
DODATOK č. 1
k VZN č. 85/2009

ktorým sa určujú zásady hospodárenia s majetkom obce Smižany
     

V zmysle § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, § 9 zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, Občianskeho zákonníka v platnom znení, zák. 
č.  18/1996  Z.z.  o  cenách  a v zmysle  všeobecne  platných  právnych  predpisov  Obecné 
zastupiteľstvo v Smižanoch vydáva tento 

      dodatok č. 1
 ktorým sa dopĺňa VZN č. 85/2009 schválené dňa 22. 10. 2009 s účinnosťou od 7. 11. 2009.

Článok II. b
Prevody vlastníctva majetku obce

Článok II. b sa dopĺňa o odsek 11:
11. Pri  prevode  pozemkov  obce v prípadoch  hodných osobitného zreteľa, o ktorých  obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov sa použijú kúpne ceny 
pozemkov podľa nasledujúceho členenia:
Pozemky v intraviláne i extraviláne obce:

a.  20,- €/m2 pre pozemky využívané na rekreačné účely,
b.1  10,- €/m2 pre pozemky využívané na podnik. činnosť s výnimkou lokality JAMA,
b.2    5,- €/m2 pre pozemky využívané na podnikateľskú činnosť v lokalite JAMA,
c.      5,- €/m2 pre pozemky využívané na činnosť nepodnikateľskú, neziskovú alebo 
verejnoprospešnú.

       Článok III.
Postup prenechávania majetku obce do nájmu právnickým alebo fyzickým osobám

Článok III. sa dopĺňa o odsek 7. a 8.:
7. Členenie pozemkov z hľadiska nájmu:

A. Pozemky v intraviláne obce:
      a. využívané na podnikateľskú činnosť s cieľom vytvoriť zisk,

            b. využívané na činnosť nepodnikateľskú, neziskovú alebo verejnoprospešnú.

B. Pozemky v extraviláne obce:
            a. využívané na rekreačné účely,
            b. využívané na podnikateľskú činnosť,
            c. využívané na poľnohospodársku výrobu. 

8.  Cenové podmienky:
Pre nájom pozemkov v členení podľa odseku 7. sa použijú tieto sadzby nájomného:
   

a) 5,- €/m2/rok pre pozemky A.a., B.b.
      b) 1,- €/m2/rok pre pozemky A.b. 
            c) 2,- €/m2/rok pre pozemky B.a.
          d) cena úradne stanovená pre bonitnú triedu pre pozemky B.c.
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Článok XI.
Záverečné ustanovenia

Článok XI. sa dopĺňa o odsek 3. a 4.:
3.  Tento  dodatok  č.  1  k  VZN  č.  85/2009  bol  schválený  Obecným  zastupiteľstvom 
v Smižanoch dňa 2. 9. 2010 uznesením č. 420/28/2010 a bude zverejnený na úradnej tabuli 
obce po dobu 15 dní odo dňa jeho schválenia.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2011.

V Smižanoch 2. 9. 2010

   Ing. Michal Kotrady

        starosta obce

Vyvesené: 10.8. 2010

Zvesené:
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