
Zápisnica  
zo zasadnutia Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, konaného dňa 

26.11.2012 v zasadačke MsÚ Trnava, Trhová 3 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnený: Ing. Ľubomír Krajčovič 

 
Bod 1) 
OTVORENIE 
 
      Zasadnutie Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava otvoril a viedol 
PhDr. Ján Žitňanský, predseda komisie, ktorý zároveň privítal všetkých prítomných. 
 
     Členovia komisie bytovej hlasovaním (za , proti , zdržal sa) odsúhlasili nasledovný 
program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
 
2. Kontrola úloh zo zasadnutí komisie bytovej 
 
3. Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
    a) Nové žiadosti o pridelenie bytov pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
    b) Žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy 
    c) Rôzne 
 
4. Nájomné byty na Veternej ulici 18 C – F v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov na Ulici Veternej 18 C – F v Trnave 
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
5. Nájomné byty na Coburgovej ulici 60 A – C v Trnave 
    a) Nová žiadosť o pridelenie nájomného bytu na Ulici Coburgovej 60 A – C v Trnave  
    b) Rôzne 
 
6. Ostatné byty  
    a) Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy 
    b) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
    c) Rôzne 
 
7. Nájomné byty na Ulici J. G. Tajovského 20 a 21 v Trnave a občanov s ŤZP 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 20 a 21 v Trnave 
    b) Žiadosti o predĺženie NZ na Ulici J. G. Tajovského 20 a 21 v Trnave 
    c) Žiadosť o pridelenie nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 20, 21 v Trnave pre  
        občanov ZŤP 
 
8. Nájomné byty pre potreby mesta 
    a) Nové žiadosti 
 
9. Malometrážne byty 
    a) Nové žiadosti 
    b) Prehodnotenie žiadostí 
    c) Žiadosť o ubytovanie opatrovníka 
    d) Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy 
 
10. Rôzne 
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11. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve mesta Trnava 
 
12. Diskusia 
 
13. Záver 
 

Bod 2) 
KONTROLA ÚLOH ZO ZASADNUTÍ KOMISIE BYTOVEJ 

 
a) Úloha z komisie bytovej zo dňa 22.10.2012 str. 15 bod 12 Rôzne 4. predložiť komisii 
bytovej cenník služieb, ktoré si účtuje spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. Trnava pri opravách 
bytov. Príloha č. 1. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 
0) zobrala materiál na vedomie.  
 
b) Komisii bytovej Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava bol predložený Príkaz primátora č. 
7/2007, ktorým sa stanovujú Zásady postupu pri vypratávaní neoprávnene obsadených bytov 
vo vlastníctve mesta. (Zaslané v prílohe spolu s pozvánkou a prípravou komisie.) Príloha č. 
2. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 
0) zobrala na vedomie Zásady postupu pri vypratávaní neoprávnene obsadených bytov vo 
vlastníctve mesta. 
 
 
Bod 3) 
BYTY PRE SOCIÁLNE SLABŠIE VRSTVY OBYVATEĽSTVA 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie bytov vyčlenených pre sociálne slabšie vrstvy 
obyvateľstva 
 
     Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle Príkazu primátora mesta č. 5/2008 o postupe pri nakladaní s bytmi vyčlenenými pre 
sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva: 
 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, prechodne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, 
Trnava si dňa 18.10.2012 opätovne požiadala o pridelenie sociálneho bytu, nakoľko sa 
musela vysťahovať z ubytovne na xxxxxxxxxxj z dôvodu, že tam žila už 6 rokov a dlhšie sa 
tam nemôže nedá a tak momentálne býva u dcéry s rodinou spolu v jednej izbe. Na 
predchádzajúcom zasadnutí bytovej komisie dňa 06.08.2012 jej bolo oznámené, že 
nesúhlasíme so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov o byty pre sociálne slabšie 
vrstvy obyvateľstva z dôvodu, že mali dlh. Má dlh voči mestu za nájomné do roku 2006 
v sume 475,75 €. Je spísaná dohoda o splácaní dlhu. Zaplatila iba jednu splátku. Doručila 
potvrdenie o ťažkom stupni obštrukčnej choroby pľúc s opakovanými exacerbáciami vhodná 
samostatná izba od MUDr. Suchánovej.  
 
 
2. xxxxxxxxxxxxxxx, Trnava nezdokladoval kompletne žiadosť, chýba invalidný dôchodok 
v roku 2011 a neuvádza v žiadosti manželku, hoci nie je rozvedený. Momentálne býva 
v ubytovni v Hlohovci. Podľa vyjadrenia z TT-KOMFORT s.r.o. nemá dlh. Nie je dlžník mesta. 
Podmienky nespĺňa. 
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Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 
0) nesúhlasí so zaradením žiadostí v bode 1 a 2 do zoznamu uchádzačov.  
 
b) Žiadosti o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy 

 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, Coburgova ulica xx, Trnava bytom 
Coburgova ulica xx byt č. x spolu s dvoma deťmi si  dňa 17.10.2012 požiadala 
o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorá skončila 30.11.2012. Do 31.08.2013 má zaradenú 
žiadosť do zoznamu uchádzačov o byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. 
Podľa vyjadrenie spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava na byte nie je daná výpoveď 
z nájmu, nie je vedený žiaden súdny spor, ani exekúcia. Dodržiava domový poriadok. Nemá 
dlh voči mestu. Podmienky spĺňa. 

 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 
0) odporúča súhlasiť s predĺžením nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú 1 
rok s podmienkou zmeniť si trvalý pobyt na Coburgovu ulicu xx v Trnave. 
 
c) Rôzne  
 
1. xxxxxx, xxxxxxxxx BK zo dňa 22.10.2012 odporučila trvať na bytovej náhrade – 1-izb. 
byt č. x na Coburgovej ul. x v Trnave, avšak byt nie je voľný, lebo je protiprávne obsadený. 
Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nie je jasné čo bude s bytovým domom na Coburgovej 
ulici xxxxxx je potrené prehodnotiť návrh na bytovú náhradu na Coburgovej ulici x.  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 7, proti  0, zdržal sa  
0) odporúča zrušiť návrh na bytovú náhradu na 1-izb byt č. x na Coburgovej ul. x 
v Trnave a navrhuje vydať súhlas na bytovú náhradu na nájom 1-izb. bytu č. x na 
Malženickej ceste 1 v Trnave. 
 
