
    Mesto Trenčín  má  zámer  prenajať  nasledovné   nehnuteľnosti 
vo  vlastníctve  Mesta Trenčín podľa  § 9a  ods.9.  písm. c)   zákona 
č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a to: 
 
1/ 1-izbový byt č. 1 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre  nájomcu  Andrea   Balážová   na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 101,76 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................   1.221,12 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  
            Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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/ 1-izbový byt č. 3 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcov  Michal Pavuk a manželka Karin Pavuková na  
dobu určitú – 3 roky, odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 141,28 
€/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ....................................................   1.695,36 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 



V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľmi uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedení žiadatelia, ktorí žiadajú o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňajú finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcov, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
3/  2-izbový byt č. 4 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Viera Kováčiková na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 179,26 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...............................................   2.151,12 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 



 
4/ 2-izbový byt č. 5 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Marián Jakuš na  dobu určitú – 3 roky,   odo dňa 
účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 149,13 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................   1.789,56 €  
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
5/ 1-izbový byt č. 6 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Marta Balážová na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 101,84 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...................................................   1.222,08 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 



uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
 
6/ 1-izbový byt č. 8 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Alena Nováková na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 93,91 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................   1.126,92 €  
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
7/ 2-izbový byt č. 9 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Simona Gulišová na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 129,44 €/mesiac 



Celkové ročné nájomné predstavuje ..................................................   1.553,28 €  
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
8/ 2-izbový byt č. 10 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Martina Čutorová na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 141,51 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ....................................................   1.698,12 €  
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 



 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
9/ 2-izbový byt č. 11 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Adela Šuťaková na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 171,84 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................   2.062,08 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
10/ 1-izbový byt č. 15 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Ivan Albrecht na  dobu určitú – 3 roky,   odo dňa 
účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 98,18 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...........................................   1.178,16 € 
 
 
 
 



O d ô v o d n e n i e :  
Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 

2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
 
11/ 2-izbový byt č. 16 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Iveta Čechovská na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 171,58 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ....................................................   2.058,96 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 



Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
12/ 1-izbový byt č. 27 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Michaela Guzmová na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 133,76 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...............................................   1.605,12 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
13/ 1-izbový byt č. 28 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Zdenka Fáriková na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,34 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................   1.420,08 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
14/ 2-izbový byt č. 29 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcov  Lukáš Civáň a manželka Eva Civáňová na  
dobu určitú – 3 roky,   odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 169,31 
€/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ..................................................   2.031,72 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľmi uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
 
Uvedení žiadatelia, ktorí žiadajú o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 



- spĺňajú finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcov, 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. 
 
15/ 2-izbový byt č. 30 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcov  Štefan Klinčok a manželka Anna Klinčoková 
na  dobu určitú – 3 roky,   odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 172,27 
€/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................   2.067,24 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľmi uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedení žiadatelia, ktorí žiadajú o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňajú finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcov, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
16/ 1-izbový byt č. 31 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Gabriela Žitňanová na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,59 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ..................................................   1.423,08 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
17/ 2-izbový byt č. 32 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcov  Milan Dubina a manželka Ingrid Dubinová na  
dobu určitú – 3 roky,   odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 169,44 
€/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje .........................................   2.033,28 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľmi uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedení žiadatelia, ktorí žiadajú o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňajú finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcov, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
18/ 2-izbový byt č. 33 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Milan Fábik na  dobu určitú – 3 roky,   odo dňa 
účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 172,48 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje .........................................   2.069,76 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
19/ 1-izbový byt č. 34 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Daniela Roncová na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,41 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................   1.420,92 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 



V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
 
20/ 2-izbový byt č. 35 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcov  Roman Strempek a Zuzana Cipovová na  dobu 
určitú – 3 roky,   odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 170,38 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...................................................  2.044,56 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľmi uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedení žiadatelia, ktorí žiadajú o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňajú finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcov, 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. 
 
