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Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa 
30.05.2016 

 
Prítomní: podľa prezenčnej  listiny 
 

Bod 1) 
OTVORENIE 
 
      Zasadnutie Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej len komisia) 
otvorila a viedla Mgr. Agnesa Petková, predsedníčka komisie, ktorá zároveň privítala 
všetkých prítomných. 
 
     Členovia komisie hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odsúhlasili nasledovný program 
zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
 
2. Kontrola úloh  
 
3. Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
    a) Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy 
    b) Žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy 
    c) Rôzne 
 
 4. Nájomné byty na Coburgovej ulici 60 A – C v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
   
5. Nájomné byty na Veternej ulici 18 C – F v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov  
     
6. Nájomné byty na Ulici Františkánskej 3 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov  
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
    c) Rôzne 
 
7. Nájomné byty na Ulici J. G. Tajovského 20 a 21 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
     
8. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave, ktoré odporučila na obsadenie 
automobilová  spoločnosť PCA Slovakia s.r.o. pre zamestnancov spoločnosti 

a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov 
 

9. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré neobsadila automobilová          
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti. 
 a) opakované uzavretie nájomnej zmluvy   
 
10. Nájomné byty na Ulici Františkánska 7686/24 v Trnave, ktoré neobsadila  automobilová  
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o. pre zamestnancov spoločnosti 

a) Opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
11. Nájomné byty pre potreby mesta 
 a) opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
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12. Malometrážne byty 
    a) Nové žiadosti o pridelenie malometrážneho bytu 
    b) Prehodnotenie žiadosti o malometrážny byt  
 c) Prihlásenie za opatrovníka  
     
13. Ostatné byty  
    a) Žiadosť o spoločný nájom bytu  
    b) Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy 
    c) prehodnotenie platnosti nájomnej zmluvy  
 
14. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
15. Rôzne 
 
16. Diskusia 
 
17. Záver 

     

Bod 2) 
KONTROLA ÚLOH ZO ZASADNUTÍ KOMISIE BYTOVEJ 

 
K bodu 12 d) ods. 5 – zasadnutie Komisie bytovej MZ mesta Trnava dňa 04.04.2016 

     
     STEFE Trnava, s.r.o. požiadali o zabezpečenie náhradného bytu pre xxxxxx xxxxxx 
a xxxx xxxxxxxx, obaja trvale bytom Ulica Hospodárska 3616/71, Trnava, ktorí sú na základe 
rozsudku OS Trnava č. k. 18C/208/2015-42 povinní vypratať 3-izbový byt č. 26, 5. podlažie 
na Ulici Hospodárska 3616/71 v Trnave, a to do 15 dní od zabezpečenia náhradného bytu 
a nahradenia trov konania. Komisia bytová dňa 04.04.2016 konštatovala, že nateraz nie je 
možné zabezpečiť vyššie uvedenej rodine bytovú náhradu v zmysle právoplatného rozsudku, 
členovia odporučili predložiť vyššie uvedenú požiadavku na budúce zasadnutie komisie. 
V bode 14 ods. 4 je k dispozícii voľný byt ako vhodná bytová náhrada pre menovaných.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú skutočnosť na 
vedomie. 

 
K bodu 12 d) ods. 6 – zasadnutie Komisie bytovej MZ mesta Trnava dňa 04.04.2016 
      
     Komisia bytová dňa 04.04.2016 odporučila požiadať o vyjadrenie sa k riešeniu dočasného 
ubytovania  nájomcov z bytového domu na Ulici gen. Goliána 6002/3 v Trnave. ktorý má 
záujem zrekonštruovať  a odkúpiť STEFE Trnava, s.r.o. Majetkovú komisiu MZ mesta Trnava 
a Finančnú komisiu MZ mesta Trnava.  
 
Komisia bytová hlasovaním ( za 7, proti 0 , zdržal sa 0) zobrala na vedomie stanovisko 
Majetkovej komisie MZ mesta Trnava a Finančnej komisie MZ mesta Trnava. 
 
K bodu 14 ods. 14 - zasadnutie Komisie bytovej MZ mesta Trnava dňa 04.04.2016 
 
„Voľný byt Ulica gen. Goliána 6009/20 č. bytu 51, 4. podlažie, 1-izbový – byt je podľa 
vyjadrenia správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o. užívania schopný, ale 
predpokladané náklady na opravu sú cca 5000,- €.  
Vyjadrenie spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. tvorí internú prílohu č. 1. 
     PhDr. Miloš Krištofík, člen komisie uviedol, že by bolo vhodné stanoviť, po akú hranicu 
mesto pôjde v súvislosti s odovzdávaním a preberaním bytov, u ktorých sú v hláseniach 
voľných bytov uvedené  určité sumy potrebné na opravy a byty sú definované ako užívania 
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schopné. Tiež položil otázku, či sú tieto sumy vymáhané od predchádzajúcich nájomcov, 
ktorí sa o takýto stav bytu vo výraznej miere pričinili. Zo strany správcovskej spoločnosti bolo 
potvrdené, že tieto náklady sa vymáhajú a tiež uviedli, že poškodenia na bytoch zodpovedajú 
dobe užívania.  
   