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx prechodne bytom Coburgova ulica xx je do 30.04.2013 
v zozname uchádzačov avšak  dňa 14.11.2012 doručila opäť dodatok k žiadosti o pridelenie 
bytu pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, keďže sa odvoláva na to, že ešte žiaden byt 
doteraz nemala od mesta a nemá dlh. Má syna 6 ročného. Nevie prečo ešte stále jej nebol 
pridelený žiaden byt hoci KB konštatovala, že nie je vhodný voľný byt pre ňu. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 
0) konštatovala, že žiadosť p. xxxxxxxxxx je evidovaná v zozname uchádzačov. 
Nakoľko nie je k dispozícii vhodný voľný byt nie je možné jej žiadosti vyhovieť. 
 
3. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, 917 01 Trnava si požiadali o predĺženie nájomnej zmluvy 
na nájom 3-izb. bytu č. x na Ulici Nobelova x, Trnava, keďže im zmluva končí platnosť 
31.12.2012. 

 Žiadosť zatiaľ nekompletná Čakáme vyjadrenie z  TT-KOMFORT a z EO. 
 Na základe stanoviska Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy 
nesúhlasila s odpustením poplatkov z omeškania za neplatenie nájomného a služieb za byt. 
Po uhradení pohľadávok za nájom bytu a služieb spojených s nájmom bytu môžu požiadať 
Finančnú komisiu o prerokovanie žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania. Majú 
uzavretý splátkový kalendár. 

 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila prerokovať jeho žiadosť na budúcom zasadnutí komisie bytovej. 
 
 
 
Bod 4) 
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BYTY NA ULICI VETERNEJ 18 C – F V TRNAVE 
 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
     Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti v ktorých sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava: 
 
1. xxxxxxxxxxx, Šafárikova x, Trnava a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, žiadajú o nájomný byt na ulici Veternej 18 C – F v Trnave. 
Podmienky spĺňajú. 
Podľa vyjadrenia spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava menovaní nie sú nájomcami bytu 
v ich správe a nemajú dlh. Nie sú dlžníci mesta. 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa  
0) súhlasí so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 

 
     Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava: 
 
2. xxxxxx xxxxxxxx, Veterná 18/F, Trnava, požiadala o opakované uzatvorenie NZ dňa 
19.09.2012. Do 31.12.2012 má pani xxxxxxxxx platnú nájomnú zmluvu na byt č. x, x. 
podlažie 1-izbový. Tento byt je určený pre potreby mesta.  Menovaná pracuje na 
Obvodnom úrade, Ulica Kollárova č.8, Trnava.  V zmysle zákona č.443/2010 Z. z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní pani xxxxxxxx nepracuje v oblasti 
vzdelávania, kultúry, športu alebo vzdelávania a tak nie je možné ďalšie predĺženie nájomnej 
zmluvy preto si podala žiadosť o iný nájomný byt na Ulici Veternej 18 C – F v Trnave. 
Zároveň požiadala aj o výnimku z nakladania s týmito bytmi, pretože prekročila vekovú 
hranicu 40 rokov. Je možné žiadosť riešiť výnimkou primátora mesta. 
Podľa vyjadrenia spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava nie je nájomkyňou v ich byte 

a nemá dlh. Taktiež nie je dlžníčka mesta. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa  
0) odporúča primátorovi mesta schváliť výnimku v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 406 a následné zaradenie žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx požiadala o nájomný byt na Veternej ul. 
18 C - F v Trnave dňa 16.11.2012. Menovaná je rozvedená, pracuje xxxxxx Trnava, má 52 
rokov. Výšku príjmu spĺňa. V zmysle VZN 406 je možná výnimka z veku a tiež je možné 
ubytovať v týchto bytoch aj plnoletú osamelo žijúcu osobu. Je možné žiadosť riešiť výnimkou 
primátora mesta. 
Podľa vyjadrenie spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava nie je nájomca bytu v ich správe 
a nemá dlh. 
Menovaná nemá dlh voči mestu. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za  8, proti 0, zdržal sa  
0) odporúča primátorovi mesta schváliť výnimku v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 406 a následné zaradenie žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
4. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Trnava požiadala o nájomný byt na Veternej ul. 18 
C - F v Trnave. Je slobodná má 2 deti. Pracuje od 19.11.2012 u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
xxxxxxxxx. V roku 2011 mala nízky príjem – 223.6 eura. V roku 2012 do 19.11.2012 mala 
mesačný príjem 200,57. Podmienky nespĺňa. 
Podľa vyjadrenia spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava menovaná nie je nájomkyňou bytu 
v ich správe a nemá dlh. Menovaná nemá dlh voči mestu. 
Je možné žiadosť riešiť výnimkou primátora mesta. 
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Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za  8, proti 0, zdržal sa  
0) odporúča primátorovi mesta schváliť výnimku v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 406 a následné zaradenie žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 

 
1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx požiadala o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom bytu 
č. x, x. podlažie na Ulici Veternej 18/D v Trnave. Podmienku veku nespĺňa, pretože má 
viac ako 40 rokov. Ostatné podmienky spĺňa.  
Je možné žiadosť riešiť výnimkou primátora mesta. 
Podľa vyjadrenia Strediska sociálnej starostlivosti Trnava nemajú dlh. 
Nie je dlžníčka Mesta Trnava.  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporúča primátorovi mesta schváliť výnimku v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 406 a následne odporúča súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej 
zmluvy na uvedený byt. 

 
2. xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx požiadali o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
na nájom bytu č. x,  podlažie x. na Ulici Veternej 18/C  v Trnave. Podmienky spĺňajú. 
Podľa vyjadrenia Strediska sociálnej starostlivosti menovaní majú uhradené nájomné. 
Menovaní nie sú dlžníci Mesta Trnava. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporúča súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt. 
 
3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx požiadali o opakované uzavretie nájomnej 
zmluvy na nájom bytu č. x na Ulici Veternej 18/E v Trnave. Podmienky spĺňajú. 
Podľa vyjadrenia Strediska sociálnej starostlivosti Trnava nemajú dlh. 
Menovaní nie sú dlžníci Mesta Trnava. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporúča súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt. 
 
4. xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx požiadali o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 
nájom bytu č. x na Ulici Veternej 18/C, x. podlažie v Trnave. Podmienky spĺňajú. 
Podľa vyjadrenia Strediska sociálnej starostlivosti menovaní majú uhradené nájomné. 
Nie sú dlžníci Mesta Trnava. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporúča súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt. 
 
5. xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx požiadali o pakované uzavretie nájomnej zmluvy 
na nájom bytu č. x, x. podlažie na Ulici Veternej 18/E v Trnave. Podmienku výšky príjmu 
spĺňajú, avšak xxxxx xxxxxxxx má viac ako 40 rokov. Je možné žiadosť riešiť výnimkou 
primátora mesta. 
Podľa vyjadrenie Strediska sociálnej starostlivosti menovaní majú zaplatený nájom za 
mesiac 9/2012 a nemajú dlh. 
Nie sú dlžníci mesta. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporúča primátorovi mesta schváliť výnimku v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 406 a následne odporúča súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej 
zmluvy na uvedený byt. 
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Bod 5) 
6. BYTY NA COBURGOVEJ ULICI 60 A - C V TRNAVE 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
     Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
1. xxxxxx xxx a xxxxxx bytom Nerudova x si dňa 6.11.2012 si požiadali o nájomný byt na 
Coburgovej ulici x A-C v Trnave. Zároveň podali písomné vyjadrenie, že nemajú záujem o 
sociálny byt. Príjem o hmotnej núdzi doručil  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Majú 
nízky minimálny príjem. 

 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) nesúhlasí so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Rôzne 
 
1. xxx a xxxxx xxxxxxxx bývajú v 2-izb. byte č. x na Coburgovej ulici x/A.  Nájomná 
zmluva skončila platnosť 21.12.2011. Ich žiadosť  bola prerokovaná na zasadnutí KB dňa 
22.10.2012. Nebolo im schválené obnovenie NZ z dôvodu dlhu voči MsP a nízkeho príjmu t. 
j. nesplnili stanovené podmienky VZN 378. K 19.11.2012 nemáme doklad o tom, že by dlh 
voči MsP uhradili. 
 Dňa 18.10.2012 opätovne sa listom odvolali voči rozhodnutiu komisie a požiadali 
o prehodnotenie ich bytovej situácie. Majú dve školopovinné deti. Podľa vyjadrenia 
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava menovaní majú dlh k 13.11.2012 za mesto 
nájomné vo výške 127,89 eura a za mesto služby 66,70 eura + poplatky z omeškania 
do dňa úhrady. Domový poriadok dodržiavajú. 
Na byte nie je daná výpoveď z nájmu, nie je vedený žiadny súdny spor. Vedie sa exekúcia 
o vypratanie bytu a exekúcia na vymoženie sumy 294,78 eura s príslušenstvom a sumy 
639,41 eura s príslušenstvom.  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) neodporučila žiadosti xxx a xxxxx xxxxxxxxxx vyhovieť. Komisia odporučila TT-
KOMFORT s.r.o. Trnava byt vypratať. 
 
 
Bod 6) 
OSTATNÉ  BYTY 
 
a) Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy 
1. xxxx xxxxxxxxxxx žiada o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izb. bytu č. xx, 
podlažie x na Ulici Okružná x v Trnave. Nájomná zmluva skončila platnosť 30.06.1999. 
Podľa vyjadrenie OE nie sú dlžníci Mesta Trnava. 
Podľa vyjadrenia spoločnosti TT- KOMFORT s.r.o. má pohľadávku za mesto – nájomné vo 
výške 1010,79 eura + poplatok z omeškania, za mesto služby vo výške 4608,09 eura + úrok 
z omeškania a za nájomné do r. 2006 vo výške 4841,20 eura + úrok z omeškania.  
Domový poriadok dodržiavajú.  
Na byte nie je daná výpoveď z nájmu v zmysle § 711 OZ. Súdny spor o vypratanie bytu je 
skončený a vedie sa súdny spor o zaplatenie sumy 4041,56 eura s prísl., 799,64 eura s prísl. 
4810,59 eura s prísl. 1302,83 eura s prísl. Vedie sa exekúcia o vypratanie bytu a exekúcia 
na vymoženie sumy 4041,56 s prísl. a sumy 799,64 eura s prísl. 
Je spísaná dohoda o splácaní dlhu uzatvorená dňa 07.06.2012. 
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Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 9, proti 0, zdržal sa 
0) neodporučila súhlasiť s obnovením nájomnej zmluvy na uvedený byt. 
 
b) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxx xxxxxxxxx žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 2-izb. bytu č. x, 
podlažie  na Coburgovej ulici x v Trnave. Nájomná zmluva im skončí platnosť 31.12.2012. 
 
Podľa vyjadrenia spoločnosti TT- KOMFORT s.r.o. Trnava nemá dlh. Dodržiavajú domový 
poriadok. Na byte nie je daná výpoveď z nájmu v zmysle § 711 OZ. Vedie sa súdny spor 
o vypratanie bytu. Nie je vedená žiadna exekúcia 
Nie sú dlžníci Mesta Trnava. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila súhlasiť s predĺžením nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na 
dobu určitú 1 rok.  
Komisia odporučila spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava informovať komisiu bytovú prečo 
vedie súdny spor o vypratanie bytu, keď nie je dlh za užívanie bytu. 
 
