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Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa 
26.09.2016 

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 6, proti 0, zdržal sa 0 ) odsúhlasili nasledovný program 
zasadnutia: 
 
 
1. Otvorenie 
 
2. Kontrola úloh  
 
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) Žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy 
 
 4. Nájomné byty na Coburgovej ulici 60 A – C v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
5. Nájomné byty na Veternej ulici 18 C – F v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov  
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
6. Nájomné byty na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov  
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
     
7. Nájomné byty na Ulici J. G. Tajovského 20 a 21 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
    c) Žiadosť o výmenu bytov 
    d) Rôzne 
 
8. 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 
 
 9. Nájomné byty na Ulici Františkánska 7686/24 v Trnave, ktoré neobsadila  automobilová      
    spoločnosť PCA Slovakia s.r.o. pre zamestnancov spoločnosti 

a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 

 
10. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré obsadila automobilová     
    spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti. 
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a) Nové žiadosti o pridelenie bytu 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 

 
11. Nájomné byty na Ulici Františkánska 7686/24 v Trnave, ktoré obsadila  automobilová      
     spoločnosť PCA Slovakia s.r.o. pre zamestnancov spoločnosti 
     a)Žiadosť o znovupridelenie nájomného bytu  
 
12. Nájomné byty pre potreby mesta 
 a) Nové žiadosti o pridelenie bytu 
     b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
13. Malometrážne byty 
     a) Nové žiadosti o pridelenie malometrážneho bytu 
     b) Prehodnotenie žiadosti o malometrážny byt  
     c) Rôzne 
    
14. Ostatné byty  
    a) Žiadosti o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy  
    b) Rôzne 
 
15. Služobné byty 
     a) Nové žiadosti o pridelenie bytu 
     b) Rôzne 
 
16. Nájomcovia v reštituovaných domoch – bytové náhrady 
 
17. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
18. Rôzne 
 
19. Diskusia 
 
20. Záver 

 
 
     

 

Bod 2) 
Kontrola úloh 

 
K bodu 13 b), ods. 1 zo dňa 27.06.2016 
 
1. xxx a xxx, 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.  
Dňa 06.09.2016 MZ mesta Trnava na 13. zasadnutí návrh na výnimku schválilo pod č. 
467/2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú skutočnosť na 
vedomie. 
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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. xxx, Ulica V. Clementisa 7685/83, Trnava si 07.09.2016 podal žiadosť o byt pre sociálne 
slabšie vrstvy obyvateľstva . 
 
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 Príkazu primátora mesta č. 5/2008 o postupe pri nakladaní s bytmi vyčlenenými pre 
sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva: 
  
2. xxx, Trnava si  20.07.2016 podala žiadosť o pridelenie bytu pre sociálne slabšie vrstvy 
obyvateľstva.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
b) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy  
 
1. xxx, Malženická cesta  6965/1, Trnava si 17.08.2016 podal žiadosť o predĺženie nájomnej 
zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 21, 2. podlažie  na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave. 
Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt do 30.09.2017.  
 
2. xxx,  Ulica Nobelova 5836/7, Trnava a  xxx, Ulica Nobelova 5836/7, Trnava  si 
03.08.2016 podali žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na spoločný nájom  3-izbového bytu 
č. 3, 2. podlažie na Ulici Nobelova 5836/7 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 
30.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu na dobu neurčitú. 
 
3. xxx, Malženická cesta 6965/1, Trnava a xxx, Malženická cesta 6965/1, Trnava si  
31.08.2016 podali žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 24, 2. 
podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt do 30.09.2017. 
 
4. xxx, Ulica Nobelova 5836/7, Trnava a xxx, Ulica Nobelova 5836/7, Trnava si 31.08.2016 
podali žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 2, 1. 
podlažie na Ulici Nobelova 5836/7 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je od 30.09.2016.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu neurčitú. 
 
5. xxx, Coburgova ulica 2253/64, Trnava si 24.08.2016 podala žiadosť o predĺženie  
nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 29, 3. podlažie  na Coburgovej ulici 2253/64 
v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt do 30.09.2017. 
 
6. xxx, Coburgova ulica 2253/62, Trnava a xxx, Coburgova ulica 2253/62, Trnava si 
31.08.2016 podali žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 6, 1. 
podlažie na Coburgovej ulici 2253/62, Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 31.07.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt do 30.09.2017. 
 
7. xxx, Coburgova ulica 2253/66, Trnava a xxx, Coburgova ulica 2253/66, Trnava si 
26.08.2016 podali žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 14, 1. 
podlažie na Coburgovej ulici 2253/66 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila xxx a xxx, trvale bytom 
Coburgova ulica 2253/66 v Trnave vydať súhlas na uzavretie  nájomnej zmluvy na nájom 
bytu – bytová náhrada na 1-izbový byt, č. 28, 3. podlažie na Coburgovej ulici 2253/62 v 
Trnave na dobu určitú do 30.11.2017, s podmienkou odovzdať doteraz užívaný 1-izbový 
byt č. 14, 1. podlažie na Coburgovej ulici 2253/66, v Trnave do doby rekonštrukcie bytových 
náhrad, najneskôr do 30.11.2016.  
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila zrušiť stanovisko zo dňa 
27.06.2016 v bode 3, písm. b). 
 
8. xxx, Coburgova ulica 2253/66, Trnava a xxx, Coburgova ulica 2253/66, Trnava si 
26.08.2016 podali žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1- izbového bytu, č. 13, 1. 
podlažie na Coburgovej ulici 2253/66 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila xxx a xxx, trvale bytom 
Coburgova ulica 2253/66 v Trnave vydať súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
nájom bytu – bytová náhrada na 1-izbový byt, č. 10, 1. podlažie na Coburgovej ulici 
2253/64 v Trnave na dobu určitú do 30.11.2017, s podmienkou odovzdať doteraz 
užívaný 1-izbový byt č. 13, 1. podlažie na Coburgovej ulici 2253/66, v Trnave do doby 
rekonštrukcie bytových náhrad, najneskôr do 30.11.2016.  
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila zrušiť stanovisko zo dňa 
27.06.2016 v bode 3, písm. b). 
 