Komisia bytová hlasovaním ( za 7, proti , zdržal sa 0) zobrala vyjadrenie správcovskej 
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. na vedomie. 
 
K bodu 2 - zasadnutie Komisie bytovej MZ mesta Trnava dňa 08.02.2016 
 
     Na zasadnutí komisie dňa 08.02.2016 jej členovia navrhli v bode 2 kontrola úloh požiadať 
o vyjadrenie Majetkovú komisiu MZ mesta Trnava a Komisiu pre riešenie problematiky 
neprispôsobivých občanov MZ mesta Trnava o zaujatie stanoviska k problematike bytového 
domu na Coburgovej ulice 2253/66-70 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7 , proti 0, zdržal sa 0) zobrala na vedomie vyjadrenie 
Majetkovej komisie MZ mesta Trnava a Komisie pre riešenie problematiky neprispôsobivých 
občanov 

 
Bod 3) 
Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva  
 
a) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
1.xxxxxxx, Malženická cesta 6965/1, Trnava a xxxxxxx,  Malženická  cesta 6965/1, Trnava si 
04.04.2016 podali žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom  2-izbového bytu č. 13, 2. 
podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do  31.05.2016. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt do 31.05.2017. 
 
2.xxxxxxx, Malženická cesta 6965/1, Trnava si 30.03.2016 podala žiadosť o predĺženie 
nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 20, 2. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 
v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do  30.04.2016. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt do 30.04.2017. 
 
b) Žiadosť o obnovenie  nájomnej zmluvy 
 
1.xxxxxxx, Námestie sv. Mikuláša 5875/4, Trnava a xxxxxxx, Námestie sv. Mikuláša 5875/4, 
Trnava si 11.04.2016 podali žiadosť  o obnovenie nájomnej zmluvy  na nájom 1-izbového 
bytu č. 8, 1. podlažie na Nám. sv. Mikuláša 5875/4 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola 
do  31.07.2009. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila nesúhlasiť s obnovením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt z dôvodu dlhu. 
 
2.xxxxxxx, Coburgova ulica 2253/66, Trnava,  trvale bytom Ulica Čajkovského 5797/54, 
Trnava si 16.05.2016 podala žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového 
bytu č. 15, 2. podlažie na Coburgovej ulici 2253/66 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola 
do 31.05.2015. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila nesúhlasiť s obnovením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt z dôvodu dlhu. 
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3.xxxxxxx, Malženická cesta 6965/1, Trnava a xxxxxxx, Malženická cesta 6965/1, Trnava si 
podali dňa 23.05.2016 žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 
11, 1. podlažie na Malženickej ceste 6965/1, Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy skončila 
30.04.2016. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila nesúhlasiť s obnovením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt z dôvodu dlhu. 
 
c) Rôzne 
 
1.xxxxxxx, Coburgova ulica 2253/70, Trnava a xxxxxxx, Coburgova ulica 2253/70, Trnava si 
18.03.2016 podali žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 22, 1. podlažie na 
Coburgovej ulici  2253/70 v Trnave. Žiadatelia boli prerokovaní na zasadnutí komisie bytovej 
dňa 04.04.2016, kde im bola predĺžená nájomná zmluva na dobu určitú do 30.09.2016.   
V zmysle bodu 2 v kontrole úloh z komisie zo dňa 04.04.2016 je možné vyriešiť nájomcov 
bytovou náhradou z voľných bytov pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) zobrala informáciu na vedomie. 
 
2. Opätovne bola prerokovaná žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy xxxxxxx, Malženická 
cesta 6965/1, Trnava trvale bytom Ulica Botanická 5685/10, Trnava, ktorú si podala 
21.03.2016 na nájom 1-izbového bytu  č. 6, 1. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v 
Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.11.2013.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s obnovením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt do 30.04.2017. 
 

Bod 4) 
Byty na Coburgovej Ulici 7972/60 A-C v Trnave  
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
1.xxxxxxx, Coburgova ulica 2260/74, Trnava si 04.04.2016 podala žiadosť o 1- izbový 
nájomný byt na Coburgovej ulici 7972/60/A-C v Trnave. Menovaná má vyriešený bytový 
problém. Pracovná skupina jej dňa 28.04.2016 pridelila bunku v mestskej ubytovni.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) zobrala na vedomie uvedenú 
informáciu.  
 
