Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe paragrafu 6 a 11 zákona č 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 182/93 Zb. z. novelizovaného zákonom č. 151/95 Z. z. vydáva
NARIADENIE
ktorým sa mení nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve,   užívaní a odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

č. 7/1995

§ 1, článok 3:
Vypúšťa sa pôvodné znenie a   nahrádza sa:
	Toto ustanovenie sa nevzťahuje na byty osobitného určenia, byty v domoch osobitného určenia, na obecné byty a nebytové priestory v mestskej pamiatkovej rezervácii, byty a nebytové priestory v mestskej pamiatkovej rezervácii, byty a nebytové priestory určené na asanáciu a na byty v rodinných domoch.


§ 2,
Upresňuje sa znenie odst.   5
Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto nariadenia rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne, včítane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. 

Upresňuje sa znenie odst. 6
Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu (ďalej len „príslušenstvo"), sa na účely tohto nariadenia rozumejú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a   oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k   domu (ďalej len "priľahlý pozemok").

Vypúšťa sa znenie či. 7 a   nahrádza sa znením:
Podlahovou plochou bytu na účely tohto nariadenia rozumie sa podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy lodžií a balkónov.

§ 4, článok 1 v riadku 4 sa doplňuje:
alebo s   právnickou osobou, ktorá má právo hospodárenia k   domu.

§ 5, článok 1 sa doplňuje:
Mesto je povinné s nájomcom bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do 2 rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu podľa úst. § 29/a zák. č. 182/93 2. z. v znení úst. § 297 zák. č. 151/95 Z. z. v dome, kde požiada o prevod vlastníctva na menej 50 % nájomcov bytov. Túto povinnosť nemá pri domoch, ktoré boli vyňaté z prevodu vlastníctva podľa § -u 31 zák. č. 151/95 Z. z

§ 5,
odst.   2, písm.   d) sa vypúšťa 
odst.   3, písm.   b) sa vypúšťa

§ 6, odst. 5 sa pozmeňuje a znie:
Ďalší postup sa vykoná v súlade so zákonom NR SR čís. 182/93 Z. z. a jeho novelizovaným znením zák. č. 151/95 Z. z.

§ 7, odst. 1 sa pozmeňuje a doplňuje.
Cena bytu, ateliéru alebo nebytového priestoru v dome, cena príslušenstva, cena pozemku zastavaného domom a cena priľahlého pozemku sa určuje dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim a sta noví sa podľa § 18 a 18a) zák. č. 182/93 Z. z. a noveliz. zák. č 151/95 Z. z. a ďalej sa doplní takto:
	stanovené ceny bytov v starom meste Žilina sa znižujú o 20 %. ak ide o  predaj bytov v  domoch starších ako 40 rokov

Cena zastavaného pozemku domom a cena priľahlého pozemku sa stanovuje čiastkou 500,-/1m2

§ 8 sa upravuje nasledovne:
Kupujúci uhradí pri podpísaní zmluvy o   prevode vlastníctva bytu
	minimálne 15 % kúpnej ceny v hotovosti, zostatok musí byť uhradený v pravidelných bezúročných mesačných splátkach, a to vždy do 15-teho dňa, počnúc nasledujúcim mesiacom po podpísaní zmluvy, najneskoršie do 10 rokov od podpísania zmluvy

Kupujúcemu, ktorý uhradí pri podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru v hotovosti minimálne 70 % kúpnej ceny, poskytne predávajúci bytu zľavu 10% z ceny bytu alebo ateliéru a zostatok uhradí v pravidelných bezúročných mesačných splátkach do jedného roka od podpísania zmluvy.
	Ak kupujúci prevedie vlastníctvo bytu alebo ateliéru do 10 rokov od podpísania zmluvy o prevode vlastníctva na inú osobu ako manžela, deti, vnukov alebo rodičov, je povinný uhradiť ihneď v plnej výške nesplatenú časť ceny bytu alebo ateliéru zistenú podľa § 18, ods. 1)
	Cena nebytového priestoru a cena uvoľneného bytu sa musí zaplatiť v plnej výške jednorázovo.

§ 9,
vo vete pod bodom 1 v   riadku 2, sa vypúšťajú slová ... v   1. až 6. mesiaci ...

§ 11 sa pozmeňuje a znie:
Náklady spojené s prevodom vlastníctva bytu, ateliéru a nebytového priestoru znáša predávajúci. Znalečné znášajú pomerne tí nadobúdatelia, ktorí o znalecký posudok na zistenie technického stavu bytu, ateliéru alebo nebytového priestoru požiadali. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu znášajú nadobúdatelia, ak žiadajú zamerať priľahlý pozemok v inom rozsahu a podiele, ako je čiastka rovnajúca sa spoluvlastníckemu podielu, pripadajúceho na príslušný byt.