9. xxx, bytom Coburgova ulica 2253/70, Trnava trvale bytom Saleziánska ulica 1723/11, 
Trnava si 09.09.2016 podala žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1- izbového 
bytu č. 36, 3. podlažie na Coburgovej ulici 2253/70 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 
30.09.2016. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0)  odporučila xxx, trvale bytom 
Coburgova ulica 2253/70 v Trnave vydať súhlas na uzavretie  nájomnej zmluvy na nájom 
bytu – bytová náhrada na 1-izbový byt, č. 26, 3. podlažie na Coburgovej ulici 2253/60 v 
Trnave na dobu určitú do 30.11.2017, s podmienkou odovzdať doteraz užívaný 1-izbový 
byt č. 36, 3. podlažie na Coburgovej ulici 2253/70, v Trnave do doby rekonštrukcie bytových 
náhrad, najneskôr do 30.11.2016.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila zrušiť stanovisko zo dňa 
04.04.2016 v bode 3, písm. b), odsek 3. 
 
10. xxx, Coburgova ulica 2253/68, Trnava si 31.08.2016 podal žiadosť o predĺženie 
nájomnej zmluvy na nájom 1- izbového bytu č. 34, 3. podlažie na Coburgovej ulici 2253/68 
v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2016. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0)  odporučila xxx, trvale bytom 
Coburgova ulica 2253/68 v Trnave vydať  súhlas  na uzavretie  nájomnej   zmluvy   na   
nájom   bytu – bytová náhrada na 1-izbový byt, č. 25, 3. podlažie na Coburgovej ulici 
2253/60 v Trnave na dobu určitú do 30.11.2017, s podmienkou odovzdať doteraz 
užívaný 1-izbový byt č. 34, 3. podlažie na Coburgovej ulici 2253/68, v Trnave do doby 
rekonštrukcie bytových náhrad, najneskôr do 30.11.2016. 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila zrušiť stanovisko zo dňa 
04.04.2016 v bode 3, písm. b), odsek 2. 
  
 
c) Žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy  
 
1. xxx, Coburgova ulica 2253/62, Trnava a xxx, Coburgova ulica 2253/62, Trnava si 
11.08.2016 podali žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom  1-izbového bytu č. 8, 2. 
podlažie na Coburgovej ulici 2253/62 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 
31.05.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s obnovením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt do 30.09.2017. 
 
2. xxx, Námestie sv. Mikuláša 5875/4, Trnava a xxx, Námestie sv. Mikuláša 5875/4, Trnava 
si 11.08.2016 podali žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom  1-izbového bytu, č. 6, 
1. podlažie na Námestí sv. Mikuláša 5875/4 v Trnave.  
Platnosť nájomnej zmluvy skončila 30.06.2016.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s obnovením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu neurčitú. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila na podnet Ing. Evy 
Zaťkovej, členky komisie bytovej, správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., aby 
oboznámila do 15.10.2016 všetkých nájomcov v bytoch vo vlastníctve mesta Trnava, ktoré 
boli v minulosti označované ako sociálne, o možnosti ich odkúpenia. 
 

Stanovisko vedenia mesta k bodu 3, písm. c), odsek 2 
 
Vzhľadom na to, že stanovisko komisie bytovej má odporúčací charakter, na pracovnom 
stretnutí vedenia mesta dňa 03.10.2016 bolo rozhodnuté, že vedenie mesta nesúhlasí 
so stanoviskom komisie bytovej.  
 
Vedenie mesta dňa 03.10.2016 na pracovnom stretnutí rozhodlo, že xxx, Námestie sv. 
Mikuláša 5875/4, Trnava a xxx, Námestie sv. Mikuláša 5875/4, Trnava bude obnovená 
nájomná zmluva na nájom 1-izbového bytu, č. 6, 1. podlažie na Námestí sv. Mikuláša 5875/4 
v Trnave na dobu určitú do 30.09.2017, alebo najneskôr do doby pridelenia nájomného bytu, 
o ktorý menovaní požiadali.  
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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. xxx, Coburgova ulica 2262/78, Trnava a xxx, Coburgova ulica 2262/78, Trnava si 
27.07.2016 podali žiadosť o pridelenie 1- izbového nájomného bytu na Coburgovej ulici 
7972/60 A-C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov.    
 
2. xxx, Coburgova ulica 7972/60/A, Trnava  si 11.07.2016 podal žiadosť  o 1- izbový 
nájomný byt č. 2 na Coburgovej ulici 7972/60//A v Trnave. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila 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. 
 
3. xxx, Trnava a xxx, Coburgova ulica 2262/78, Trnava si  08.08.2016 podali žiadosť o 2-
izbový nájomný byt na Coburgovej ulici 60 A-C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov a odporučila požiadať o pridelenie nájomného bytu v roku 
2017, kedy sa dokladuje príjem za rok 2016. 
 
b)Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
1. xxx, trvale bytom Ulica Čajkovského 5797/54, Trnava  a xxx, Coburgova ulica 7972/60/C 
v Trnave si 19.08.2016 podali žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1- 
izbového bytu č. 22, 3. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60/C v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt do 30.09.2017, s podmienkou do 31.12.2016 
uhradiť dlh. Stav dlhu k 31.12.2016 oznámi správcovská spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. 
odboru sociálnemu MsÚ v Trnave. 
 
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. xxx, Na hlinách 6904/49, Trnava si 31.08.2016 podala  žiadosť o 1-izbový nájomný byt na 
Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta 
schválenie výnimky z platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
Mesta Trnava, v znení noviel. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta odporučila 
súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.   
 
2. xxx, Trnava a xxx, Trnava si 28.07.2016 podali žiadosť o pridelenie 1- izbového 
nájomného bytu na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
3. xxx, Špačinská cesta 656/16, Trnava spolu so svojim priateľom xxx, bytom Špačinská 
cesta 656/16, Trnava si 17.08.2016 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 súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou uhradiť dlh.   
 
4. xxx, Ulica gen. Goliána 6013/32, Trnava si 31.08.2016 podala žiadosť  o pridelenie 1-
izbového nájomného bytu na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov a odporučila požiadať o pridelenie nájomného bytu v roku 
2017, kedy sa dokladuje príjem za rok 2016. 
 