2.xxxxxxx, Trnava si 29.04.2016 podal žiadosť o 1-izbový nájomný byt na Coburgovej ulici 
7972/60/A-C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť 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 v znení 
noviel. 
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3.xxxxxxx, Coburgova ulica 2260/74, Trnava a xxxxxxx, Coburgova ulica 2260/74, Trnava si 
01.04.2016 podali žiadosť o pridelenie 1 alebo 2-izbového nájomného  bytu na Coburgovej 
ulici 7972/60/A-C  v Trnave. 30.05.2016 žiadosť zrušili. Dňa 28.04.2016 bola menovaným 
pridelená pracovnou skupinou bunka v mestskej ubytovni aj s matkou žiadateľa xxxxxxx.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) zobrala na vedomie uvedenú 
informáciu.  
 
4.xxxxxxx, Coburgova ulica  7972/60A, Trnava a xxxxxxx, Trnava si 04.05.2016 podali 
žiadosť o 2-izbový, prípadne 1-izbový nájomný byt na Coburgovej ulici  7972/60 A-C 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 

Bod 5) 
Byty na Ulici Veternej 18 C - F v Trnave 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov 
 
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 v znení 
noviel. 
 
1.xxxxxxx, Trnava a xxxxxxxxxx, Na hlinách 6863/64, Trnava si 23.03.2016 podali žiadosť 
o 1-izbový nájomný byt na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schváliť 
výnimku z platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava, 
v znení noviel a následne zaradiť do zoznamu uchádzačov.  
 

Bod 6) 
Byty na Ulici Františkánskej 7403/3 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 v znení 
noviel. 
 
1.xxxxxxxxxxx,  trvale   bytom  Ulica   Študentská   3580/26, Trnava  požiadala o pridelenie 
1-izbového nájomného bytu  na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave dňa 25.04.2016.  
 
2.xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/81, Trnava požiadala o pridelenie 
2-izbového nájomného bytu  na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave dňa 02.05.2016.  
 
3.xxxxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6444/4, Trnava a xxxxxxx, trvale bytom Trnava 
požiadali o pridelenie 2-3 izbového bytu na  Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave dňa 
11.05.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením  
žiadostí v bode 6), a), ods.1-3 do zoznamu uchádzačov.   
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     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 v znení 
noviel. 
 
4.xxxxxxxxxxxx, trvale   bytom  Ulica  Hlboká  5943/14,  Trnava   požiadala   o   pridelenie 
2,3- izbového nájomného bytu  na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave dňa 04.05.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schváliť 
výnimku z platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava, 
v znení noviel a následne zaradiť do zoznamu uchádzačov.  
 
5.xxxxxxxx a xxxxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 6450/22, Trnava požiadali 
o pridelenie  2-izbového   nájomného bytu  Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave dňa 
23.03.2016.  
 
6.xxxxxxx, trvale  bytom  Ulica  V.  Clementisa  6443/1 Trnava požiadala o pridelenie 2-
izbového nájomného bytu  na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave dňa 30.03.2016.  
 
7.xxxxxxx, trvale bytom Trnava, požiadal o pridelenie 1-izbového nájomného bytu  na Ulici 
Františkánska 7403/3 v Trnave dňa 16.05.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením  
žiadostí v bode 6), a), ods. 5-7 do zoznamu uchádzačov.  

 
b) Žiadosti  o opakované uzavretie NZ na Ulici Františkánskej 7403/3, Trnava 
 
1.xxxxxxx a xxxxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadali o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 6, 2. podlažie na Ulici   
Františkánskej 7403/3 v Trnave dňa 11.05.2016. Nájomná zmluva je platná do 31.07.2016. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaním 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.07.2019. 
 
c) Rôzne 
 
1.xxxxxxx, trvale bytom Trnava, požiadal dňa 09.03.2016 o pridelenie 1-izbového bytu na 
Ulici   Františkánskej 7403/3 v Trnave. Komisia dňa 04.04.2016 odporučila súhlasiť so 
zaradením žiadostí do zoznamu uchádzačov, s podmienkou vydokladovania príjmu za rok 
2015, čo však do dnešného dňa žiadateľ neurobil. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
 

 
Bod 7) 
Byty na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 
 
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 v znení 
noviel. 
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1.xxxxxxx a xxxxxxx, trvale   bytom   Ulica Koniarekova 5870/12, Trnava  požiadali  
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 
07.04.2016.  
 
