
O P R A V A   U Z N E S E N I A 
č. 1589 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  

konaného dňa 26.09.2018 

 
Na základe zistenia zamestnanca útvaru majetku mesta, že v uznesení MsZ v Trenčíne č. 1589 

zo dňa 26.09.2018 je formálna chyba, nesprávne uvedená dĺžka nájomného v texte pre celkové 
nájomné, ktoré je vyrátané za rok, ku ktorej došlo pri príprave materiálov kopírovaním,  

 
 

sa uznesenie MsZ v Trenčíne  č. 1589 zo dňa 26.09.2018 
 
 

k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu  
 
opravuje takto:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1. u r č u j e  
 

1.6 prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 43 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 

číslom 33, na ulici Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Iveta Niejadlíková na  dobu určitú – 2 roky, odo 

dňa 01.11.2018 do 31.10.2020, za cenu regulovaného nájmu 92,05 €/mesiac, s tým, že 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. 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov 

O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 61 bytových jednotiek  na Ul. Východná 6690/31,33, ktoré boli 

postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky. 

      Na predmetné byty sa vzťahuje zákon  č. 443/2010 Z. z.  o dotáciách na rozvoj 

bývania  a o sociálnom bývaní, ktorý  sa  v § 12, ods. 3  a  ods. 4 písm. a) a b)  zaoberá opakovaným 

uzatvorením nájomnej zmluvy,  pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v zákone          č. 

443/2010 Z. z. 

Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu neprevyšuje tri a pol násobok životného 
minima, 

- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu a  
- neporušil ostatné podmienky uvedené v Zmluve o nájme bytu. 

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



2. s c h v a ľ u j e 

 
2.6 prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 43 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 

číslom 33, na ulici Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Iveta Niejadlíková na  dobu určitú – 2 roky, odo 

dňa 01.11.2018 do 31.10.2020, za cenu regulovaného nájmu 92,05 €/mesiac, s tým, že 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. 

Celkové 6-mesačné nájomné predstavuje ......................................................................    1.104,60 € 

 
sa nahrádza textom: 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 

1. u r č u j e  
 
 

1.6 prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 43 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 

číslom 33, na ulici Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Iveta Niejadlíková na  dobu určitú – 2 roky, odo 

dňa 01.11.2018 do 31.10.2020, za cenu regulovaného nájmu 92,05 €/mesiac, s tým, že 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. 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov 

O d ô v o d n e n i e :  

Mesto  Trenčín má vo vlastníctve 61 bytových jednotiek  na Ul. Východná 6690/31,33, ktoré boli 

postavené za podpory ŠFRB a dotácie z Ministerstva  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky. 

      Na predmetné byty sa vzťahuje zákon  č. 443/2010 Z. z.  o dotáciách na rozvoj 

bývania  a o sociálnom bývaní, ktorý  sa  v § 12, ods. 3  a  ods. 4 písm. a) a b)  zaoberá opakovaným 

uzatvorením nájomnej zmluvy,  pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v zákone          č. 

443/2010 Z. z. 

Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu neprevyšuje tri a pol násobok životného 
minima, 

- riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu a  
- neporušil ostatné podmienky uvedené v Zmluve o nájme bytu. 

 



      V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, predmetom ktorých 
je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude vždy považovať za prípad 
hodný osobitného zreteľa. 
 
2. s c h v a ľ u j e 

 
2.6 prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 43 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 

číslom 33, na ulici Východná  v Trenčíne  pre nájomcu  Iveta Niejadlíková na  dobu určitú – 2 roky, odo 

dňa 01.11.2018 do 31.10.2020, za cenu regulovaného nájmu 92,05 €/mesiac, s tým, že 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. 

Celkové ročné nájomné predstavuje ......................................................................    1.104,60 € 

 

  

 
 
 
Mgr. Richard Rybníček           Ing. Jaroslav Pagáč 
      primátor mesta           prednosta mestského úradu 
 
 
 
 
 
Dňa: ....................................        Dňa: ......................................... 
 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa 19.10.2018  

 


