Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka

č. 2 / 1998
zo dňa 26.5.1998
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti
Bratislava-Dúbravka č. 4/1994 zo dňa 12.4.1994
o Fonde rozvoja bývania M.č. Bratislava - Dúbravka.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka sa uznieslo :
čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/1994 zo dňa
12.4.1994 o Fonde rozvoja bývania M.č. Bratislava - Dúbravka sa mení a dopĺňa takto :
1.

§ 3 ods. 1 správne znie :
Prostriedky fondu možno použiť na :

2.

a)

financovanie výstavby a obnovy technickej infraštruktúry mestskej časti,

b)

bytovú výstavbu a výstavbu zariadení na sociálne ubytovanie obyvateľov,
majúcich trvalé bydlisko na území M.č. Bratislava - Dúbravka, ktorí sú
občanmi Slovenskej republiky,

c)

obnovu bytového fondu a súvisiacich nebytových priestorov, zverených
do správy M.č. Bratislava - Dúbravka zverovacím protokolom Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy,

d)

schválené stavebné úpravy bytových domov na území M.č. BratislavaDúbravka,

e)

úhradu nákladov spojených s predajom bytov.

§ 3 ods. 2 znie :
Použitie prostriedkov fondu upravuje Štatút Fondu rozvoja bývania Mestskej
časti Bratislava-Dúbravka, schválený Miestnym zastupiteľstvom dňa 26.5.1998
uznesením č. 569 MZ.
čl. II
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť
1.6.1998.
Ing. Otto Riesz
starosta
Mestskej
Bratislava - Dúbravka

časti

Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka

č. 4 / 1994
zo dňa 12.4.1994
o Fonde rozvoja bývania Mestskej časti
Bratislava – Dúbravka.
(úplné znenie)
____________________________________________________________________

Miestne zastupiteľstvo M.č. Bratislava - Dúbravka v súlade s § 30 zákona NR SR
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :
§1
Toto nariadenie upravuje :
a)

zriadenie Fondu rozvoja bývania M.č. Bratislava-Dúbravka,

b)

spôsob nakladania s výnosmi z prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov,
pozemkov, na ktorých sú postavené a ktoré k nim prislúchajú, na nájomcov bytov
a nebytových priestorov a na iné osoby.
§2

Zriaďuje sa Fond rozvoja bývania M.č. Bratislava-Dúbravka ako účelový mimorozpočtový
peňažný fond.
§3
1/

Prostriedky fondu možno použiť na :
a)

financovanie výstavby a obnovy technickej infraštruktúry mestskej časti,

b)

bytovú výstavbu a výstavbu zariadení na sociálne ubytovanie obyvateľov,
majúcich trvalé bydlisko na území M.č. Bratislava- Dúbravka, ktorí sú občanmi
Slovenskej republiky,

c)

obnovu bytového fondu a súvisiacich nebytových priestorov zverených do
správy M.č. Bratislava-Dúbravka zverovacím protokolom Magistrátu hl. mesta
SR Bratislavy,

d)

schválené stavebné úpravy bytových domov na území M.č. BratislavaDúbravka

e)

úhradu nákladov spojených s predajom bytov.

2/

Použitie prostriedkov fondu upravuje Štatút Fondu rozvoja bývania Mestskej časti
Bratislava - Dúbravka, schválený Miestnym zastupiteľstvom dňa 26.5.1998
uznesením č. 569 MZ.
§4

Príjmami fondu sú :
a)

podiel výnosov z prevodu vlastníctva bytov a pozemkov, na ktorých sú byty postavené a prislúchajúcich pozemkov, zverených do správy M.č. Dúbravka,

b)

podiel z výnosov z prevodu vlastníctva nebytových priestorov a pozemkov, na
ktorých sú nebytové priestory postavené vrátane prislúchajúcich pozemkov.
§5

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 1.5.1994, zmeny a doplnky
dňom 1.6.1998.

Ing. Otto Riesz
starosta
Mestskej
Bratislava - Dúbravka

časti

