
 

 

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

05.03.2012 v zasadačke MsÚ Trnava 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
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 7, proti 0, zdržal sa 0) 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 predĺženie 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) Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
    b) Rôzne 
 
6. Ostatné byty  
    a) Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy 
    b) Žiadosť o spoločný nájom bytu 
 
7. Nájomné byty na Ulici J. G. Tajovského 20 a 21 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 20 a 21 v Trnave 
    b) Žiadosti o opätovné prehodnotenie žiadostí o nájomný byt na Ulici J. G. Tajovského 20  
        a 21 v Trnave 
    c) Žiadosti o výmenu bytu 
    d) Rôzne 
 
8. Nájomné byty pre potreby mesta 
    a) Nové žiadosti o pridelenie bytu pre potreby mesta 
 
9. Malometrážne byty 
    a) Nové žiadosti o pridelenie malometrážneho bytu 
    b) Prehodnotenie žiadosti o MMB a urgentné vybavenie ubytovania. 
 
10. Rôzne 
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11. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve mesta Trnava 
 
12. Záver 
 
 
Bod 2) 
KONTROLA ÚLOH ZO ZASADNUTÍA KOMISIE BYTOVEJ 
 
a) Bod 2. písm. b) (str. 2) 
xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, rod. xxxxxxxxxx, Coburgova x Trnava byt č. x žiadali 
o pridelenie uvedeného bytu.  
Komisia odporučila spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava podať informáciu o tom, kto od 
smrti pôvodnej nájomníčky bytu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (zomrela v roku 2003) obýval tento 
byt, či bolo predpisované nájomné a či boli hradené poplatky za užívanie bytu, zároveň 
predložiť  zostavu ako boli hradené platby za užívanie bytu od roku 2003 doteraz. 
 
Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. Trnava 
Byt od smrti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obýva jej dcéra xxxxxxxxxxxxxx. Základné nájomné bolo 
predpisované do 31.12.2008. Služby  mesačne nie sú predpisované, vykonáva sa iba ročné 
vyúčtovanie s celkovými ročnými nákladmi za byt. 
Dlh na nájomnom k 29.02.2012 činí: 
evidenčný účet NÁJOMNÉ – staré dlhy    5 783,34 € 
evidenčný účet  Mesto- NÁJOMNÉ, t.j. základné nájomné   157,71 €           
evidenčný účet  Mesto -  SLUŽBY         2 436,30 €  
Spolu:              8 377,35  €   
Od roku 2003 neboli na účty poukazované žiadne platby. Počnúc mesiacom december 2011 
boli na účet Mesto – SLUŽBY poukázané nasledovné platby: 
05.12.2011 200 € 
20.1.2012  50 € 
22.2.2012  50 € príloha č.1 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za  7, proti 0, zdržal sa  
0) odporučila spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., Trnava predložiť, v akom štádiu sú 
súdne spory a žaloby vo veci vymáhania dlhov. Informáciu predložiť na budúce 
zasadnutie komisie. 
Komisia žiada TT-KOMFORT s.r.o., Trnava, aby v budúcnosti u všetkých prípadov 
poskytovali tieto informácie v akom štádiu sú súdne spory a žaloby vo veci vymáhania 
dlhov. 
 
b) Bod 3.  písm. a) nové žiadosti o pridelenie sociálneho bytu, ods. 4 (str. 4) 
xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Coburgova x, Trnava, podať informáciu, či 
menovite xxxxxxxxxx aj menovite xxxxxxxxxxxxxxx nie sú dlžníci mesta. 
 
Stredisko sociálnej starostlivosti v Trnave vyjadrenie nepredložilo. 
 
Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. Trnava 
xxxxxxxxxx – pohľadávku neeviduje. 
 
xxxxxxxxxxxxxx spláca dlh na bytoch Coburgova x, č. bytu x,Trnava, ktorý vyhorel a na byte  
Coburgova x, Trnava, č. bytu x, ktorý  obýva protiprávne. 
Dlh na nájomnom k 29.02.2012 činí:  
Coburgova x,Trnava. č.bytu x        
evidenčný účet  Mesto -  SLUŽBY         618,11 €  príloha č.2 
Coburgova x,Trnava, č.bytu x   
evidenčný účet  Mesto -  SLUŽBY          53,97 €  príloha č.3 
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Spolu:                                672,08  €   
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa  
0) nesúhlasí so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
c) Bod 3. písm. c)  žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy, ods. 1. (str. 5) 
xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, požiadali o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 
1-izb. bytu č. x na Malženickej ceste 1 v Trnave. Nájomná zmluva skončila platnosť 
30.04.2011. Komisia žiadala podať informáciu, či od apríla 2011 bol predpisovaný a platený 
nájom bytu a úhrady za plnenia. 
 
Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. v Trnave 
Vyjadrenie o predpise a platení xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx z Malženickej cesty číslo 1 v 
Trnave pre bytovú komisiu bolo na MSÚ predložené dňa 24.02.2012 v podateľni MSÚ. Od 
apríla 2011 do januára 2012 bol nájom bytu a úhrady za plnenia predpisovaný aj uhradený. 
Neevidujeme dlh na nájomnom a plneniach. 
Evidujeme dlh na súdnych trovách – pôvodná výška dlhu 99,50 €, na čo bola spísaná 
dohoda vo februári 2012 a uhradená prvá splátka vo výške 20 €, stav k 28.02.2012 je dlh 
79,50€. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 7, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila súhlasiť s obnovením nájomnej zmluvy na nájom 1-izb. bytu č. x na 
Malženickej ceste 1 v Trnave na dobu určitú 1 rok s podmienkou dodržať splátkový 
kalendár.  
 
d) Bod 3. písm. c) k žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy,  ods. 2. (str. 5) 
xxxxxxxxxxxxx opätovne požiadala o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izb. bytu 
č. x na Coburgovej ul. x v Trnave. 
Pani xxxxxxxxxx k žiadosti priložila žiadosť o odpustenie penálov, adresovanú primátorovi 
mesta v ktorej píše, že je riadna platička. Priznáva, že mala nejaký dlh, ale vtedy ho nemala 
ako zaplatiť. V súčasnosti si už všetko vyplatila. Už nemá nijaký dlh a píše, že si bude riadne 
platiť nájom, tak ako si platila. Citujem „Žiadam Vás pekne a prosím, aby ste mi vrátili 
a vyplatili zostatok 467,26 €“. Ďalej uvádza, že má dohodnutý splátkový kalendár, ktorý 
spláca. 
xxxxxxxxxxx so svojou rodinou obýva dva jednoizbové byty č. x a x na Coburgovej ulici x 
v Trnave. 
Komisia  bytová dňa 27. 10.2011 nesúhlasila s obnovením nájomnej zmluvy, pretože mala 
dlhy na oboch. Za byt č. x - 1080,17 eura a za byt č. x - 7306,08 eura. Zároveň odporučila 
TT-KOMFORT s.r.o. Trnava začať konať vo veci vypratania bytov. 
 
Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. Trnava 
xxxxxxxxxx, Coburgova x, Trnava, byty č. x, x, podať informáciu o súčasnom dlhu, jeho 
splácaní, resp. či má nájomníčka preplatok za užívanie bytu. Treba priložiť počítačovú 
zostavu o platení nájmu a úhrad za plnenia za byty č. x, x, ktoré xxxxxxxxxxxxxxxxx užíva. 
 