§ 12
ods.   3 sa vypúšťa
ods.   4 sa vypúšťa
ods.   6 sa vypúšťa
ods.   5 sa prečíslováva na ods.   3
ods.   7 sa prečíslováva na ods.   4
ods.   8 sa prečíslováva na ods.   5 a   pozmeňuje sa prvá veta, ktorá
znie:  V  prípade, že vlastníci bytov, ateliérov a   nebytových priestorov
sa rozhodnú pre vznik spoločenstva, mesto Žilina ...

§ 13, odst. 3 znie:
Každý nový vlastník bytu, ateliéru alebo nebytového priestoru je povinný podľa osobitného predpisu pristúpiť

	k zmluve o spoločenstve alebo

k zmluve o výkone správy
odst.   4 znie:
Poskytovanie služieb pre vlastníkov bytov sa zásadne vykonáva za úplatu. Ich rozsah a výška poplatku musí byť dohodnutá v súlade s právnymi predpismi. Tvorí súčasť zmluvy o zabezpečení služieb, spojených s užívaním bytu, ateliéru alebo nebytového priestoru.
odsek 6 sa prečíslováva na odst.   5

§ 15, odst. 2 znie:
Na uvedený účel poukazujú vlastníci bytov, ateliérov a nebytových priestorov v dome mesačný preddavok, a to od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po podaní návrhu na zápis vkladu do katastra nehnuteľností.

§ 16,
odst. odst. odst. odst.
3a   4 sa vypúšťa
5 sa prečíslováva na odst.   3
6 sa prečíslováva na odst.   4
7 sa prečíslováva na odst.   5 a
znie: Prehľad a   čerpanie prostriedkov za kalendárny rok predloží správca jednotlivým spoluvlastníkom v dome súčasne s vyúčtovaním služieb najneskoršie do 31. mája nasledujúceho roku spolu so správou o finančnom hospodárení, o stave spoločných Častí a zariadení domu, ako aj o iných skutočnostiach, súvisiacich so správou domu.

§ 17, odst. 1, odsek 4
sa doplna v poslednej vete v riadku ... za účelom vykonania obhliadky alebo opravy - vsunutím slov: alebo odpočtu merača, ak túto ...

§ 18, odst. 3,
písm.   e) sa vypúšťa písm.   f) sa prepisuje na písm.   e) písm.   g} sa prepisuje na písm.   f) písm.   h) sa prepisuje na písm. g)

§ 19,
v bode 7 číslica 3697 opravuje sa na § 697 Obč. z. bod 9 znie: Ak nájomník nezaplatí nájomné alebo úhradu za služby, spojené s užívaním bytu za čas dlhší ako 6 mesiacov a dlžnú čiastku nezaplatí ani do 3 mesiacov od písomnej výzvy vlastníka alebo správcu, možno po predchádzajúcom zániku nájmu súdnou cestou previesť byt do vlastníctva tretej osoby.

§ 30 znie:
Z finančných prostriedkov, získaných z predaja bytov, ateliérov a nebytových priestorov, je mesto povinné utvoriť fond rozvoja bývania obce. O použití fondu rozhoduje zastupiteľstvo mesta.

Článok X. - Spoločné a záverečné ustanovenia
doplniť §   38 odst.   3 sa vypúšťa.
odst. 10 znie: Finančné prostriedky získané odpredajom domového a bytového fondu, ako aj za ateliéry a nebytové priestory sa budú účtovať na účet druhého finančného okruhu Mestského úradu Žilina, ktorý spravuje BYTTERM, a.s., Žilina, ktoré budú najneskôr do termínu účtovnej uzávierky za príslušný mesiac, t. j. do 15. dňa nasledujúceho mesiaca prevedené na osobitný účet fondu rozvoja bývania.
odst.   11 sa vypúšťa
odst.   12 sa prečíslováva na odst.   11
odst. 13 sa prečíslováva na odst. 12 a znie: Toto nariadenie bolo prerokované na Mestskom zastupiteľstve v Žiline 14. 9. 1995. Nadobúda účinnosť 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta. Nariadenie platí od 29. 9. 1995.

Ing. Miroslav Adámek, v. r					Ing. Ján Slota, v. r. 
prednosta mestského úradu					primátor mesta Žilina







