
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 19.05.2021 uznesením č.889, účinnosť: 
04.06.2021 
 
Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    

 
vydáva 
 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 10/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 12/2011  

o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve Mesta Trenčín 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín sa mení a dopĺňa takto:  
 
1. V článku 10 sa dopĺňa nový ods.10, ktorý znie:    
„10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 10/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č.12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného a nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 
19.05.2021 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 

2.V prílohe č.2 Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Mesta Trenčín v kultúrnych 

zariadeniach  v článku 1  ods. 1 sa nahrádza text  nasledovne:  
„1. Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Mesta Trenčín v kultúrnych 
zariadeniach (ďalej len „zásady“) upravujú podmienky prenajímania majetku Mesta Trenčín  (ďalej len 
„mesto“): 
a) v kultúrnych zariadeniach v II. pásme: Denné centrum Sihoť  na Ul. Osvienčimská č.3, 
b) v kultúrnych zariadeniach v III. pásme: Kubrica na ul. Kubrická č.94, Záblatie na ul. Záblatská  č.2,  
c) pódia na Mierovom námestí, pódia v Átriu pod vežou na  Sládkovičovej ulici.“ 
 
3.V prílohe č.2 Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Mesta Trenčín 
v kultúrnych zariadeniach v článku 4  ods. 1 sa nahrádza text nasledovne: 
„1. Nájomca (žiadateľ) požiada písomne (aj e-mailom) o prenájom hnuteľného alebo nehnuteľného 
majetku mesta Útvar kultúrno-informačných služieb, v prípade Denného centra Sihoť  Útvar sociálnych 
vecí, na základe predchádzajúceho ústneho dohovoru so zamestnancom s pracovným zaradením v 
konkrétnom kultúrnom zariadení.“  
 
4.V prílohe č.2 Zásady krátkodobého a jednorazového prenajímania majetku Mesta Trenčín 
v kultúrnych zariadeniach  v článku 5  ods. 1 a 2 sa nahrádza text nasledovne: 
„1. Súčasťou tejto prílohy č. 2 k  VZN č.12/2011 o určovaní cien za prenájom hnuteľného 
a nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín  je Cenník poskytovaných služieb za prenájom 
krátkodobých a jednorazových prenájmov priestorov kultúrnych zariadení a cenník mobiliáru (príloha č. 
2/1) a formulár protokolu o odovzdaní a prebratí   nehnuteľného alebo hnuteľného majetku (príloha č. 
2/3). 
 
2. Mesto príjme kópiu protokolu o prebratí a odovzdaní majetku, ktorý bude uložený na Útvare kultúrno-
informačných služieb MsÚ, v prípade Denného centra Sihoť  na Útvare sociálnych vecí MsÚ 
v Trenčíne.“ 
 
5. Názov prílohy č. 2/1 znie:  Cenník  krátkodobých a jednorazových prenájmov priestorov kultúrnych 
zariadení  a cenník mobiliáru. 
 
6.V Prílohe č.2/1 sa vypúšťa Tabuľka č.1 Cenník  krátkodobých a jednorazových prenájmov priestorov 
v Kine HVIEZDA. 
 
7. V prílohe č. 2/1 Tabuľka č. 2 znie: 
 
Tabuľka č.2 Cenník  krátkodobých a jednorazových prenájmov priestorov v Dennom centre 
Sihoť 
 
 



 

Účel 

 

Klubovne 

 

Telocvičňa 

 

Učebňa 

 

Učebňa 

PC 

 

Kuchynka  

 

Ozvučenie 

komerčné účely      15,- €/h 5,- €/h 3,- €/h 3,- €/h 15,-/deň 6,- €/h 

 
politické 

strany,  hnutia  

 

30,- €/h 10,- €/h 6,- €/h 6,- €/h 30,-/deň 
12,- €/h 

 

nekomerčné 

účely 
10,- €/h 5,- €/h 3,- €/h 3,- €/h 10,-/deň 

 

5,- €/h 

kurzy a školenia  10,- €/h 3,- €/h 3,- €/h 3,- €/h 10,- €/h 

- 

predajná akcia 

 
   70€/deň (priestor podľa dohody) 

 
8.V Prílohe č.2/1 Tabuľka č.3 znie: 
 
Tabuľka č. 3  Cenník krátkodobých a jednorazových prenájmov priestorov v KS Kubrica, KS 
Záblatie, pódia na Mierovom námestí a pódia v Átriu pod vežou na Sládkovičovej ulici 

  

 
9.V Prílohe č.2/1 Tabuľka č.4 znie: 
 
Tabuľka č. 4  Cenník mobiliáru 

  

predmet  
1 deň  

€/deň  

3 a viac dní 

€/deň  

za omeškanie 

€/deň  

stolička plastová  0,50
 
  0,30,-  0,20  

kovové zábrany  2,50  2,-  2,-  

    

10.V Prílohe č.2/1 sa vypúšťa Tabuľka č.6 Cenník ozvučenia. 
 
11. V prílohe č. 2/2-1 článok 4 ods. 5. znie: 
„5.  Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ obdrží dve vyhotovenia a nájomca 

obdrží jedno vyhotovenie.“ 

 
12. V prílohe č. 2/2-2 článok 5 ods. 5. znie: 
„5. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ obdrží dve vyhotovenia  a nájomca 

obdrží jedno vyhotovenie.“ 

 
13. Znenie prílohy č. 2/3 sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:. 

účel  

pódium na Mierovom 

námestí, pódium v 

Átriu pod vežou na 

Sládkovičovej ulici  

KS Záblatie  KS Kubrica  

komerčné účely  100,- €/h  9,- €/h  9,- €/h  

politické strany, hnutia  
 200,- €/h  9,- €/h   9,- €/h  

kultúrne podujatia  

a nekomerčné účely  

0,- €/h  

  
7,- €/h  7,- €/h  

kurzy  -  9,- €/h  9,- €/h  

  

svadba, oslava        

(1 deň)  

-  67,- €/deň  -  

kuchynka (1 deň)  -  17,- €/deň  -  

predajná akcia -  70,- €/deň  70,- €/deň  



 
 
14.Príloha č.2/4 sa vypúšťa.  
 
 
 
 
       Mgr. Richard Rybníček v.r. 
               primátor mesta  

Protokol k zmluve č.                     zo dňa                               o prebratí a odovzdaní hnuteľného a  nehnuteľného majetku 

Kultúrne zariadenie: 

Prenajímateľ:                                                     zastúpený: 

Nájomca (žiadateľ): 

Účel použitia: 

Zoznam prevzatého nehnuteľného a hnuteľného majetku: 

 

Prebratie predmetu 

nájmu nájomcom Odovzdanie (vrátenie) predmetu nájmu prenajímateľovi  

Dátum Prenajím

ateľ 

(podpis) 

Nájomca 

(podpis)  

Dátum Prenajím

ateľ 

(podpis) 

Nájomca 

(podpis) 

Zistené závady a škody (vypísať) Doba 

užívania 

(od - do) 

              

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Nájomca zodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú  v súvislosti s užívaním predmetu nájmu a uhradí ich v plnom rozsahu.  