Stav na účte platieb  xxxxxxxxxxxxxxx, Coburgova x, Trnava za byty číslo x a x je 
nasledovný: 
 
 

účet Byt číslo x 
príloha č. 6 

Byt číslo x 
príloha č. 7 

Mesto nájom      0    0 

Mesto služby      0    0 

PZO mesto nájom      4,94    4,95 

PZO mesto služby -144,54 -61,71 



 

4 
 

Nájom do 31.12.2006   107,22  21,07 

Nájom do 31.12.2006 PZO -350,48 -3546,27 

         
K 31.01.2012 nie je  evidovaný  dlh na istine ani na jednom z bytov.  
Evidujeme nedoplatok na poplatkoch z omeškania, ktorý vznikol po odpočítaní 50% PZO, 
ktoré boli odpustené primátorom mesta s podmienkou riadneho platenia bežného nájomného 
za byt a služieb spojených s užívaním bytu v období jedného roka , t.j. do 31.12.2012. Po 
roku riadneho platenia bežného nájomného a služieb Finančná komisia opäť prerokuje 
žiadosť o odpustenie a rozhodne o zvyšných 50% poplatku z omeškania. 
K 31.01.2012 evidujeme na PZO nedoplatok spolu 3964,82 EUR .V prípade, že bude po 
dodržiavaní dohody odpustená aj druhá polovica PZO, môže vzniknúť na účte preplatok 
z jednotlivých splátok. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 7, proti 0, zdržal sa 
0) neodporúča obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izb bytu č. x na Coburgovej ul. 
x v Trnave. 
 
e) Bod 3. Písm. d) 1, (str. 6) 
 Komisia bytová dňa 30.01.2012 prerokovala list xxxxxxxxxxx, v ktorom oznámil, že 
neoprávnene býva v unimobunke na Coburgovej ul. x v Trnave, nakoľko už má vyše roka 
podanú žiadosť. Je ochotný platiť a opraviť si byt na vlastné náklady. Byt dal vyčistiť, pretože 
tam boli potkany a žiadal, aby mohol tento byt užívať a chce riadne platiť za tento byt. 
 
Komisia odporučila spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava podať informáciou, na ktorej 
adrese a čísle bytu býva xxxxxxxxxxxx a ak je byt právne voľný, zaslať hlásenie voľného bytu 
a xxxxxxxxxxxxx vydať súhlas na nájom uvedeného bytu na dobu určitú 1 rok. 
 
Spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o., Trnava oznámila, že podľa zistenia správcu p. Štibranej, 
xxxxxxxxxxxxxx protiprávne býval v byte č. x na Coburgovej ul. x, Trnava, z ktorého sa 
v decembri 2011 odsťahoval. V súčasnosti neoprávnene obývajú byt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 
s manželom xxxxxxxxxxxxxxxxx a piatimi maloletými deťmi. Proti menovaným sa vedie 
konanie o vypratanie bytu. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 7, proti 0, zdržal sa  
0) konštatovala, že z uvedených dôvodov nie je možné vydať súhlas na nájom bytu 
pre xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
f) Bod 7. písm. a)  žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy, ods. 2. (str. 9) 
xxxxxxxxxxxxxx, Coburgova x, Trnava, 2-izb. byt č. x, požiadala o obnovenie nájomnej 
zmluvy.  
Komisia odporučila TT-KOMFORT s.r.o. Trnava podať bližšie informácie o užívaní bytu, či 
bol prepisovaný a hradený nájom bytu, predložiť zostavy z počítača o platení úhrad za 
užívanie bytu. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx mala uzatvorenú nájomnú zmluvu do 31.05.2011. Nájom sa naďalej 
riadne predpisuje, nakoľko bola podaná žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy dňa  
05.09.2011 a dňa 04.01.2012). 
Dlh na nájomnom k 29.02.2012 činí: 
evidenčný účet  Mesto- NÁJOMNÉ, t.j. základné nájomné   46,13 € príloha č.4          
evidenčný účet  Mesto - SLUŽBY         745,06 €  príloha  č.5 
Spolu:                    791,19  €   
Od roku 2011  na účet  Mesto - SLUŽBY nebola poukázaná žiadna platba.  
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Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 
0) neodporúča súhlasiť s obnovením nájomnej zmluvy na nájom 2-izb. bytu č. x na 
Coburgovej ul. x v Trnave. 
 
g) Bod 11, písm. b) ods. d) (str. 20) 
xxxxxxxxxxxxxx, Coburgova x, Trnava, (žiadosť o pridelenie bytu na Coburgovej x), 
preveriť, či je voľný byt na ul. Coburgovej ul. x v Trnave. 
Na ul. Coburgova x je voľný podkrovný byt č. x, ktorý je neobývateľný od 17.04.2009, kedy 
v bytovom dome vznikol požiar. Predbežné náklady na opravu boli vyčíslené v sume cca 
3 600 EUR. (Pozn. byt vhodný na pridelenie novému nájomcovi v danej lokalite sa nachádza 
na ul. Coburgova x, č. bytu x, ktorý je voľný od 21.02.2012). 
Komisia zároveň zobrala na vedomie informáciu, že p. xxxxxxxxxxxxxx pôvodne mala na 
mysli byt v novom bytovom dome na Coburgovej ul. 60 A, B, C. Žiadosť mala podanú iba na 
byty vyčlenené pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Na základe tejto informácie bola p. 
xxxxxxxxxxx vydaná žiadosť o tieto nájomné byty, ktorú skompletizovala a predložila na 
bytový referát MsÚ Trnava. Hlásenie voľného bytu na Coburgovej 60 A, B, C, doteraz nebolo 
na bytový referát doručené. Byt, ktorý požadovala p. xxxxxxxxx je určený pre potreby mesta. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 7 proti 0, zdržal sa 
0) z uvedených dôvodov zobrala informácie na vedomie. 
 
h) Bod 12, písm. a) voľné byty  pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, ods. 3. 
Coburgova x, Trnava, 1-izbový byt č. x, x. podlažie (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) preveriť, či je byt 
voľný. 
Dňa 21.11.2011 bol  xxxxxxxxxx z bytu exekučne vyprataný a byt bol okamžite 
zamrežovaný. V ten istý deň xxxxxxxxx mrežu  z vchodových dverí bytu odstránil  a byt 
protiprávne obsadil oznámené mailom  23.11.2011). Vypratanie bytu je opakovane riešené 
súdnou cestou v konaní o vypratanie bytu.  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 7, proti 0, zdržal sa 
0) zobrala informáciu na vedomie a zároveň požiadala TT-KOMFORT s.r.o., Trnava, aby 
podala trestné oznámenie na uvedené osoby. 
 