2. xxxxx xxxxx žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izb. bytu č. xx na 
Spartakovskej ul. x v Trnave. Nájomná zmluva im končí 31.12.2012. 
Podľa vyjadrenia spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava nemajú dlh. Dodržiavajú domový 
poriadok. Na byte nie je daná výpoveď z nájmu, nie je vedený žiadny súdny spor, ani žiadna 
exekúcia. 
Nie je dlžník Mesta Trnava. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila súhlasiť s predĺžením nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na 
dobu neurčitú. 
 
c) Rôzne 
 
1. Bc. xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx, G. Dusíka x, Trnava podali žiadosť 
o prehodnotenie obnovenia nájomnej zmluvy na nájom na nájom 4-izb. bytu č. x na 
Ulici G. Dusíka x v Trnave. Nájomná zmluva skončila platnosť dňa 31.05.2009. 
Menovaní predložili stanovisko finančnej komisie, ktorá súhlasila s odpustením poplatkov 
z omeškania za neplatenie nájomného a služieb za byt vo výške 90 % s podmienkou úhrady 
zvyšných 10 % poplatkov z omeškania, úhrady trov konania, úhrady exekučných trov v  
lehote 12 mesiacov. K tomu menovaní predložili splátkový kalendár na sumu 645,98 eura zo 
dňa 19.11.2012. 
Komisia bytová dňa 22.10.2012 neodporučila súhlasiť s obnovením nájomnej zmluvy. 
Odporúča pokračovať v súdnom spore a počkať na výsledok súdneho sporu, pretože 
na byte je daná výpoveď z nájmu v zmysle § 711 OZ, je vedený súdny spor o vypratanie 
bytu, súdny spor o zaplatenie vo výške 619,29 eura s prísl. zo dňa 21.07.2009 a 1762,17 
eura s prísl. zo dňa 07.07.2009. Exekúcia na vymoženie je vedená vo výške 622,82 eura zo 
dňa 29.04.2010 a 1498,91 eura zo dňa 21.02.2012. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporúča súhlasiť s obnovením nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú 1 
rok. 
 
3. Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava prerokovala žiadosť xxxxxxxx 
xxxxxxxxxx o prehodnotenie žiadosti k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na byt č. x, x. 
podlažie, 3-izbový na Ulici Vajanského x, Trnava. Tento byt v minulosti s platnou 
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nájomnou zmluvou obýval jeho otec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nar. x.x.xxxx, ktorý bol dňom 
21.01.2005 Okresným súdom v Trnave právoplatným rozhodnutím vyhlásený za mŕtveho. 
Nájomný byt je stále vedený na jeho otca a tak požiadal o prechod nájmu bytu, ktorý mu bol 
zamietnutý, nakoľko v tom čase bol maloletý a bol zverený do výchovy matke. Otca však 
pravidelne navštevoval a často u neho trávil viac času ako s matkou. V tom čase sa 
predovšetkým zdržoval u svojho otca na adrese Vajanského x, Trnava. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti prosí komisiu bytovú o opätovné prehodnotenie jeho 
žiadosti a zároveň prosí o pridelenie vyššie uvedeného nájomného bytu na Ulici Vajanského 
x, Trnava, 3-izb. bytu č. x, x. podlažie. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) konštatovala, že vzhľadom k tomu, že nie je dostatočne preukázané, že xxxxxx 
xxxxxxxxx žil v spoločnej domácnosti s otcom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v byte na Ulici 
Vajanského x v Trnave. Na základe žiadosti xxxxxxxx xxxxxxxxx odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť výnimku z nakladania s bytmi a vydať súhlas na 
nájom uvedeného bytu na dobu neurčitú. 
 
 
Bod 8) 

BYTY NA ULICI J. G. TAJOVSKÉHO 20 A 21 v TRNAVE A OBČAOV S ŤZP 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
     Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti v ktorých sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
1.  xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nar. x.x.xxxx, Trnava si dňa 10.10.2012 požiadal o pridelenie 1-
izbového nájomného bytu. Po rozvode nemá kde bývať. Pracuje vo firme xxxxxxxxxxx na 
dobu  neurčitú. Príjem spĺňa. 
Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. nemajú dlh v skutočnosti  bezdomovec nie je nájomca 
bytu  v správe TT-KOMFORT s.r.o. Nemá dlh voči mestu.  

 
2. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. x.x.xxxx, Ulica Ľ. Podjavorinskej x, Trnava spolu s 2 synmi 
si dňa 12.10.2012 požiadala o pridelenie 2- izbového nájomného bytu na Ulici Tajovského. 
Pracuje v xxxxx s.r.o.  
Podľa vyjadrenie spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. nemá dlh a nie je nájomkyňou bytu v ich 
správe. 
Nemá dlh voči mestu. Podmienky spĺňajú. 
 
3. xxxxxxx xxxxxx, Zelenečská x, Trnava s dcérou žiada o nájomný byt na Ulici J. G. 
Tajovského 20 a 21 v Trnave.  
Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT  s.r.o. nie je nájomkyňou bytu v ich správe a nemá dlh. 
Nie je dlžníčka mesta. Príjem spĺňajú. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) súhlasí so zaradením žiadosti v bode 1 – 3 do zoznamu uchádzačov. 
 
     Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava: 
 
4. xxxxx xxxxx bytom Trnava dňa 10.10.2012 si požiadal o pridelenie 1 izbového bytu na 
Ulici J. G. Tajovského. Pracuje v xxxxxxx Trnava. Príjem presahuje trojnásobok životného 
minima o 21,3 euro.  
 Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. a EO nemá dlh a nie je nájomcom bytu v ich správe.  
Podmienky nespĺňa. 



9 
 

 
5. xxxxxxx xxxxxxx, Coburgova ulica x s xxxxxxxx xxxxxxxxx si podali žiadosť o 1 alebo 
2 izbový byt na Ulici Tajovského 20, 21. Vyjadrenia z TT-KOMFORT s.r.o. nemám. Príjem 
nespĺňajú, majú ho nízky. Posudzujeme ich samostatne. Nie sú nájomcami daného bytu, 
avšak nájomcami  bytu sú jeho rodičia xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, ktorí  majú dlh voči 
mestu - služby vo výške 105,26 eur. Vyjadrenie z EO nemajú dlh. 

 
6. xxxxxxx xxxxx Na hlinách x, Trnava nesvojprávna. Nemá  podpísanú žiadosť. Taktiež 
nie je vydokladovaný jej príjem. 
 
7. xxxxx xxxxx, Ulica gen. Goliána x, Trnava si podal žiadosť o nájomné byty na Ulici J. G. 
Tajovského 20 a 21 v Trnave. Menovaný pracuje v xxxxxxxxxxx, a.s. Trnava. 
Prekračuje trojnásobok životného minima. 
 
