
Nakladanie s Malometrážnymi bytmi na V. Clementisa 51 vo 
vlastníctve mesta Trnava 

 
Čl. 1 

 
Základné ustanovenie 

 

1. Mesto Trnava je vlastníkom Malometrážnych bytov na Ulici V. Clementisa 51 
v Trnave, ktoré sú určené na bývanie starobných dôchodcov, obyvateľov mesta 
Trnava. Nájomné byty boli zriadené s cieľom sociálnej starostlivosti o starých 
občanov mesta Trnava a zabezpečenie ich kvalitného bývania (ďalej len MMB). 
 
2. MMB majú na základe spôsobu užívania a v súlade § 2 zákona č. 189/1992 Zb. 
o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 
tzv. „Bytový zákon“ v znení neskorších noviel, charakter bytov osobitného určenia vo 
vlastníctve mesta Trnava..  
 
3. Mesto Trnava zverilo MMB do správy Strediska sociálnej starostlivosti, V. 
Clementisa 51, 917  01 Trnava  v zmysle zriaďovacej listiny (ďalej len správca), ktoré 
bude vykonávať všetky úkony súvisiace so spravovaním a prevádzkou zvereného 
majetku, avšak rozhodovanie o vydaní súhlasu k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na 
MMB  prislúcha  výlučne mestu Trnava.  
 

Čl. 2 
  

Zásady pre ubytovanie v Malometrážnych bytoch 
 
1. Nakladanie s Malometrážnymi bytmi na V. Clementisa 51 v Trnave určuje  
zásadné podmienky ubytovania v MMB pri rešpektovaní základných pravidiel 
občianskeho spolužitia. 
 
2. MMB slúžia na bývanie občanov, ktorí dosiahli dôchodkový vek a majú minimálne 
5 rokov pred podaním žiadosti trvalý pobyt na území mesta Trnava. 
 
3. V MMB nemôžu byť ubytovaní občania, ktorí vyžadujú celodennú starostlivosť 
(trvale ležiaci), zbavení svojprávnosti, alebo postihnutí psychickými poruchami pod 
vplyvom ktorých ohrozujú seba i okolie, prípadne sústavne narúšajú kolektívne 
spolunažívanie a občania ktorí by pre iné vážne nedostatky narúšali občianske 
spolunažívanie (alkoholizmus, neprispôsobivé konanie a pod.). 
 

 
 
 
 
 

Čl. 3 
 



Postup pri prenajímaní malometrážnych bytov 
 
1. Záujemca o bývanie v MMB musí mať podanú a zaevidovanú písomnú žiadosť 
o takýto byt na predpísanom tlačive na Mestskom úrade v Trnave, bytovom referáte.  
K žiadosti doloží doklad o poberaní starobného dôchodku a potvrdenie od 
obvodného lekára. 
 
 
2. Žiadosti občanov o ubytovanie v MMB sú prerokované v bytovej komisii 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava za prítomnosti povereného zástupcu 
správcu MMB. V prípade, že spĺňajú podmienky stanovené  zásadami pre ubytovanie 
v MMB uvedené v Čl. 2, bytová komisia ich zaradí do zoznamu uchádzačov. 
 
3. Povinnosťou žiadateľa je každoročná aktualizácia žiadosti a prípadne nahlásenie 
zmien uvedených v žiadosti. V prípade nesplnenia si týchto povinností,  bude žiadosť 
vyradená zo zoznamu uchádzačov. 
 
 
4. Uvoľnený MMB  nahlási správca na mestský úrad, bytový referát. 
 
5. MsÚ – bytový referát zabezpečí prerokovanie pridelenia voľného bytu v bytovej 
komisii  a pripraví vydanie súhlasu primátorovi mesta  na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na MMB medzi žiadateľom a strediskom sociálnej starostlivosti.  
 
6. Súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy pre žiadateľa vydá primátor mesta na 
základe odporučenia bytovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. 
 
7. Na základe písomného súhlasu primátora mesta uzatvorí správca s uchádzačom 
nájomnú zmluvu na predmetný byt v zmysle Občianskeho zákonníka a bytového 
zákona č. 189/92 Zb. 
 
8. Žiadateľom, ktorí sú nájomníkmi mestského bytu a tento odovzdajú príslušnému 
správcovi, bude MMB pridelený prednostne. Musia však splniť podmienky určené 
zásadami pre ubytovanie v MMB uvedené v Čl. 2. 
 
9. Správca MMB má právo schváliť vzájomnú výmenu medzi už ubytovanými 
nájomcami, resp. výmenu  nájomcu MMB  do iného uvoľneného MMB bytu. Správca 
je povinný túto výmenu písomne oznámiť bytovému referátu Mestského úradu 
v Trnave. 
 

Čl. 4 
 

Ubytovanie opatrovníka nájomcu Malometrážneho bytu 
 
1. Nájomca MMB, ktorý dočasne potrebuje opateru, podá žiadosť o ubytovanie 
opatrovníka, doloženú lekárskym potvrdením, v ktorom bude stanovená 
 
 
 



 nevyhnutnosť a doba  opatrovania. K žiadosti doloží odporučenie Strediska sociálnej 
starostlivosti, V. Clementisa 51 a žiadosť predloží na MsÚ – bytový referát. 
 
2. Súhlas na krátkodobé ubytovanie opatrovníka maximálne do 3 mesiacov vydá 
primátor mesta. 
 
 
3. Na dlhodobé ubytovanie opatrovníka vydá primátor mesta súhlas na návrh bytovej 
komisie MZ. 
 
4. Na základe súhlasu primátora s ubytovaním opatrovníka vydá správca nájomcovi 
dodatok k nájomnej zmluve s uvedením dodatočných pomerných platieb za služby. 
 
 
 

 
Čl. 5 

 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Správca v zmysle Zriaďovacej listiny Strediska sociálnej starostlivosti, V. 
Clementisa 51 v Trnave vypracuje prevádzkový poriadok pre MMB, ktorý bude okrem 
iného  obsahovať povinnosti a práva správcu a nájomcu Malometrážneho bytu. 
 

 

2. Výnimku z Nakladania s Malometrážnymi bytmi na V. Clementisa 51 vo vlastníctve 
mesta Trnava môže v odôvodnených prípadoch na návrh bytovej komisie schváliť 
primátor mesta Trnava. 
 

3.  Nakladanie s Malometrážnymi bytmi na V. Clementisa 51 vo vlastníctve 
mesta Trnava bolo prerokované Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 
23. 10. 2007,   schválené uznesením č.182  a nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2008. 
 
4. Schválením Nakladania s Malometrážnymi bytmi na V. Clementisa 51 vo 
vlastníctve mesta Trnava stráca platnosť ubytovací poriadok pre Malometrážne byty, 
Ul. V. Clementisa 51 v Trnave, ktorý bol schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava č.778 zo dňa 29.10.2002.   


