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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Giraltovce č. 9
o prevode vlastníctva bytov

a nebytových priestorov
v meste Giraltovce

________________________________________________________________  

Mesto Giraltovce v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa zákona NR SR č. 
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a podľa § 18b ods. 
3 zákona NR SR č. 151/1995 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 182/1993 
Z.z. a podľa zákona NR SR č. 158/1998 Z.z.

v y d á v a

toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Mesto Giraltovce ako vlastník bytov týmto všeobecne záväzným 
nariadením stanovuje spôsob bezúročného splácania ceny bytu, nebytového 
priestoru a pozemku kupujúcim.

Článok 2
Spôsob splácania ceny bytu, nebytového priestoru a pozemku

1. Cena bytu, nebytových priestorov a pozemku sa dojednáva dohodou 
zmluvných strán.

2. Týmto VZN sa stanovuje spôsob bezúročného splácania ceny bytu takto:
a) ak je cena bytu do 20.000,- Sk, kupujúci je povinný uhradiť celú 

sumu jednorazovo v hotovosti pri podpise zmluvy,
b) ak je cena bytu do 40.000,- Sk, kupujúci je povinný uhradiť 70 % ceny 

bytu v hotovosti pri podpise zmluvy a zostatok v pravidelných 
splátkach do jedného roka,

c) ak je cena bytu nad 40.000,- Sk, kupujúci je povinný uhradiť 
v hotovosti pri podpise zmluvy min. 50 % z ceny bytu, zostatok musí 
uhradiť v pravidelných bezúročných splátkach do 3 rokov odo dňa 
podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu, pokiaľ sa 
s predávajúcim nedohodnú na kratšej dobe splácania.

3. Pri nebytových priestoroch základnou cenou bude jej výpočet podľa 
vyhlášky č. 465/1991 Zb. o oceňovaní stavieb a nehnuteľností v znení 
neskorších zmien a doplnkov.
a) za nebytové priestory kupujúci uhradí 30 % (uzn. MsZ č. 171/1998) 

z ceny nebytových priestorov v hotovosti pri podpise zmluvy, zostatok 
v pravidelných bezúročných splátkach do troch rokov odo dňa 
podpísania zmluvy o prevode vlastníctva, pokiaľ sa s predávajúcim 
nedohodnú na kratšej dobe splácania.



4. Cena pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku bude 
uhradená jednorazovo v hotovosti pri podpise zmluvy.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Postup predaja bytov upravujú Zásady postupu pri prevode vlastníctva 
bytov a nebytových priestorov mesta Giraltovce, ktoré sú súčasťou tohto 
VZN.

2. Toto VZN zrušuje VZN č. 9 zo dňa: 17.11.1997.
3. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Giraltovciach dňa: 

22.6.1998 uznesením č. 150/1998.
Vyvesené bolo na úradnej tabuli v dňoch: 23.6.1998 – 7.7.1998 
a nadobudlo účinnosť dňa: 8.7.1998.

Hajda Ladislav
primátor mesta