5. xxx, Cukrovarská 182/41, Sereď si 06.09.2016 podala žiadosť o pridelenie 1-izbového 
nájomného bytu na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov a odporučila požiadať o pridelenie nájomného bytu v roku 
2017, kedy sa dokladuje príjem za rok 2016. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
 
1. xxx, Ulica Veterná 7336/18/D, Trnava si 27.06.2016 podala žiadosť o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 20, 2. podlažie na Ulici Veterná 
7336/18/D v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do  31.07.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.09.2019. 
 
2. xxx, Ulica Veterná 7336/18/F, Trnava si 15.08.2016 podala žiadosť o opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 54, 3. podlažie na Ulici Veterná 7336/18/F, 
Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.09.2019. 
  
3. xxx, Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava si 22.08.2016 podala žiadosť o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 15, 4. podlažie na Ulici Veterná 
7336/18/C v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.09.2019. 
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4. xxx, Ulica Veterná 7336/18/E, Trnava a xxx, Ulica Veterná  7336/18/E, Trnava si 
12.09.2016 podali  žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového 
bytu č. 44, 4. podlažie na Ulici Veterná 7336/18/E v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 
30.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta 
schválenie výnimky z platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
Mesta Trnava, v znení noviel. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta odporučila  
súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 
30.09.2017. 
 
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. xxx, trvale bytom Trnava a xxx, trvale bytom ulica Budovateľská 659/2, Cífer požiadali 
dňa 01.07.2016 o pridelenie 2-3 izbového nájomného bytu na Ulici Františkánska 7403/3 
v Trnave. Majú záujem aj o inú lokalitu.  
 
2. xxx a xxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/72, Trnava požiadali dňa 11.08.2016 
o pridelenie 2-izbového nájomného bytu na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave. Majú 
záujem aj o lokalitu V. Clementisa.  
 
3. xxx, trvale bytom Ulica sv. Cyrila a Metoda 3064/36, Trnava požiadala dňa 11.08.2016 
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave.  
 
4. xxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6547/14, Trnava požiadal dňa 25.08.2016 
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave. Má záujem 
aj o 2-izbový byt na Ulici V. Clementisa v Trnave, resp. na Ulici Františkánska 7686/24 
Trnava. 
 
5. xxx a xxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6016/39, Trnava požiadali dňa 05.09.2016 
o pridelenie 2,3 izbového nájomného bytu na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave. Majú 
záujem aj o lokalitu V. Clementisa. 
   
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila v bodoch 1-5 súhlasiť so 
zaradením  žiadostí do zoznamu uchádzačov 
 
6. xxx, trvale bytom Trnava a xxx, trvale bytom Ulica Jiráskova 6044/22, Trnava požiadali 
dňa 14.09.2016 o pridelenie 2,3 izbového nájomného bytu na Ulici Františkánska 7403/3 
v Trnave. Majú záujem aj o lokalitu V. Clementisa.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou uhradiť dlh.  
 
     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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1. xxx, trvale bytom Trnava a xxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6013/32, Trnava požiadali 
dňa 24.06.2016 o pridelenie 2,3 izbového nájomného bytu na Ulici Františkánska 7403/3 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
2. xxx, trvale bytom Farárske 6417/25, Trnava a xxx, trvale bytom Farárske 6410/11, Trnava 
požiadali dňa 29.06.2016 o pridelenie 2 izbového nájomného bytu na Ulici Františkánska 
7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta 
schválenie výnimky z platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
Mesta Trnava, v znení noviel. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta odporučila 
súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.   
 
3. xxx, trvale bytom Ulica Zelenečská 2718/53,Trnava požiadal dňa 24.08.2016 o pridelenie 
1 izbového nájomného bytu na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
4. xxx a xxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadali dňa 31.08.2016 
o pridelenie 3 izbového nájomného bytu na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
b) Žiadosti  o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
 
1. xxx a xxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadali o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 10, 2. podlažie na Ulici   
Františkánskej 7403/3 v Trnave dňa 11.08.2016. Platnosť nájomnej zmluvy končí 
30.09.2016.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2019. 
 
1. xxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadala o opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 12, 3. podlažie na Ulici   Františkánskej 7403/3 
v Trnave dňa 11.08.2016. Platnosť nájomnej zmluvy končí 30.09.2016.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2019. 
 
 
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. xxx a xxx, trvale bytom Námestie sv. Mikuláša 5875/4, Trnava  požiadali dňa 27.06.2016 
o pridelenie 2-3 izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. 
Majú záujem aj o inú lokalitu.  
 
2. xxx, trvale bytom Ulica Hlboká 5922/20, Trnava  požiadala dňa 20.07.2016 o pridelenie 1-
2 izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má záujem aj 
o lokalitu V. Clementisa.  
 
3. xxx a xxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/80, Trnava  požiadali dňa 
24.07.2016 o pridelenie 1-2 izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 
v Trnave.  
 
4. xxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6000/1, Trnava  požiadala dňa 27.07.2016 
o pridelenie 1 izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
5. xxx, trvale bytom Ulica Sv. Cyrila a Metoda 3064/36, Trnava  požiadala dňa 11.08.2016 
o pridelenie 1 izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila v bodoch 1-5 súhlasiť so 
zaradením  žiadostí do zoznamu uchádzačov 
 
6. xxx, trvale bytom Námestie sv. Mikuláša 5875/4, Trnava a xxx,  trvale  bytom  Hradište  
pod  Vrátnom 254 požiadali dňa 18.08.2016 o pridelenie 2,3 izbového nájomného bytu na 
Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Majú záujem aj o lokalitu V. Clementisa.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov 
 
7. xxx, trvale bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej 2547/26, Trnava a xxx, trvale   bytom   Ulica  
Hlboká   5943/14, Trnava,   požiadali  dňa  24.08.2016   o     pridelenie 2 izbového 
nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
8. xxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6547/14, Trnava požiadal dňa 25.08.2016 
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má 
záujem aj o 2-izbový byt na Ulici V. Clementisa v Trnave, resp. na Ulici Františkánska 
7686/24 Trnava. 
 
9. xxx a xxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6016/39, Trnava požiadali dňa 05.09.2016 
o pridelenie 2,3 izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. 
Majú záujem aj o lokalitu V. Clementisa.  
 
10. xxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6001/2, Trnava  požiadala dňa 07.09.2016 
o pridelenie 2 izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má 
záujem aj o lokalitu V. Clementisa.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila v bodoch 7-10 súhlasiť so 
zaradením  žiadostí do zoznamu uchádzačov 
 
11. xxx, trvale bytom Trnava a xxx, trvale bytom Ulica Jiráskova 6044/22, Trnava požiadali 
dňa 14.09.2016 o pridelenie 2,3 izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 
7951/20,21 v Trnave. Majú záujem aj o lokalitu V. Clementisa.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov po uhradení dlhu.   
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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. 
 
1. xxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7684/77 Trnava a xxx, trvale bytom Ulica gen. L. 
Svobodu 1531/22, Banská Štiavnica požiadali dňa 07.07.2016 o pridelenie 2 izbového 
nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
2. xxx, trvale bytom Ulica Lomonosovova 2796/4, Trnava požiadala dňa 19.07.2016 
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave na 
prízemí.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila predvolať žiadateľku a na 
rokovanie budúcej komisie predložiť doplňujúce údaje, kde v súčasnosti býva.  
 
3. xxx, trvale bytom Ulica J. G. Tajovského 5633/11, Trnava a xxx, trvale bytom Ulica Čs. 
armády 232, Horná Streda požiadali dňa 17.08.2016 o pridelenie 2 izbového nájomného bytu 
na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
4. xxx, trvale bytom Ulica Na hlinách 6904/49 Trnava požiadala dňa 31.08.2016 o pridelenie 
1 izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením  
žiadostí v bodoch 3,4 do zoznamu uchádzačov po schválení výnimky primátorom mesta 
podľa čl. 14 ods. 2 VZN č. 378/2011 v znení noviel.   
 
5. xxx, trvale bytom Ulica Tamaškovičova 2738/13 Trnava požiadal dňa 31.08.2016 
o pridelenie 1 izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
6. xxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 12.09.2016 o pridelenie 1 izbového nájomného 
bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
7. xxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6013/32, Trnava požiadal dňa 14.09.2016 
o pridelenie 1 izbového nájomného bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením  
žiadostí v bodoch 5-7 do zoznamu uchádzačov.  
 
8. xxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 14.09.2016 o pridelenie 1 izbového nájomného 
bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosť do zoznamu uchádzačov po schválení výnimky primátorom mesta podľa čl. 14 ods. 2 
VZN č. 378/2011 v znení noviel.   
    

a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
1. xxx, trvale bytom Ulica J. G. Tajovského 7951/20, Trnava   požiadal o opakované   
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 76, 3. podlažie na Ulici J. G. 
Tajovského 7951/20 v Trnave dňa 11.07.2016. Platnosť nájomnej zmluvy končí 30.09.2016.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila ponechať na rozhodnutí 
primátora mesta schválenie výnimky z platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi 
vo vlastníctve Mesta Trnava, v znení noviel. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na 
dobu určitú do 30.09.2019 
 
2. xxx,  trvale bytom Ulica J. G. Tajovského 7951/21, Trnava   požiadali o opakované   
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 25, 3. podlažie na Ulici J. G. 
Tajovského 7951/21 v Trnave dňa 10.08.2016. Platnosť nájomnej zmluvy končí 30.09.2016.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.09.2019. 
 

b) Žiadosť o výmenu bytov  
 

4.) Dňa 19.09.2016 požiadali o výmenu bytu medzi nájomcami v zmysle VZN č. 378 o 
nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava nájomcovia xxx a xxx, bytom 
Ulica J. G. Tajovského 7951/21  v Trnave v 1-izbovom byte č. č. 13, 2. podlažie a nájomca 
xxx, bytom Ulica J. G. Tajovského 7951/21  v Trnave v  3-izbovom byte č. 11, 1. podlažie.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0,) odporučila po skompletizovaní 
materiálu predložiť žiadosť na rokovanie budúcej komisie bytovej. 
 

c) Rôzne 
 
1. xxx, bytom Ulica J. G. Tajovského 7951/20 požiadala o súhlas na prihlásenie za člena 
domácnosti xxx, trvale bytom Coburgova ulica 2260/74, Trnava. Žiadateľka je nájomcom 1- 
izbového bytu č. 63, 1. podlažie na Ulici J. G. Tajovského 7951/20. Nájomnú zmluvu má 
platnú do 30.09.2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na prihlásenie 
za člena domácnosti xxx do vyššie uvedeného bytu, na dobu určitú do 30.09.2017. 
 
2.Dňa 25.08.2016 bol odboru sociálnemu MsÚ v Trnave doručený list od xxx, ktorým 
upozorňuje na nevhodné správanie sa nájomníkov z bytu č. 71 na Ulici J. G. Tajovského 
7951/20 xxxa a xxx a na ubytovanie cudzích osôb. List so žiadosťou o prešetrenie danej veci 
bol 12.09.2016 zaslaný správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o., odbor sociálny 
požiadal správcovskú spoločnosť o písomné stanovisko. Na zasadnutí komisie bytovej sa 
k danej problematike vyjadril Ing. Zachar, zástupca správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, 
s. r. o., ktorý uviedol, že po prešetrení bolo zistené, že upozornenie xxx, ktorá nie je 
nájomníčkou v bytovom dome na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave, sa nezakladá 
na pravde. Šetrením sa nezistilo porušenie domového poriadku, poškodzovanie cudzieho 
majetku, rušenie nočného pokoja, ničenie chodby a schodiska, ani ubytovávanie cudzích 
osôb v predmetnom byte. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0,) zobrala ústne vyjadrenie zástupcu  
správcovskej  spoločnosti na vedomie. 
 
3.Komisia bytová dňa 27.06.2016 odporučila vydať súhlas na nájom 1 izbového bytu č. 42, 4. 
podlažie na Ulici J. G. Tajovského 7951/21 pre xxx na dobu určitú do 31.05.2017. Žiadateľka 
uvedený byt najskôr prevzala a potom ústne oznámila, že byt neprijíma. Písomne doručila 
svoje stanovisko  referátu bytovému dňa 23.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0,) zobrala uvedenú skutočnosť na 
vedomie.  
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Bod 8) 
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 – nie sú splnené podmienky 
 
1. xxx a xxx, obaja trvale Ulica V. Clementisa 7683/75, Trnava si 29.07.2016 podali žiadosť 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný  nájom  2- izbového bytu č. 27, 1. 

podlažie na Ulici V. Clementisa 7683/75 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 

31.07.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt.  
 
