
    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. 14 v dome so súpisným číslom 1725, orientačným číslom 5A, na ulici 
Kasárenská v Trenčíne pre nájomcu Soňa Kokiová na dobu určitú – odo dňa 01.11.2019 do 
31.10.2022, za cenu regulovaného nájmu 25,09 €/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ....................................................................   301,08 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  

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 platí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu  
- 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. 
 
2/ 2-izbový byt č. 10 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 31, na ulici 
Východná v Trenčíne  pre nájomcu Lenka Granačková na dobu určitú – odo dňa 
01.10.2019 do 30.09.2022, 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 € 
 
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 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. 
 
3/  3-izbový byt č. 21 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 31, na ulici 
Východná v Trenčíne  pre nájomcu Katarína Hulínová na dobu určitú – odo dňa 01.10.2019 
do 30.09.2020, 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 nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom 
skončenia nájmu. 
Celkové ročné nájomné predstavuje .................................................................   1.815,96 € 
 
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 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. 
 
4/ 3-izbový byt č. 41 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 33, na ulici 
Východná v Trenčíne  pre nájomcu Jana Hudecová na dobu určitú – odo dňa 01.10.2019 do 
30.09.2022, 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 € 
 
 
 
 
 



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 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. 

 
5/ 3-izbový byt č. 47 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 33, na ulici 
Východná v Trenčíne  pre nájomcu Martina Korbelová na dobu určitú – odo dňa 01.10.2019 
do 30.09.2022, za cenu regulovaného nájmu 155,78 €/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 .................................................................   1.869,36 € 
 
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 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. 

 
6/ 1-izbový byt č. 59 v dome so súpisným číslom 6690, orientačným číslom 33, na ulici 
Východná v Trenčíne  pre nájomcu Helena Petrovičová na dobu určitú – odo dňa 
01.11.2019 do 31.10.2022, 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 € 
 
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 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. 

 
7/ 1-izbový byt č. 31 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcu Róbert Gálik 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 € 
 
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. 
 
O d ô v o d n e n i e :  

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. 
 
8/ 2-izbový byt č. 35 v dome so súpisným číslom 2839, orientačným číslom 15, na ulici 
Veľkomoravská  v Trenčíne  pre nájomcov Rafik Ovled Salem a manželka Magdaléna 
Ovled Salem Krasňanová na  dobu určitú – 3 roky,   odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu 
regulovaného nájmu 170,38 €/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 
nájomcov minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
Celkové ročné nájomné predstavuje ................................................................    2.044,56 € 
 
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. 
 
O d ô v o d n e n i e :  

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. 
 
Uvedení žiadatelia, ktorí žiadajú o  uzatvorenie zmluvy o nájme bytu: 

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

 
      V zmysle článku 4 bod 7 VZN č. 14/2008 sa uzatváranie nájomných zmlúv, 
predmetom ktorých je prenechanie bytu vo vlastníctve mesta do nájmu fyzickej osobe, bude 
vždy považovať za prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
9/ 11-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 – odo dňa 15.08.2019 do 31.12.2019, za cenu regulovaného nájmu 
31,24€/mesiac 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...................................................................    374,88 € 
 



O d ô v o d n e n i e :  
Uvedení nájomcovia, ktorí žiadajú o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme bytu: 

- 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. 
 


