
    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/ prenájom nehnuteľnosti – 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 01.07.2021 do 30.06.2022, 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. 
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...................................................................    605,90 € 
 
 
O d ô v o d n e n i e :  
 
Uvedený nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme: 

- spĺňa finančné kritérium, t.j. mesačný príjem domácnosti neprevyšuje štvornásobok 
životného minima, 

- riadne a včas si neplatí predpísaný nájom a služby spojené s užívaním montovanej 
obytnej bunky (Nájomca bol v omeškaní s úhradou nájomného za obdobie 08 – 
11/2020, ale po opakovaných výzvach nedoplatok uhradil a k 30.04.2021 nemá 
nedoplatok na nájomnom), 

- porušil ostatné podmienky uvedené v Zmluve o nájme zo dňa 18.06.2020 (S 
nájomcom bola uzatvorená zmluva o nájme za podmienky, že ku dňu opätovného 
predlžovania nájomnej zmluvy v KSVaVP nebude mať uvedený nájomca nové 
nedoplatky voči mestu, tzn. nedoplatky  na nájomnom, vodnom a stočnom a na 
komunálnom odpade a aktuálne nedoplatky bude mesačne splácať – nájomca ku dňu 
schvaľovania predĺženia nájmu v KSVaVP nemal nedoplatok na nájomnom; 
k 06.04.2021 mal nájomca voči mestu nedoplatok na vodnom a stočnom vo výške 
182,80€ - tento nedoplatok má k 30.04.2021 uhradený) 
 

V zmysle článku 8 bod 5. VZN č. 14/2008, ak nájomca počas trvania nájomnej zmluvy, ktorá 
má byť opakovane uzatvorená, riadne a včas neplatil nájomné alebo služby  spojené 
s nájmom bytu; nájomca má voči mestu Trenčín evidované nedoplatky na daniach 
a poplatkoch alebo na nájme bytu vo vlastníctve mesta Trenčín alebo službách spojených 
s nájmom bytu vo vlastníctve mesta, príslušná komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
je oprávnená žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy zamietnuť. 
 
 
2/ prenájom nehnuteľnosti – 2-izbový byt č. 7 v dome so súpisným číslom 1725, 
orientačným číslom 5A, na ulici Kasárenská v Trenčíne pre nájomcov Juraj Kuzma 
a manželka Alica Kuzmová na dobu určitú – odo dňa 01.07.2021 do 30.06.2023, za cenu 
regulovaného nájmu 34,29 €/mesiac  
 
Celkové ročné nájomné predstavuje ...................................................................    411,48 € 
 
O d ô v o d n e n i e :  
Mesto Trenčíne má vo vlastníctve 16 bytových jednotiek na ulici Kasárenská 1725/5A, ktoré 
boli nadobudnuté za podpory - dotácie 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 zmluvy o nájme bytu: 

- spĺňajú finančné kritérium, t.j. mesačný príjem domácnosti neprevyšuje štvornásobok 
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 zo dňa 24.06.2019. 


