
                                                                                                           

Dodatok  č. 3 
 

k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných 

bytových domoch postavených s podporou štátu.  

 

Mesto Rajec podľa § 6 a § 11, ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa zákona č. 150/2013 Z.z. 

o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o 

dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva tento 

DODATOK č. 3 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Rajec č. 6/2014. 

 

1. Mení  sa Príloha č. 1 pre nájomný bytový dom na ul. Lúčnej s.č. 1132 nasledovne: .   

Ročná výška  nájomného sa určuje pre byty na  prízemí vo výške 3,9 % z obstarávacej ceny bytu 

a pre ostatné  byty vo výške  4,2 % z obstarávacej ceny bytu. 

 

2. Mení  sa Príloha č. 2 pre nájomný bytový dom na ul. Sama Chalupku s.č. 1088 nasledovne: 

Ročná výška  nájomného sa určuje pre byty na  prízemí vo výške 3,3 % z obstarávacej ceny bytu 

a pre ostatné  byty vo výške  3,6 % z  obstarávacej ceny bytu. 

 

3. Mení  sa Príloha č. 3 pre nájomný bytový dom na ul. Sama Chalupku s.č. 1089 nasledovne: 

Ročná výška  nájomného sa určuje pre byty na  prízemí vo výške 3,3 % z obstarávacej ceny bytu 

a pre ostatné  byty vo výške  3,5 % z obstarávacej ceny bytu. 

 

4. Dopĺňa sa Príloha č. 6 pre nájomný bytový dom na ul. Hollého – 33 bytových jednotiek 

nasledovne:  

Ročná výška  nájomného sa určuje pre byty na  prízemí vo výške 2,8 % z obstarávacej ceny bytu 

a pre ostatné  byty vo výške  3,0 % z obstarávacej ceny bytu. 

 

 

Plné znenie príloh č. 1,2,3 a 6 sú súčasťou Dodatku č. 3. 

 

Ostatné ustanovenia VZN č. 6/2014 vrátane Príloh č. 4-5 sa nemenia.     

Dodatok č. 3 bol schválený na zasadnutí MZ v Rajci dňa 12.12.2019 pod č. uznesenia 91/2019.  

Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 15 dňom odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli mesta.             

 
 

 

 

 

 

Ing. Milan Lipka, v. r.  

   primátor mesta        
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