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Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 26. 8. 2022 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 26. 8. 2022 
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Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Trnovec nad Váhom, Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom 

- elektronicky na adresu: prednosta@trnovecnadvahom.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

Schválené všeobecne záväzné nariadenie na rokovaní OZ obce dňa: 12. 9. 2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 13. 9. 2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1. 1. 2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. a), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so 



zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 443/2010 Z. z. o 
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/2022 

o doplnení a zmene  
 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 

o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom 

 
Čl. I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnovec nad Váhom č. 6/2019 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

V § 3 ods. 2 písm. a) sa na konci dopĺňa za textom 

„ alebo ak na byte alebo dome, ktorého je spoluvlastníkom v podiele väčšom ako jedna polovica je 

vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti.“ 

 

V § 3 ods. 2 písm. e) sa na konci dopĺňa textom 

„za spoločne posudzované deti sa na účely tohto VZN považujú vlastné deti žiadateľa, žiadateľom 

osvojené deti alebo deti zverené žiadateľovi do pestúnskej starostlivosti“ 

 

V § 5 ods. 6 sa ruší bodka a dopĺňa sa text 

„v lehote najneskôr 2 mesiace pred ukončením nájomnej zmluvy.“ 

 
Čl. II 

Účinnosť 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 12. 9. 2022 uznesením číslo 333/2022 a nadobúda účinnosť 
dňom 01. 01. 2023. 
 
 
V Trnovci nad Váhom dňa 13. 9. 2022 
 

 

Mgr. Oliver Berecz 

   starosta obce 


