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Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  na svojom  zasadnutí konanom  dňa  08.06.2016 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  
 
1.  u r č u j e   
 
 
1.1 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 18  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   
Jozefa Kocúra  na dobu určitú  1 rok s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení dvoch 
podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005, 
- s podmienkou, že v prípade, ak v dobe uzatvárania zmluvy bude nájomca v omeškaní 
s platbou za ubytovanie, uzatvorí Dohodu o uznaní dlhu a spôsobe jeho splácania 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
O d ô v o d n e n i e :  
      Mesto Trenčín má vo vlastníctve 10 ubytovacích zariadení na ulici Kasárenská 1725/5A 
v Trenčíne. 
  
     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 nájme montovaných obytných buniek sa 
postupuje rovnako. 
 
1.2 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 19  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   
Bohuslava Cicka  na dobu určitú  1 rok s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení 
dvoch podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005, 
- s podmienkou, že v prípade, ak v dobe uzatvárania zmluvy bude nájomca v omeškaní 
s platbou za ubytovanie, uzatvorí Dohodu o uznaní dlhu a spôsobe jeho splácania 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
O d ô v o d n e n i e :  
      Mesto Trenčín má vo vlastníctve 10 ubytovacích zariadení na ulici Kasárenská 1725/5A 
v Trenčíne. 
  
     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 nájme montovaných obytných buniek sa 
postupuje rovnako. 
 
1.3 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 20  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   
Mariána Rozkydala  na dobu neurčitú s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení dvoch 
podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005, 
 



ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
O d ô v o d n e n i e :  
      Mesto Trenčín má vo vlastníctve 10 ubytovacích zariadení na ulici Kasárenská 1725/5A 
v Trenčíne. 
 Nájomca má aj v súčasnej dobe uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú, pretože montovaná 
obytná bunka mu bola pridelená na základe rozsudku Okresného súdu v Trenčíne ako náhradné 
prístrešie za byt, ktorý bol povinný vypratať. 
  
     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 nájme montovaných obytných buniek sa 
postupuje rovnako. 
 
1.4 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 21  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   Máriu 
Slobodovú  na dobu určitú  1 rok s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení dvoch 
podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005, 
- s podmienkou, že v prípade, ak v dobe uzatvárania zmluvy bude nájomca v omeškaní 
s platbou za ubytovanie, uzatvorí Dohodu o uznaní dlhu a spôsobe jeho splácania 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
O d ô v o d n e n i e :  
      Mesto Trenčín má vo vlastníctve 10 ubytovacích zariadení na ulici Kasárenská 1725/5A 
v Trenčíne. 
  
     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 nájme montovaných obytných buniek sa 
postupuje rovnako. 
 
1.5 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 1-izb. bunky č. 22  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   Soňu 
Kokiovú  na dobu určitú  2 roky s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení dvoch 
podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
0,996 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005, 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
O d ô v o d n e n i e :  
      Mesto Trenčín má vo vlastníctve 10 ubytovacích zariadení na ulici Kasárenská 1725/5A 
v Trenčíne. 
  
     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 nájme montovaných obytných buniek sa 
postupuje rovnako. 
 
1.6 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 23  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   
Ľuboša Praženku a manž. Máriu na dobu určitú  1 rok s účinnosťou deň nasledujúci po 



kumulatívnom splnení dvoch podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia stavby montovaných obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka   za   nájomné vo výške 1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia 
Mestskej rady v Trenčíne č. 886, konanej dňa 19.05.2005, 
- s podmienkou, že v prípade, ak v dobe uzatvárania zmluvy budú nájomcovia v omeškaní 
s platbou za ubytovanie, uzatvoria Dohodu o uznaní dlhu a spôsobe jeho splácania 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
O d ô v o d n e n i e :  
      Mesto Trenčín má vo vlastníctve 10 ubytovacích zariadení na ulici Kasárenská 1725/5A 
v Trenčíne. 
  
     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 nájme montovaných obytných buniek sa 
postupuje rovnako. 
 
1.7 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 24  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   Máriu 
Kotlárovú na dobu určitú  1 rok s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení dvoch 
podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek  a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005, 
- s podmienkou, že v prípade, ak v dobe uzatvárania zmluvy bude nájomca v omeškaní 
s platbou za ubytovanie, uzatvorí Dohodu o uznaní dlhu a spôsobe jeho splácania 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
O d ô v o d n e n i e :  
      Mesto Trenčín má vo vlastníctve 10 ubytovacích zariadení na ulici Kasárenská 1725/5A 
v Trenčíne. 
  
     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 nájme montovaných obytných buniek sa 
postupuje rovnako. 
 
1.8 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 25  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   Ivana 
Bezdeka na dobu určitú  1 rok s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení dvoch 
podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005, 
- s podmienkou, že v prípade, ak v dobe uzatvárania zmluvy bude nájomca v omeškaní 
s platbou za ubytovanie, uzatvorí Dohodu o uznaní dlhu a spôsobe jeho splácania 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
O d ô v o d n e n i e :  
      Mesto Trenčín má vo vlastníctve 10 ubytovacích zariadení na ulici Kasárenská 1725/5A 
v Trenčíne. 
  