8. xxxxxx xxxxxx, Nám. sv. Mikuláša x, Trnava si podala žiadosť o nájomný byt na 
Ulici J. G. Tajovského v Trnave dňa 16.11.2012. Menovaná žije v byte s dvomi deťmi. Pani 
xxxxxxxx s dcérou má nízky minimálny príjem a je živnostníčka. Jej dospelý syn xxxxxxxx 
xxxxx má dostatočný príjem. 
Podľa vyjadrenia spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava menovaná je nájomkyňou bytu 
v ich správe a nemá dlh. 
Nemá dlh voči mestu. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) nesúhlasí so zaradením žiadostí v bode 4 – 8 do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Rôzne 
 
1. xxxxxxxx xxxxxxxx si podala dňa 13.11.2012 žiadosť o udelenie výnimky z príjmu vo 
veci pridelenia nájomného bytu. Jej žiadosť o nájomný byt na Ulici J.G. Tajovského sa 
prerokovala na BK dňa 22.10.2012, kde bolo skonštatované že nesúhlasíme so  zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov, vzhľadom na to, že nespĺňate podmienku platnej 
legislatívy VZN č. 378. „Mesačný príjem nájomcu a mesačný príjem osôb s ním bývajúcich 
ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, podľa osobitného predpisu, musí byť vyšší ako 
životné minimum platné k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, zvýšené 
o 160 eur za mesiac. Pritom príjem sa vypočíta za predchádzajúci kalendárny rok, ako podiel 
tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov.“   
 Nakoľko čistý príjem za predchádzajúci kalendárny rok prekračuje trojnásobok 
životného minima, ktorý je pre Vás stanovený, nie je možné  zaradiť žiadosť do 
zoznamu uchádzačov. Čistý príjem za rok 2011, ktorý ste predložili na MsÚ predstavuje 
sumu 584,84 eura mesačne, pričom maximálna výška má predstavovať sumu 569,49 eura 
mesačne. Zaradením žiadosti do žiadosti do zoznamu uchádzačov a následne pridelením 
bytu by došlo k porušeniu zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) konštatovala, že nie je možné zaradiť žiadosť do zoznamu uchádzačov. Odporúčajú 
p. xxxxxxxxx v r. 2013 vydokladovať príjem za r. 2012 a posúdiť či bude spĺňať 
podmienky pre zaradenie žiadosti do zoznamu uchádzačov. 

 
2. xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx požiadali o nájomný byt na Ulici J. G. Tajovského 20 a 
21 v Trnave dňa 14.05.2012. Zároveň tiež požiadali o pridelenie nájomného bytu pre 
občanov s ŤZP. Dňa 22.10.2012 komisia bytová odporučila žiadosti vyhovieť a odporučila 
im uzatvorenie NZ na nájomný byt na Ulici J. G. Tajovského, číslo bytu x, x.podlažie 3-
izbový. Tento byt je však určený pre potreby mesta a keďže nemáme uchádzača, ktorý by 
tento byt na odporučenie komisie bytovej obsadil, komisia bytová odporučila uzatvorenie 
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nájomnej zmluvy pre pána xxxxxxx a pani xxxxxxx, ale iba na 1 rok. Menovaným však táto 
doba nájmu nevyhovuje a tak prosia, aby im bol navrhnutý na obsadenie iný vhodný nájomný 
byt v akejkoľvek lokalite Trnavy. Menovaní majú tiež požiadané o nájomný byt pre občanov 
ŤZP, spĺňajú kritéria v zmysle platnej legislatívy. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa  
0) konštatovala, že menovaní sú zaradení v zozname uchádzačov o byt pre ŤZP 
občanov a zároveň odporučila ich žiadosť riešiť voľným bytom pre občanov ŤZP. 
 
 
c) Žiadosť o pridelenie nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 20, 21 v Trnave pre 
občanov ZŤP 
 
1. xxxxxx xxxxxxxxx, bytom Saleziánska x, Trnava a manžel xxxxx xxxxxxx, bytom 
Trnava požiadali o pridelenie nájomného bytu pre občanov ZŤP dňa 26.10.2012. Menovaní 
nespĺňajú podmienky zaradenia žiadosti do zoznamu uchádzačov, diagnóza ktorú potvrdila 
do žiadosti pani MUDr. xxxxx xxxxxxxx nespadá do zoznamu zdravotných postihnutí 
v zmysle platnej legislatívy, preto nie je možné žiadosť do zoznamu uchádzačov zaradiť.  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa  
0) ) nesúhlasí so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov o byt pre ŤZP občanov. 
 
 
Bod 8) 
NÁJOMNÉ  BYTY  PRE  POTREBY  MESTA 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu pre potreby mesta 
 
 Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava    

 
1. xxxxx xxx, bytom Tajovského x, Trnava. požiadal o nájomný byt pre potreby mesta dňa 
09.11.2012. Menovaný pracuje v oblasti kultúry a odporučenie zamestnávateľa je kladné. Má 

dostatočný príjem. Podmienky zaradenia žiadosti do zoznamu uchádzačov menovaný spĺňa. 
 
2. xxxxxxx xxxxxxx, bytom Ulica J. G. Tajovského x, Trnava požiadala o byt pre potreby 
mesta dňa 24.10.2012. Menovaná je rozvedená, má v opatere jedno dieťa, na ktoré je 
určené výživné. Pracuje v policajnom zbore. Podmienky pridelenia nájomného bytu pre 
potreby mesta spĺňa. Do 30.03.2013 má platnú nájomnú zmluvu na Ulici J. G. Tajovského 
21, byt č. x, 1-izbový. Jej syn má 16 rokov a tak menovaná prosí o pridelenie väčšieho bytu, 
nakoľko syn dospieva, navštevuje strednú školu, aktívne športuje a bolo by vhodné pre jeho 
väčší kľud pre učenie, aby mal vlastnú izbu.  Menovaná nemá dlh voči mestu, svoje 
povinnosti voči mestu si plní svedomite. 

 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa  
0) ) súhlasí so zaradením žiadostí v bode 1 a 2 do zoznamu uchádzačov. 
 

 
Bod 9) 
MALOMETRÁŽNE BYTY 
 
a/ Nové žiadosti o pridelenie malometrážneho bytu 
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Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti o pridelenie malometrážneho bytu, 
v ktorých žiadatelia spĺňajú podmienky stanovené v Nakladaní s Malometrážnymi bytmi na 
Ulici V. Clementisa 51 vo vlastníctve Mesta Trnava: 

 
1. xxxxx xxxxxxxxxx, bytom Hospodárska x, Trnava požiadala o pridelenie MMB dňa 
24.10.2012. Podmienky zaradenia žiadosti do zoznamu uchádzačov spĺňa.  
 
