
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 264, účinnosť: 
02.10.2015 

 
Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
                                                                v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve 

mesta Trenčín 

takto: 

1.V článku 1 sa za slovo „je“ dopĺňa slovné spojenie „upraviť spôsob prideľovania nájomných 
bytov a“. 
 
2.V článku 3 ods. 1 znie: 
„1. Občan /ďalej len „žiadateľ“/ sa za účelom riešenia svojich bytových problémov môže so svojou 
žiadosťou o prenájom nájomného bytu,  bytu osobitného určenia a o ubytovanie v ubytovacom 
zariadení, obrátiť na Mesto Trenčín /ďalej len „vlastník“/, ktoré v nájomných vzťahoch vystupuje 
ako prenajímateľ.“ 
 
3.V článku 3 sa dopĺňa nový ods. 2, ktorý znie: 
„2. Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len občan, ktorý: 
a) dovŕšil 18 rokov veku, alebo nadobudol spôsobilosť na právne úkony pred uzatvorením 
manželstva v zmysle osobitných právnych predpisov 
b) má trvalé bydlisko na území mesta Trenčín.“ 
 
Pôvodný ods.2 sa označuje ako ods.3. 
 
4.V článku 3 sa dopĺňa nový ods. 4, ktorý znie: 
„4. K žiadosti o pridelenie nájomného bytu je žiadateľ a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú 
spoločne, povinný doložiť: 
a) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom, v ktorom žiadateľ čestne vyhlasuje, že: 
- všetky údaje uvedené v žiadosti o prenájom nájomného bytu a v jej prílohách uviedol úplne 
a pravdivo a že v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo zatajenia skutočností si je vedomý 
vyradenia z evidencie žiadateľov o prenájom nájomného bytu 
- nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti určenej 
na bývanie 
- žiadny člen z domácnosti, ktorý je zahrnutý v žiadosti o prenájom nájomného bytu, ktorý sa 
v prípade pridelenia bytu do bytu nasťahuje nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, 
rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie 
- k žiadosti o prenájom bytu predložil všetky príjmy všetkých členov domácnosti zahrnutých do 
žiadosti, ktorí sa v prípade pridelenia bytu do bytu nasťahujú 
b) doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny rok a uplynulé mesiace aktuálneho roku 
v ktorom sa žiadosť podáva až do termínu podania žiadosti: 
- u zamestnaných – potvrdenie od zamestnávateľa o príjme za predchádzajúci kalendárny rok a 
uplynulé mesiace aktuálneho roku v ktorom sa žiadosť podáva až do termínu podania žiadosti 
- ročné zúčtovania preddavkov na dať z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za 
predchádzajúci kalendárny rok 
- daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok a potvrdenie o podaní daňového priznania 
(ak žiadateľ alebo spoločne posudzovaná osoba je SZČO) 
- v prípade evidencie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSV a R“) – potvrdenie 
z ÚPSV a R o evidencii uchádzačov o zamestnanie za predchádzajúci kalendárny rok a uplynulé 
mesiace aktuálneho roku v ktorom sa žiadosť podáva až do termínu podania žiadosti 
- potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní a výške vyplatenej dávky v hmotnej núdzi za predchádzajúci 
kalendárny rok a uplynulé mesiace aktuálneho roku v ktorom sa žiadosť podáva až do termínu 
podania žiadosti 



 

- potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní a výške vyplateného: rodičovského príspevku, prídavku na 
dieťa, príspevku za opatrovanie a iných štátnych dávok za predchádzajúci kalendárny rok a 
uplynulé mesiace aktuálneho roku v ktorom sa žiadosť podáva až do termínu podania žiadosti 
- výmer invalidného, starobného, sirotského, vdovského, výsluhového dôchodku za 
predchádzajúci kalendárny rok a aktuálny výmer v čase podania žiadosti 
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplatenej výške príjmu: za práceneschopnosť, počas 
materskej dovolenky, dôchodky, podpory v nezamestnanosti za predchádzajúci kalendárny rok a 
uplynulé mesiace aktuálneho roku v ktorom sa žiadosť podáva až do termínu podania žiadosti, 
c) v prípade rozvedeného žiadateľa alebo spoločne posudzovanej osoby – fotokópiu 
právoplatného rozsudku o rozvode a právoplatného rozsudku o určení výživného na 
nezaopatrené dieťa, 
d) v prípade zdravotných problémov – potvrdenie od ošetrujúceho lekára, 
e) v prípade, že žiadateľ žiada o bezbariérový byt, potvrdenie od ošetrujúceho lekára 
o zdravotnom postihnutí, 
f) v prípade, ak ide o žiadateľa ako chovanca, resp. bývalého chovanca detského domova, doklad 
od príslušného detského domova.“ 
 
Pôvodný ods.3-6 sa označujú ako ods.5 - 8. 
 
5.V článku 4 ods. 2 znie: 
„2. Pri zaraďovaní do evidencie postupuje vlastník podľa týchto kritérií: 
a) schopnosť nájomcu platiť úhrady nájomného a služieb spojených s užívaním bytu 
b) príjem žiadateľa musí byť v súlade s podmienkami uvedenými v zákone č. 443/2010 Z.z.  
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov /ďalej len „ 
Zákon o dotáciách na rozvoj bývania“/.  7/ 
c) žiadateľ nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu na území Slovenskej 
republiky 
d) žiadateľ nie je nájomcom ani spoločným nájomcom bytu vo vlastníctve mesta 
e) nevedie sa proti žiadateľovi súdny spor vo vyššie uvedených veciach ani exekučné konanie 
f) žiadateľ nebol v minulosti nájomcom bytu, ktorý znehodnotil, poškodil, alebo v minulosti 
protiprávne neobsadil byt, alebo hrubo porušoval domový poriadok v bytovom dome 
g) žiadateľ nebol v minulosti nájomcom bytu, v ktorom riadne neplatil nájomné vrátane úhrady za 
služby spojené s nájmom bytu, alebo prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez 
súhlasu vlastníka 
h) žiadateľ nemal v minulosti vypovedaný nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c), d), g) zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov /ďalej len „Občiansky 
zákonník“/ 
__________   
7/ § 22 ods. 3 písm. a)  b)  c) zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní v znení neskorších predpisov 
 
6.V článku 4 ods. 5 sa vypúšťa slovné spojenie „pričom prihliada na reálny predpoklad získania 
nových bytov do vlastníctva mesta výstavbou alebo iným spôsobom.“ 
 
7.Do textu VZN sa dopĺňa nový článok 4a, ktorý znie : 

 
Článok 4a 

Spôsob prideľovania nájomných bytov 
 

1. Pokiaľ dôjde k uvoľneniu nájomného bytu, o jeho ďalšom prideľovaní rozhoduje príslušná 
komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  
 
2. Príslušná komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne pri rozhodovaní zohľadní najmä tieto 
kritériá naliehavosti potreby pridelenia bytu:  
a) či je žiadateľom rodina s maloletými deťmi 
b) zdravotný stav žiadateľa alebo člena rodiny 
c) dobu podanej žiadosti 
d) žiadateľ nemá voči mestu Trenčín nedoplatky na daniach, poplatkoch 
e) doterajšie bytové pomery žiadateľa 
f) zdravotná závadnosť bytu, potvrdená právoplatným rozhodnutím orgánu štátnej správy 



 

g) majetkové a iné podmienky, ktoré spôsobujú, že žiadateľ a členovia rodiny nemajú možnosť 
si zabezpečiť vlastné bývanie svojimi prostriedkami. 
 
8.Do textu VZN sa dopĺňa nový článok 5a, ktorý znie : 
 

Článok 5a 
Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy 

 
1. O možnosti opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu 
prostredníctvom písomnej výzvy minimálne 3 mesiace pred dohodnutým termínom skončenia 
nájmu. O opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy požiada nájomca Mestský úrad v Trenčíne 
najneskôr 2 mesiace pred ukončením nájmu na predpísanom tlačive. 
 
