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M���� M������ 	� 
������ �������	�� �����	���� ����a �lánku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a pod�a § 6 ods. 1 zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a pod�a zákona �. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
zákona �. 504/2003 Z.z. o nájme po�nohospodárskych pozemkov, po�nohospodárskeho 
podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov a Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Malacky �. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky �. 5/2015 
ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky �. 2/2012 

o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta 

Malacky 

§ 1  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky �. 2/2012 o prenájme pozemkov, 
nebytových priestorov a ostatného majetku 
vo vlastníctve mesta Malacky sa mení a 
dop��a nasledovne : 

1. V § 4 odsek 2 písm. e) znie: 
„e) cena nájmu za po�nohospodárske 
pozemky (vedené v katastri nehnute�ností 
ako orná pôda, trvalé trávnaté porasty, 
záhrada, vinica, ostatná plocha) �iní 
v intraviláne mesta minimálne 5 % 
z hodnoty pozemku ur�eného pod�a 
bonitovaných pôdnoekologických 
jednotiek2/rok a v extraviláne mesta 
minimálne 2,5 % z hodnoty pozemku 
ur�eného pod�a bonitovaných 
pôdnoekologických jednotiek/rok. 

Poznámka pod �iarou k odkazu 2 znie: 
„2 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR �. 
38/2005 Z. z. o ur�ení hodnoty pozemkov 
a porastov na nich na ú�ely pozemkových úprav.“ 

2. V § 4 odsek 2 sa v písm. f) sa za slovné 
spojenie „pod garážami“ dop��a text „a 
drobnými stavbami3“. 

Poznámka pod �iarou k odkazu 3 znie: 
„3 § 139b zákona �. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov“ 

§  2 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky �. 5/2015, ktorým sa mení a dop��a 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky �. 2/2012 o prenájme pozemkov, 
nebytových priestorov a ostatného majetku 
vo vlastníctve mesta Malacky (�alej len 
„nariadenie“) bolo schválené uznesením 
Mestského zastupite�stva v Malackách �. 
33/2015 d�a 26. Marca 2015. 

(2)  Toto   nariadenie   nadobúda   ú�innos�
15. d�om odo d�a jeho vyvesenia  na 
úradnej tabuli mesta Malacky. 

V Malackách,.02.04.2015 

JUDr. Ing. Juraj �íha, PhD.           
           primátor mesta




