
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/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3271/5 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 30 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre Muhamedaliho Ganiu, za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
Zmrzlina korzo, Ul. Hviezdoslavova 12 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 
€/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej 
terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04.do 30.09. príslušného kalendárneho roka 
a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 



 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 
Celková cena nájmu predstavuje ..............................................................................   604,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Hviezdoslavova v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Zmrzlina Korzo. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 
 
2/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3282 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 5,40 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre ouCafé, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
OUCAFÉ, Ul. Marka Aurélia 9 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 €/m2 
a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej terasy 
oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04.do 31.10. príslušného kalendárneho roka a za 
toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 



organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ..............................................................................   127,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Marka Aurélia v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
OUCAFÉ. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 
 
3/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3271/5 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 11 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre Hookah House, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
Hookah House, Ul. Hviezdoslavova 10 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 
€/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej 
terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04.do 31.10. príslušného kalendárneho roka 
a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 



plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   259,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Hviezdoslavova v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Hookah House. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 

4/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3238/1 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 32 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre DELORIS, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
DELORIS, Ul. Palackého 23 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 €/m2 
a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej terasy 
oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04.do 31.10. príslušného kalendárneho roka a za 
toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 



území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

 
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   753,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Palackého v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
DELORIS. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 



Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 

5/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 40,5 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre Paddock Service, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom 
prevádzky Paddock café, Mierové námestie 17 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu 
nájmu vo výške 0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom 
umiestnenia letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04.do 31.10. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 



 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

 
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   953,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Paddock café. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
     
 
6/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3276/3 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 20 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre Kebabizňa, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
Kebabizňa, Ul. Sládkovičova 3 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 €/m2 
a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej terasy 
oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04.do 31.10. príslušného kalendárneho roka a za 
toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 



organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

 
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   471,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Sládkovičova v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Kebabizňa. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 

7/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3276/3 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 10 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre Pohoda coffee, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
Café Pohoda, Ul. Sládkovičova 1 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 €/m2 
a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej terasy 
oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04.do 31.10. príslušného kalendárneho roka a za 
toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 



plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   235,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Sládkovičova v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Café Pohoda. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 
 

8/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3274 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 10 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre Ogodo, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
Pražiareň kávy Ogodo, Štúrovo námestie 8 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou 
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 
0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia 
letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04.do 31.10. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 



 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

 
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   235,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Štúrovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Pražiareň kávy Ogodo. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za 
účelom zriadenia letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa 



platného právneho predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej 
terasy prerokované odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom 
v Trenčíne a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade 
s VZN Mesta Trenčín č. 12/2013.  
 

9/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 24,18 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, pre Dobros, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
DOBROŠ, Mierové námestie 11 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 €/m2 
a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej terasy 
oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04.do 31.10. príslušného kalendárneho roka a za 
toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 



 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   569,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
DOBROŠ. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 

10/  plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 10 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre Speciality Cakes,  s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom 
prevádzky LA DONUTERIA, Mierové námestie 33 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu 
nájmu vo výške 0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom 
umiestnenia letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04.do 31.10. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  



 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   235,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
LA DONUTERIA. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
     
11/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 46 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre Opačitý & Hurtoň,  s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom 
prevádzky Dubai Cafe, Mierové námestie 6 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou 
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 
0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia 
letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04.do 31.10. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 



povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ..............................................................................  1083,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Dubai Cafe. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 

12/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 6 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre Opačitý & Hurtoň,  s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom 
prevádzky Dubai Bar, Mierové námestie 42 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou 
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 
0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia 
letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04.do 31.10. príslušného 



kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   141,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Dubai Bar. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 



Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
     
13/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 98 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre Igor Stašák - AULICUS, za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom 
prevádzky Kaviareň Alžbetka, Mierové námestie 7 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu 
nájmu vo výške 0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom 
umiestnenia letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 14.04. do 29.09. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 



prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje .............................................................................   1822,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Kaviareň Alžbetka. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za 
účelom zriadenia letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa 
platného právneho predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej 
terasy prerokované odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom 
v Trenčíne a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade 
s VZN Mesta Trenčín č. 12/2013.  
 

14/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 40 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre ASISTENT, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
CLOCK Coffee & Bar, Mierové námestie 15 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou 
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 
0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia 
letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04.do 31.10. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 



s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ................................................................................  942,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
CLOCK Coffee & Bar. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za 
účelom zriadenia letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa 
platného právneho predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej 
terasy prerokované odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom 
v Trenčíne a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade 
s VZN Mesta Trenčín č. 12/2013.  
     
