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Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  na svojom  zasadnutí konanom  dňa  16.09.2015 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  -  2-izbového bytu č. 10  v dome so súpisným číslom 6690, 
orientačným číslom  31, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcov  Miroslava Granačku a manž. 
Lenku na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  
zverejnená do 30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 99,52 €/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 
 
O d ô v o d n e n i e :  

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) a b)  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 ostatné 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. 
 
 
1.2 prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 21  v dome so súpisným číslom 6690, 
orientačným číslom  31, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Katarínu Hulínovú na  dobu 
určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená do 
30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 151,33 €/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 
 
O d ô v o d n e n i e :  
      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) a b)  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 ostatné 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. 
 
 
1.3 prenájom nehnuteľnosti  -  2-izbového bytu č. 40  v dome so súpisným číslom 6690, 
orientačným číslom  33, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Tatianu Kotlárikovú na  dobu 
určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená do 
30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 99,52 €/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 
 
O d ô v o d n e n i e :  
      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) a b)  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 ostatné 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. 
 
 
1.4 prenájom nehnuteľnosti  -  4-izbového bytu č. 36  v dome so súpisným číslom 2425, 
orientačným číslom  5, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Mareka Brtka na  dobu neurčitú   
za cenu regulovaného nájmu 89,79 €/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 
 
O d ô v o d n e n i e :  
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 ostatné podmienky uvedené v zmluve o nájme, 
- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. 

 
Nájomcom predmetného bytu je p. Brtko od 01.10.2010. Predtým boli nájomcami jeho rodičia a to 

od roku 1988 (Mestský bytový podnik pridelil tento byt ako služobný), následne v roku 1997 uzatvorili 
zmluvu s TEBYS spol. s r.o. na dobu neurčitú. Po rozvode rodičov zostal v byte s matkou, vznikli 
nedoplatky na nájomnom a v roku 2008 bol nájom bytu ukončený výpoveďou. V roku 2009 požiadala 
matka nájomcu o obnovenie nájmu, ale Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku to neodporučila, 
pretože matka nájomcu neuhradila poplatok z omeškania. P. Brtko roku 2010 požiadal o nájom tohto 
bytu s tým, že o nedoplatkoch nevedel až kým nedostal predvolanie na súd vo veci vypratania bytu. 
Všetky pohľadávky (cca 1500,- €) vrátane poplatkov z omeškania (cca 3050,- €) uhradil dňa 
11.06.2010. p. Brtko opakovane žiadal o uzatvorenie zmluvy na dobu neurčitú. Komisia sociálnych 
vecí a verejného poriadku odporučila prenájom na dobu neurčitú. 
      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. 



1.5 prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 47  v dome so súpisným číslom 6690, 
orientačným číslom  33, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Martinu Korbelovú na  dobu 
určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená do 
30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 155,78 €/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 
 
O d ô v o d n e n i e :  
      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) a b)  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 ostatné podmienky uvedené v zmluve o nájme, 
- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. 

 
P. Korbelová je v súčasnej dobe nájomcom 2-izbového bytu č. 45 v dome so súpisným číslom 

6690, orientačným číslom  33, na ulici  Východná  v Trenčíne. V roku 2013 požiadala o výmenu bytu  
za väčší z dôvodu, že staršia dcéra je školopovinná a potrebuje vlastnú izbu. Komisia sociálnych vecí 
a verejného poriadku odporučila výmenu bytov. 

 
      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. 
 
 
1.6 prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 41  v dome so súpisným číslom 6690, 
orientačným číslom  33, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Janu Hudecovú na  dobu určitú   
s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená do 30.09.2017 
za cenu regulovaného nájmu 150,73 €/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 
 
O d ô v o d n e n i e :  
      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 § 22, ods. 3, 4 a 5  zaoberá podmienkami  a rozsahom 
poskytovania sociálneho bývania v byte.  
 
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. 
 
 
 
 



2.  s c h v a ľ u j e   
 
2.1 prenájom nehnuteľnosti  -  2-izbového bytu č. 10  v dome so súpisným číslom 6690, 
orientačným číslom  31, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcov  Miroslava Granačku a manž. 
Lenku na  dobu určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  
zverejnená do 30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 99,52 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................................  1.194,24 €  
 
2.2 prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 21  v dome so súpisným číslom 6690, 
orientačným číslom  31, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Katarínu Hulínovú na  dobu 
určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená do 
30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 151,33 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ..............................................................................  1.815,96 €  
 
2.3 prenájom nehnuteľnosti  -  2-izbového bytu č. 40  v dome so súpisným číslom 6690, 
orientačným číslom  33, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Tatianu Kotlárikovú na  dobu 
určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená do 
30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 99,52 €/mesiac  
Celkové ročné nájomné predstavuje ..............................................................................  1.194,24 €  
 
2.4 prenájom nehnuteľnosti  -  4-izbového bytu č. 36  v dome so súpisným číslom 2425, 
orientačným číslom  5, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Mareka Brtka na  dobu neurčitú   
za cenu regulovaného nájmu 89,79 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................................................  1.077,48 € 
 
2.5 prenájom nehnuteľnosti  -  3-izbového bytu č. 47  v dome so súpisným číslom 6690, 
orientačným číslom  33, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Martinu Korbelovú na  dobu 
určitú   s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená do 
30.09.2017 za cenu regulovaného nájmu 155,78 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ..............................................................................  1.869,36 € 
 
2.6 prenájom nehnuteľnosti -  3-izbového bytu č. 41  v dome so súpisným číslom 6690, 
orientačným číslom  33, na ulici  Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Janu Hudecovú na  dobu určitú   
s účinnosťou  odo  dňa nasledujúceho   po  dni,  v ktorom   bude  zmluva  zverejnená do 30.09.2017 
za cenu regulovaného nájmu 150,73 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................................................  1.808,76 € 
 
Stanovisko KSVaVP   : odporúča zo dňa 08.07.2015 a 12.08.2015     
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. 