21/ 2-izbový byt č. 36 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Zuzana Kopuncová na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 172,04 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................   2.064,48 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
22/ 1-izbový byt č. 37 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Zdenka Schwarzová na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,77 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje .........................................   1.425,24 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 



a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
23/ 2-izbový byt č. 38 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcov  Ján Hriadel a manželka Jaroslava Hriadelová 
na  dobu určitú – 3 roky,   odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 170,00 
€/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje .............................................   2.040,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľmi uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedení žiadatelia, ktorí žiadajú o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňajú finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcov, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 



24/ 2-izbový byt č. 45 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Gabriela Červeňanová na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 169,74 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ..............................................   2.036,88 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
25/ 1-izbový byt č. 46 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Miroslav Súľovský na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,16 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje .....................................   1.417,92 € 
 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 



uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
26/ 1-izbový byt č. 47 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Gabriela Kološtová na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 133,48 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...................................................   1.601,76 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
27/ 2-izbový byt č. 48 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Petra Truhlíková na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 169,87 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje .............................................   2.038,44 € 



 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
28/ 1-izbový byt č. 49 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Nina Mojžišová na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,05 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................   1.416,60 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 



Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
29/ 2-izbový byt č. 50 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcov  Pavol Kisel a manželka Janka Kiselová na  
dobu určitú – 3 roky,   odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 172,73 
€/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...........................................   2.072,76 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľmi uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedení žiadatelia, ktorí žiadajú o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňajú finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcov, 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. 
 
30/  2-izbový byt č. 51 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Katarína Hrobárová na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 169,82 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................   2.037,84 € 
 
 
 
 



O d ô v o d n e n i e :  
Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 

2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
31/ 1-izbový byt č. 52 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Michaela Krošláková na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,05 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ....................................................   1.416,60 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 



Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
32/ 2-izbový byt č. 53 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcov  Ľubomír Klein a manželka Sára Klein na  dobu 
určitú – 3 roky,   odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 172,61 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...............................................   2.071,32 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľmi uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedení žiadatelia, ktorí žiadajú o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňajú finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcov, 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. 
 
33/  2-izbový byt č. 54 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Janka Tilandyová na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 169,61 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje .....................................................   2.035,32 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
34/  1-izbový byt č. 55 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Pavol Kubala na  dobu určitú – 3 roky,   odo dňa 
účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,00 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ..................................................   1.416,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
35/ 2-izbový byt č. 56 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Michaela Deglovičová na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 172,12 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje .............................................   2.065,44 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
36/ 2-izbový byt č. 63 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 11, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcov  Stanislav Frühauf a manželka Marta 
Frühaufová na  dobu určitú – 3 roky,   odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného 
nájmu 172,71 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ............................................   2.072,52 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľmi uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedení žiadatelia, ktorí žiadajú o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňajú finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcov, 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. 
 
37/ 1-izbový byt č. 64 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 11, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Miroslava Mitríková na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,21 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...................................................   1.418,52 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
38/ 2-izbový byt č. 65 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 11, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Monika Habániková na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 172,73 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ..................................................   2.072,76 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
39/ 1-izbový byt č. 66 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 11, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Ing. Jaroslav Kňazovický na  dobu určitú – 3 
roky,   odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,36 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ........................................................   1.420,32 € 
 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 



V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
40/ 1-izbový byt č. 67 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 11, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Mária Markovská na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 89,56 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ..................................................   1.074,72 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 



 
41/  2-izbový byt č. 68 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 11, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Adriana Vertfeinová na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 172,89 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ..................................................   2.074,68 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
42/ 1-izbový byt č. 69 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 11, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Nikola Ševčíková na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,21 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ..............................................   1.418,52 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 



uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
43/ 1-izbový byt č. 70 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 11, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  František Cibula na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 89,82 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ..................................................   1.077,84 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
44/ 2-izbový byt č. 71 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 11, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Zlatica Lazarová na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 172,68 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................   2.072,16 € 



 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
45/ 1-izbový byt č. 72 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 11, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Mária Ďurišová na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,62 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................   1.423,44 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 



Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok 
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. 
 
46/ 1-izbový byt č. 73 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 11, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu  Martin Lančarič na  dobu určitú – 3 roky,   odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 90,00 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...................................................   1.080,00 € 
 
 
O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 48 bytových jednotiek  na ul. Veľkomoravská s. č. 
2839 a or. č. 11, 13, 15 a 17, 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. 
 
V nájomnej zmluve bude uvedené, že sa uzatvára na dobu určitú – na dobu 3 rokov odo dňa 
jej účinnosti a v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní bude môcť byť nájomná zmluva jedenkrát opakovane uzatvorená, na 
dobu 1 roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej dobe nájmu, najviac však na 3 
roky (t. z. pre odstránenie pochybností sa uvádza, že jednou z podmienok opakovaného 
uzatvorenia nájomnej zmluvy je skutočnosť, že s nájomcom nebola opakovane uzatvorená 
nájomná zmluva bezprostredne po ukončení zmluvy).  O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-
mesačného regulovaného nájmu na účet mesta. 
 
Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o  uzatvorenie 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