2.xxxxxxx, trvale bytom Trnava požiadala o  pridelenie 2-izbového   nájomného bytu na Ulici 
J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 13.04.2016. Má záujem aj o byt na Ulici  V. 
Clementisa72-83 v Trnave.  
 
3.xxxxxxx, xxxxxxx, trvale bytom Tehelná ulica 5714/16, Trnava si 18.04.2016 podali žiadosť 
o 2-izbový nájomný byt na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21. Majú záujem aj o byt na Ulici 
V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
      
4.xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytom Ulica A. Kubinu 6935/28, Trnava požiadala   o  pridelenie 
1-izbového   nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 21.04.2016.  
 
5.xxxxxxx, trvale bytom Ulica Jiráskova 6035/5, Trnava a xxxxxxx, trvale bytom Ulica gen. 
Goliána 6008/17, Trnava požiadali o pridelenie 2-izbového nájomného bytu na Ulici J. G. 
Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 22.04.2016.   
 
6.xxxxxxxxxxx,  trvale   bytom  Ulica   Študentská   3580/26, Trnava  požiadala o pridelenie 
1-izbového nájomného bytu  na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 25.04.2016.  
 
7.xxxxxxx, trvale bytom Trnava, požiadal o pridelenie  1-izbového   nájomného bytu na Ulici 
J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 29.04.2016.  
 
8.xxxxxxxxxx,  trvale  bytom  Ulica   V. Clementisa  6444/4,  Trnava  požiadala o pridelenie 
1-izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 02.05.2016.  
 
9.xxxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6444/4, Trnava a xxxxxxx, trvale bytom Trnava 
požiadali o pridelenie 2-3 izbového bytu na  Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 
11.05.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením  
žiadostí v bode 7), a),ods.1-9 do zoznamu uchádzačov.   
 
10.xxxxxxxxxxxxxx, bytom Ulica J. G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadala   o  pridelenie 
2-izbového   nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 18.05.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov, po doručení kladného vyjadrenia z odboru ekonomického. 
 
 
     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 v znení 
noviel. 
 
11.xxxxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxxxx, trvale bytom Pri Kalvárii 686/9, Trnava požiadali 
o pridelenie 1,2,3 izbového bytu na  Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 
09.05.2016. Majú záujem aj o byt na Ulici  V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 0 ) odporučila primátorovi mesta schváliť 
výnimku z platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava, 
v znení noviel a následne zaradiť do zoznamu uchádzačov.  
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12.xxxxxxx, trvale  bytom Trnava požiadala o pridelenie 1-izbového nájomného bytu  na Ulici 
J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 30.03.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 0 ) odporučila primátorovi mesta schváliť 
výnimku z platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava, 
v znení noviel a následne zaradiť do zoznamu uchádzačov.  
 
13.xxxxxxxxxxxx, trvale  bytom  Ulica  V.  Clementisa  6443/1 Trnava požiadala o pridelenie 
2-izbového nájomného bytu  na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 30.03.2016.  
 
14.xxxxxxx,   trvale  bytom   Ulica  Františkánska  7686/24, Trnava a xxxxxxx, trvale bytom 
Svätopeterská 3703/13A, Hlohovec, požiadali o pridelenie  2-izbového   nájomného bytu na 
Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 27.04.2016.  
 
15.xxxxxxx,   trvale  bytom  Coburgova ulica 7972/60A Trnava a xxxxxxx, trvale bytom 
Trnava, požiadali o pridelenie  1,2-izbového   nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 
7951/20,21 v Trnave 04.05.2016.  
 
16.xxxxxxx, trvale bytom Trnava, požiadal o pridelenie 1-izbového nájomného bytu  na Ulici 
J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 04.05.2016.  
 
17.xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/74, Trnava požiadal o pridelenie 
1-izbového nájomného bytu  na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 11.05.2016.    
 
18.xxxxxxxxx, trvale bytom Trnava požiadala o pridelenie 1-2 izbového nájomného bytu  na 
Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave dňa 11.05.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením  
žiadostí v bode 7), ods. a), 13-18 do zoznamu uchádzačov.  
 

Bod 8) 
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave, ktoré odporučila na obsadenie 
automobilová spoločnosť PCA Slovakia s.r.o. pre zamestnancov spoločnosti.  
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel . 
 
