
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 23.03.2022 uznesením č.1191, účinnosť: 
08.04.2022 
 
Mesto Trenčín na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 
podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 
v y d á v a 

 
 

všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta 

Trenčín  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2008  Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V článku 3 ods. 4 písm. c) znie: 
 
„c)  doklady o príjme žiadateľa a členov domácnosti zahrnutých v žiadosti o prenájom nájomného bytu 

(doklady musia byť predložené vždy za predchádzajúci kalendárny rok a uplynulé mesiace 
aktuálneho roku, v ktorom sa žiadosť podáva až do termínu podania žiadosti): 

    -  u zamestnaných – potvrdenie od zamestnávateľa o príjme, 
    -  ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti,  
    - daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok a potvrdenie o podaní daňového priznania (ak 

žiadateľ alebo spoločne posudzovaná osoba je SZČO), 
    -  potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní a výške vyplateného rodičovského príspevku, prídavku na dieťa, 

príspevku za opatrovanie a iných dávok poskytovaných z verejných financií,“ 
 
 
2. V článku 5 ods. 2 sa za písm. b) vkladá nové písm. c), ktoré znie: 
 
„c) fyzický vek žiadateľa alebo člena domácnosti“ 
 
3. V článku 5 ods. 2 pôvodné písm. c), d), e), f), g) znejú d), e), f), g), h). 
 
4. V článku 8 ods. 1 znie: 
 
„1. O možnosti opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu 
prostredníctvom písomnej výzvy minimálne 5 mesiacov pred dohodnutým termínom skončenia nájmu. 
O opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy požiada nájomca Mestský úrad v Trenčíne najneskôr 4 
mesiace pred ukončením nájmu na predpísanom tlačive. Nájomca, ktorý žiada o opakované uzatvorenie 
nájomnej zmluvy musí mať evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín.“ 
 
5. V článku 8 ods. 2 písm. b) znie: 
 
„b) doklady o príjme žiadateľa a členov domácnosti zahrnutých v žiadosti o prenájom nájomného bytu 

(doklady musia byť predložené za predchádzajúci kalendárny rok a uplynulé mesiace aktuálneho 
roku v ktorom sa žiadosť o opakovaný nájom bytu podáva): 

-   u zamestnaných – potvrdenie od zamestnávateľa o príjme,  
-   ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, 
-   daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok a potvrdenie o podaní daňového priznania (ak 

žiadateľ alebo spoločne posudzovaná osoba je SZČO), 
-   potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní a výške vyplateného rodičovského príspevku, prídavku na dieťa, 

príspevku za opatrovanie a iných dávok poskytovaných z verejných financií,“ 
 
 
 
 
 



6. Za článok 10 sa vkladá nový článok 11, ktorý znie: 
 

„Článok 11 
Osobitné ustanovenia o prideľovaní obsadeného mestského nájomného bytu 

 
1. K bytu, ku ktorému bola opakovane uzatvorená nájomná zmluva podľa článku 8 tohto VZN a tento 

nájom ku dňu podania žiadosti trvá (ďalej v tomto článku ako „obsadený byt“), môže byť po skončení 
opakovaného nájmu uzatvorená nová nájomná zmluva aj so súčasným nájomcom obsadeného bytu 
za podmienok uvedených v tomto článku.  Žiadateľom o pridelenie obsadeného nájomného bytu 
môže byť občan, ktorý je ku dňu podania žiadosti nájomcom tohto obsadeného nájomného bytu 
(ďalej v tomto článku ako „nájomca“). Takúto žiadosť je nájomca ako žiadateľ povinný doručiť v 
lehote najneskôr 4 mesiace pred ukončením opakovaného nájmu podľa článku 8 tohto VZN na 
predpísanom tlačive, pričom na žiadosť doručenú po lehote podľa predchádzajúcej vety sa nebude 
prihliadať. Na možnosť uzatvorenia novej nájomnej zmluvy k obsadenému bytu vlastník nájomcu 
neupozorňuje.  