2.xxxxx xxxxxxxxx, bytom Veterná x, Trnava požiadala o pridelenie MMB dňa 07.11.2012.  
Podmienky zaradenia žiadosti do zoznamu uchádzačov menovaná spĺňa. 
 
3. xxxxxxx xxxxxxxxx, bytom Beethovenova x, Trnava požiadala o pridelenie MMB dňa 
12.11.2012. Menovaná podmienky zaradenie do zoznamu uchádzačov spĺňa.  
Opakované prehodnotenie žiadosti  

 
4. xxxxxx xxxxxxxx, bytom Hlavná x, Trnava dňa 14.11.2012 požiadala o pridelenie MMB. 
Menovaná býva sama v 1-izbovom byte. Žiada o začlenenie sa  do spoločnosti dôchodcov, 
kde jej bude poskytovaná zdravotná starostlivosť, stravovanie, ubytovanie. Menovaná má 80 
rokov, podmienky zaradenia žiadosti do zoznamu uchádzačov spĺňa. 

 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa  

0) ) súhlasí so zaradením žiadostí v bode 1 - 4 do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Prehodnotenie žiadosti o MMB: 
 
1. xxxxx xxxxx, bytom J. G. Tajovského x, Trnava má žiadosť o pridelenie o MMB od 
24.09.2010. Menovaný pracuje xxxxxxxxxxxxxx v Trnave a od xxx je potvrdenie v žiadosti, 
že jeho pracovný pomer skončí dňom 31.05.2013. Pán xxxxx sa nemá kam po skončení 
platnosti pracovnej zmluvy kde presťahovať a služobný byt xxxxxx musí opustiť, preto prosí 
o prehodnotenie žiadosti o MMB a o zaradenie do užšieho zoznamu.  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa  
0) odporúča zaradiť žiadosť do užšieho zoznamu o MMB. 
 
2. xxxxxxx xxxxxxxx, bytom Seredská x, Trnava – Modranka požiadal o prehodnotenie 
žiadosti o MMB. Pôvodná žiadosť bola podaná na MsÚ v Trnave dňa 16.05.2011 a požiadali 
o ňu manželia xxxxxxxx. Pán xxxxx však v októbri 2012 náhle zomrel a pani xxxxxx ostala 
sama. Rodinný dom v ktorom manželia spoločne žili obýva aj ich vnučka s rodinou. Pre 
kludné dožitie staroby prosí pani xxxxxxxx keďže ostala sama o prehodnotenie jej žiadosti a 
zaradenie do užšieho zoznamu a následné pridelenie MMB.  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa  
0) odporúča zaradiť žiadosť do užšieho zoznamu o MMB. 
 
c) Žiadosť o ubytovanie opatrovníka 
 
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bytom V. Clementisa x, Trnava dňa 25.10.2012 požiadala 
o ubytovanie opatrovníka. Menovaná obýva MMB č.x, x.poschodie.  Ako opatrovníka 
navrhla svojho syna xxxxxxxx xxxxxxx, nar. 22.09.1962, bytom Na Hlinách 44, Trnava. 
Odporučenie lekára je v spisovom materiáli doložené a tiež je kladné odporučenie Strediska 
sociálnej starostlivosti. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa  
0) odporúča súhlasiť s ubytovaním opatrovníka na dobu určitú 1 rok. 
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2. xxxxxx xxxxxxxx dňa 20.11.2012 požiadala o ubytovanie opatrovníka. Pani xxxxxxx je 
nájomcom MMB. Menovaná ma v žiadosti odporučenie lekára a tiež odporučenie SSS. Pani 
xxxxxxx je nájomcom MMB x, III. časť, prízemie a ubytovanie opatrovníka žiada na dobu 12 
mesiacov. Opatrovník je xxxxxx xxxxxx, nar. x.x.xxxx, bytom xxxxxxxxx, Trnava.  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa  
0) odporúča súhlasiť s ubytovaním opatrovníka na dobu určitú 1 rok. 
 
d) Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy MMB 
 
1. xxxxxxxxx xxxxx, bytom V. Clementisa x, Trnava dňa 19.11.2012 požiadala 
o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom 1–izb. bytu č. x, x. podlažie na Ulici V. 
Clementisa x v Trnave. Menovaná pracuje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ako informátor na 
trvalý pracovný pomer. V minulosti požiadala o bývanie v MMB, ktoré jej zamestnávateľ 
odporučil, nakoľko menovaná zodpovedne vykonáva svoje povinnosti v zamestnaní. 
Nájomná zmluva jej konči dňom 31.12.2012. Pani xxxxxxxxx opakovane požiadala o bývanie 
v MMB s tým, že naďalej pracuje ako informátor a jej zamestnávateľ naďalej odporúča jej 
žiadosti vyhovieť k ďalšiemu predĺženiu nájomnej zmluvy.  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa  
0) odporučila súhlasiť s opakovaným uzatvorením nájomnej zmluvy na dobu určitú 
počas výkonu funkcie informátorky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Trnave. 
 
 
Bod 10)  
RÔZNE 
 
 
a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, bytom 
Jiráskova x, Trnava požiadali o pridelenie mestskej ubytovne dňa 12.11.2012. Žiadosť 
vybavoval poslanec pán Čavojský, ktorý osobne navštívil bytový referát. xxxxxx xxxxxxxxxx 
je starobná dôchodkyňa, xxxxxx xxxxxx poberá invalidný dôchodok a xxxxxxxxxxxxxxx 
poberá dávku v hmotnej núdzi. V minulosti požiadali o sociálny byt, no ich žiadosť nebola 
zaradená do zoznamu uchádzačov, vzhľadom na skutočnosť, že menovaná xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx má dlžobu voči Mestskej polícii. Na vyzvanie, aby si dlžobu voči mestu 
vyplatila nereagovala a do dnešného dňa dlžobu neuhradila. Podmienky pre pridelenie 
mestskej ubytovne menovaní nespĺňajú.  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) vzhľadom na uvedené skutočnosti neodporúča žiadosti vyhovieť. 
 
