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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí konanom dňa 13.02.2019 podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991  Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 4 
bod 7 VZN č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Trenčín  
 
 
1.  u r č u j e   
 
 
1.1 prenájom nehnuteľnosti – 3-izbový byt č. 2 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31, na ulici Východná v Trenčíne  pre nájomcu Katarína Orságová na dobu určitú – 3 roky, 
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 156,48€/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 
nadobudnuté 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. 
 
 
1.2 prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 8 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31, na ulici Východná v Trenčíne  pre nájomcu Lucia Kováčiková na dobu určitú – 3 roky, odo 
dňa účinnosti zmluvy, 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 
nadobudnuté 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 štyri 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. 
 
1.3 prenájom nehnuteľnosti – 2-izbový byt č. 15 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31, na ulici Východná v Trenčíne  pre nájomcu Jana Mešková na dobu určitú – 3 roky, odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 99,52€/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 
nadobudnuté 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 štyri 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. 
 
1.4 prenájom nehnuteľnosti – 3-izbový byt č. 16 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31, na ulici Východná v Trenčíne  pre nájomcov Marián Čapák a manželka Jana Čapáková 
na dobu určitú – 1 rok, odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 151,33€/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 
nájomcov 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 
nadobudnuté 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. 
 
Uvedení nájomcovia, ktorí žiadajú o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu: 

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

- riadne a včas si platia predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu a  
- neporušili 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. 
 
1.5 prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 29 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31, na ulici Východná v Trenčíne  pre nájomcu Viliam Holla na dobu určitú – 3 roky, odo dňa 
účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 67,85€/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 
nadobudnuté 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 uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje štvornásobok životného 
minima 
KSV a VP zohľadnila individuálnu situáciu žiadateľa – dlhé roky pracoval v Základnej škole 
ako školník. K 30.06.2018 ukončil pracovný pomer a je potrebné uvoľniť školnícky byt. Od 
01.07.2018 je nájomca poberateľom len starobného dôchodku a nemá žiadny iný príjem. 

 
      V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, predmetom 
ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude vždy považovať za 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
1.6 prenájom nehnuteľnosti – 2-izbový byt č. 35 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 33, na ulici Východná v Trenčíne  pre nájomcu Jana Kariková na dobu určitú – 3 roky, odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 99,52€/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 
 
Nájomná zmluva bude, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č. 14/2008, so žiadateľom uzatvorená 
v prípade, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať evidovaný trvalý pobyt na území 
mesta Trenčíne.  
 
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 
nadobudnuté 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 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. 
 
1.7 prenájom nehnuteľnosti – 3-izbový byt č. 36 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 33, na ulici Východná v Trenčíne  pre nájomcu Kristína Faltínková na dobu určitú – 3 roky, 
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 150,73€/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 
 
Nájomná zmluva bude, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č. 14/2008, so žiadateľom uzatvorená 
v prípade, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať evidovaný trvalý pobyt na území 
mesta Trenčíne.  
 
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 
nadobudnuté 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 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. 
 
1.8 prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 27 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným 
číslom 15, na ulici Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu Štefan Berky na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 133,76€/mesiac, v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.1399 zo dňa 30.05.2018, 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. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného 
regulovaného nájmu na účet mesta.  
 
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 nadobudnuté 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. a v § 12 ods. 7 a ods. 8 sa zaoberá finančnou zábezpekou, ktorá nesmie presiahnuť 
výšku maximálneho 6-mesačného nájomného ustanoveného podľa osobitného predpisu. 
 
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. 
 
1.9 prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 31 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným 
číslom 15, na ulici Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu Viktória Kompasová na  dobu určitú – 3 
roky,   odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,59€/mesiac, v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.1399 zo dňa 30.05.2018, 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. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného 
regulovaného nájmu na účet mesta.  



 
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 nadobudnuté 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. a v § 12 ods. 7 a ods. 8 sa zaoberá finančnou zábezpekou, ktorá nesmie presiahnuť 
výšku maximálneho 6-mesačného nájomného ustanoveného podľa osobitného predpisu. 
 
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. 
 
