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. 6 v dome so súpisným číslom 1725, orientačným číslom 5A, na ulici
Kasárenská v Trenčíne pre nájomcu Alena Balážová na dobu určitú 1 rok – odo dňa
23.05.2019 do 22.05.2020, za cenu regulovaného nájmu 26,16 €/mesiac,
s podmienkou, že ku dňu opätovného predlžovania nájomnej zmluvy v Komisii sociálnych
vecí a verejného poriadku bude mať uvedený nájomca vyrovnané všetky záväzky voči
mestu, tzn., že bude mať uhradené nájomné, vodné a stočné a nedoplatky na komunálnom
odpade
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................... 313,92 €
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 16 bytových jednotiek na ul. Kasárenská 1725/5A,
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 dodržiavaní podmienok uvedených
v nájomnej zmluve a v zákone č.
443/2010 Z.z.
Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje tri a pol násobok
životného minima,
- riadne a včas si neplatili predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu
- 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/ garsónka č. 2 v dome so súpisným číslom 1725, orientačným číslom 5A, na ulici
Kasárenská v Trenčíne pre nájomcov Soňa Balážová a Ján Veliký na dobu určitú – 2
roky, s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená za
cenu regulovaného nájmu 21,58 €/mesiac,
s podmienkou, že ku dňu opätovného predlžovania nájomnej zmluvy v Komisii sociálnych
vecí a verejného poriadku budú mať uvedení nájomcovia vyrovnané všetky záväzky voči
mestu, tzn., že budú mať uhradené nájomné, vodné a stočné a nedoplatky na komunálnom
odpade
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................... 258,96 €
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 16 bytových jednotiek na ul. Kasárenská 1725/5A,
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 dodržiavaní 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.
3/ 1-izbový byt č. 16 v dome so súpisným číslom 1725, orientačným číslom 5A, na ulici
Kasárenská v Trenčíne pre nájomcu Bohuslav Cicko na dobu určitú - 2 roky, odo dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu regulovaného nájmu
34,62€/mesiac,
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................................... 415,44 €
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 16 bytových jednotiek na ul. Kasárenská 1725/5A,
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 dodržiavaní 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 tri a pol násobok
životného minima,
Žiadateľ je nájomcom montovanej 2-izbovej obytnej bunky č. 19 v sociálnom zariadení so
súpisným číslom 1725, orientačným číslom 5A, na ulici Kasárenská v Trenčíne a z dôvodu,
že zdravotne postihnutému synovi nevyhovuje prostredie v obytnej bunke, požiadal
o pridelenie uvoľneného 1-izbového bytu č. 16 v dome so súpisným číslom 1725,
orientačným číslom 5A, na ulici Kasárenská v Trenčíne.
Po pridelení 1-izbového bytu č. 16 žiadateľovi, dôjde okrem uzatvorenia Zmluvy o nájme bytu
- 1-izbového bytu č. 16 aj k uzatvoreniu Dohody o ukončení Zmluvy o nájme - montovanej 2izbovej bunky (nájom k 1-izbovému bytu č. 16 vznikne nasledujúci deň po ukončení nájmu
k montovanej 2-izbovej bunke č. 19).
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/ montovaná 2-izbová obytná bunka č. 23 v sociálnom zariadení so súpisným číslom
1725, orientačným číslom 5A, na ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcov Ľuboš
Praženka a manželka Mária Praženková na dobu určitú – 1 rok, odo dňa 23.05.2019 do
22.05.2020, za nájomné vo výške 1,66 € za každý deň nájmu, vypočítané v zmysle
Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, konanej dňa 19.05.2005,
s podmienkou, že ku dňu opätovného predlžovania nájomnej zmluvy v Komisii sociálnych
vecí a verejného poriadku budú mať uvedení nájomcovia vyrovnané všetky záväzky voči
mestu, tzn., že budú mať uhradené nájomné, vodné a stočné a nedoplatky na komunálnom
odpade
Celkové ročné nájomné predstavuje ..................................................................... 605,90 €
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 10 ubytovacích zariadení na ulici Kasárenská
1725/5A v Trenčíne.

V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv,
predmetom ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude
vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. Pri uzatváraní zmlúv o nájme
montovaných obytných buniek sa postupuje rovnako.
Uvedení nájomcovia, ktorí žiadajú o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme:
- spĺňajú finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcov, neprevyšuje tri a pol
násobok životného minima,
- riadne a včas si neplatia predpísaný nájom a služby spojené s užívaním obytnej
bunky a
- neporušili ostatné podmienky uvedené v Zmluve o nájme.
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/ montovaná 2-izbová obytná bunka č. 25 v sociálnom zariadení so súpisným číslom
1725, orientačným číslom 5A, na ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcu Ivan Bezdek na
dobu určitú odo dňa 23.05.2019 do 30.06.2019, za nájomné vo výške 1,66 € za každý deň
nájmu, vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, konanej dňa
19.05.2005,
s podmienkou plnenia splácania splátkových kalendárov
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................... 605,90 €
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 10 ubytovacích zariadení na ulici Kasárenská
1725/5A v Trenčíne.
V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv,
predmetom ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude
vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. Pri uzatváraní zmlúv o nájme
montovaných obytných buniek sa postupuje rovnako.
Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje tri a pol násobok
životného minima,
- riadne a včas si neplatí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním obytnej bunky
a
- neporušil ostatné podmienky uvedené v Zmluve o nájme.
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/ montovaná 2-izbová obytná bunka č. 24 v sociálnom zariadení so súpisným číslom
1725, orientačným číslom 5A, na ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcu Mária Kotlárová
na dobu určitú odo dňa 23.05.2019 do 30.06.2019, za nájomné vo výške 1,66 € za každý
deň nájmu, vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, konanej dňa
19.05.2005,
s podmienkou plnenia splácania splátkových kalendárov
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................... 605,90 €

Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 10 ubytovacích zariadení na ulici Kasárenská
1725/5A v Trenčíne.
V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv,
predmetom ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude
vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. Pri uzatváraní zmlúv o nájme
montovaných obytných buniek sa postupuje rovnako.
Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje tri a pol násobok
životného minima,
- riadne a včas si neplatí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním obytnej bunky
a
- neporušil ostatné podmienky uvedené v Zmluve o nájme.
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/ montovaná 2-izbová obytná bunka č. 18 v sociálnom zariadení so súpisným číslom
1725, orientačným číslom 5A, na ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcu Josef Kocúr na
dobu určitú – 1 rok, odo dňa 23.05.2019 do 22.05.2020, za nájomné vo výške 1,66 € za
každý deň nájmu, vypočítané v zmysle Uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 886, konanej
dňa 19.05.2005,
s podmienkou, že ku dňu schvaľovania nájomnej zmluvy v MsZ bude mať uvedený nájomca
uzatvorené splátkové kalendáre a bude ich aj plniť
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................... 605,90 €
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 10 ubytovacích zariadení na ulici Kasárenská
1725/5A v Trenčíne.
V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv,
predmetom ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude
vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. Pri uzatváraní zmlúv o nájme
montovaných obytných buniek sa postupuje rovnako.
Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme:
- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem nájomcu, neprevyšuje tri a pol násobok
životného minima,
- riadne a včas si neplatí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním obytnej bunky
a
- neporušil ostatné podmienky uvedené v Zmluve o nájme.
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/ 1-izbového bytu č. 13 v dome so súpisným číslom 382, orientačným číslom 31, na ulici
Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne pre nájomcu Renata Balážová na dobu určitú – 2 roky,
odo dňa 01.07.2019 do 30.06.2021, za cenu regulovaného nájmu 51,85€/mesiac
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................................... 622,20 €

Odôvodnenie:
Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu:
- 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.
9/ 1-izbového bytu č. 27 v dome so súpisným číslom 383, orientačným číslom 67, na ulici
Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne pre nájomcov Peter Fabo a manželka Ingrid Fabová na
dobu určitú – 3 mesiace, odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu
31,24€/mesiac
Celkové 3-mesačné nájomné predstavuje .............................................................. 93,72 €
Odôvodnenie:
Uvedeným nájomcom, ktorí žiadajú o uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu bol
dočasne na základe Zmluvy o krátkodobom nájme bytu daný do užívania predmetný byt č.
27, ktorý je určený na krátkodobé riešenie krízových situácií.
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/ 3-izbový byt č. 17 v dome so súpisným číslom 2345, orientačným číslom 41, na ulici
Halalovka v Trenčíne pre nájomcov Peter Minárik a manželka Erika Mináriková na dobu
určitú – 2 roky,
odo dňa 01.05.2019 do 30.04.2021, za cenu regulovaného nájmu
85,61€/mesiac,
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................................. 1.027,32 €
Odôvodnenie:
Uvedení nájomcovia, ktorí žiadajú o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu:
- riadne a včas si platia predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu.
V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv,
predmetom ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude
vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa.
11/ 3-izbový byt č. 12 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 31, na ulici
Východná v Trenčíne pre nájomcu Lenka Gurínová na dobu určitú – 3 roky, odo dňa
01.06.2019 do 31.05.2022, 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 €
Odôvodnenie:

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.
12/ 1-izbový byt č. 19 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 31, na ulici
Východná v Trenčíne pre nájomcu Monika Kubis na dobu určitú – 2 roky, odo dňa
01.06.2019 do 31.05.2021, 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 €
Odôvodnenie:
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.
13/ 1-izbový byt č. 44 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 33, na ulici
Východná v Trenčíne pre nájomcu Viktor Gálik na dobu určitú – 3 roky, odo dňa
01.06.2019 do 31.05.2022, 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 €
Odôvodnenie:
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.
14/ 1-izbový byt č. 48 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 33, na ulici
Východná v Trenčíne pre nájomcu Tatiana Supeková na dobu určitú – 3 roky, odo dňa
01.07.2019 do 30.06.2022, 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 €
Odôvodnenie:
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.
15/ 1-izbový byt č. 6 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Mgr. Silvia Pavlíková na dobu určitú – 3 roky,
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 101,84€/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 ................................................................. 1.222,08 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
16/ 1-izbový byt č. 12 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Nataša Farkašová na dobu určitú – 3 roky, odo
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 94,56€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.84 zo dňa 13.03.2019, 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 ................................................................. 1.134,72 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
17/ 1-izbový byt č. 14 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Bibiana Kováčová na dobu určitú – 3 roky, odo
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 83,65€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 ................................................................. 1.003,80 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
18/ 1-izbový byt č. 17 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Mgr. Martin Machara na dobu určitú – 3 roky,
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 93,16€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 ................................................................. 1.117,92€
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.

Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.

19/ 1-izbový byt č. 19 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Sylvia Sebestyénová na dobu určitú – 3 roky,
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 89,48€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 ................................................................. 1.073,76 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
20/ 1-izbový byt č. 22 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Dušan Pákodzi na dobu určitú – 3 roky, odo dňa
účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 100,71€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 ................................................................ 1.208,52 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a

- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
21/ 2-izbový byt č. 26 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 17, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Kristína Mojžišová na dobu určitú – 3 roky, odo
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 179,72€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 ............................................................... 2.156,64 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
22/ 1-izbový byt č. 27 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Tibor Žilík 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 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
23/ 2-izbový byt č. 39 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Zuzana Čelechovská na dobu určitú – 3 roky,
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 180,78€/mesiac, v zmysle
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 ................................................................ 2.169,36 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
24/ 1-izbový byt č. 40 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Augustína Vlková na dobu určitú – 3 roky, odo
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 114,09€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 .................................................................. 1.369,08 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
25/ 2-izbový byt č. 42 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Mária Kozáková na dobu určitú – 3 roky, odo
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 179,95€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 ................................................................. 2.159,40 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.

26/ 1-izbový byt č. 43 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Anna Anyalaiová na dobu určitú – 3 roky, odo
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 113,62€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 ................................................................. 1.363,44 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
27/ 2-izbový byt č. 44 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Zuzana Fabová na dobu určitú – 3 roky, odo dňa
účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 181,87€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 ................................................................. 2.182,44 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a

- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
28/ 2-izbový byt č. 57 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Zuzana Mankovičová na dobu určitú – 3 roky,
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 181,37€/mesiac, v zmysle
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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,
s podmienkou, že do 31.03.2019 bude mať vyplatený nedoplatok na komunálnom odpade
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................................ 2.176,44 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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
- splnil podmienku, že do 31.03.2019 bude mať vyplatený nedoplatok na komunálnom
odpade
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. 59 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Michaela Kornidesová na dobu určitú – 3 roky,
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 180,75€/mesiac, v zmysle
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 ................................................................. 2.169,00 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
30/ 2-izbový byt č. 60 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Simona Drahošová na dobu určitú – 3 roky, odo
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 180,57€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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,
s podmienkou, že do 31.03.2019 bude mať vyplatený nedoplatok na komunálnom odpade
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................................ 2.166,84 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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
- splnil podmienku, že do 31.03.2019 bude mať vyplatený nedoplatok na komunálnom
odpade
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. 61 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Janka Štubňová na dobu určitú – 3 roky, odo
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 113,49€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 ................................................................. 1.361,88 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.

Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
32/ 2-izbový byt č. 62 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Andrea Dolinská na dobu určitú – 3 roky, odo
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 179,92€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 ................................................................. 2.159,04 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
33/ 2-izbový byt č. 74 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 11, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Sylvia Némethyová na dobu určitú – 3 roky, odo
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 180,60€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 ................................................................ 2.167,20 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
34/ 2-izbový byt č. 77 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 11, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcu Petra Hulváková na dobu určitú – 3 roky, odo
dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu 180,54€/mesiac, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa 13.03.2019, 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 .................................................................. 2.166,48 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
35/ 1-izbový byt č. 58 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 13, na ulici
Veľkomoravská v Trenčíne pre nájomcov Roman Baláž a manželka Iveta Balážová na
dobu určitú – 3 roky,
odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu regulovaného nájmu
114,09€/mesiac, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 84 zo dňa
13.03.2019, 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 ................................................................. 1.369,08 €
Nájomná zmluva bude so žiadateľom uzatvorená až po:
- pripísaní zábezpeky vo výške 1-mesačného regulovaného nájmu na účet mesta a
- splnení podmienky, že najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ
evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín, v zmysle článku 4 bod 5 písm. c/ VZN č.
14/2008.
Odôvodnenie:
Mesto Trenčín má vo vlastníctve 74 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.
Žiadatelia sú nájomcami garsónky č. 15 v dome so súpisným číslom 1725, orientačným
číslom 5A, na ulici Kasárenská v Trenčíne a z dôvodu, že chcú dôstojne bývať, požiadali
o pridelenie 1-izbového bytu na ulici Veľkomoravská 2839.
Po pridelení 1-izbového bytu č. 58 žiadateľom, dôjde okrem uzatvorenia Zmluvy o nájme
bytu - 1-izbového bytu č. 58 aj k uzatvoreniu Dohody o ukončení Zmluvy o nájme – garsónky
č. 15 (nájom k 1-izbovému bytu č. 58 vznikne nasledujúci deň po ukončení nájmu ku
garsónke č. 15).
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.