1.xxxxxxx, bytom Ulica  V. Clementisa 6448/16, Trnava požiadal automobilovú spoločnosť 
PCA Slovakia s.r.o. o pridelenie nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave, 
ktorá bola doručená dňa 18.04.2016. Menovaný je zamestnanec automobilovej spoločnosti 
PCA Slovakia s.r.o., ktorá  odporučila žiadosti vyhovieť a prideliť 2-izbový nájomný byt na 
Ulici V. Clementisa 7685/83 v Trnave, č. bytu 41 , 4.podlažie.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 2-
izbového bytu č. bytu 41 , 4.podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/83 v Trnave pre Mateja 
Ivaniča, bytom Ulica  V. Clementisa 6448/16, Trnava, na dobu určitú do 31.05.2019. 
 
2.xxxxxxx, bytom Filinského 9/26, Spišská Nová Ves požiadal automobilovú spoločnosť PCA 
Slovakia s.r.o. o pridelenie nájomného bytu na   Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave, ktorá 
bola doručená dňa 07.04.2016. Menovaný je zamestnanec automobilovej spoločnosti PCA 
Slovakia s.r.o., ktorá  odporučila žiadosti vyhovieť a prideliť 2-izbový  nájomný byt na Ulici V. 
Clementisa 7683/72 v Trnave, č. bytu 7 , 4. podlažie. 
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Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 2-
izbového bytu č. bytu 7, 4.podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/83 v Trnave pre xxxxx 
xxxxxxxx, bytom Filinského 9/26, Spišská Nová Ves, na dobu určitú do 31.05.2019.  
 

Bod 9) 
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré neobsadila automobilová 
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti.  
 
a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy - podmienky spĺňajú 
 
1.xxxxxxxx, Ulica V. Clementisa 7683/75, Trnava  si 23.03.2016 podala žiadosť o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom  2-izbového bytu č. 33, 4. podlažie na Ulici V. 
Clementisa 7683/75 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.05.2016.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaním 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt, na dobu určitú do 31.05.2019. 
 
2.xxxxxxxxx, Ulica Vladimíra Clementisa  7683/72 v Trnave si 11.05.2016 podala žiadosť o 
opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 6, 3. podlažie na Ulici V. 
Clementisa 7683/72 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.05.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaním 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt, na dobu určitú do 31.05.2019 po doručení 
kladného vyjadrenia z odboru ekonomického. 
 

Bod 10) 
Nájomné byty na Ulici Františkánska 7686/24, v Trnave,  ktoré neobsadila 
automobilová spločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti.  
 
a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy - podmienky spĺňajú 
 
1.xxxxxxx, Ulica Františkánska 7686/24, Trnava  a xxxxxxx, Ulica Františkánska 7686/24, 
Trnava  si 07.04.2016 podali žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-
izbového bytu č. 34, 3. podlažie na Ulici Františkánska 7686/24 v Trnave. Nájomná zmluva je 
platná do 31.05.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaním 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt, na dobu určitú do 31.05.2019. 
 
2.xxxxxxxx, Ulica Františkánska 7686/24, Trnava si 30.03.2016 podala žiadosť o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 23, 2. podlažie na Ulici 
Františkánska 7686/24, Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.05.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaním 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt, na dobu určitú do 31.05.2019. 
 

Bod 11) 
Nájomné byty pre potreby mesta  
 
a) opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
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1.xxxxxxx, Ulica Veterná 7336/18/F, Trnava si 19.05.2016 podal žiadosť o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu pre potreby mesta č. 55, 3. podlažie 
na Ulici Veterná 7336/18/F v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.05.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaním 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt, na dobu určitú do 31.05.2019, po doručení 
kladného vyjadrenia z odboru ekonomického. 
 

Bod 12) 
Malometrážne byty  
 
a) Nové žiadosti o pridelenie malometrážnych bytov – podmienky spĺňajú 
 
1.xxxxxxx, Dedinská ulica 4395/45, Trnava–Modranka si 27.04.2016 podala žiadosť 
o malometrážny byt.  
 
2.xxxxxxx, Okružná ulica 6497/9, Trnava si 14.04.2016 podal žiadosť o pridelenie 
malometrážneho bytu.  
 
3.xxxxxxx, Trnava si 11.04.2016 podala žiadosť o pridelenie malometrážneho bytu.  
 
4.xxxxxxxx, Trnava a xxxxxxx, Trnava si 04.04.2016 podali žiadosť o pridelenie 
malometrážneho bytu.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadostí v bode 12, odsek a) 1-4 do zoznamu uchádzačov. 
 
5.xxxxxxx, Trnava si 11.05.2016 podal žiadosť o pridelenie malometrážneho bytu.     
 