2. K žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy je žiadateľ a osoby, ktorých príjmy sa 
posudzujú spoločne povinný doložiť: 
 
a) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom, v ktorom žiadateľ čestne vyhlasuje, že: 
- všetky údaje uvedené v žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy a v jej prílohách 
uviedol úplne a pravdivo a že v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo zatajenia 
skutočností si je vedomý toho, že nájomná zmluva nebude opakovane uzatvorená 
- nikto z užívateľov nájomného bytu neporušil podmienky uvedené v Zmluve o nájme bytu 
- nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti určenej 
na bývanie 
- k žiadosti o prenájom bytu predložil všetky príjmy všetkých členov domácnosti zahrnutých do 
žiadosti, ktorí sa v prípade pridelenia bytu do bytu nasťahujú 
 
b) doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny rok a uplynulé mesiace aktuálneho roku 
v ktorom sa žiadosť podáva: 
- u zamestnaných – potvrdenie od zamestnávateľa o príjme za predchádzajúci kalendárny rok a 
uplynulé mesiace aktuálneho roku v ktorom sa žiadosť podáva až do termínu podania žiadosti 
- ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za 
predchádzajúci kalendárny rok 
- daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok a potvrdenie o podaní daňového priznania 
(ak žiadateľ alebo spoločne posudzovaná osoba je SZČO) 
- v prípade evidencie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSV a R) – potvrdenie z ÚPSV 
a R o evidencii uchádzačov o zamestnanie za predchádzajúci kalendárny rok a uplynulé mesiace 
aktuálneho roku v ktorom sa žiadosť podáva až do termínu podania žiadosti 
- potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní a výške vyplatenej dávky v hmotnej núdzi za predchádzajúci 
kalendárny rok a uplynulé mesiace aktuálneho roku v ktorom sa žiadosť podáva až do termínu 
podania žiadosti 
- výmer invalidného, starobného, sirotského, vdovského, výsluhového dôchodku za 
predchádzajúci kalendárny rok a aktuálny výmer v čase podania žiadosti 
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o vyplatenej výške príjmu: za práceneschopnosť, počas 
materskej dovolenky, dôchodky, podpory v nezamestnanosti za predchádzajúci kalendárny rok a 
uplynulé mesiace aktuálneho roku v ktorom sa žiadosť podáva až do termínu podania žiadosti 
- v prípade rozvedeného žiadateľa alebo spoločne posudzovanej osoby – fotokópiu 
právoplatného rozsudku o určení výživného na nezaopatrené dieťa. 
 
3. Príjem žiadateľa, ktorý žiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, musí byť v súlade s 
podmienkami uvedenými v Zákone o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. 8/ 
 
4. Následne bude Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy prerokovaná v príslušnej 
komisii Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 
 
----------------------------- 
8/ § 12 ods. 4 písm. a) b) zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní v znení neskorších predpisov 
 
 
 



 

 
5. V prípade, že nájomca nevyužíva pridelený byt v súlade s nájomnou zmluvou (byt 
znehodnocuje, poškodzuje, hrubo porušuje domový poriadok, byt prenajíma tretej osobe bez 
súhlasu vlastníka, riadne neplatí nájomné a služby spojené s užívaním bytu, má voči mestu 
nedoplatky) nebude s nájomcom uzatvorená nájomná zmluva. Pred opakovaným uzatvorením 
nájomnej zmluvy môže zástupca mesta, alebo ním poverená osoba skontrolovať stav bytu. 
 
9. Pôvodné poznámky označené ako 7-8 sa označujú ako poznámky 9 – 10. 
 
10.V článku 12 sa dopĺňa nový ods. 8, ktorý znie: 

„8.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 
a nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“  
 
 
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček v.r. 
        primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


