
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

konaného dňa 11. 01. 2011 

v zasadačke Mestského úradu v Trnave 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia:  1. Otvorenie 

2. Schválenie náplne a zásad činnosti bytovej komisie  

3. Schválenie rokovacieho poriadku bytovej komisie 

4. Prerokovanie obsahu žiadostí o pridelenie sociálneho bytu, nájomného 

bytu a ubytovne 

5. Diskusia 

6. Záver 
 

 

Bod 1 

Otvorenie 

 

Zasadnutie Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava otvoril a viedol 

PhDr. Ján Žitňanský, predseda komisie bytovej.  

Úvodom prítomných privítal a oboznámil ich s činnosťou komisie. 

Predsedovi, podpredsedovi a členom komisie boli odovzdané dekréty o vymenovaní 

do Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. 

 
 

Bod 2 

Schválenie náplne a zásad činnosti bytovej komisie 

 

Na zasadnutí komisie bola hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) schválená Náplň činnosti 

Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Náplň činnosti tvorí prílohu č. 1 tejto 

zápisnice.  

 

Hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) boli schválené Zásady činnosti Komisie bytovej 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Zásady činnosti sú v prílohe č. 2 tejto zápisnice. 

 

V zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 7 zo dňa 21. 12. 2010 budú 

Náplň činnosti Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a Zásady činnosti 

Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava predložené primátorovi mesta.  

 

 

Bod 3 

Schválenie rokovacieho poriadku bytovej komisie 

 

Na zasadnutí komisie bol prerokovaný návrh Rokovacieho poriadku Komisie bytovej 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Pri prerokovávaní návrhu bola rozdiskutovaná otázka, či 

zasielať prípravu materiálov na zasadnutie komisie bytovej spolu s pozvánkou členom komisie. 

Boli zhodnotené klady a zápory zasielania prípravy materiálov spolu s pozvánkou členom 

komisie.  Členovia komisie sa  zhodli  na to,  že príprava  materiálov komisie bude prebiehať tak,  
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ako  doposiaľ, t. j.  prípravu   materiálov  predkladaných  na   rokovanie   komisie  členovia    

komisie obdržia pred zasadnutím komisie, v prípade záujmu môžu členovia komisie nahliadnuť 

pred rokovaním komisie do spisu priamo na bytovom referáte. V prípade, že prax prinesie 

potrebu zasielania materiálov pred rokovaním komisie spolu s pozvánkou, bude rokovací 

poriadok upravený. 

 

Na zasadnutí komisie bol hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) schválený Rokovací 

poriadok Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto 

zápisnice.  

 

 

Bod 4 

Prerokovanie obsahu žiadostí o pridelenie sociálneho bytu, nájomného bytu a ubytovne 

 

V zmysle platných VZN o nakladaní s nájomnými bytmi žiadateľ nesmie mať dlh voči 

Mestu Trnava. V praxi sa pracovníčky bytového referátu stretávajú so skutočnosťou, že 

žiadatelia o sociálny byt, nájomný byt  a ubytovňu sú dlžníci voči Mestu Trnava. Uvedená 

skutočnosť však nie je v žiadosti zdokladovaná. Aby sa takýmto skutočnostiam predišlo komisia 

bytová prerokovala obsah žiadosti o pridelenie sociálneho bytu, nájomného bytu a ubytovne. 

 

Komisia hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila doplniť žiadosť o pridelenie 

sociálneho bytu, nájomného bytu a ubytovne o informáciu správcovskej spoločnosti, či žiadateľ 

má alebo nemá dlh voči Mestu Trnava. 

 

 

Bod 5 

Diskusia 

 

PhDr. Žitňanský, predseda komisie, stanovil predbežný termín zasadnutia komisie 

na 01. 02. 2011 o 14,30 hod. 

 

 

Bod 6 

Záver 

 

Na záver PhDr. Žitňanský poďakoval prítomným za pozornosť a zasadnutie ukončil. 

 

 

V Trnave dňa 12. 01. 2011 

  

 

 

 

PhDr. Ján Žitňanský 

Predseda Komisie bytovej 

Mestského zastupiteľstva  

mesta Trnava 

 

 

Zapísala: Bibiána Woziwodská, sekretárka komisie 


