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

05.12.2016 
 
 

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. 
 
     PhDr. Miloš Krištofík, člen komisie bytovej požiadal o doplnenie bodu programu o bod: 
Rokovací poriadok. 
     Členovia komisie hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odsúhlasili doplnený 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 prihlásenie za člena domácnosti  
 
4. Nájomné byty na Coburgovej ulici 60 A-C v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov  
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
5. Nájomné byty na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov  
    b) Rôzne 
     
6. Nájomné byty na Ulici J. G. Tajovského 20 a 21 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
    b) Žiadosť o výmenu bytov 
    c) Rôzne 
     
 7.Nájomné byty pre potreby mesta 
 a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
8. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré obsadila automobilová     
    spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti. 
    a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
9. Malometrážne byty 
     a) Nové žiadosti o pridelenie malometrážneho bytu 
     b) Rôzne  
   
10. Ostatné byty  
    a) Žiadosti o obnovenie platnosti nájomnej zmluvy  
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    b) Žiadosti o spoločný nájom  
    c) Žiadosti o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy 
    d) Rôzne 
 
11. Rokovací poriadok. 
 
12. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava   
 
13. Diskusia 
 
14. Záver 
 
Bod 2 
Kontrola úloh 

 
K bodu 3), str. 4, ods. c 1 zo dňa 07.11.2016 

 
1. xxx xxx, Malženická cesta 6965/1, Trnava si 5.10.2016 podala žiadosť o obnovenie 
nájomnej zmluvy na nájom  1-izbového bytu č. 5, 1. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 
v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 31.07.2016. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila nesúhlasiť s obnovením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt z dôvodu dlhu. 
 
K bodu 3), str. 5, ods. c 5 zo dňa 07.11.2016 
 
2. xxx xxx, Coburgova ulica 2253/66, Trnava, trvale bytom Ulica Čajkovského 5797/54, 
Trnava 22.09.2016 požiadala o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 15, 
2. podlažie na Coburgovej ulici 2253/66 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 
28.02.2017. 
Dňa 09.11.2016 bola podľa vyjadrenia Ing. Petry Bergerovej, sekretárky finančnej komisie 
zaslaná informácia zo STEFE Trnava, s. r. o., že na účte žiadateľky neevidujú žiadny dlh.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) zobrala informáciu na vedomie. 
 
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 xxx, Coburgova ulica 2253/60,Trnava si 11.11.2016 podal žiadosť o byt pre sociálne 
slabšie vrstvy obyvateľstva.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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: 
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2. xxx xxx, trvale bytom Trnava si 24.11.2016 podal žiadosť o 1- izbový  byt pre sociálne 
slabšie vrstvy obyvateľstva, má záujem len o lokalitu Coburgova v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
b) Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy  
 
1. xxx xxx, Malženická cesta 6965/1, Trnava si  23.11.2016  podala žiadosť o predĺženie 
nájomnej zmluvy na nájom 1- izbového bytu č. 4, 1. podlažie na Malženickej ceste 6965/1, 
Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy  je do 30.11.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.12.2017. 
 
2. xxx xxx, Coburgova ulica 2262/78, Trnava a xxx xxx, Coburgova ulica 2262/78, Trnava si 
02.11.2016 podali žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 5, 2. 
podlažie na Coburgovej ulici 2262/78, Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.11.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.12.2017. 
 
c) Žiadosť o zapísanie člena domácnosti  
 
1. xxx xxx, Malženická cesta 6965/1, Trnava si 23.11.2016 podal žiadosť o zapísanie člena 
domácnosti xxx xxx, trvale bytom Nábr. Dr. Aurela Stodolu č. A/2 Liptovský Mikuláš. Platnosť 
nájomnej zmluvy je do 30.09.2017. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na prihlásenie 
za člena domácnosti xxx xxx do vyššie uvedeného bytu, na dobu určitú do 30.09.2017. 
 