15/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3271/5 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 39,6 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v podiele 1/1-ina, pre Opportunity Group, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred 
objektom prevádzky Mestský hostinec, Ul. Hviezdoslavova 8 v Trenčíne, na dobu určitú 5 
rokov s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu 
nájmu vo výške 0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom 
umiestnenia letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 14.04.do 31.10. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 



vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   876,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Hviezdoslavova v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Mestský hostinec. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 

16/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3276/3 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 63 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, pre SHUFFLEBEAR, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom 
prevádzky Steps pub, Ul. Sládkovičova 6 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 
€/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej 



terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.05. do 30.09. príslušného kalendárneho roka 
a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje .............................................................................   1060,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Sládkovičova v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Steps pub. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 



Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 

17/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 1115/1 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 78 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, pre Analim SK, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
Eiscafe Delikana, Ul. Hviezdoslavova 142 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 
€/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej 
terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04. do 30.09. príslušného kalendárneho roka 
a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 



prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje .............................................................................   1570,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Hviezdoslavova v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Eiscafe Delikana. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 
18/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 174/4 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 30,45 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, pre RKF, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky RETRO 
RESTAURANT, Ul. Palackého 6403 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 €/m2 
a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej terasy 
oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.05. do 30.09. príslušného kalendárneho roka a za 
toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  



 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   513,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Palackého v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
RETRO RESTAURANT. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za 
účelom zriadenia letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa 
platného právneho predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej 
terasy prerokované odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom 
v Trenčíne a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade 
s VZN Mesta Trenčín č. 12/2013.  
 

19/ plochu v k.ú. Zlatovce nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 980/1 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 19 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, pre Jaroslava Janáča, za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
Reštaurácia „U Janáčka“, Ul. Zlatovská 2604 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou 
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 
0,09 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia 
letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.06. do 30.09. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 



užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   209,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Zlatovská v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Reštaurácia „U Janáčka“. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za 
účelom zriadenia letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa 
platného právneho predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej 
terasy prerokované odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom 
v Trenčíne a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade 
s VZN Mesta Trenčín č. 12/2013.  
 
20/ plochu v k.ú. Zlatovce nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 43/1 ostatná plocha o 
výmere 17,10 m2, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina, pre 
KUBO Slovakia, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
BISTRO KUBO – domáce LAHÔDKY, Ul. Zlatovská 37 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu 
nájmu vo výške 0,09 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom 
umiestnenia letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 17.04. do 29.09. príslušného 



kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   256,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Zlatovská v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
BISTRO KUBO – domáce LAHÔDKY. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania 



a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie 
pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, 
uhradil správny poplatok podľa platného právneho predpisu v termíne do 31.01.2023 
a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované odbornými útvarmi Mestského úradu 
v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. 
Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta Trenčín č. 12/2013.  
 

21/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 35 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre AlternaTiff, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
Trenčiansky pivovar Lanius, Mierové námestie 14,16,20 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu 
nájmu vo výške 0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom 
umiestnenia letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04. do 31.10. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  



 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   824,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Trenčiansky pivovar Lanius. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za 
účelom zriadenia letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa 
platného právneho predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej 
terasy prerokované odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom 
v Trenčíne a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade 
s VZN Mesta Trenčín č. 12/2013.  
 
 
22/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 66,50 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, pre Gelateria, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
Cukráreň Paris a Pizza UNO, Mierové námestie 13 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu 
nájmu vo výške 0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom 
umiestnenia letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04. do 31.10. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 



dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje .............................................................................   1565,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Cukráreň Paris a Pizza UNO. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za 
účelom zriadenia letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa 
platného právneho predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej 
terasy prerokované odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom 
v Trenčíne a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade 
s VZN Mesta Trenčín č. 12/2013.  
 

23/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3279/1 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 49 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, pre PARADISE spol. s r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom 
prevádzky Pizzeria Castello, Ul. Farská 2 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 
€/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej 
terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04. do 30.09. príslušného kalendárneho roka 
a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 



a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   986,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Farská v Trenčíne, pred objektom prevádzky Pizzeria 
Castello. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 
24/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3229/2 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 64 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, pre GRAND-HOTEL Trenčín, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred 
objektom prevádzky Grand hotel, Ul. Palackého 8A v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu 
nájmu vo výške 0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom 



umiestnenia letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04. do 15.10. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje .............................................................................   1394,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Palackého v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Grand hotel. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia 



Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 

25/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 24,86 m2, zapísaného na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, pre Smartfwd, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
Café Sládkovič, Mierové námestie 33,35 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 
€/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej 
terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04. do 31.10. príslušného kalendárneho roka 
a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  



 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   585,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o pozemok nachádzajúci sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom 
prevádzky Café Sládkovič. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za 
účelom zriadenia letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa 
platného právneho predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej 
terasy prerokované odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom 
v Trenčíne a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade 
s VZN Mesta Trenčín č. 12/2013.  
 