2. Nájomca ako žiadateľ o pridelenie obsadeného bytu musí spĺňať kritériá podľa článku 3 a článku 4 
ods. 2 a nesmie napĺňať ani jednu z podmienok uvedených v článku 4 ods. 3 tohto VZN s výnimkou 
podmienky uvedenej v článku 4 ods. 3 písm. b) tohto VZN.  

3. Vlastník zaradí nájomcu do evidencie bez rozhodnutia príslušnej komisie o zaradení do evidencie, v 
prípade ak nájomca: 

a) najneskôr do 15 dní od doručenia žiadosti nájomcu o uzatvorenie nájomnej zmluvy k obsadenému 
bytu sprístupní obsadený byt vlastníkovi alebo ním poverenej osobe za účelom vykonania kontroly 
stavu obsadeného bytu, a zároveň 

b) spĺňa kritériá uvedené v článku 11 ods. 2 tohto VZN.   
V prípade, ak nájomca niektoré z podmienok uvedených v tomto odseku nespĺňa, o zaradení do 

evidencie rozhoduje uznesením príslušná komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 
O zaradení resp. nezaradení do evidencie informuje vlastník nájomcu najneskôr do 30 dní odo dňa 

doručenia žiadosti. V prípade, ak je na zaradenie do evidencie potrebné rozhodnutie príslušnej 
komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, o zaradení resp. nezaradení do evidencie informuje 
vlastník nájomcu najneskôr do 10 dní odo dňa prijatia uznesenia komisie o zaradení resp. 
nezaradení nájomcu do evidencie. 

4. Po zaradení do evidencie bude žiadosť nájomcu podľa ods. 1 tohto článku prerokovaná na 
najbližšom zasadnutí príslušnej komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Komisia pri 
rozhodovaní o odporučení pridelenia obsadeného bytu Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne 
zohľadňuje kritéria podľa článku 5 tohto VZN. 

5. V prípade odporučenia príslušnej komisie neprideliť obsadený byt nájomcovi je nájomca povinný 
obsadený byt po skončení opakovaného nájmu vypratať a tento bez meškania protokolárne 
odovzdať vlastníkovi. Až po riadnom vyprataní obsadeného bytu podľa predchádzajúcej vety bude 
príslušná komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne rozhodovať o odporučení pridelenia už 
uvoľneného obsadeného bytu ďalším oprávneným žiadateľom z evidencie žiadateľov o prenájom 
nájomného bytu. O žiadosti nájomcu o pridelenie obsadeného bytu doručenej v lehote podľa ods. 1 
tohto článku je možné rozhodnúť aj po skončení opakovaného nájmu obsadeného bytu, tým nie je 
dotknutá povinnosť nájomcu po skončení nájmu obsadený byt vypratať až do doby nadobudnutia 
účinnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej podľa ods. 6 tohto článku.  

6. Na uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa tohto článku sa primerane vzťahuje článok 6 tohto VZN. Pre 
odstránenie pochybností sa uvádza, že nájomná zmluva na prenájom obsadeného bytu uzatvorená 
s nájomcom podľa tohto článku nie je opakovanou nájomnou zmluvou podľa článku 8 tohto VZN.“ 

 
7. Pôvodné články 11, 12, 13, 14 sa označujú ako články 12, 13, 14, 15. 
 
8. Názov článku 15 znie „Prechodné a záverečné ustanovenia“. 
 
9. V článku 15 sa za ods. 12 dopĺňajú nové ods. 13 a 14, ktoré znejú: 
 
„13. Lehota na podanie žiadosti podľa článku 11 ods. 1 tohto VZN sa nevzťahuje na nájomcov, ktorým 
uplynie doba trvania opakovaného nájmu bytu podľa článku 8 tohto VZN do 31.08.2022 (vrátane). 
Nájomca podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať žiadosť o pridelenie obsadeného bytu podľa 
článku 11 ods. 1 tohto VZN najneskôr ku dňu skončenia opakovaného nájmu obsadeného bytu nájomcu. 
 



14.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve 
mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 23.03.2022 a nadobúda 
účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Trenčín.“ 
 

 
 
 
            Mgr. Richard Rybníček v.r. 

                                                                                                 primátor mesta 