6.xxxxxxx, Ulica Juraja Slottu 6476/33, Trnava si 05.05.2016 podala žiadosť o malometrážny 
byt. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadostí v bode 12, odsek a) 5-6 do zoznamu uchádzačov, po doručení kladného vyjadrenia 
z odboru ekonomického. 
 
b) Prehodnotenie žiadosti o malometrážny byt  
 
1.xxxxxxx, Ulica Botanická 5685/10, Trnava si 13.04.2016 požiadala  o prehodnotenie 
žiadosti o zaradenie do užšieho zoznamu. Pôvodnú žiadosť si podala 29.4.2004.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do užšieho zoznamu uchádzačov o pridelenie malometrážneho bytu, po doručení 
kladného vyjadrenia z odboru ekonomického. 
 
2.xxxxxxx, Ulica Čajkovského 2809/3, Trnava si 13.04.2016 požiadala  o prehodnotenie 
žiadosti o zaradenie do užšieho zoznamu. Pôvodnú žiadosť si podala dňa 20.05.2015. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 4) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do užšieho zoznamu uchádzačov o pridelenie malometrážneho bytu. 
 
c) Prihlásenie za opatrovníka. 
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1.xxxxxxx, bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava si 18.04.2016 požiadala o ubytovanie 
opatrovníka xxxxxxx, bytom  Ulica gen. Goliána 6014/33 v Trnave. Menovaná je nájomcom 
MMB bytu č. 101/I.časť/1. podlažie. Ubytovanie opatrovníka  žiada na dobu určitú jeden rok.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s ubytovaním 
opatrovníka xxxxa xxxxxxxxxx, bytom  Ulica gen. Goliána 6014/33 v Trnave k nájomkyni  
MMB bytu č. 101/I.časť/1. podlažie, Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava na dobu určitú do 
31.05.2017. 

 
Bod 13) 
Ostatné byty 
 

a) Žiadosti o spoločný nájom bytu  
 

1.xxxxxxxxxxxxxxx,  bytom Ulica Hospodárska 3617/76, Trnava požiadal o spoločný nájom 
1-izbového bytu č. 5, 3. podlažie, ktorý sa nachádza  na Ulici Hospodárska 3617/76 v Trnave 
na dobu neurčitú dňa 25.04.2016 s doterajšími nájomcami xxxxxxx a xxxxxxx, obaja trvale 
bytom Ulica Hospodárska 3617/76 Trnava. Nájomná zmluva je s platnosťou na dobu 
neurčitú.  
 
Komisia bytová hlasovaním ( za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom 1-izbového bytu č. 5, 3. podlažie, ktorý sa nachádza  na Ulici Hospodárska 3617/76 
v Trnave  pre xxxxxxx, bytom Ulica Hospodárska 3617/76, Trnava na dobu neurčitú.  
 
b) Žiadosti o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy 

 
1.xxxxxxx, xxxxxxx, obaja trvale bytom Ulica G. Dusíka 2815/51, Trnava požiadali 
o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na nájom 4-izbového bytu č. 6, 3. podlažie, ktorý sa 
nachádza  na Ulici G. Dusíka 2815/51 v Trnave dňa 31.03.2016. Nájomná zmluva bola 
platná do 30.04.2016. Nájomnú zmluvu žiadajú predĺžiť na dobu neurčitú.  
 
Komisia bytová hlasovaním ( za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt, na dobu neurčitú. 
  
2.xxxxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6546/13, Trnava požiadala o predĺženie platnosti 
nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu, č. 62, 9. podlažie, ktorý sa nachádza na Ulici 
Spartakovská 6546/13 v Trnave dňa 18.04.2016. Platnosť nájomnej zmluvy končí 
30.07.2016. Nájomnú zmluvu žiada predĺžiť na dobu neurčitú.  
 
Komisia bytová hlasovaním ( za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt  na dobu neurčitú. 
 
3.xxxxxxxx, trvale bytom Ulica Ludvika van Beethovena 5648/18, Trnava, požiadala 
o prehodnotenie platnosti nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 32, 5. podlažie, 
ktorý sa nachádza na Ulici Ludvika van Beethovena 5648/18 v Trnave na dobu neurčitú dňa 
06.05.2016. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.05.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu neurčitú. 
 
c) Žiadosti o prehodnotenie platnosti nájomnej zmluvy 

 
1.xxxxxxx a xxxxxxx, obaja trvale bytom Ulica gen. Goliána 6005/9, Trnava požiadali 
o prehodnotenie platnosti nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 9, 4. podlažie, ktorý 
sa nachádza na Ulici gen. Goliána 6005/9 v Trnave na dobu neurčitú dňa 15.04.2016. 



12 
 

Nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2018. O prehodnotenie platnosti 
nájomnej zmluvy na dobu neurčitú žiadajú z dôvodu odkúpenia predmetného bytu.  
 
Komisia bytová hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt, na dobu neurčitú. 
 