i) Bod 12, písm. a) voľné byty  pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, ods. 4. 
Coburgova x, Trnava 1-izbový byt č. x, x. podlažie (po xxxxxxxxxxxxx) preveriť či je byt 
voľný. 
Dňa 21.11.2011 bola xxxxxxxxxxxxx exekučne z bytu vyprataná, byt bol zamrežovaný. 
Následne v ten istý deň xxxxxxxxxxxxxxxx odstránila mrežu a protiprávne sa nasťahovala do 
bytu (oznámené mailom 23.11.2011). Vypratanie bytu je opakovane riešené súdnou cestou 
v konaní o vypratanie bytu. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 7, proti 0, zdržal sa 
0) zobrala informáciu na vedomie a zároveň požiadala TT-KOMFORT s.r.o., Trnava, aby 
podala trestné oznámenie na uvedené osoby. 
 
 
j)  Bod 11. písm. e) (str. 21) 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 30.01.2012 prerokovala 
žiadosť xxxxxxxxxxxxxxxx o mimosúdne vyrovnanie z dôvodu nekonania Mesta Trnava. 
Z uvedeného dôvodu komisia odporučila vyžiadať od právneho odd. stanovisko na čo má p. 
xxxxxxxxxxx nárok.  
Je nepochybné, že výmena bytu č. 45 na ulici J. Bottu 56 v Trnave je absolútne neplatná. 
Z toho dôvodu sú neplatné aj všetky následné prevody vlastníctva predmetného bytu. 
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Vo veci mimosúdneho vyrovnania je otázny vznik škody a v prípade, že škoda vznikla, je 
otázna výška jej úhrady. Vzhľadom na konanie p. xxxxxxxxx a na skutočnosť, že neplatnosti 
právneho úkonu sa dovolával po jedenástich rokoch, od kedy k úkonu došlo, by mohlo byť 
pridelenie náhradného bytu postačujúce, resp. by prichádzal do úvahy aj návrh odboru 
sociálneho, podľa ktorého by mohli byť náklady vynaložené na opravu náhradného bytu na 
Námestí sv. Mikuláša 4 v Trnave uznané ako náhrada prípadnej škody vzniknutej p. 
xxxxxxxxxxi. Otázne zostáva, či by táto možnosť prichádzala do úvahy, keďže na súde sa 
pán xxxxxxxx domáha aj náhradného bytu aj náhrady škody. Podľa vyjadrenia správcu – 
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., Trnava, by bolo vhodné pánovi xxxxxxxx prideliť náhradný 
byt, vo veci náhrady škody správca odporúča pokračovať v súdnom konaní. 
Odbor právny a majetkový vo veci mimosúdneho vyrovnania navrhuje odpovedať p. 
xxxxxxxxxx informáciu o pridelení náhradného bytu na Nám. sv. Mikuláša 4 v Trnave po 
zrealizovaní jeho nevyhnutných opráv. Vzhľadom na uvedené navrhujú otázku vzniku školy, 
ako aj prípadnú výšku jej náhrady ponechať na rozhodnutí súdu. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za  7, proti 0, zdržal sa  
0) odporučila odpovedať xxxxxxxxxxxxxxxxxxx v zmysle návrhu odboru právneho 
a majetkového. 
Zároveň odporučila spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. požiadať Mesto Trnava 
o navýšenie rozpočtu na opravu bytu na Námestí sv. Mikuláša 4 v Trnave. 
 
 
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 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, nar. xxxxxxxxxxx, Spartakovská x, Trnava si požiadala o byt dňa 
08.02.2012. Menovaná je slobodná a má jedného syna. Poberá rodičovský príspevok. 
 
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxxxxxx, Coburgova x, Trnava si podala žiadosť dňa 
20.02.2012. Menovaná je slobodná, poberá dávky v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok. 
Je nájomníčka bytu na Coburgovej ul. x v Trnave. Nájomnú zmluvu má platnú do 
30.09.2012. Je slobodná a má 3 maloleté deti a nevyhovujúce bytové podmienky – malé 
priestory, netečie teplá voda a WC je v zlom stave. Jej syn xxxxxx nastupuje v septembri do 
1. ročníka ZŚ. V byte nie sú podmienky na prípravu do školy. xxxxxxx má 5 mesiacov 
a vzhľadom k tomu, že netečie teplá voda a prostredie chodby je znečistené, bojí sa o ich 
zdravie. Býva v podkroví, kde im zateká voda do bytu. Z uvedených dôvodov si podala 
žiadosť o byt. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa  
0) súhlasí so zaradením žiadosti v bode 1 a 2 do zoznamu uchádzačov, ak nebudú 
dlžníci Mesta Trnava. 
 
     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: 
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3. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tajovského x, Trnava a xxxxxxxxxxxxxx 
nar. xxxxxxxxxxxxxx, Coburgova x, Trnava si podali žiadosť dňa 06.02.2012. Chýba príjem 
xxxxxxxxxxxxxxx. Žiadosť je nekompletná. 
 
4. xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, Špačinská cesta x, Trnava si podala žiadosť 
29.02.2012. Menovaná je rozvedená a má jedno dieťa. Žiadosť je nekompletná. Nepožiadala 
Stredisko sociálnej starostlivosti o vyjadrenie k dlhu. 
 
5. xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx si podali žiadosť o byt 02.03. 2012. Menovaní 
nezdokladovali svoj príjem. Nie sú Trnavčania viac ako 5 rokov (25.03.2012). 
 
6. xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, Ulica gen. Goliána x, Trnava a xxxxxxxxxxxxxxxx 
nar. xxxxxxxxxxxxxxxx si podali žiadosť o byt 29.02.2012.  Podľa predložených dokladov 
príjem xxxxxxxxxxxxxxxx je 666,28 eur, prekračuje trojnásobok životného minima, ktoré je 
569,49. 
xxxxxxxxxxxxxxx príjem nepredložil. Žiadosť je nekompletná 
S bývalou manželkou mali trojizbový byt na Ulici gen. Goliána x v Trnave. Po rozvode musel 
byt predať, pretože na byte bol dlh. Zostalo na kúpu 1-izbového bytu. S dcérou si zobrali 
úver, ktorý nezvládali platiť. Tak aj ten byt sa predal. Niečo im zostalo na podnájom a teraz je 
bez príjmu. V súčasnosti bývajú v podnájme, ktorý platia 400 eur mesačne s dcérou, ktorá je 
ŤZP na vozíku, o ktorú sa stará na adrese Tehelná x. Vlastníkom bytu je p. xxxxxxx. 
Uvedené skutočnosti sa dajú posúdiť, že súčasnú bytovú situáciu si spôsobili sami. 
 
Podľa vyjadrenia spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava xxxxxxxxxxxxx nie je nájomca bytu 
v ich správe a nemá pohľadávku.  
Vyjadrenie Mesta Trnava k dlhu chýba, pretože žiadosť bola doručená 29.02.2012. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa  
0) nesúhlasí so zaradením žiadostí uvedených v bode 3, 4, 5, 6 do zoznamu 
uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxxxxxxxxxx žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izb. bytu č. x na 
Coburgovej ul. x v Trnave. Nájomná zmluva skončí platnosť 31.03.2012. 
 
Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. Trnava nemá pohľadávku. Dodržiavajú domový 
poriadok. Na byte nie je daná výpoveď z nájmu a nie je súdny spor. 
Vyjadrenie Mesta Trnava k dlhu chýba. 
xxxxxxxxxxxxx zároveň žiada o pridelenie bytu č. x na uvedenej adrese (po xxxxxxxx 
xxxxxxxx) z dôvodu, že má druha a 6 detí.  
TT-KOMFORT s.r.o. Trnava potvrdil, že žiadateľka xxxxxxxxxxxxxxxxxxx je nájomca bytu 
v správe TT-KOMFORT s.r.o., Trnava na ulici Coburgova x, Trnava a nemá žiadnu 
pohľadávku.  
Bytový referát nemá k dispozícii hlásenie, že byt č. x na Coburgovej ulici v Trnave, č. x je 
voľný. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa  
0) odporúča súhlasiť s predĺžením nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na 
dobu určitú 2 roky s podmienkou, že žiadateľka nebude dlžníčka Mesta Trnava. 
Komisia neodporučila xxxxxxxxxxxxxxxxxxx prideliť byt č. x na Coburgovej ul. x v Trnave. 
Komisia zároveň žiada TT-KOMFORT s.r.o. Trnava preveriť, či je byt č. x skutočne voľný 
a informovať na budúcom zasadnutí komisie. 
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2. xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx žiadajú o predĺženie nájomnej zmluvy na 
nájom 1-izb. bytu č. x na Malženickej ceste 1 v Trnave. Nájomná zmluva skončí platnosť 
31.03.2012. 
 
Vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. Trnava a Mesta Trnava k dlhu chýbajú. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa  
0) odporúča súhlasiť s predĺžením nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na 
dobu určitú 2 roky s podmienkou, že nebudú žiadateľky dlžníčky Mesta Trnava. 
 
3. xxxxxxxxxxxx žiada o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izb. bytu č. x na 
Malženickej ceste 1 v Trnave. Nájomná zmluva skončí platnosť .31.03.2012. 
xxxxxxxxxxxxxx zároveň žiada o predĺženie podnájmu pre xxxxxxxxxxxxxxxx, počas 
doby platnosti nájomnej zmluvy. 
 
Vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. Trnava a Mesta Trnava k dlhu chýbajú.  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa  
0) odporúča súhlasiť s predĺžením nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na 
dobu určitú 2 roky s podmienkou, že žiadateľka nebude dlžníčka Mesta Trnava 
a zároveň súhlasí s podnájmom pre xxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitú počas trvania 
platnosti nájomnej zmluvy. 
 
4. xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx žiadajú o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-
izb. bytu č. x na Nám. sv. Mikuláša 4 v Trnave. Nájomná zmluva skončí platnosť 
31.03.2012. 
 
Vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. Trnava a Mesta Trnava k dlhu chýbajú. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa  
0) odporúča súhlasiť s predĺžením nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na 
dobu určitú 2 roky s podmienkou, že žiadatelia nebudú dlžníci Mesta Trnava. 
 
5. xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx žiadajú o predĺženie nájomnej zmluvy na 
nájom 3-izb. bytu č. x na Ulici Nobelovej x v Trnave. Nájomná zmluva skončila platnosť 
28.02.2012. 
 
Vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. Trnava a Mesta Trnava k dlhu chýbajú. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa  
0) odporúča súhlasiť s predĺžením nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na 
dobu určitú 2 roky s podmienkou, že žiadatelia nebudú dlžníci Mesta Trnava. 
 
 
c) Rôzne 
 
1. xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, Ulica gen. Goliána x, Trnava sa odvolal voči 
nesúhlasu so zaradením jeho žiadosti o byt pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva do 
zoznamu uchádzačov. Dôvod, prečo bola žiadosť zamietnutá je, že si svoj bytový problém 
spôsobili sami, pretože si byt na Ulici gen. Goliána x v Trnave predali.  
Ako dôvod uvádza, že už zhruba 2 roky žiada o pridelenie sociálneho bytu, ale jeho žiadosť 
nie je akceptovaná. Je invalidný dôchodca a má stále problémy so zdravím. Spáva po 
známych, kde sa dá. Preto opätovne žiada o pridelenie 1-izbového bytu, lebo už nevie, čo 
má robiť, už myslí na to najhoršie. 
     Verí, že znovu prerokujete jeho žiadosť, ktorá bude kladne vybavená.  
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Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa  
0) trvá na svojom stanovisku a nesúhlasí so zaradením žiadosti do zoznamu 
uchádzačov o byt. 
 
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Malženická cesta 1, Trnava požiadala o preradenie z bytu na 
Malženickej ceste 1 v Trnave do mesta na Štefánikovu alebo Františkánsku ul. do 2-
izbového bytu, pretože kuchyňa pre 7 člennú rodinu, kúpeľňa a priestory izby sú 
z hygienického hľadiska nevyhovujúce. Pani xxxxxxxxxxxxx má problémy s nohami a dcéra 
s kĺbami – zápal, preto nemôže chodiť taký kus peši. Takisto aj do obchodu je to problém. 
Žiada o preradenie, aby mala vyhovujúce podmienky. Nevlastní motorové vozidlo, zaplatí dlh 
voči mestu Trnava do 15.03.2012. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa  
0) konštatovala, že nevlastní byty na Štefánikovej ul. a zároveň neodporučila žiadosti 
p. xxxxxxxxxxxxxx vyhovieť.  
 
Bod 4) 
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: 
 
1xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, žiada o pridelenie bytu. Menovaná je 
slobodná a má dcéru xxxxxxxxxxxxxxx. Pracuje v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bratislava. Podmienky spĺňa 
 
Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. Trnava menovaná nie je nájomkyňa bytu v ich správe 
a nemá žiadnu pohľadávku. Vyjadrenie k dlhu za Mesto Trnava chýba. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) súhlasí so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou, že nebude 
dlžníčkou Mesta Trnava. 
 
     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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Menovaná je slobodná a má 
dcéru xxxxxxxxxx. Je zamestnankyňou u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Má nízky príjem. 
 
Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. Trnava menovaná nie je nájomkyňa bytu v ich správe 
a nemá žiadnu pohľadávku. Vyjadrenie k dlhu za Mesto Trnava chýba. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporúča primátorovi mesta schváliť výnimku z VZN 378 o nakladaní s nájomnými 
bytmi vo vlastníctve mesta Trnava čl. 14 ods. 2 a) z výšky minimálneho príjmu. Ak 
bude výnimka schválená, súhlasí so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
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1. xxxxxxxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxxxx žiada o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 
nájom 1-izb. bytu č. x na Ulici Veternej 18/E v Trnave. Býva v byte pre ŤZP. 
Podmienky spĺňa. 
Stredisko sociálnej starostlivosti súhlasí. Vyjadrenie k dlhu za Mesto Trnava chýba. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporúča súhlasiť s predĺžením nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na 
dobu určitú 5 rokov, ak nebude mať žiadateľka dlh voči mestu Trnava. 
 
2. xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, žiada o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
na nájom 1-izb. bytu č. x na Ulici Veternej 18/C v Trnave. 
Podmienky nespĺňa, pretože má viac ako 40 rokov (44) a v byte býva sama. Jej syn je 
umiestnený v Domove sociálnych služieb v Šoporni. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) neodporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy. 
 