 
26/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3238/1 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 55,5 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín 
v podiele 1/1-ina, pre Vladimíra Pekárka, za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom 
prevádzky Piváreň ŠPORT KLUB, Ul. Palackého 13 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov 
s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu 
nájmu vo výške 0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom 
umiestnenia letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04. do 30.10. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 



dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje .............................................................................   1300,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Palackého v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Piváreň ŠPORT KLUB. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za 
účelom zriadenia letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa 
platného právneho predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej 
terasy prerokované odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom 
v Trenčíne a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade 
s VZN Mesta Trenčín č. 12/2013.  
 
 
27/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 17 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre G & M – PURO GUSTO, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom 
prevádzky MGusto, Mierové námestie 28 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 
€/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej 
terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04. do 30.10. príslušného kalendárneho roka 
a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 



a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   398,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
MGusto. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 
28/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 92,08 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, pre Mgr. Andrea Stuchlíková – AST DESIGN, za účelom umiestnenia letnej terasy 
pred objektom prevádzky OMAR CAFFE, Mierové námestie 7 v Trenčíne, na dobu určitú 5 
rokov s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu 
nájmu vo výške 0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom 



umiestnenia letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04. do 30.10. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje .............................................................................   2157,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
OMAR CAFFE. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia 



Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 
 
29/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3279/1 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 28 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, pre Fairfood, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
Fair Street Food, Ul. Farská 4 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 €/m2 
a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej terasy 
oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04. do 31.10. príslušného kalendárneho roka a za 
toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  



 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   659,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Farská v Trenčíne, pred objektom prevádzky Fair 
Street Food. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 
 
30/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3274 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 45 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre LENORA, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
FELLINY CAFFE BAR, Štúrovo námestie 14 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou 
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 
0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia 
letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04. do 31.10. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 



dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ..............................................................................  1059,00 € 
 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Štúrovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
FELLINY CAFFE BAR. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za 
účelom zriadenia letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa 
platného právneho predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej 
terasy prerokované odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom 
v Trenčíne a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade 
s VZN Mesta Trenčín č. 12/2013.  
 
 
31/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3276/3 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 22 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 
1/1-ina, pre Matúš Michalík - Mija, za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom 
prevádzky Pizza Mija, Ul. Sládkovičova 6 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 
€/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej 
terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 28.04. do 15.10. príslušného kalendárneho roka 
a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 



 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   414,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Ul. Sládkovičova v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Pizza Mija. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 
 
32/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 28 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre TEA TIME, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 



Čajovňa pod hradom, Mierové námestie 8 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou 
odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 
0,11 €/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia 
letnej terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 15.04. do 15.10. príslušného 
kalendárneho roka a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných 
podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   567,00 € 
 



O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Čajovňa pod hradom. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za 
účelom zriadenia letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa 
platného právneho predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej 
terasy prerokované odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom 
v Trenčíne a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade 
s VZN Mesta Trenčín č. 12/2013.  
 
33/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3274 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 53 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre FIN, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky Coffee 
Vevey, Štúrovo námestie 120/1 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 €/m2 
a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej terasy 
oprávnený užívať vždy len v termíne od 15.04. do 30.09. príslušného kalendárneho roka a za 
toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 



nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   985,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Štúrovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Coffee Vevey. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 
 
34/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 20 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre Peter Atalovič - KUKY, za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
KUKI, Mierové námestie 34,36 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 €/m2 
a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej terasy 
oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04. do 31.10. príslušného kalendárneho roka a za 
toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 



zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ...............................................................................   471,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
KUKI. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 
 
35/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3274 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 69,6 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre Fontána TN, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky 
Fontaine d´Or, Štúrovo námestie 113/18 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 
€/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej 
terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04. do 31.10. príslušného kalendárneho roka 
a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 



 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

  
Celková cena nájmu predstavuje ............................................................................... 1638,00 € 
 
O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Štúrovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
Fontaine d´Or. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta 
Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia 
letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa platného právneho 
predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej terasy prerokované 
odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom v Trenčíne a 
Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade s VZN Mesta 
Trenčín č. 12/2013.  
 