2.xxxxxxx a xxxxxxx, obaja trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/21, Trnava  požiadali 
o prehodnotenie platnosti nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 63, 4. podlažie, 
ktorý sa nachádza na Ulici gen. Goliána 6009/21 v Trnave na dobu neurčitú dňa 27.04.2016. 
Nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2016. O prehodnotenie platnosti 
nájomnej zmluvy na dobu neurčitú žiadajú z dôvodu odkúpenia predmetného bytu.  
 
Komisia bytová hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt, na dobu neurčitú. 
 
3.xxxxxxx, trvale bytom Ulica Nerudova 6032/14, Trnava požiadala o prehodnotenie platnosti 
nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 24, 8. podlažie, ktorý sa nachádza na Ulici 
Nerudova 6032/14 v Trnave na dobu neurčitú dňa 18.05.2016. Nájomná zmluva je uzavretá 
na dobu určitú do 30.11.2016. O prehodnotenie platnosti nájomnej zmluvy na dobu neurčitú 
žiada z dôvodu odkúpenia predmetného bytu.  
 
Komisia bytová hlasovaním ( za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu neurčitú, po doručení kladného 
vyjadrenia z odboru ekonomického. 
 

Bod 14)  
Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
Byty pre potreby mesta 
 
1.) Ulica V. Clementisa 7684/78, Trnava (v zozname uchádzačov  je xxxxxxx) 
č. bytu 11, 2. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxxx, bytom Špačinská cesta 634/21, Trnava, na dobu určitú do 
31.05.2019. 
 
 
 
Voľné byty na Coburgovej ulici 7972/60/A-C 
 
2.) Coburgova ulica 7972/60/B, Trnava 
č. bytu 16, 4. podlažie, 1-izbový   
 
Komisia bytová hlasovaním (za  8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila ponechať uvedený byt 
voľný, pretože v zozname uchádzačov nie je žiadny žiadateľ. 
 
3.) Coburgova ulica 7972/60/A, Trnava 
č. bytu 4,  2. podlažie, 1-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxxxx, bytom Trnava na dobu určitú do 31.05.2019. 
    
Voľné byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva  
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4.)  Malženická cesta 6965/1, Trnava 
č. bytu 16, 2. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za  8, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxxx, xxxxxxx st., xxxxxxxx ml., bytom Ulica Hospodárska 3616/71, 
Trnava, ako bytovú náhradu na základe rozsudku OS Trnava č. k. 18C/208/2015-42, na 
dobu určitú do 31.05.2017, s podmienkou odovzdať 3-izbový byt č. 26, 5. podlažie, ktorý sa 
nachádza na Ulici Hospodárskej 3616/71 v Trnave. 
 
5.)  Malženická cesta 6965/1, Trnava 
č. bytu 18, 2. podlažie, 1-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za  8, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxxxx a xxxxxxx, obaja bytom Coburgova ulica 2253/70, 
Trnava, ako bytovú náhradu na dobu určitú do 31.05.2017, s podmienkou odovzdať doteraz 
užívaný 1-izbový byt č. 22, 1. podlažie, ktorý sa nachádza na Coburgovej ulici 2253/70 
v Trnave. 
 
6.)  Nám. sv. Mikuláša 5875/4, Trnava 
č. bytu 2, 2. podlažie, 3-izb. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za  8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila ponechať uvedený byt 
voľný. 
 
Voľné byty  na Ulici Veterná 7336/18/C-F  
 
7.) Ulica Veterná 7336/18/D, Trnava 
č. bytu 19, 2. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxxx, bytom Trnava a xxxxxxx, bytom Na hlinách 6863/64, Trnava, 
na dobu určitú do 31.05.2019. 
    
8.) Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava 
č. bytu 1, 1. podlažie, 1-izbový bezbariérový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za  8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila ponechať uvedený byt 
voľný, pretože v zozname uchádzačov nie je žiadny vhodný žiadateľ. 
 
Voľné byty na Ulici Františkánska 7686/24, Trnava 
 
9.) Ulica Františkánska 7686/24, Trnava 
č. bytu 31, 3.podlažie, 3-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxxx a xxxxxxx, obaja bytom Ulica Čajkovského 6332/44, Trnava, na 
dobu určitú do 31.05.2019. 
  
10.) Ulica Františkánska 7686/24, Trnava 
č. bytu 11, 7.podlažie, 3-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxxx, bytom Trnava, na dobu určitú do 31.05.2019. 
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Voľné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 Trnava 
 
11.)Trnava, Ulica V. Clementisa 74/7683 
            3-izbový byt č. 23 , 3. podlažie 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2272/19 Trnava, na dobu určitú 
do 31.05.2017. 
  