1.10 prenájom nehnuteľnosti – 2-izbový byt č. 53 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným 
číslom 13, na ulici Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu Mgr. Eva Kurincová na  dobu určitú – 3 
roky,   odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 172,61€/mesiac, v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.1399 zo dňa 30.05.2018, 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. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného 
regulovaného nájmu na účet mesta.  
 
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 nadobudnuté 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. a v § 12 ods. 7 a ods. 8 sa zaoberá finančnou zábezpekou, ktorá nesmie presiahnuť 
výšku maximálneho 6-mesačného nájomného ustanoveného podľa osobitného predpisu. 
 
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. 
 
1.11 prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 64 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným 
číslom 11, na ulici Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu Mária Kučerová na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,21€/mesiac, v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.1399 zo dňa 30.05.2018, 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. 
 
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného 
regulovaného nájmu na účet mesta.  
 
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 nadobudnuté 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. a v § 12 ods. 7 a ods. 8 sa zaoberá finančnou zábezpekou, ktorá nesmie presiahnuť 
výšku maximálneho 6-mesačného nájomného ustanoveného podľa osobitného predpisu. 
 
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.  s c h v a ľ u j e   
 
2.1 prenájom nehnuteľnosti – 3-izbový byt č. 2 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31, na ulici Východná v Trenčíne  pre nájomcu Katarína Orságová na dobu určitú – 3 roky, 
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 156,48€/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 ................................................................................   1.877,76 € 
 
2.2 prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 8 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31, na ulici Východná v Trenčíne  pre nájomcu Lucia Kováčiková na dobu určitú – 3 roky, odo 
dňa účinnosti zmluvy, 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 € 
 
2.3 prenájom nehnuteľnosti – 2-izbový byt č. 15 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31, na ulici Východná v Trenčíne  pre nájomcu Jana Mešková na dobu určitú – 3 roky, odo 



dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 99,52€/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 ................................................................................    1.194,24€  
 
2.4 prenájom nehnuteľnosti – 3-izbový byt č. 16 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31, na ulici Východná v Trenčíne  pre nájomcov Marián Čapák a manželka Jana Čapáková 
na dobu určitú – 1 rok, odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 151,33€/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 
nájomcov minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................................................  1.815,96 € 
 
2.5 prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 29 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 31, na ulici Východná v Trenčíne  pre nájomcu Viliam Holla na dobu určitú – 3 roky, odo dňa 
účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 67,85€/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 ................................................................................      814,20 €  
 
2.6 prenájom nehnuteľnosti – 2-izbový byt č. 35 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 33, na ulici Východná v Trenčíne  pre nájomcu Jana Kariková na dobu určitú – 3 roky, odo 
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 99,52€/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 ..........................................................................    1.194,24 €  
 
2.7 prenájom nehnuteľnosti – 3-izbový byt č. 36 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným 
číslom 33, na ulici Východná v Trenčíne  pre nájomcu Kristína Faltínková na dobu určitú – 3 roky, 
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 150,73€/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 ................................................................................   1.808,76 €  
 
2.8 prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 27 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným 
číslom 15, na ulici Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu Štefan Berky na  dobu určitú – 3 roky,   



odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 133,76€/mesiac, v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.1399 zo dňa 30.05.2018, 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 ................................................................................   1.605,12 € 
 
2.9 prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 31 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným 
číslom 15, na ulici Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu Viktória Kompasová na  dobu určitú – 3 
roky,   odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,59€/mesiac, v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.1399 zo dňa 30.05.2018, 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 ................................................................................   1.423,08 € 
 
2.10 prenájom nehnuteľnosti – 2-izbový byt č. 53 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným 
číslom 13, na ulici Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu Mgr. Eva Kurincová na  dobu určitú – 3 
roky,   odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 172,61€/mesiac, v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.1399 zo dňa 30.05.2018, 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 ................................................................................   2.071,32 € 
 
2.11 prenájom nehnuteľnosti – 1-izbový byt č. 64 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným 
číslom 11, na ulici Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu Mária Kučerová na  dobu určitú – 3 roky,   
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 118,21€/mesiac, v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.1399 zo dňa 30.05.2018, 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 ................................................................................   1.418,52 € 
 
 
 
 
Stanovisko KSVaVP : odporúča zo dňa 17.10.2018 a 09.01.2019 
Dopad na rozpočet : príjem 
Návrh je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 
2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 
 

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