2. xxx, Ulica V. Clementisa 7683/74, Trnavatrvale bytom A. Kubinu 6936/15, Trnava si 
10.08.2016 podal žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom  3-izbového 
bytu č. 19, 2. podlažie na Ulici V. Clementisa 7683/74, Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy je 
do 30.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila ponechať na rozhodnutí 
primátora mesta schválenie výnimky z platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi 
vo vlastníctve Mesta Trnava, v znení noviel. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na 
dobu určitú do 30.09.2019 
od 10) 
Bod 9) 
Nájomné byty na Ulici Františkánska 7686/24, v Trnave,  ktoré neobsadila 
automobilová spločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti.  
 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov  
 
1. xxx, Ulica Františkánska 7686/24, Trnava a xxx, Ulica J. Slottu 6476/34, Trnava si 
08.08.2016 podali žiadosť o väčší 3-izbový nájomný  byt na Ulici Františkánskej 7686/24 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy - podmienky spĺňa 
  
1. xxx, Ulica Františkánska 7686/24, Trnava a xxx, Ulica Františkánska 7686/24, Trnava si 
23.06.2016 podali žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového 
bytu č. 36, 3. podlažie na Ulici Františkánska 7686/24 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je 
do 30.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.09.2019. 
 
2. xxx, Ulica Františkánska 7686/24, Trnava a xxx, Ulica Františkánska 7686/24, Trnava si 
02.09.2016 podali žiadosť o opakované uzavretie  nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového 
bytu č. 32, 3. podlažie na Ulici Františkánska 7686/24 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je 
do 30.11.2016.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.11.2019. 

 
3. xxx, Ulica Františkánska 7686/24, Trnava a xxx, Ulica Františkánska 7686/24, Trnava si 
03.08.2016 podali žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového 
bytu č. 6, 2. podlažie na Ulici  Františkánska 7686/24 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je 
do 30.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.09.2019. 
 
4. xxx a xxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava si 27.07.2016 podali 
žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3- izbového bytu č. 17, 1. podlažie 
na ulici Františkánska 7686/24 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.09.2019. 
 
Bod 10) 
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83, v Trnave,  ktoré obsadila automobilová 
spločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti.  
 
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. 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
1. xxx, Košolná 115, dňa 08.07.25016 požiadal automobilovú spoločnosť PCA Slovakia s.r.o. 
o pridelenie nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 7683/78 v Trnave. Menovaný je 
zamestnancom automobilovej spoločnosti PCA Slovakia s.r.o., ktorá mu odporučila vyhovieť 
v jeho žiadosti a prideliť nájomný byt na Ulici V. Clementisa 7683/78, číslo bytu 9, 1. 
podlažie, 2-izbový.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 2-
izbového bytu č. bytu 9 , 1. podlažie na Ulici V. Clementisa 7683/78 v Trnave pre xxx, bytom 
Košolná 115,  na dobu určitú, najdlhšie do 30.09.2019, počas trvania pracovného pomeru 
v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o., Trnava. 
 
b) Opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
1. xxx, Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava si 20.07.2016 podal žiadosť o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy  na nájom 2-izbového bytu č. 31, 3. podlažie na Ulici V. 
Clementisa 7685/82 v Trnave. Žiadateľ je zamestnancom v PCA Slovakia s.r.o. 
Zamestnávateľ  PCA Slovakia s.r.o. odporučil žiadosti vyhovieť. Platnosť nájomnej zmluvy je 
do 31.08.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú, najdlhšie do 30.09.2017, počas 
trvania pracovného pomeru v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o., Trnava. 
 
Bod 11) 
Nájomné byty na Ulici Františkánska 7686/24 v Trnave,  ktoré obsadila automobilová 
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti.  
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a) Žiadosť o znovupridelenie nájomného bytu  
 
1. xxx, Ulica Františkánska 7686/24, Trnava si 20.07.2016 podala žiadosť  o znovupridelenie 
2-izbového nájomného bytu č.10, 3. podlažie na Ulici Františkánska 7686/24 v Trnave. 
Zamestnávateľ  PCA Slovakia s.r.o. odporučil žiadosti vyhovieť. Platnosť nájomnej zmluvy 
skončila 30.06.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so 
znovupridelením uvedeného bytu na dobu určitú, najdlhšie do 30.09.2019, počas trvania 
pracovného pomeru v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o., Trnava. 
 
Bod 12) 
 
Nájomné byty pre potreby mesta  
 
a) Nové žiadosti o pridelenie 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. xxx, Kočišské 6386/3, Trnava si  17.08.2016 podala žiadosť o 2-izbový nájomný byt pre 
potreby mesta na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave. Zamestnávateľ odporučil žiadosti 
vyhovieť. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, 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. 
 
2. xxx, Ulica Františkánska 7686/24, Trnava si 24.06.2016 podala žiadosť o pridelenie 
väčšieho 3-izbového nájomného bytu pre potreby mesta  na Ulici Františkánska 7686/24 
v Trnave, prípadne aj v lokalite na Ulici V.  Clementisa. Zamestnávateľ odporučil žiadosti 
vyhovieť. Podmienky nespĺňa. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením  
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosť o opakované uzavretie  nájomnej zmluvy  
 
1. xxx, Ulica Františkánska 7686/24, Trnava si 25.08.2016 podal žiadosť o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu  č. 2, pre potreby mesta, 2. podlažie na 
Ulici Františkánska 7686/24  v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2016.  
Žiadateľovi zamestnávateľ odporučil schváliť opakované uzavretie nájomnej zmluvy. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú, najdlhšie do 30.09.2019, počas 
trvania pracovného pomeru. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. xxx, Ulica Františkánska 7403/3, Trnava si 23.08.2016 podala žiadosť o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu pre potreby mesta  č. 8, 4. podlažie na 
Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave.  Platnosť nájomnej zmluvy je do  30.11.2016.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú, najdlhšie do 30.11.2019, počas 
trvania pracovného pomeru. 
 