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 sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
1. xxxxxxxxxxxxxx, Botanická x, Trnava a xxxxxxxxxxxxxx, Čajkovského x, Trnava 
žiadajú o pridelenie bytu. Menovaní majú 4 deti. xxxxxxxxxxxx je zamestnaný u .xxxxxxxxx. 
Trnava. Spĺňajú podmienky pre zaradenie žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. Trnava nie sú nájomcami bytu v ich správe a nemajú 
žiadnu pohľadávku. Vyjadrenie k dlhu za Mesto Trnava chýba. 
 
2. xxxxxxxxxxxxxx, Slovanská x, Trnava žiada o pridelenie bytu. Menovaný je rozvedený. 
Pracuje u xxxxxxxxxxxxxx, Trnava. 
Spĺňa podmienky pre zaradenie žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. Trnava nie je nájomcom bytu v ich správe a nemá 
žiadnu pohľadávku. Vyjadrenie k dlhu za Mesto Trnava chýba. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) súhlasí so zaradením žiadostí v bode 1. a 2. s podmienkou, že žiadatelia nebudú 
dlžníci Mesta Trnava. 
 
b) Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx žiadajú o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
na nájom 1-izb. bytu č. x na Coburgovej ul. 60/C v Trnave. 
Nájomná zmluva bola platná do 28.02.2012. Menovaní majú nízky príjem 321,13 eura. 
Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. Trnava menovaní nemajú pohľadávku. Dodržiavajú 
domový poriadok. Na byte nie je daná výpoveď z nájmu a nie je súdny spor. Vyjadrenie 
k dlhu za Mesto Trnava chýba. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporúča primátorovi mesta schváliť výnimku z podmienky VZN 378 o nakladaní 
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s nájomnými bytmi z minimálnej výšky príjmu. Ak bude schválená výnimka odporúča 
súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú 3 roky. 
 
c) Rôzne 
 
1. xxxxxxxxxxxxxxx, Coburgova 60 A, Trnava  zdvorilo žiada o strpenie a povolenie 
opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy na nájom 2-izb. bytu č. x na Coburgovej ul. 60/A 
v Trnave, pretože im vznikol dlh za nájom, ale ten je ochotná do 14. marca 2012 vyplatiť. 
Dňa 1.3.2012  zaplatila 500,- eur a zostatok dlhu doplatí. Preto zdvorilo prosí o strpenie. Po 
tomto termíne požiadajú o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu. 
 
Komisia bytová dňa 28.11.2011 trvala na svojom stanovisku – na nesúhlase s obnovením 
nájomnej zmluvy a odporučila, aby dlhy, ktoré majú za užívanie bytu a za pokuty 
bezodkladne uhradili, dlh k 26. 10.2011 predstavoval 1878,4 eura. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila počkať či p. xxxxxxxxxx uhradí dlh do konania budúceho zasadnutia komisie. 
 
 
Bod 6) 
OSTATNÉ  BYTY 
 
a) Žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxxxxxxxxxx žiada o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 2-izb. bytu č. x 
podlažie x, na Ulici gen. Goliána x v Trnave. Nájomná zmluva skončila platnosť 
31.12.2003. O obnovenie nájomnej zmluvy žiada preto, že byt si v budúcnosti chce odkúpiť. 
 
Podľa vyjadrenia spoločnosti TT- KOMFORT s.r.o. Trnava má pohľadávku. Poplatky 
z omeškania v sume 8265,76 eura a trovy konania 37,17 eura. Na byte je daná výpoveď 
z nájmu a je skončený súdny spor o vypratanie bytu. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) neodporúča súhlasiť s obnovením nájomnej zmluvy. 
 
2. xxxxxxxxxxxxxxx žiada o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izb. bytu č. x, 
podlažie x, na Olympijskej ulici x v Trnave. 
 
Vyjadrenia spoločnosti TT- KOMFORT s.r.o. v Trnave a Mesta Trnava k dlhu chýbajú. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 
0) neodporúča súhlasiť s obnovením nájomnej zmluvy. 
 
 
b) Žiadosti o spoločný nájom bytu 
 
1. xxxxxxxxxxxx, Lomonosovova x, Trnava žiada o spoločný nájom 3-izb. bytu č. x na 
Ulici Lomonosovova x, Trnava so súčasnými nájomcami xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx (dcéra p. xxxxxxxxxxx). 
 
Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT, s.r.o., Trnava menovaní nemajú pohľadávku. Byt nie je vo 
výpovedi a nevedie sa súdny spor o vypratanie bytu. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporúča súhlasiť s uvedeným spoločným nájmom bytu. 
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Bod 7) 
BYTY NA ULICI J. G. TAJOVSKÉHO 20 A 21 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytom Hospodárska x, Trnava, požiadal o pridelenie nájomného 
bytu na Tajovského 20,21 v Trnave. Menovaný pracuje vo firme xxxxxxxxxxxxxxxxx., kde 
pracuje na dobu neurčitú. Má stály mesačný príjem, podľa vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. , 
Trnava, nemá menovaný žiadny dlh. 
Vyjadrenie mesta chýba. 
 
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Slovanská x, Trnava, požiadal o pridelenie nájomného bytu na Ulici 
J.G.Tajovského 20,21 v Trnave dňa 27.02.2012. Menovaný pracuje vo firme xxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxx, Trnava. Má pravidelný mesačný príjem a tak je pravdepodobné, že si bude 
plniť povinnosti týkajúce sa platenia nájomného a poplatkov za služby. Podľa vyjadrenia TT-
KOMFORT s.r.o, Trnava a SSS,Trnava menovaný nie je dlžníkom mesta Trnava.  
Vyjadrenie mesta Trnava chýba.  
 
3. xxxxxxxxxxxxxxx,  bytom Veterná 18/C, Trnava, prišla požiadať dňa 23.02.2012 
o pridelenie nájomného bytu na Ulici J.G. Tajovského 20,21 v Trnave. Pani xxxxxxxxxxxx 
pracuje cez pracovnú agentúru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., má v opatere postihnutého syna, 
ktorý je momentálne v DSS Šoporňa, ale pani xxxxxxxxxxxxx si ho sporadicky a podľa 
možnosti a jeho zdravotného stavu berie domov. Syn xxxxxx má vyplácaný invalidný 
dôchodok, ktorý je však poukazovaný DSS.  
Pani xxxxxxxxxx má stály mesačný príjem, momentálne býva na Veternej ulici v Trnave, kde 
si podľa vyjadrenia SSS pravidelne plní svoje povinnosti voči mestu.  
Vyjadrenie mesta chýba. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) súhlasí so zaradením žiadosti v bode 1, 2, 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. xxxxxxxxxxxxxxxx, bytom Hospodárska x, Trnava prišla požiadať o pridelenie 
nájomného bytu dňa 08.02.2012. Pani xxxxxxxxxxxx je vdova, popri vdovskom dôchodku 
pracuje sa má stály mesačný príjem v sume cca 404,-eur. V žiadosti sú však ďalšie spoločne 
posudzované osoby xxxxxxxxxxxxxxx, nar. 27.09.1980 a xxxxxxxxxxxxxxx nar. 16.12.1983, 
ktorí však nikde nepracujú, nemajú žiadny príjem  a ani nie sú v evidencii úradu práce. 
 