b) Komisia bytová prerokovala žiadosť Hokejového klubu Trnava o pridelenie dvoch 
bytov pre potreby HK Trnava, ktorý doteraz mal 2 byty na Športovej ul. 4 – jeden 1-izb. 
a druhý 2-izb. byt. Vzhľadom na pripravovanú výstavbu CITY ARÉNY im nebol predĺžený 
nájom na tieto byty. 
Preto žiadajú o pridelenie dvoch dvojizbových bytov k 01.01.2012, pre potreby klubu na 
dobu neurčitú tak ako tomu bolo aj v predchádzajúcich sezónach. (Doteraz mali nájomné 
zmluvy vždy na dobu určitú.) 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) zatiaľ neodporúča žiadosť riešiť. Odporúča preveriť či je možné prideliť byt 
právnickej osobe. Ďalej bolo odporučené prerokovať na najbližšom zasadnutí 
mestskej rady možnosť riešenia trénera HK Trnava s rodinou dvojizbovým mestským 
bytom. 
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c) Riešenie náhradných bytov pre nájomcov bytov v bytovom dome na Sladovníckej ulici 1 
v Trnave v súvislosti s výstavbou CITY ARÉNY. 
 
Komisia bytová prerokovala vyjadrenie xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, 
Sladovnícka x, Trnava k prideleným bytovým náhradám, že majú záujem, ak byty budú 
pripravené podľa ich požiadavky: 
1. k 3-izb. bytu č. x Na hlinách x – vyhodiť PVC, vyhodiť kuchynskú linku,  
2. k 1-izb. bytu č. x na Okružnej ul. x – vyhodiť skriňu v chodbe, osadiť novú vaňu, 
umývadlo a WC, vymeniť kuchynskú linku, v celom byte vymeniť PVC, natrieť okná, 
radiátory, resp. ak budú poškodené, prehrdzavené vymeniť, vymeniť vnútorné dvere 2 ks 
a dodať revíznu správu od elektroinštalácie. 

V prípade uvoľnenia 4-izb. bytu by radšej prijali tento, s podmienkou, že sa bude 
môcť odkúpiť v zmysle zákona 182/1993 Z.z. Je potrebné, aby prístup do tohto bytu bol 
výťahom, vzhľadom na ich vek a zdravotný stav.  
 
xxxxxxxx xxxxxxxx býva v 3-izb. byte č. x na Sladovníckej ul. x v Trnave, ktorej bola 
ponúknutá bytová náhrada 3-izb. byt č. x na Ulici Čajkovského x v Trnave  
Rodina xxxxxxxxx požiadala o prehodnotenie návrhu. Komisia odporučila, že si môžu ísť 
pozrieť voľné menšie byty – 1-izb. byt č. x na Ulici Hospodárskej x a 2-izb. byt č. x na Ulici 
Hospodárskej x v Trnave a vybrať si o ktorý majú záujem. 
Po obhliadke bytov sa rozhodla pre 2-izb. byt č. x na Hospodárskej ulici x v Trnave, ktorý 
zdevastovaný a je potrebné dať ho do obývania schopného stavu.  
Sú potrebné tieto úpravy: WC – vymeniť a urobiť obklad do výšky 1 m. Kúpeľňa – prerobiť na 
murovaný sprchový kút – obklad, vymeniť umývadlo s prívodom, odvodom vody na práčku, 
pákové batérie, obložiť do výšky 1 m. Kuchyňa – vyhodiť potravinovú skriňu, výklenok len 
vymaľovať, doplniť kuchynskú linku s drezom a pákovou batériou, vymeniť sporák za 
kombinovaný – plyn. horáky + elektrická rúra. Predsieň – vyhodiť šatníkovú skriňu, výklenok 
len vymaľovať. Všetky priestory  - opraviť omietky, vymaľovať na bielo, vyčistiť parkety 
a položiť do všetkých miestností  (v celom byte) PVC vzor plávajúcej podlahy, farby tmavšia 
hnedá, natrieť zárubne a dvere na krémovo, vymeniť vchodové dvere (tmavá hnedá), 
vymeniť poistky za ističe, zfunkčniť elektrické rozvody a prípojku na televízor. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť výnimky z nakladania 
s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava vydať súhlasy na nájom uvedených bytov – 
bytových náhrad za doteraz užívané byty. 
 
d) Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava zobrala na vedomie informáciu, 
že komisia finančná zobrala na vedomie návrh materiálu Problematika opráv 
zdevastovaných bytov na Coburgovej ulici 40 - 70 a odporučila Mestskej rade mesta 
Trnava a Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava zvážiť odpredaj predmetných objektov 
spolu s nájomcami. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) zobrala na vedomie uvedenú informáciu. 
 
 

Bod 11) 
VOĽNÉ BYTY 
 
a) Byty vyčlenené pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
 
1. Malženická cesta 1, Trnava, 1-izb. byt č. x (nezobrala xxxxxxxx) 
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Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxx, Botanická x, 
Trnava na dobu určitú 1 rok. 
 
2. Malženická cesta 1, Trnava 1-izb. byt č. x (nezobrala xxxxxxxxx) 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu na dobu určitú 1 rok pre xxxxxx 
xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, Ulica gen. Goliána x, Trnava ako bytovú náhradu za 
doteraz užívaný 2-izb. byt č. x na Ulici gen. Goliána x v Trnave, ktorý majú vypratať. 
 
3. Malženická cesta 1, Trnava 1-izb. byt č. x (nezobral xxxxxxxxx) 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxx, Ulica 
Halenárska x, Trnava na dobu určitú 1 rok. 
 
b) Ostatné byty 
 
4. Ulica gen. Goliána 3, Trnava, 2-izb. byt č. 4 (po xxxxxxxxxxxxxxx) 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) zobrala na vedomie, že sa uvoľnil uvedený byt, ale konštatovala, že voľné byty sa budú 
po vysťahovaní neprispôsobivých občanov hromadne opravovať. 
 
 
c) Ulica Veterná 18 C – F, Trnava 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava zobrala na vedomie, že p. xxxxxxx 
xxxxxxxxxx zatiaľ neprišla, aby si vybrala ponúknutý voľný byt na Veternej ul. 18 C – F v 
Trnave. Údajne je s dieťaťom na infekčnom odd. v nemocnici. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) zobrala na vedomie uvedený stav a naďalej má p xxxxxxxxxxxx možnosť vybrať si 
z voľných bytov na Ulici Veternej 18 C - F. 
 