3. xxx, Ulica Tajovského 7951/21, Trnava si  24.08.2016 podala žiadosť o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu pre potreby mesta č. 33, 3. podlažie na 
Ulici Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.11.2016.  

 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú, najdlhšie do 30.11.2019, počas 
trvania pracovného pomeru. 

 
 
Bod 13) 
Malometrážne byty  
 
a) Nové žiadosti o pridelenie malometrážnych bytov – podmienky spĺňajú 
 
1. xxx,  bytom Trnava si  dňa 08.07.2016 podal žiadosť o malometrážny byt.   
 
2. xxx, Ulica Poštová 6561/22, Trnava si dňa 20.07.2016 podala  žiadosť o pridelenie 
malometrážneho bytu.  
 
3. xxx, Jasná ulica 2534/13, Trnava si dňa 20.07.2016 podala  žiadosť o pridelenie MMB.  
 
4. xxx, Ulica Hlboká 5943/13, Trnava si 27.07.2016 podala žiadosť o pridelenie 
malometrážneho bytu.   
 
5. xxx, bytom Koniarekova 5864/5, Trnava si dňa 17. 08.2016 podal žiadosť o pridelenie 
MMB.  
 
6. xxx, bytom Hospodárska 3616/96, Trnava , rozvedená starobná dôchodkyňa, si dňa 
05.09.2016 podala žiadosť o MMB. 
    
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením  
žiadostí v bodoch 1-6 do zoznamu uchádzačov.  
 

b) Prehodnotenie žiadosti o malometrážny byt  
 

1. xxx,  bytom Čajkovského  2809/3, Trnava, opätovne požiadala   dňa 11.07.2016   
o prehodnotenie žiadosti do užšieho zoznamu.  

 
2. xxx, Ulica V. Clementisa 6449/21, Trnava, požiadala dňa 19.07.2016 o prehodnotenie 
žiadosti do užšieho zoznamu.  
 
3. xxx a xxx, bytom Tajovského 7951/20,Trnava požiadali dňa 22.08.2016  o prehodnotenie 
žiadosti do užšieho zoznamu. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) zobrala žiadosti v bodoch 1-3 na 
vedomie a odporučila naďalej ponechať žiadosti v širšom zozname. 
 
4. xxx, bytom Trnava dňa 26.08.2016 opätovne požiadal o prehodnotenie žiadosti do 
užšieho zoznamu. 
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Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila prerokovať žiadosť na 
nasledujúcom rokovaní komisie bytovej po doplnení ďalších informácií. 
 
5.  xxx, bytom Lomonosova 2796/3, Trnava  dňa 07.09.2016 opätovne požiadal 
o prehodnotenie žiadosti do užšieho zoznamu.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) zobrala žiadosť na vedomie 
a odporučila naďalej ponechať žiadosť v širšom zozname. 
 
 

c) Rôzne 
 
1.Pracovná skupina  dňa 05.09.2016 sa zaoberala prideľovaním žiadostí uchádzačov o MMB 
z užšieho zoznamu. Na základe listu so SSS, Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava  je 
uvoľnených 7 MMB. 
 Pracovná komisia pridelila týmto uchádzačom z užšieho zoznamu o MMB : 
 

1. Garsónka č. 49/ I. časť/ 4.posch. – p. xxx 
2. Garsónka č. 50/ I. časť / 5.posch. – p. xxx  

3. Byt č. 96/ I. časť/ 11. posch.          – p. xxx 
4. Garsónka č. 97/ I. časť/ 11.posch. – p. xxx 
5. Byt č. 99/ II. časť/ prízemie               - p. xxx  
6. Garsónka č. 104,/ II. Časť/ prízemie – p. xxx 
7. Byt č. 117 / II. Časť / 1.posch.          – p. xxx 

 
Komisia bytová hlasovaním (za 8 , proti  0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
Pracovná skupina  na svojom zasadnutí pridelila  zo zoznamu uchádzačov o 
Mestskú ubytovňu na Coburgovej ulici 2267/27, Trnava  jednu bunku, podľa hlásenia 
zo  Strediska sociálnej starostlivosti, na Ulici  V. Clementisa 6483/51, Trnava : 
 
Bunka č. 3, Izba č. 3, prízemie      - p. xxx 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8 , proti  0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie.  

 
Pracovná skupina dáva na vedomie komisii bytovej : 
 

- Širší zoznam uchádzačov o pridelenie MMB k 31.08.2016 /interná príloha č. 3/ + 
vyradení uchádzači /interná príloha č. 4/ 

- Užší zoznam uchádzačov o MMB k 31.08.2016 /interná príloha č. 5/ + vyradení 
uchádzači /interná príloha č. 6/ 

- Návrh na vytvorenie jedného súvislého zoznamu uchádzačov o pridelenie MMB 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 9, proti  0, zdržal sa 0) odporučila od 01.01.2017 viesť jeden 
zoznam žiadateľov usporiadaný podľa dátumu podania žiadosti.  
 
2. Dňa 22.09.2016 bola MsÚ Trnava, referátu bytovému doručená žiadosť xxx o okamžité 
riešenie akútneho stavu premnoženia ploštíc v MMB na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.   
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Komisia bytová hlasovaním (za  9, proti  0, zdržal sa 0) zobrala informáciu na vedomie a 
odporučila požiadať o stanovisko Stredisko sociálnej starostlivosti, Ulica V. Clementisa 
6483/51 v Trnave. 
 
Bod 14) 
Ostatné byty 
 
a)Žiadosti o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy 
 
1. xxx, trvale bytom Coburgova ulica 2272/19, Trnava, požiadala o predĺženie platnosti 
nájomnej  zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 1. 1. podlažie, ktorý sa nachádza na 
Coburgovej ulici 2272/19 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy  je do 30.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu neurčitú. 
 