Bod 4) 
Byty na Coburgovej ulici 60  A-C 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, Trnava a xxx, Trnava si 15.11.2016 podali žiadosť o 2-izbový nájomný byt na 
Coburgovej ulici 7972/60/A-C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
2. xxx, Coburgova ulica 2260/74, Trnava a xxx xxx, Coburgova ulica 2260/74, Trnava si 
14.11.2016 podali žiadosť o 1 alebo 2-izbový nájomný byt na Coburgovej ulici 7972/60/A-C 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
  
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
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1. xxx xxx, Coburgova ulica 7972/60/B, Trnava si 31.10.2016 podala žiadosť o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1- izbového bytu č. 10, 1. podlažie na Coburgovej ulici 
7972/60/B v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy  do 30.11.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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 31.12.2019 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2. xxx xxx, Coburgova ulica 7972/60/B, Trnava si 31.10.2016 podala žiadosť o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 14, 3. podlažie na Coburgovej ulici 
7972/60/B v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.04.2017. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila prerokovať žiadosť na 
zasadnutí budúcej komisie po zdokladovaní príjmu za rok 2016 a doložení aktuálneho 
vyjadrenia zo správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o .  
 
Bod 5) 
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 xxx, trvale bytom Ulica Rekreačná 8247/27, Trnava požiadala dňa 03.11.2016 
o pridelenie 1-2 izbového bytu na ulici Františkánska 7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
2. xxx xxx, trvale bytom Ulica J. Hajdóczyho 810/16, Trnava požiadala dňa 11.11.2016 
o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou, že žiadateľka doloží právoplatný rozsudok 
o rozvode manželstva.  
 
3. xxx xxx a xxx xxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadali dňa 
02.12.2016 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave. Majú 
záujem aj o byt, ktorý neobsadí spoločnosť PCA Slovakia, s. r. o.  na Ulici Františkánska 
7686/24 a na Ulici V. Clementisa.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou, že žiadatelia doložia všetky doklady a budú 
spĺňať podmienky v zmysle platnej legislatívy po doložení stanoviska OE.   
 
b) Rôzne 
 
1. xxx xxx, trvale bytom Ulica Hlboká 5943/14, Trnava dňa 16.11.2016 požiadala 
o doplnenie žiadosti o pridelenie 2-3 izbového bytu na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave 
zo dňa 04.05.2016 v Trnave. Žiada o doplnenie pôvodnej žiadosti, má záujem aj o pridelenie 
2-3 izbového bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave. 
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2. xxx xxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6444/4, Trnava a xxx xxx, trvale bytom Trnava 
dňa 28.11.2016 požiadali o doplnenie  žiadosti o pridelenie 2-3 izbového bytu na Ulici 
Františkánska 7403/3 v Trnave zo dňa 11.05.2016 v Trnave. Žiadajú o doplnenie pôvodnej 
žiadosti, majú záujem aj o pridelenie 2-3 izbového bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0)  zobrala informácie v bode 1,2 na 
vedomie. 
 
Bod 6) 
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. 
 
1. xxx xxx a xxx xxx, trvale bytom Ulica J. G. Tajovského 7951/20, Trnava, požiadali dňa 
04.11.2016 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. 
Majú záujem o konkrétny 1-izbový byt č. 58, 2. podlažie na Ulici J. G. Tajovského 7951/20 
v Trnave, ktorý sa má uvoľniť.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
2. xxx xxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadal dňa 28.10.2016 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má záujem aj 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
3. xxx xxx, Ulica J. G. Tajovského 7951/21, Trnava, trvale bytom Ulica Slovanská 1866/17, 
Trnava požiadala dňa 23.11.2016 o pridelenie 1-izbového bytu na najvyššom podlaží na Ulici 
J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má záujem aj  o 1-izbový byt na najvyššom poschodí 
na Ulici V. Clementisa.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) zobrala informáciu na vedomie a  
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. 
 