5. Ulica Veterná 18/C, Trnava č. bytu x / x. posch., (36,11 m2) po xxxxxxxx xxxxxxxxxx  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxxx, Špačinská 
cesta x, Trnava. 
 
6. Ulica Veterná 18/D, Trnava, byt č. x, x. posch. o ploche 34,57 m2, po 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxx, Veterná 18/F, 
Trnava. 
 
7. Ulica Veterná 18/F, Trnava, č. bytu x / prízemie, (35,75 m2) po xxxxxxxxxxx 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx, Piešťany. 
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8. Ulica Veterná 18 C, Trnava, byt č. x, prízemie o ploche 35,88 m2 xxxxxxxxxxxxxxx 
 
9. Ulica Veterná 18/C, Trnava, č. bytu x / 1. poschodie o ploche 28,31 m2  
 
10. Ulica Veterná 18/C, Trnava, č. bytu x/ 2. poschodie (28,48 m2) po xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx.  
 
11. Ulica Veterná 18/C, Trnava,  č. bytu x/ 3. posch. (28,49 m2) po xxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
12. Trnava, Ulica Veterná 18/D, byt č. x, 1. posch. o ploche 28,28 m2, po xxxxxxxxxxx 
 
13. Trnava, Ulica Veterná 18/D, byt č. x / 3. posch., 28,95 m2, po xxxxxx a xxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) konštatovala, že nie sú  ďalší žiadatelia o tieto nájomné byty, preto byty v bode 8 -13 
zostávajú voľné. 
 
d) Byty pre potreby mesta: 
 
14. Ulica V. Clementisa 77, Trnava, číslo bytu 2, 2. podlažie, 2-izbový 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxxxx, Ulica J. G. 
Tajovského 21, Trnava. 
 
e) Bezbariérový byt  
 
15. Ulica V. Clementisa x, Trnava, číslo bytu x, x. podlažie, 3-izbový 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxxx, Ulica 
Šafárikova x, a xxxxxx xxxxx, Bánovce nad Bebravou, xxxxxxxxxxxxxx. 
 
f) Nájomné byty, ktoré neobsadila spoločnosť PCA s.r.o. 
 
16. Ulica V. Clementisa x, Trnava, číslo bytu x, 3.podlažie,  3-izbový  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre Jána Vrbu a Martinu Vrbovú, 
Veterná 18/D, Trnava. 
 
17. Ulica Františkánska 24, Trnava, číslo bytu x, x.podlažie, garsónka 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x, 
Trnava. V prípade, že p. xxxxxxxx odmietne uzatvoriť nájomnú zmluvu komisia odporúča 
náhradníkov nasledovne: 
1. náhradníci: xxxxxxxxxxx, Hospodárska x, Trnava a xxxxxxxxxxxxxxxx, Trnava 
2. náhradníci: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, A Hlinku x, Trnava a xxxxxxxxxxx, J. Slottu x,  
                          Trnava 
 
18. Komisia bytová konštatovala, že byty: 
    1. na Ulici Hviezdoslavovej 3,3-izb. byt č. 6 



16 
 

    2. na Ulici gen. Goliána 23, 2-izbový byt č. 88 
    3. na Ulici gen. Goliána 23, 2-izb. byt č. 99 
nie sú potrebné na bytové náhrady. 
Komisia  majetková komisia  môže pokračovať v odpredaji  týchto bytov 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 9, proti 90 , zdržal 
sa 0) odporúča majetkovej komisii pokračovať v odpredaji uvedených bytov, resp. 
podľa potrieb a pokynov Mestskej rady mesta Trnava. 
 
 
Bod 12) 
DISKUSIA 
 
Členovia Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa dohodli, že budúce 
zasadnutie komisie bytovej sa uskutoční dňa 28.01.2013. 
 
 
Bod 13) 
ZÁVER 
 
     Na záver PhDr. Ján Žitňanský, predseda komisie bytovej poďakoval prítomným členom 
za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
V Trnave 29.11.2012 
 
 
 
 
            PhDr. Ján Žitňanský 
                   predseda komisie bytovej 
         Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
 
 
 
Zapísala: Helena Haláková, sekretárka komisie  



Dodatok k zápisnici 
zo zasadnutia Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, konaného dňa 

26.11.2012 v zasadačke MsÚ Trnava, Trhová 3 
 
 
 

       Dňa 11.12.2012 sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. 
Predseda komisie bytovej PhDr. Ján Žitňanský prerokoval spolu s ďalšími členmi komisie 
bytovej, ktorí sú zároveň aj poslancami mestského zastupiteľstva JUDr. Štefanom Dvorským, 
Ing. Petrom Benčatom, MUDr. Gabrielom Pavelekom a Ing. Evou Zatkovou, ktorí 
prehodnotili problematiku riešenia bytovej situácie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Menovaná býva v byte č. x, x. podlažie na Veternej ul. 1/8/F v Trnave, Uvedený byt č. x 
je vyčlenený pre potreby mesta. V súčasnosti p. xxxxxxxxxx už nespĺňa podmienku zákona 
443/2010 z dôvodu jej pracovného zaradenia. 
        Z uvedeného dôvodu jej komisia bytová dňa 26.11.2012 odporučila vydať súhlas na 
nájom iného bytu v tom istom bytovom dome a navrhla prideliť jej byt č. 24 na 2. posch. na 
Veternej ul. 18, ktorý nie je vyčlenený pre potreby mesta.  
        Členovia komisie prehodnotili svoje stanovisko a odporučili, aby xxxxxxxxxxxxxxxxx 
zostala bývať v byte č. x na Veternej ul. 18/F v Trnave. Tento sa stane bytom nájomným 
pre ostatných žiadateľov a na budúcom zasadnutí komisie v januári  2013 komisia vyčlení 
iný voľný byt „pre potreby mesta“. 
 
V Trnave 14.12.2012 
 
 
 
 
        PhDr. Ján Žitňanský 
              predseda komisie bytovej 
            Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
 
 
Zapísala: Helena Haláková, sekretárka komisie bytovej na základe 
                požiadavky predsedu komisie PhDr. Jána Žitňanského 
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