2. xxx a xxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/23, Trnava, požiadali o predĺženie 
platnosti nájomnej  zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 99, 5. podlažie, ktorý sa nachádza 
na Ulici gen. Goliána 6009/23 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy  je do 30.09.2016. 
Nájomnú zmluvu žiadajú predĺžiť na dobu neurčitú z dôvodu odkúpenia bytu. Predmetný byt 
bol nájomcom pridelený na základe výnimky z nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
mesta Trnava schválené uznesením MZ mesta Trnava č. 575/2013 zo dňa 25.06.2013. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 99, 5. podlažie, ktorý sa nachádza na 
Ulici gen. Goliána 6009/23 v Trnave na dobu neurčitú po odsúhlasení výnimky z nakladania 
s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava, ktorú schvaľuje uznesením Mestské zastupiteľstvo 
mesta Trnava. Zároveň odporučila zrušiť uznesenie č.575 Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava zo dňa 25.06.2013. 
 
c)Rôzne 
 
1.Dňa 26.07.2016 sa na základe operatívnej úlohy č. 137 z 12. zasadnutia MZ mesta Trnava 
zo dňa 28.06.2016: „V nadväznosti na zasadnutie Komisie bytovej MZ z 27.06.2016 
a stretnutie poslaneckého klubu KDH diskutovať o veci (viď materiál č. 6.1 stiahnutý 
z rokovania MZ 28.06.2016) na úrovni poslaneckých klubov a návrh predložiť na ďalšie  
zasadnutie MZ.“ Z pracovného stretnutia a následnej diskusie k uvedenej problematike 
vyplynulo, že materiál týkajúci sa xxx a xxx nebude predmetom rokovania 13. riadneho 
zasadnutia MZ mesta Trnava dňa 06.09.2016, ale opätovne bude prerokovaný Komisiou 
bytovou MZ mesta Trnava dňa 26.09.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) odporučila predložiť materiál na 
rokovanie Mestskej rady mesta Trnava.  
 
2.Dňa 03.08.2016 požiadal xxx, bytom Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave o výmenu 3 
izbového bytu č. 3 na  Ulici gen. Goliána 6002/3 v Trnave, ktorého je oprávneným nájomcov 
s nájomnou zmluvou uzavretou na dobu neurčitú za 3 izbový byt na Ulici gen. Goliána 
6001/2 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s výmenou 
predmetného bytu.  
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Bod 15) 
Služobné byty 
 
a)Nové žiadosti o pridelenie bytu  
 
1. xxx, Paulínska ulica 494/1, Trnava si 30.08.2016 podal žiadosť o pridelenie iného 
služobného bytu. Momentálne žiadateľ býva v 3-izbovom  služobnom byte na Paulínskej ulici 
494/1 v Trnave, určenom pre zamestnancov Správy kultúrnych a športových zariadení.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) odporučila žiadateľovi požiadať o inú 
formu bývania.  
 
2. xxx, Majcichov 613 si 05.09.2016 podal žiadosť o služobný 2- izbový byt  na ZUŠ M. 
Schneidera Trnavského na Ulici Štefánikova 92/2 v Trnave, ktorý je určený pre 
zamestnancov Základnej umeleckej školy.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 2-
izbového služobného bytu na Ulici Štefánikovej 92/2 v Trnave pre xxx, bytom Majcichov 613,  
počas doby výkonu práce. 
 
c)Rôzne 
 
1.Dňa 29.07.2016 bola MsÚ v Trnave, referátu bytovému doručená žiadosť Zariadenia pre 
seniorov, Ulica T. Vansovej 2914/5 v Trnave o vyradenie 3 izbového služobného bytu, ktorý 
sa nachádza v uvedenom zariadení a jeho preklasifikovanie na nebytový priestor. 
O preklasifikovanie na nebytový priestor žiadajú z dôvodu jeho využitia na spoločné aktivity 
a terapiu s klientmi zariadenia. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 9, 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. 
 
Bod 16)  
Nájomcovia v reštituovaných domoch – bytové náhrady 
 
     Komisia bytová dňa 30.05.2016 hlasovaním odporučila súhlasiť s použitím 1-izbového 
bytu č. 51, 4. podlažie na Ulici gen. Goliána 6009/20 v Trnave a 1-izbového bytu č. 20, 6. 
podlažie na Ulici gen. Goliána 6001/1 v Trnave pre potreby nájomcov z reštituovaných 
domov. Dňa 31.05.2016 majetková komisia odporučila: „Komisia odporúča, aby bol 
spracovaný materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie podania žiadosti o 
dotáciu na Ministerstvo dopravy SR.“   
     Je potrebné odsúhlasiť pridelenie predmetných bytov ako bytových náhrad pre nájomcov 
z reštituovaných domov už konkrétnym nájomcom z dôvodu podania žiadosti o poskytnutie 
dotácie na rekonštrukciu týchto bytových náhrad. Súhlas je súčasťou žiadosti o poskytnutie 
dotácie. 
 
1.) Ulica gen. Goliána 6000/1, Trnava 
č. bytu 20, 6. podlažie, 1-izbový 
Komisia bytová hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx, bytom Ulica Hlavná 20/54, Trnava na dobu neurčitú ako bytovú 
náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých 
nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z.z. o cenách  v znení neskorších predpisov, po odsúhlasení výnimky z nakladania 
s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava, ktorú schvaľuje uznesením Mestské zastupiteľstvo 
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mesta Trnava a po obhliadke bytovej náhrady xxx a jej súhlase, že bytovú náhradu prijíma, 
po rekonštrukcii bytovú náhradu prevezme a byt bude užívať ako nájomca. 
 
2.) Ulica gen. Goliána 6009/20, Trnava 
č. bytu 51, 4. podlažie, 1-izbový 
Komisia bytová hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx, bytom Ulica Hlavná 20/54, Trnava na dobu neurčitú ako bytovú 
náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých 
nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z.z. o cenách  v znení neskorších predpisov, po odsúhlasení výnimky z nakladania 
s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava, ktorú schvaľuje uznesením Mestské zastupiteľstvo 
mesta Trnava a po obhliadke bytovej náhrady xxx a jej súhlase, že bytovú náhradu prijíma, 
po rekonštrukcii bytovú náhradu  prevezme a byt bude užívať ako nájomca. 
 