5. xxxxxxxxxxxxxxxx, bytom Nám. Sv. Mikuláša 4, Trnava a xxxxxxxxxxxxxxx, bytom  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, požiadali o pridelenie nájomného bytu na Ulici Tajovského 20,21 
v Trnave dňa 29.02.2012. Menovaný pracuje na Základnej umeleckej škole v Trnave. Slečna 
xxxxxxxxxxxxx nepracuje, je v evidencii úradu práce, posudzovaná dávkou hmotnej núdzi 
spolu s rodičmi. Pán xxxxxxxxxx svojim príjmom a ostanými podmienkami v zmysle VZN č. 
378 zaradenie žiadosti do zoznamu uchádzačov spĺňa, avšak slečna xxxxxxxxx nespĺňa 
podmienky zaradenia, nemá dostatočný príjem a nikde nepracuje.  
Podľa vyjadrenia TT-KOMFORT s.r.o. Trnava menovaný nie je nájomca bytu v správe TT-
KOMFORT s.r.o. Trnava, avšak jeho otec xxxxxxxxxxxxxxxx, ktorý má pohľadávku za mesto 
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služby v sume 1546,49 € a za nájomné do r.2006 poplatky z omeškania v sume 6505,18 €. 
Istina je splatená, je spísaná dohoda o splácaní dlhu, ktorý riadne dodržiava.  
   
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 
0) nesúhlasí so zaradením žiadosti v bode 4, 5, do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opätovné prehodnotenie žiadostí o nájomný byt na Ulici J.G.Tajovského 
20,21 v Trnave: 
 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytom Jiráskova 3, Trnava, požiadala o pridelenie nájomného 
bytu na Ulici J.G.Tajovského 20,21 v Trnave dňa 27.01.2012, vzhľadom na nízky príjem jej 
žiadosť komisia bytová MZ na rokovaní dňa 30.01.2012 zamietla. Pani xxxxxxxxxxx sa však 
voči nesúhlasu so zaradením žiadosti odvolala a prosí komisiu bytovú o opätovné 
prerokovanie jej žiadosti a zároveň prosí primátora mesta o schválenie výnimky z titulu 
príjmu a následné pridelenie nájomného 1-izbového bytu na Ulici J.G.Tajovského 20,21 
v Trnave. Menovaná nemá dlh voči mestu.  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) trvá na svojom stanovisku a nesúhlasí so zaradením žiadosti do zoznamu 
uchádzačov. 
 
2. xxxxxxxxxxxxxxx, Coburgova x, Trnava a xxxxxxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxx, požiadali o pridelenie nájomného bytu na Ulici J.G.Tajovského 20,21 v Trnave 
dňa 13.07.2011. Menovaným nebolo doposiaľ vyhovené, svoju žiadosť si aktualizovali, 
a zároveň dňa 24.02.2012 pani xxxxxxxxxxxx opätovne požiadala o pridelenie nájomného 
bytu, nakoľko momentálne žijú na ubytovni Zelenečská 113, Trnava, kde je veľmi 
nevyhovujúce a hlučné prostredie pre ňu ako pre nevidiacu a tiež pre jej dcéru xxxxxxxx. 
Prosia komisiu bytovú MZ o pridelenia nájomného bytu na Ulici J.G.Tajovského 20,21 
v Trnave.  Menovaní nemajú dlh voči mestu.  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila ich žiadosti vyhovieť niektorým z nahlásených voľných bytov. 
 
3. xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytom Veterná 18/F, Trnava požiadali 
o pridelenie nájomného bytu na Ulici J.G.Tajovského 20,21 v Trnave dňa 02.02.2011. Na 
zasadnutí komisie bytovej MZ dňa 30.01.2012 bol manželom odporučený vydať súhlas 
k nájmu bytu č. 28, 3.podlažie, 2-izbový. Menovaní manželia však nemali finančné 
prostriedky  na zaplatenie finančnej zábezpeky a tak museli byt odmietnuť. No ďalej prosia 
komisiu bytovú o pridelenie 1-izbového bytu v nájomnom bytovom dome.  Menovaní nemajú 
dlh voči mestu. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila ich žiadosti vyhovieť, niektorým z nahlásených voľných bytov. 
 
 
c) Žiadosť o výmenu bytu  
 
1. xxxxxxxxxxx a manžel xxxxxxxxxxxxxxx, požiadali o výmenu bytu na Ulici 
J.G.Tajovského 20 v Trnave. Momentálne sú menovaní nájomcovia bytu č. x, 1-izbový 3.NP 
a žiadajú komisiu bytovú o výmenu za byt č. x, 1-izbový, 3. NP. No, tento byt bol vyprataný 
pre dlh predchádzajúcich nájomcov, a po nakontaktovaní sa so správkyňou pani Štibranou 
bolo oznámené, že na tomto byte nebola v poriadku elektrina a tak nebolo možné hlásenku 
zaslať na MsÚ v Trnava. Elektrina však bola vysporiadaná dňa 27.02.2012 a tak hlásenka 
bude čo najskôr zaslaná na MsÚ v Trnave.   
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Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila ich žiadosti vyhovieť. 
 
d) Rôzne 
 
1. xxxxxxxxxxxxx, bytom Saleziánska x, Trnava  a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxx, požiadali o pridelenie nájomného bytu na Ulici J.G.Tajovského 20,21 Trnava dňa 
17.08.2011. Ich žiadosť  bola zaradená na rokovanie komisie bytovej dňa 12.09.2011 a 
následne bola zaradená do zoznamu uchádzačov. V mesiaci 01/2012 si menovaní žiadosť 
aktualizovali, no pán xxxxxxxxx prekračuje svojim príjmom trojnásobok životného minima, 
čím nespĺňa zákonom stanovenú hranicu príjmu a tak je potrebné žiadosť zo zoznamu 
vylúčiť a odporučiť menovaným si riešiť svoj  bytový problém iným vhodným spôsobom.  

 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila menovaným doniesť ročné zúčtovanie dane za r. 2011 a žiadosť 
opätovne prerokovať. 
 
 
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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxx, požiadala o pridelenie 
nájomného bytu pre potreby mesta. Menovaná pracuje na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Trnave, 
Halenárska ulica. Podmienky spĺňa, odporučenie zamestnávateľa kladné.  
 
2. xxxxxxxxxxx, V. Clementisa x, Trnava, požiadal o pridelenie nájomného bytu pre potreby 
mesta Trnava. Menovaný pracuje ako vodič xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Zamestnávateľ 
odporučil jeho žiadosť. Podmienky spĺňa. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) súhlasí so zaradením žiadostí do zoznamu uchádzačov s podmienkou, že žiadatelia 
nebudú mať dlh voči Mestu Trnava. 
 
 
Bod 9) 
MALOMETRÁŽNE BYTY 
 
a/ Nové žiadosti o pridelenie malometrážneho bytu 
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. xxxxxxxxxxxxxx, Trnava, požiadal o MMB 15.02.2012, podmienky zaradenia žiadosti 
spĺňa. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) súhlasí so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov o MMB. 
 