     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 nájme montovaných obytných buniek sa 
postupuje rovnako. 
 
1.9 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 26  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   
Tomáša Kučeru na dobu určitú  1 rok s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení dvoch 
podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005, 
- s podmienkou, že v prípade, ak v dobe uzatvárania zmluvy bude nájomca v omeškaní 
s platbou za ubytovanie, uzatvorí Dohodu o uznaní dlhu a spôsobe jeho splácania 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
O d ô v o d n e n i e :  
      Mesto Trenčín má vo vlastníctve 10 ubytovacích zariadení na ulici Kasárenská 1725/5A 
v Trenčíne. 
  
     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 nájme montovaných obytných buniek sa 
postupuje rovnako. 
 
 
2.  s c h v a ľ u j e   
 
2.1 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 18  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   
Jozefa Kocúra  na dobu určitú  1 rok s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení dvoch 
podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005, 
- s podmienkou, že v prípade, ak v dobe uzatvárania zmluvy bude ubytovaný v omeškaní 
s platbou za ubytovanie, uzatvorí Dohodu o uznaní dlhu a spôsobe jeho splácania 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................................  605,90 €  
 
2.2 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 19  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   
Bohuslava Cicka  na dobu určitú  1 rok s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení 
dvoch podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005, 
- s podmienkou, že v prípade, ak v dobe uzatvárania zmluvy bude nájomca v omeškaní 
s platbou za ubytovanie, uzatvorí Dohodu o uznaní dlhu a spôsobe jeho splácania 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................................  605,90 €  
 
2.3 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 20  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   
Mariána Rozkydala  na dobu neurčitú s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení dvoch 
podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................................  605,90 €  



2.4 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 21  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   Máriu 
Slobodovú  na dobu určitú  1 rok s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení dvoch 
podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005, 
- s podmienkou, že v prípade, ak v dobe uzatvárania zmluvy bude nájomca v omeškaní 
s platbou za ubytovanie, uzatvorí Dohodu o uznaní dlhu a spôsobe jeho splácania 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................................  605,90 €  
 
2.5 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 1-izb. bunky č. 22  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   Soňu 
Kokiovú  na dobu určitú  2 roky s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení dvoch 
podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
0,996 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................................  363,54 €  
 
2.6 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 23  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   
Ľuboša Praženku a manž. Máriu na dobu určitú  1 rok s účinnosťou deň nasledujúci po 
kumulatívnom splnení dvoch podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia stavby montovaných obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka   za   nájomné vo výške 1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia 
Mestskej rady v Trenčíne č. 886, konanej dňa 19.05.2005, 
- s podmienkou, že v prípade, ak v dobe uzatvárania zmluvy budú nájomcovia v omeškaní 
s platbou za ubytovanie, uzatvoria Dohodu o uznaní dlhu a spôsobe jeho splácania 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................................  605,90 €  
 
2.7 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 24  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   Máriu 
Kotlárovú na dobu určitú  1 rok s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení dvoch 
podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005, 
- s podmienkou, že v prípade, ak v dobe uzatvárania zmluvy bude nájomca v omeškaní 
s platbou za ubytovanie, uzatvorí Dohodu o uznaní dlhu a spôsobe jeho splácania 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................................  605,90 €  
 
2.8 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 25  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   Ivana 
Bezdeka na dobu určitú  1 rok s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení dvoch 
podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005, 
- s podmienkou, že v prípade, ak v dobe uzatvárania zmluvy bude nájomca v omeškaní 
s platbou za ubytovanie, uzatvorí Dohodu o uznaní dlhu a spôsobe jeho splácania 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................................  605,90 €  
 
2.9 prenájom   nehnuteľnosti  -  montovanej obytnej 2-izb. bunky č. 26  v sociálnom zariadení so  
súpisným  číslom 1725,  orientačným    číslom   5A,   na    ulici   Kasárenská   v   Trenčíne  pre   
Tomáša Kučeru na dobu určitú  1 rok s účinnosťou deň nasledujúci po kumulatívnom splnení dvoch 



podmienok, a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby montovaných 
obytných buniek a zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka   za   nájomné vo výške 
1,66 €  za   každý   deň   nájmu,   vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, 
konanej dňa 19.05.2005, 
- s podmienkou, že v prípade, ak v dobe uzatvárania zmluvy bude nájomca v omeškaní 
s platbou za ubytovanie, uzatvorí Dohodu o uznaní dlhu a spôsobe jeho splácania 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................................  605,90 €  
 
 
Stanovisko KSVaVP   : komisia sa bude opätovne zaoberať problematikou uzavretia 

  nových nájomných zmlúv na Kasárenskej ul. na zasadnutí  
  dňa 07.06.2016 a stanovisko komisie bude tlmočené priamo  
  na zasadnutí MsZ     

Dopad na rozpočet   : príjem 
Návrh je v súlade s PHSR 
 
 
 

Na základe uvedeného Mestský úrad v Trenčíne navrhuje schváliť uznesenie tak  ako je 
uvedené v návrhu. 