3.) Ulica Kollárova 567/33, Trnava 
     1. podlažie , 3-izbový – vznikne stavebnými úpravami nebytového priestoru ako 
bytová náhrada v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania 
niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách  v znení neskorších predpisov 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu, ktorý vznikne po stavebných úpravách po požiadaní o dotáciu 
z Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR pre xxx a xxx, obaja bytom Ulica Hlavná 
20/54, Trnava na dobu neurčitú ako bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. o 
ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách  v znení neskorších 
predpisov, po odsúhlasení výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava, ktorú 
schvaľuje uznesením Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava a po obhliadke bytovej náhrady 
xxx a xxx a ich súhlase, že bytovú náhradu po stavebných úpravách prijímajú, prevezmú 
bytovú náhradu a byt budú užívať ako nájomcovia.  
 
(Zoznam žiadateľov o poskytnutie bytovej náhrady – interná príloha č. 8) 
 
Bod 17)  
Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
 
Byty pre potreby mesta 
 
1.) Ulica Veterná 7336/18/E Trnava pre potreby mesta 
č. bytu 43, 4. podlažie, 1- izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx bytom Ulica Pálenická 620/22, Moravany nad Váhom, na dobu 
určitú najdlhšie do 30.09.2019 s možnosťou opakovaného uzavretia počas doby 
zamestnania u zamestnávateľa Mestský úrad, Trnava.  
 
 
Voľné byty  na Ulici Veterná 7336/18/C-F  
 
1.) Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava 
č. bytu 8, 3. podlažie, 1- izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx, bytom Ulica gen. Goliána 6009/18, Trnava na dobu určitú do 
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30.09.2019 s možnosťou opakovaného uzavretia,  po schválení výnimky primátorom mesta z  
platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava, v znení 
noviel. 
 
2.) Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava 
č. bytu 1, 1. podlažie, 1-izbový bezbariérový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za  9, 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 
 
1.) Ulica Františkánska 7686/24, Trnava 
č. bytu 5, 2. podlažie, 3-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 8, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx, bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava a xxx, bytom Ulica J. 
Slottu 6476/34, Trnava na dobu určitú do 30.09.2019. 
 
 
Voľné byty na Coburgovej ulici 7972/60/A-C 
 
1.) Coburgova ulica 7972/60/B, Trnava 
č. bytu 16, 4. podlažie, 1-izbový   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxx a xxx, obaja bytom Coburgova ulica 2262/78, Trnava, na 
dobu určitú do 30.09.2019. 
 
 
Voľné byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva  
 
1.) Coburgova ulica 2253/68, Trnava  
č. bytu 20, 2. podlažie, 1-izbový  
 
2.) Coburgova ulica 2253/70, Trnava 
č. bytu 22, 1. podlažie, 1- izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za  7, proti 0, zdržal sa 0)  odporučila byty v bode 1 a 2 
neobsadzovať. 
 
3.) Malženická cesta 6965/1, Trnava 
č. bytu 8, 1. podlažie, 1- izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za  7, proti  0, zdržal sa 0) odporučila ponechať uvedený byt 
voľný, pretože v zozname uchádzačov nie je žiadny vhodný žiadateľ.   
 
4.) Malženická cesta 6965/1, Trnava 
č. bytu 16, 2. podlažie, 1- izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za  7, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx, bytom Ulica V. Clementisa 7685/83, Trnava na dobu určitú do 
30.09.2017 
 



22 
 

 
Voľné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 Trnava 
 
1.) Ulica V. Clementisa 7685/79, Trnava  
č. bytu 7, 4. podlažie, 2- izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx, bytom Trnava a xxx, bytom Pri Kalvárii 686/9, Trnava na dobu 
určitú do 30.09.2019. 
 
2.) Ulica V. Clementisa 7684/78, Trnava 
č. bytu 9, 1. podlažie, 2- izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx, bytom Košolná 115,  na dobu určitú, najdlhšie do 30.09.2019, 
počas trvania pracovného pomeru v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o., Trnava. 
 
3.) Ulica V. Clementisa 7684/78, Trnava byt pre PCA 
č. bytu 15, 4. podlažie, 3-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxx a xxx, obaja bytom Ulica Veterná 7336/18/C Trnava na dobu 
určitú do 30.09.2019. 
 
4.) Ulica V. Clementisa 7683/72, Trnava  
č. bytu 4, 2. podlažie, 2-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx, bytom Ulica G. Dusíka 2822/12, Trnava na dobu určitú do 
30.09.2019. 
 
 
Voľné byty na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21, Trnava 
 
1.) Ulica J. G. Tajovského 7951/20, Trnava 
    č. bytu 79, 4. podlažie, 1-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx, bytom Špačinská cesta 647/68, Trnava na dobu určitú do 
30.09.2019. 
  
2.) Ulica J. G. Tajovského 7951/20, Trnava 
    č. bytu 73, 3. podlažie, 1-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx a xxx, bytom Ulica Koniareková 5870/12, Trnava na dobu určitú do 
30.09.2019.  
 
3.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
č. bytu 45, 1. podlažie, 2- izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx a xxx, obaja bytom Námestie sv. Mikuláša 5875/4, Trnava na dobu 
určitú do 30.09.2019. 
 



23 
 

 
Ostatné byty 
 
1.)Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava  
    č. bytu 2, 1. podlažie, 1-izbový  
 
Komisia hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila neobsadzovať vyššie uvedený byt 
a odstúpiť hlásenie voľného bytu na odbor právny a majetkový.  
 
2. Trojičné námestie 147/11, Trnava 
    č. bytu 1, podkrovný byt, 2-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za  7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila na rokovanie nasledujúcej 
komisie bytovej. 
 
 
Bod 18) 
Rôzne  
 
 
Bod 19) 
Diskusia  
 
 
 
 
Bod 20) 
Záver 
 
     Na záver Mgr. Agnesa Petková, predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť. Členovia komisie odsúhlasili, že ďalšie rokovanie komisie sa bude konať dňa 
31.10.2016 o 15,00 h. Mgr. Agnesa Petková ukončila rokovanie komisie. Na pokyn Mgr. 
Petkovej bol dňa 29.09.2016 zmenený termín konania nasledujúcej komisie bytovej na 
07.11.2016 o 15.00 h. Uvedená skutočnosť bola oznámená členom komisie bytovej 
mailovou poštou dňa 29.09.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Mgr. Agnesa Petková, v. r. 
                                                                                                     predsedníčka komisie  
 
 
 
 
 
 
V Trnave, 04.10.2016 
 
Zapísala: Mgr. Renáta Čechovičová 