 
 
 
 



36/ plochu v k.ú. Trenčín nachádzajúcu sa na pozemku CKN parc.č. 3280 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 0,70 m2, zapísanom na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-
ina, pre SŽ TRADE, s.r.o., za účelom umiestnenia letnej terasy pred objektom prevádzky - 
obchodu ANNA S, Mierové námestie 26 v Trenčíne, na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou odo 
dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená,  za cenu nájmu vo výške 0,11 
€/m2 a deň; počas doby nájmu bude nájomca predmet nájmu za účelom umiestnenia letnej 
terasy oprávnený užívať vždy len v termíne od 01.04. do 31.10. príslušného kalendárneho roka 
a za toto obdobie je povinný uhradiť aj nájomné, za nasledovných podmienok: 

 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať na určený účel v súlade s nájomnou  
zmluvou, VZN č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania o prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín (ďalej len „VZN 12/2013) a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 nájomca je oprávnený zariadenie a všetky súčasti letnej terasy umiestniť na 
predmet nájmu vždy najskôr 01.04. v danom kalendárnom roku, nie však skôr ako 
v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia o zvláštnom užívaní pozemnej 
komunikácie 

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
na predmete nájmu alebo v jeho okolí realizovaná investičná akcia prenajímateľa 
a/alebo stavebné, rekonštrukčné práce tretích osôb (najmä nie však výlučne 
vlastníkov a prevádzkovateľov sietí), ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť 
užívanie predmetu nájmu na určený účel; nájomca v takomto prípade, nie je 
povinný za obdobie, kedy dôjde k takémuto obmedzeniu alebo znemožneniu 
užívania predmetu nájmu platiť nájomné, resp. jeho časť zodpovedajúcu výmere 
plochy obmedzeného užívania predmetu nájmu; toto obmedzenie alebo 
znemožnenie užívania predmetu nájmu nemá vplyv na dobu trvania nájomnej 
zmluvy; nájomca v tomto prípade zároveň nemá nárok požadovať od prenajímateľa 
akékoľvek finančné kompenzácie za obmedzenie alebo prerušenie užívania 
predmetu nájmu  

 v prípade plánovanej investičnej akcie prenajímateľa podľa predchádzajúceho 
bodu je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na uzatvorenie dodatku k tejto 
zmluve, predmetom ktorého bude úprava práv a povinností zmluvných strán po 
dobu trvania investičnej akcie; v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť 
s uzatvorením takéhoto dodatku, je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť  

 nájomca je oboznámený so skutočnosťou, že počas trvania doby nájmu môže byť 
v okolí predmetu nájmu poriadaný trh alebo iné verejné kultúrne podujatie 
organizované prenajímateľom alebo tretími osobami, ktoré môžu obmedziť alebo 
znemožniť užívanie predmetu nájmu na určený účel; v prípade, ak na základe 
rozhodnutia cestného správneho orgánu alebo iného príslušného orgánu bude 
nájomca dočasne obmedzený v užívaní predmetu nájmu (a to v celom rozsahu 
alebo časti predmetu nájmu) počas konania trhov a iných verejných kultúrnych 
podujatí, po dobu kratšiu ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nemá nárok na zľavu 
alebo vrátenie alikvotnej časti nájomného; nájomca v tomto prípade zároveň nemá 
nárok požadovať od prenajímateľa akékoľvek finančné kompenzácie za 
obmedzenie alebo prerušenie užívania predmetu nájmu  

 ak nájomca v lehote najneskôr do 30. 5. kalendárneho roka nebude mať 
právoplatné rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 
prípadne rozhodnutie/stanovisko stavebného úradu potrebné pre užívanie 
predmetu nájmu na dohodnutý účel, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

 ak počas doby užívania predmetu nájmu stratí právoplatnosť rozhodnutie 
príslušného cestného správneho orgánu o povolení zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie pred uplynutím doby zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, na 
ktorú bolo vydané, má prenajímateľ právo od zmluvy odstúpiť 

Celková cena nájmu predstavuje ................................................................................... 17,00 € 



O d ô v o d n e n i e: 
     Ide o plochu nachádzajúcu sa na Mierovom námestí v Trenčíne, pred objektom prevádzky 
– obchodu ANNA S. Žiadateľ splnil podmienky vyplývajúce zo Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Trenčín č. 12/2013 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín, t.z. podal žiadosť o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za 
účelom zriadenia letnej terasy spolu s príslušnými prílohami, uhradil správny poplatok podľa 
platného právneho predpisu v termíne do 31.01.2023 a zároveň bolo zriadenie tejto letnej 
terasy prerokované odbornými útvarmi Mestského úradu v Trenčíne, Okresným inšpektorátom 
v Trenčíne a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Cena nájmu je stanovená v súlade 
s VZN Mesta Trenčín č. 12/2013.  
 
 
 


