
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves

č.   1/2011

  zo dňa 5.4.2011

o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 1/2004 zo dňa 30.3.2004 
o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely. 

Miestne  zastupiteľstvo  Mestskej časti  Bratislava - Karlova  Ves v  zmysle § 15 ods. 2 
písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. a) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie: 

Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 1/2004 zo dňa 
30.3.2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely 
na území Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves sa mení a dopĺňa takto : 

1. V § 3 ods.1., prvá veta ) sa dopĺňa nasledovne: „s poukazom na ustanovenie § 9a ods.9 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov“.

2.   V § 3 ods.2 písm. a) sa slová „25,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 0,99 EUR“ 

3.   V § 3 ods.2 písm. b) sa slová „20,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 0,78 EUR“  

4.   V § 3 ods.2 písm. c) sa slová „15,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 0,59 EUR“  

5.   V § 3 ods.2 písm. d) sa slová „50,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 1,97 EUR“  

6.   V § 3 ods.2 písm. e) sa slová „25,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 0,99 EUR“  

7.   V § 3 ods.3 sa slová „50,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 1,97 EUR“  

8.  V § 3 ods.5 sa slová „25,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 0,99 EUR“  

9.  § 3  sa dopĺňa o ods. 6, ktorý znie: „Výška nájomného na pozemky pod predajnými stánkami  
  vyplývajúca z doteraz platných nájomných zmlúv sa zvyšuje o sumu dane z príjmu vo výške 
 19 %“.

Čl. II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  01.05. 2011.        

      .     
   

Ing. Iveta Hanulíková



starostka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 MČ Bratislava - Karlova Ves  bolo
na úradnú tabuľu vyvesené: 05. 04. 2011
z úradnej tabule zvesené: 20. 04. 2011

a nadobudlo účinnosť dňom: 01. 05. 2011

JUDr. Rastislav Velček
prednosta miestneho úradu


