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Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 19.09.2013 podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade
s článkom 4 bod 7 VZN č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta
Trenčín a

1.1. u r č u j e
1.1.1.prenájom nehnuteľnosti - 1-izbového bytu č. 49 v dome so súpisným číslom 6690,
orientačným číslom 33, na ulici Východná
v Trenčíne pre nájomcu Vlastu Mičkovú
na dobu určitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená
do 30.09.2016 za cenu regulovaného nájmu 67,85 €/mesiac
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 61 bytových jednotiek na Ul. Východná 6690/31, 33, ktoré boli
postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.
Na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní, ktorý sa v § 12, ods. 3 a ods. 4 písm. a) zaoberá opakovaným uzatvorením
nájomnej zmluvy, pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z.
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu neprevyšuje trojnásobok životného
minima.
V zmysle článku 4 bod 7) VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, predmetom ktorých je
prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude vždy považovať za prípad
hodný osobitného zreteľa. Pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní sa postupuje rovnako.

1.1.2.prenájom nehnuteľnosti - 1-izbového bytu č. 39 v dome so súpisným číslom 6690,
orientačným číslom
33, na ulici Východná v Trenčíne pre nájomcu Vieru Majerovú
na dobu určitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená
do 31.10.2016 za cenu regulovaného nájmu 67,85 €/mesiac
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 61 bytových jednotiek na Ul. Východná 6690/31, 33, ktoré boli
postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.
Na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní, ktorý sa v § 12, ods. 3 a ods. 4 písm. a) zaoberá opakovaným uzatvorením
nájomnej zmluvy, pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z.
Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje triapolnásobok životného
minima,
- neporušil podmienky uvedené v zmluve o nájme,
- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu.
V zmysle článku 4 bod 7) VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, predmetom ktorých je
prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude vždy považovať za prípad
hodný osobitného zreteľa. Pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní sa postupuje rovnako.

1.2. s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľností - byty v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 33,
na ulici Východná
v Trenčíne
pre nájomcov
na dobu určitú s účinnosťou
odo dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená
1.2.1. 1-izbový byt č. 49 pre nájomcu Vlastu Mičkovú do 30.09.2016,
za cenu regulovaného nájmu 67,85 €/mesiac
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................... 814,20 €

1.2.2. 1-izbový byt č. 39 pre nájomcu Vieru Majerovú do 31.10.2016,
za cenu regulovaného nájmu 67,85 €/mesiac
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................... 814,20 €
Stanovisko KSVaVP
Dopad na rozpočet
Návrh je v súlade s PHSR

: odporúča zo dňa 17.07.2013
: príjem

Mestská rada v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 05.09.2013 prerokovala návrh na prenájom
nehnuteľnosti a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť uznesenie tak, ako je
uvedené v návrhu.

2.1. u r č u j e
prenájom nehnuteľnosti - 1-izbového bytu č. 14 v dome so súpisným číslom 1725, orientačným
číslom 5A, na ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcu Janu Hunkovú na dobu určitú
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená do 24.05.2014
za cenu regulovaného nájmu 25,09 €/mesiac
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 16 bytových jednotiek na Ul. Kasárenská 1725/5A, ktoré boli
postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.
Na predmetné byty sa vzťahuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní, ktorý sa v § 12, ods. 3 a ods. 4 písm. a) zaoberá opakovaným uzatvorením
nájomnej zmluvy, pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z.
Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku dňa 17.07.2013 odporučila žiadosti o predĺženie
zmluvy vyhovieť s podmienkou, že bude zrealizovaný s menovanou Janou Hunkovou splátkový
kalendár z dôvodu nedoplatku na nájomnom a tým sa menovaná zaviaže, že dlh bude splácať.
-Dohoda o uznaní dlhu a spôsobe jeho úhrady bola uzatvorená dňa 09.08.2013, splátkový kalendár
nedoplatku na nájomnom je na obdobie od 08/2013 do 03/2014 v ôsmych splátkach.
Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje triapolnásobok životného
minima,
- neporušil podmienky uvedené v zmluve o nájme,

V zmysle článku 4 bod 7) VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, predmetom ktorých je
prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude vždy považovať za prípad
hodný osobitného zreteľa. Pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní sa postupuje rovnako.

2.2. s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľnosti - 1-izbového bytu č. 14 v dome so súpisným číslom 1725, orientačným
číslom 5A, na ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcu Janu Hunkovú na dobu určitú
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená do 24.05.2014
za cenu regulovaného nájmu 25,09 €/mesiac
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................................................... 301,08 €

Stanovisko KSVaVP
: odporúča zo dňa 17.07.2013
s podmienkou, že bude zrealizovaný s menovanou Janou Hunkovou splátkový kalendár
z dôvodu nedoplatku na nájomnom a tým sa menovaná zaviaže, že dlh bude splácať.
-Dohoda o uznaní dlhu a spôsobe jeho úhrady bola uzatvorená dňa 09.08.2013, splátkový kalendár
nedoplatku na nájomnom je na obdobie od 08/2013 do 03/2014 v ôsmych splátkach.

Dopad na rozpočet
Návrh je v súlade s PHSR

: príjem

Mestská rada v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 05.09.2013 prerokovala návrh na prenájom
nehnuteľnosti a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť uznesenie tak, ako je
uvedené v návrhu.