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Hlboká x, Trnava požiadala o MMB dňa 02.03.2012. Pani 
xxxxxxxxxxxxxxx požiadala o MMB v roku 2011 dvakrát, avšak menovaná nie je občanom 
mesta Trnava 5 rokov a tak bola žiadosť dvakrát zamietnutá. Pani xxxxxxxxxx však navštívila 
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Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava a tiež požiadala o pomoc primátora mesta Trnava. 
V liste ktorý adresovala MZ bolo uvedené, že celý život bývala pani xxxxxxxxxxxx 
s manželom v meste Trnava. V roku 1990 dokonca odovzdali trojizbový byt mestu Trnava, 
ktorý bol následne odovzdaný bytovým odborom pánovi xxxxxxxxxx s rodinou. Pani 
xxxxxxxxxx s manželom dostlali z bytového podniku dvoj-izbový byt na Ulici Sládkovičová x, 
Trnava, ktorý darovali vnukovi a oni odišli bývať do stacionára do Voderád. Túto alternatívu 
volili preto, že manžel bol veľmi chorý, pripútaný na vozík.  Pán xxxxxxxxx však za krátku 
dobu v tomto zariadení zomrel a tak sa pani xxxxxxxx vrátila bývať do Trnavy k dcére na 
Ulicu Hlboká x, Trnava. Nakoľko však nastávajú problémy v komunikácii pre rozdielne 
vekové kategórie, ktoré sa v spoločnej domácnosti nachádzajú, prišla požiadať pani 
xxxxxxxxxxxx o MMB. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporúča schváliť výnimku z „Nakladania s malometrážnymi bytmi“ a zaradiť 
žiadosť do zoznamu uchádzačov o MMB. Zároveň odporučila zaradiť žiadosť do 
užšieho zoznamu a pracovnej skupine podľa možnosti p. xxxxxxxxxxx vyriešiť 
pridelením MMB. 
 
b/ Prehodnotenie žiadosti o MMB a urgentné vybavenie ubytovania: 
 
1. xxxxxxxxxxxxxx, bytom Odbojárska x, Trnava. Menovaná má podanú žiadosť o MMB od 
18.02.2008. Dňa 02.09.2010 bola jej žiadosť zaradená do užšieho zoznamu, no do dnešnej 
doby nebola menovaná vybavená pridelením MMB pre veľmi nízku kapacitu a uvoľnenie sa 
samotného MMB. Pani xxxxxxx si svoju žiadosť pravidelne aktualizuje, avšak i napriek 
vysvetleniu nízkej kapacity v MMB bytovým referátom, nie je ochotná čakať na prípadné 
uvoľnenie MMB, ale požaduje okamžité vyriešenie jej ťažkej bytovej situácie. Vnuk je 
drogovo závislý a neustále ju napadá. A pani xxxxxxxxx sa bojí o svoju existenciu. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) konštatovala, že žiadosť p. xxxxxxxxxxx je zaradená v užšom zozname. Pracovná 
skupina rieši žiadosti postupne. 
 
2. xxxxxxxxxxxx, bytom G. Dusíka x, Trnava podala žiadosť o MMB dňa 02.08.2011. 
Žiadosť menovanej bola zaradená na rokovanie komisie bytovej MZ dňa 12.09.2011, kde 
komisia bytová odporučila žiadosť zaradiť do zoznamu uchádzačov. Dňa 29.02.2012 pani 
xxxxxxxx požiadala mesto Trnavu o pridelenie malometrážneho bytu na Ulici Vl. Clementisa 
51, Trnava. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že v byt ktorý užívala so svojim manželom ostala 
sama. Byt darovala deťom a deti chcú ten byt predať a pani xxxxxxxxxxx, nemá kde ísť, 
preto žiada o pridelenie MMB.  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) konštatovala, že žiadosť p. xxxxxxxxxxx je zaradená v zozname uchádzačov o MMB. 
Zároveň neodporučila zaradiť jej žiadosť p. xxxxxxxxxxx do užšieho zoznamu 
 
 
Bod 10) 
ROZNE 
 
1. xxxxxxxxxxxx, A. Kubinu x, Trnava dostala bytovú náhradu na Coburgovej ul. x, 1-izb. 
byt č. x. Voči tejto bytovej náhrade sa odvolala listom, ktorý adresovala primátorovi mesta. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) trvá na svojom stanovisku a pridelenej bytovej náhrade. Zároveň odporučila, aby si 
p. xxxxxxxx podala žiadosť do Zariadenia pre seniorov. 
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2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Coburgova x, Trnava si dňa 14.12.2011 podala žiadosť o byt na 
Coburgovej ul. x, č. b. x v ktorom neoprávnene býva. 
Komisia bytová dňa 30.01.2012 odporučila, aby menovaná uzatvorila splátkové kalendáre na 
splácanie dlhu a potom opätovne požiadala o pridelenie bytu. 
 
Dňa 24. 2.2012 xxxxxxxxxxxxxxx požiadala TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 16, Trnava 
o zrušenie Exekučného príkazu na tento byt a požiadala, aby im bol aspoň dočasne, pretože 
má 7 maloletých detí, ktoré sú ešte školopovinné.  
TT-KOMFORT s.r.o. tento list odstúpil na vybavenie MsÚ Trnava. 
 
Vypratanie protiprávne obsadeného bytu je zabezpečené rozsudkom Okresného súdu 
v Trnave, č. k. 29C 124/2006-86 ti dňa 7. 11.2008, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 
13.11.2009. Dňom 18.03.2010 bola začatá proti menovaným exekúcia vyprataním bytu. 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná od začiatku o protiprávne užívaný byt bez predchádzajúceho 
súhlasu mesta Trnava nájomné a úhrady za plnenia poskytovaní s užívaním bytu nie sú 
mesačne predpisované. Úhrady za plnenia platia menovaní dobrovoľne mesačne vo výške 
podľa výsledku ročného vyúčtovania skutočných nákladov v predchádzajúcom roku. TT-
KOMFORT s.r.o. neeviduje voči menovaným pohľadávku. 
 
xxxxxxxxxxxxxxx má dlh aj u Strediska sociálnej starostlivosti Trnava a manžel xxxxxxxxxxx 
za pokutu u MsP. Splátkový kalendár na splácanie tohto dlhu menovaní nepredložili. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) konštatovala, že xxxxxxxxxxxxxxxxxx nesplnila podmienky – neuzatvorila splátkový 
kalendár na splácanie dlhu so Strediskom sociálnej starostlivosti za bývanie na 
ubytovni, neodporučila jej žiadosti vyhovieť. 
 
3. Ulica Kapitulská 3, Trnava  
    Komisia bytová zobrala na vedomie informáciu, že stav riešenia prerokovala Mestská rada 
Mesta Trnava. Uložila zhromaždiť informácie a na pracovnom stretnutí za účasti primátora, 
viceprimátorov a predsedu komisie bytovej prehodnotiť možnosti pridelenia náhradného 
ubytovania pre nájomcov z predmetného objektu. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila, aby bol vydaný súhlas na nájom 1-izb. bytu č. x na Malženickej ceste 1 
v Trnave pre xxxxxxxxxxxxx, ktorá býva na Kapitulskej ul. 3 v Trnave na dobu určitú 
1 rok s podmienkou odovzdať doteraz užívaný byt na Kapitulskej ul. správcovi 
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., Trnava. 
 
