
    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: 
 
 
prenájom nehnuteľnosti – 2-izbový byt č. 2 v dome so súpisným číslom 1464 
a orientačným číslom 17 na ulici M. Rázusa v Trenčíne pre nájomcov Pavol Žigo, Peter 
Žigo a František Žigo  na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, 
v ktorom bude zmluva zverejnená, za cenu regulovaného nájmu 60,60 €/mesiac. 
 
Nájomcovia majú predkupné právo podľa § 16 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
   
Celkové ročné regulované nájomné predstavuje .................................................  727,20 € 
 
 
O d v ô v o d n e n i e : 
 
Mesto Trenčín má, v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania 
niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, povinnosť zabezpečiť 
bytovú náhradu všetkým žiadateľom, ktorým bol nárok priznaný rozhodnutím Mesta Trenčín 
a prideliť byty v poradí určenom zoznamom žiadateľov zostaveného na základe 
právoplatnosti vydaných rozhodnutí o priznaní nároku na bytovú náhradu. 
  
Predmetný byt č. 2 v dome so s. č. 1464 a or. č. 17 na ulici M. Rázusa v Trenčíne bol 
odovzdaný Mestu Trenčín po predchádzajúcich nájomcoch, následne bol odmietnutý 2 
žiadateľmi ďalšími v poradí. V zozname žiadateľov o 2-izb. byt, ktorým nebola doposiaľ 
poskytnutá bytová náhrada sa nachádzajú ako ďalší v poradí poslední spoloční žiadatelia 
Pavol Žigo, Peter Žigo a František Žigo. 
 
Podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy sú uvedené v § 13 zákona č. 260/2011 Z. z.  
 
V zmysle § 2 Opatrenia Ministerstva financií SR o regulácii cien nájomného, mesto môže 
určiť maximálnu cenu ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 
štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov vo výške 5% 
z obstarávacej ceny bytu (v tomto prípade by to bolo 233,33 € mesačne). Po prerokovaní vo 
Finančnej a majetkovej komisii MsZ dňa 29.10.2015 navrhujeme výšku nájomného určiť vo 
výške 1,00 € + skutočné náklady, ktoré bude mesto za predmetný byt uhrádzať. 
 
 


