
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.02.2015 uznesením č.40 bod 1., účinnosť: 
13.03.2015 
 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.3/2015, 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia 

v súvislosti so zrušením (nezriadením) mestskej rady  
 

Článok 1 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku 
mesta v znení neskorších novelizácií  sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.Článok 5 ods.1 znie: 
„1. Návrh na predaj mestského majetku predkladá po odbornom posúdení mestský úrad na 
prerokovanie finančnej a majetkovej komisii a   príslušnému výboru mestskej časti z vlastného podnetu, 
podnetu občanov, prípadne správcov majetku. V návrhu uvedie zároveň, aké sú zákonné možnosti 
predaja majetku. Finančná a majetková komisia potom odporučí primátorovi mesta, ktorým zo 
zákonných spôsobov bude prevod uskutočnený (napr. obchodnou verejnou súťažou, dobrovoľnou 
dražbou, priamym predajom alebo či ide o prípad, kedy je možné realizovať prevod bez aplikácie § 9a 
ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí).“ 
 
2. Článok 5 ods. 2 znie: 
„2. Zloženie zábezpeky sa riadi v prípade obchodnej verejnej súťaže alebo dražby  podmienkami 
obchodnej verejnej súťaže alebo dražby a v ostatných prípadoch pri prevode majetku po odporúčaní 
majetkového prevodu finančnou a majetkovou komisiou je záujemca o kúpu povinný uhradiť na účet 
Mesta Trenčín finančnú zábezpeku vo výške 10 % z kúpnej ceny a to pred zasadnutím mestského 
zastupiteľstva, na ktorom má byť prevod prerokovaný. V prípade neschválenia majetkového prevodu 
mestským zastupiteľstvom, finančná zábezpeka bude vrátená tomu, kto zábezpeku zložil.“  
 
3.Článok 8 ods.2 znie: 
„2. Návrh na zámenu nehnuteľností predkladá po odbornom posúdení mestský úrad na prerokovanie 
finančnej a majetkovej komisii, príslušnému výboru mestskej časti a mestskému zastupiteľstvu.“ 

 
Článok 2  

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve mesta Trenčín v znení neskorších novelizácií  sa mení a dopĺňa takto: 
 
1.V článku 4 ods. 5 písm. a) znie: 
„a) vlastník je oprávnený pristúpiť k uzavretiu nájomnej zmluvy k bytu v zmysle čl. 2 ods. 2 tohto VZN  
po odporučení príslušnej komisie MsZ a  po schválení mestským zastupiteľstvom. Po schválení 
mestským zastupiteľstvom sa žiadateľ vedený v evidencii stáva oprávnenou osobou,“ 
 
2.Článok 5 ods. 1 znie: 

„1. V osobitných prípadoch je možné zabezpečiť nájom k bytu a k ubytovaciemu zariadeniu podľa 

naliehavej potreby mesta po odporučení príslušnej komisie MsZ a po schválení mestským 
zastupiteľstvom.“ 
 
 
 
 
 



Článok 3 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.3/2015, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zrušením (nezriadením) mestskej rady bolo schválené 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.02.2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 

 

 

         Mgr. Richard Rybníček v.r. 
     primátor mesta 