4. xxxxxxxxxxxxxxx, Ubytovňa Coburgova 27, Trnava 
   Menovanej bol vydaný súhlas na nájom 1-izb. bytu na Malženickej ceste 1 v Trnave. 
   Súhlas bol platný do dnešného dňa. Po obhliadke bytu Mgr. Petrom Klenovským, vedúcim 
odboru sociálneho a riaditeľkou odboru sociálnych služieb TSK bolo konštatované, že 
priestory na Malženickej ceste 1 sú pre p. xxxxxxxxxx a jej dcéru dostatočným riešením ich 
rodiny nad rámec zákona. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila súhlasiť s predĺžením platnosti súhlasu na uzatvorenie nájomnej zmluvy 
na nájom 1-izb. bytu č. x na Malženickej ceste 1 v Trnave do konania budúceho 
zasadnutia komisie bytovej s tým, že Stredisko sociálnej starostlivosti opätovne vyzve 
xxxxxxxxxxxxxxxx, aby sa z ubytovne bezodkladne vysťahovala. 

Bod 11) 
VOĽNÉ BYTY 
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a) Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
 
1) xxxxxxxxxxxxx, TT-KOMFORT s.r.o. Trnava priniesla na zasadnutie komisie bytovej 
fotografie 1-izb. bytu č. x na Coburgovej ul. x, ktorý je zdevastovaný, bez okien a dverí 
a náklady na opravu bytu by boli vysoké. 
Z uvedeného dôvodu Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (za 8, proti 0, 
zdržal sa 0) odporučila zrušiť súhlas na nájom 1-izb. bytu č. x na Coburgovej ul. 58 
vystavený pre xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
2.) Coburgova 60, Trnava 1-izb. byt č. x, x. podlažie 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxxx, Halenárska x, 
Trnava a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Coburgova x, Trnava s podmienkou dodržiavať 
splátkový kalendár uzatvorený so Strediskom sociálnej starstlivosti v Trnave a 
odporučila zrušiť súhlas na nájom 1-izb. bytu č. x na Coburgovej ul. x v Trnave, ktorý 
bol menovaným vystavený. 
 
 
b) Byty na Veternej ul. 18 C – F 
 
1) Veterná 18/C, Trnava, č. bytu 12, 3. posch. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
2) Veterná 18/D,Trnava,  č. bytu 21, 1. posch. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ak p. primátor schváli výnimku z požadovanej minimálnej 
výšky príjmu. 
 
 
c) Byt na Františkánskej ul. 3 
 
1/ Františkánska 3, Trnava, 2-izb. byt č. x, x. podlažie 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za , proti, zdržal sa ) 
odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu  pre xxxxxxxxxxxxxxxx, Teodora 
Tekela x, Trnava. 
 
d) Byty na Františkánskej ul. 24 (byty neobsadil PCA) 
 

1. Ulica Františkánska 24, Trnava byt č. x, x.podlažie, 2-izbový 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za , proti, zdržal sa ) 
odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx 
xxxxxxx, Františkánska 24, Trnava 

 
2. Ulica Františkánska 24, Trnava byt č. 24, 2.podlažie, 2-izbový 
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Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za , proti, zdržal sa ) 
odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxx, V. Clementisa x, 
Trnava. 

 
3. Ulica Františkánska 24, Trnava byt č. x, x.podlažie, 2-izbový 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxx, J. G. 
Tajovského 20, Trnava. 
 
4. Ulica Františkánska 24, Trnava, garsónka, byt č. x, ktorá sa uvoľní po xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxx, A. Kubinu x, 
Trnava. 
 
 
d) Ostatné byty 
 
1) Tajovského 11, Trnava, 1-izb. byt č. x, x. posch. – po chovancoch Detského domova v 
Trnave 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila osloviť Detský domov v Trnave či v budúcnosti uvažujú s využívaním 
bytu pre ich klientov. 
 
2) Tajovského 11, Trnava 3-izb. byt č. x po xxxxxxxxx. Predpokladané náklady na opravu 
10 000,- euro. 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila Majetkovej komisii Mestského zastupiteľstva mesta Trnava začať 
s odpredajom uvedeného bytu v takom stave ako sa nachádza. Technický stav bytu 
zohľadniť v znaleckom posudku. 
 
 
e) Byty na Ulici J. G. Tajovského 20 a 21 

 
Ulica J.G.Tajovského 20, Trnava 
 
1. Ulica J.G.Tajovského 20, Trnava, byt č. x, x. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx, Veterná 18/F, Trnava. 
 
2. Ulica J.G.Tajovského 20, Trnava, byt č. x, x. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Hospodárska x, Trnava. 
 
3. Ulica J.G.Tajovského 20, Trnava, byt č. x, x. podlažie, 1-izbový 
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Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxx, Slovanská x, 
Trnava. 
 
4. Ulica J. G. Tajovského 20, Trnava, byt č. x, x. podlažie, 1-izbový  
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxxxxx, Trnava. 
 
5. Ulica J. G. Tajovského 20, Trnava, byt č. x, x. podlažie, 1-izbový  

Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx 
xxxxxx, J. G. Tajovského 20, Trnava. 
 
6. Ulica J. G. Tajovského 20, Trnava,  byt č. x, x. podlažie, 1-izbový  

Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za , proti, zdržal sa ) 
odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx. 
 
 
Ulica J.G. Tajovského 21 

 
7. Ulica J.G. Tajovského 21, Trnava, byt č. x, x. podlažie, 1-izbový 

 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxx, Spartakovská x, 
Trnava. 

 
8. Ulica J.G.Tajovského 21, Trnava byt č. x, x.podlažie, 1-izbový 

 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxxxxx, 
Spartakovská x, Trnava. 

 
9. Ulica J.G. Tajovského 21, Trnava, byt č. x, x. podlažie, 2-izbový 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za , proti, zdržal sa ) 
odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, Coburgova x, Trnava. 

 
 
10. Ulica J.G. Tajovského 21, Trnava, byt č. 35, 2.podlažie, 1-izbový,  

 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Veterná 
18/C, Trnava. 

 
11. Ulica J.G.Tajovského 21, Trnava  byt č. 31, 3.podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ulica gen. 
Goliána x, Trnava. 
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f) Byty na Ulici V. Clementisa (byty neobsadil PCA) 
 
1. Ulica Vl. Clementisa x, Trnava, byt č. x, x. podlažie, 2-izbový 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxx a xxxxxx 
xxxxxxxxxx, Spartakovská x, Trnava. 
 
2. Ulica Vl. Clementisa x, Trnava, byt č. x, x .podlažie, 2-izbový 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxx, A. Sládkoviča x, 
Trnava. 
 
3. Ulica Vl. Clementisa x, Trnava, byt č. x, x. podlažie, 3-izbový – po xxxxxxxxxxxxxxxx – 
v minulosti už obsadený Mestom Trnava 
 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 
0) odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx 
xxxxxxxxxxxx, Veterná 18/D, Trnava. 
 
 
Bod 12) 
ZÁVER 

 
Na záver PhDr. Ján Žitňanský, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončil. 
 
 
V Trnave 7. 3. 2012 
 
 
 
                                                                                 PhDr. Ján Žitňanský 
                                                                              predseda komisie bytovej 
                                                                    Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

 


