užívanému a prislúchajúcim priestorom. Vzťahuje sa na fyzické
a právnické osoby, ktoré nie sú založené na podnikanie a ktoré zabezpečujú a podporujú
činnosti v oblasti:
- výchovy a osvety
- rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky ( napr. ŠK Láb a iné združenia a kluby)

Čl. II
Záverečné ustanovenia
1) Tento dodatok č.1 k VZN č.2/2007 bol schválený ObZ Láb dňa 21.03. 2012 uznesením č.
8/2012 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obecného úradu.
V Lábe, 05.03.2012

PaedDr. Monika Valúchová
starostka obce
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Láb dňa: 06.03.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Láb dňa: 22.03.2012
VZN nadobúda účinnost dňa: 05.04.2012

