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Článok I 

Úvodné ustanovenia 
 
     Stavebné bytové družstvo Trenčín (ďalej družstvo) stanovuje touto smernicou postupy pri  
     schvaľovaní využívania spoločných priestorov v bytových domoch, ktoré sú v správe družstva.  
 

Článok II 
Podmienky prenájmu 

      
1. Spoločné priestory a spoločné časti domu (chodby, schodiská, kočikárne, práčovne,    

medziposchodia), môžu byť žiadateľovi  prenajaté, resp. poskytnuté do užívania v prípade, ak 
sú nevyužívané, resp. ak končí nájom, prípadne užívanie predchádzajúcej zmluvnej strany.  

2. Spoločný priestor môže byť využívaný na účel, ktorý nebude brániť riadnemu spôsobu 
užívania bytov a nebytových priestorov. 

3. V prípade zmeny účelu využitia je nutné zabezpečiť zmenu užívania priestoru v zmysle 
stavebného zákona a splniť podmienky stanoviska  riaditeľa správy SBD Trenčín.      

 
Článok III 

Realizácia prenájmu 
 
1. Spoločné priestory v domoch sa môžu prednostne prenajímať, resp. môžu byť ponúknuté 

k užívaniu bývajúcim v dome, v ktorom sa žiadané priestory nachádzajú, následne iným 
záujemcom, na základe stanoviska schôdze vlastníkov v dome.   

2. Žiadosť o prenájom, resp. žiadosť o užívanie spoločného priestoru s doloženým súhlasným 
stanoviskom zo schôdze vlastníkov v dome sa predkladá riaditeľovi správy  SBD Trenčín. 

3. Pri využívaní spoločného priestoru, ktorý sa nachádza na medziposchodí, je nutné okrem 
súhlasného stanoviska zo schôdze vlastníkov všetkých bytov v bytovom dome doložiť aj 
súhlasné stanovisko všetkých vlastníkov bytov situovaných na poschodiach, ktoré spája 
predmetné medziposchodie. 

4. Súčasťou podkladov na predloženie žiadosti o prenájom na posúdenie riaditeľovi správy SBD 
Trenčín musia byť uvedené individuálne podmienky prenájmu: 

a) plocha priestoru v m2 



b) dodávka energií (voda, el. energia, kúrenie) a jej spôsob merania 
c) v prípade potreby nutnosť sprístupnenia spoločných častí a zariadení, ktoré sa 

v dotknutých priestoroch nachádzajú (rozvody ÚK, SV, TÚV a pod.) 
d) v prípade plánovaných stavebných úprav v nich vyžiadať si stanovisko na príslušnom 

stavebnom úrade, resp. dotknutých orgánov štátnej správy (napr. hasiči a pod.) 
e) výška príspevku za prenájom, resp. užívanie spoločného priestoru energií a pod. 
 

5. Cena prenájmu je schvaľovaná na schôdzi vlastníkov daného bytového domu. 
6. V prípade, ak schôdza vlastníkov nestanoví cenu prenájmu, stanoví cenu  SBD Trenčín. 
7. Po schválení riaditeľom správy SBD Trenčín bude uzatvorená zmluva s nájomcom v zmysle 

platných zákonov, predpisov a nariadení. 
 

Článok IV 
Ukončenie prenájmu 

 
1. O ukončení zmluvy môže požiadať nájomca alebo  SBD Trenčín ukončí zmluvu na základe 

rozhodnutia schôdze vlastníkov v súlade so zmluvou o prenájme.  
2. Výpovedné lehoty a dôvody na ukončenie prenájmu musia byť stanovené v zmluvách  

prenájme. 
3. Po ukončení zmluvy odovzdá nájomca prenajatý priestor v pôvodnom stave, resp. v stave 

spôsobilom na užívanie zástupcovi vlastníkov v bytovom dome, alebo poverenému  
zamestnancovi družstva.  

 
Článok V 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia a neruší žiadne predchádzajúce 
smernice.  

 
 
Schválené v P-SBD, dňa 30.09.2013 

Uznesenie č. 347/09/2013 

 
Táto smernica nadobúda účinnosť od  01.10.2013 
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