Voľné byty na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21, Trnava 
 
12.)Trnava, Ulica J. G. Tajovského 7951/21  
            1-izbový byt č. 42 , 4. podlažie 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6444/4, Trnava, na dobu 
určitú do 31.05.2019. 
 
Ostatné byty 
 
13.)Ulica gen. Goliána 6009/20 č. bytu 51, 4. podlažie, 1-izbový 

 
 
14.)Ulica gen. Goliána 6001/1, č. bytu 20, 6. podlažie, 1-izbový  
 
Komisia bytová  hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s použitím 
uvedených bytov v bode 14) ods. 13,14 pre potreby reštituentov.  
 
15.)Trnava, Ulica gen. Goliána 6002/3 

        1-izbový byt č. 20, 7. podlažie – nie je užívania schopný 
 
Komisia bytová  hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila ponechať byt voľný 
a odstúpiť hlásenie voľného bytu OPaM MsÚ v Trnave na vedomie. 
 

Bod 15) 
Rôzne  
  
1.) Dňa 12.04.2016 Mgr. Maková, vedúca OVŠaK, MsÚ Trnava na základe žiadosti riaditeľky 
ZŠ Ulica Jána Bottu 27, Trnava  požiadala  o vydanie súhlasu na preklasifikovanie bytového 
priestoru (služobný byt) na nebytový priestor. 1- izbový byt je o výmere 35,5 m2 a nachádza 
sa v objekte základnej školy. Je umiestnený vo zvýšenom suteréne v južnej časti budovy. Od 
apríla 2016 odchádza z tohto bytu nájomníčka a škola by mala záujem ho  využívať  pre 
nedostatok priestorov v škole na výchovno-vzdelávacie účely. OVŠaK odporučil žiadosti 
základnej školy vyhovieť.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s preklasifikovaním 
uvedeného bytového priestoru na nebytový priestor a oznámiť uvedenú skutočnosť OVŠaK 
a OPaM, aby ďalej konali vo veci. 

2.) Komisia bytová dňa 04.04.2016 hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 12), b), 
ods. 1 odporučila vydať súhlas na spoločný nájom 3-izbového bytu č. 7, 4. podlažie, ktorý sa 
nachádza na Ulici A. Kubinu 3193/33 v Trnave pre xxxxxxx, bytom   Ulica A. Kubinu 
3193/33, Trnava. Nájomcom uvedeného bytu je xxxxxxx, bytom   Ulica A. Kubinu 
3193/33, nájomná zmluva je platná do 31.05.2024. Menovaný zároveň požiadal o predĺženie 
nájomnej zmluvy na dobu neurčitú a uviedol, že má záujem o odkúpenie predmetného bytu.  
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     Kontrolou uznesení MZ bolo zistené, že uvedený byt bol pridelený xxxxxxx na základe 
Uznesenia MZ mesta Trnava č. 773/2014 zo dňa 11.04.2014 ako výnimka z nakladania 
s nájomnými bytmi v meste Trnava na dobu určitú do 31.05.2024. Žiadateľ túto informáciu pri 
podávaní žiadosti neuviedol a predložený spisový materiál túto informáciu neobsahoval.  

Komisia bytová hlasovaním per rollam (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila navrhnúť 
výnimku z nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava na nájom uvedeného 
bytu na dobu neurčitú a zároveň odporučila zrušiť pôvodné Uznesenie MZ mesta Trnava č. 
773/2014 v časti 1a) zo dňa 29.04.2014. Výnimku a zrušenie Uznesenia MZ mesta Trnava č. 
773/2014 v časti 1a)  zo dňa 29.04.2014 odporučila Komisia bytová MZ mesta Trnava 
schváliť. 

Bod 16) 
Diskusia  
 
     PhDr. Miloš Krištofík, člen komisie, navrhol, aby bola štvrťročne vykonávaná zo strany 
správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. priebežne kontrola, v akom stave sú byty, 
ktoré využíva pre potreby svojich zamestnancov spoločnosť PCA Slovakia s. r. o. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) požiadala správcovskú spoločnosť 
STEFE Trnava, s.r.o. o vyjadrenie sa k možnosti kontrol bytov pre potreby PCA Slovakia 
s.r.o. 
 

Bod 17) 
Záver 
 
     Na záver Mgr. Agnesa Petková, predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť. Členovia komisie odsúhlasili, že ďalšie rokovanie komisie sa bude konať dňa 
27.06.2016 o 15,00 h. Mgr. Agnesa Petková ukončila rokovanie komisie.  
 
 
 
                                                                                                   Mgr. Agnesa Petková, v. r. 
                                                                                                     predsedníčka komisie  
 
Zapísala: Mgr. Renáta Čechovičová 