4. xxx xxx, Coburgova ulica 2260/74, Trnava a xxx xxx, Coburgova ulica 2260/74, Trnava si 
14.11.2016 podali žiadosť o 1 alebo 2-izbový nájomný byt na Ulici J. G. Tajovského 
7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
b) Žiadosť o výmenu bytov  
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1. 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 xxx a xxx xxx, 
bytom Ulica J. G. Tajovského 7951/21  v Trnave v 1-izbovom byte č. č. 13, 2. podlažie a 
nájomca xxx xxx, bytom Ulica J. G. Tajovského 7951/21  v Trnave, trvale bytom Ulica 
Jiráskova 6037/13, Trnava v  3-izbovom  byte  č. 11, 1. podlažie.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s výmenou 
uvedených bytov na dobu určitú do 31.12.2019  s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c) Rôzne 
 
1. xxx xxx a xxx xxx, trvale bytom Ulica J. G. Tajovského 7951/21,  Trnava  požiadali dňa 
16.11.2016 o súhlas na prihlásenie za člena domácnosti svojej dcéry xxx xxx a xxx xxx,  
trvale bytom Ulica gen. Goliána 6024/63, Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy je do 
30.09.2017. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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. Po schválení výnimky odporučila vydať súhlas 
na prihlásenie za člena domácnosti xxx xxx a xxx xxx do vyššie uvedeného bytu, na dobu 
určitú do 30.09.2017. 
 
2. xxx xxx, trvale bytom Coburgova ulica 2277/5, Trnava a xxx xxx, trvale bytom Rakovice 
9, dňa 30.11.2016 doručili referátu bytovému písomné vyjadrenie, že  1-izbový byt č. 42, 4. 
podlažie na Ulici J. G. Tajovského  7951/21 v Trnave, ktorý im bol pridelený komisiou 
bytovou dňa 07.11.2016 neprevezmú. Uprednostnili by byt na prízemí, resp. 1. poschodí, 
pretože majú malé dieťa. Naďalej žiadajú, aby boli vedení v zozname uchádzačov. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie a odporučila ponechať žiadateľov v zozname uchádzačov. 
 
Bod 7) 
 
Nájomné byty pre potreby mesta  
 
a) Žiadosť o opakované uzavretie  nájomnej zmluvy  
 
1. xxx xxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7684/77, Trnava požiadal dňa 14.11.2016 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 3, 2. podlažie na Ulici 
V. Clementisa 7684/77 v Trnave pre potreby mesta. Platnosť nájomnej zmluvy je do 
31.12.2016 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila prerokovať žiadosť na 
zasadnutí budúcej komisie po zdokladovaní príjmu za rok 2016.  
 
Bod 8) 
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré obsadila automobilová 
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti.  
 
a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy – sú splnené podmienky 
 
1. xxx xxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava požiadala dňa 07.11.2016 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 82, 2. podlažie na Ulici 
V. Clementisa 7685/82, Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.12.2016. 
 



7 
 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú, najdlhšie do 31.12.2019, počas 
trvania pracovného pomeru v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o., Trnava. 

 
Bod 9) 
Malometrážne byty  
 
a) Nové žiadosti o pridelenie malometrážnych bytov  

 
1. xxx xxx, Ulica Hlavná 20/54, Trnava  si  dňa 26. 10. 2016 podala žiadosť o malometrážny 
byt.  
 
2. xxx xxx,  Ulica Rekreačná 8247/27,  Trnava  si dňa 03. 11. 2016  podala  žiadosť 
o pridelenie malometrážneho bytu.  
 
3. xxx xxx, Ulica Hospodárska 3618/89, Trnava  si dňa  16. 11. 2016 podala žiadosť 
o pridelenie malometrážneho bytu.  
 
4. xxx xxx, Ulica Golianova 6009/22, Trnava si dňa 07.11.2016 podala žiadosť o pridelenie 
malometrážneho bytu.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením  
žiadostí v bodoch 1-4 do zoznamu uchádzačov.   
 
5. xxx xxx, Špačinská cesta 648/62, Trnava  si dňa  28. 11. 2016 podal žiadosť o pridelenie 
malometrážneho bytu.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov, ak budú splnené podmienky po doručení vyjadrenia z OE. 
 
d) Rôzne 
 
Bod 10) 
Ostatné byty 
  
a) Žiadosti o obnovenie platnosti nájomnej zmluvy 
 
1. xxx xxx a xxx xxx, obaja trvale bytom Ulica A. Kubinu 3194/6, Trnava požiadali dňa 
21.09.2016 o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 25, 1. podlažie na 
Ulici A. Kubinu 3194/6 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 03.05.2013, kedy 
rozsudkom č. k. 14C/110/2003-110 Okresný súd Trnava zamietol návrh xxx xxx o určenie 
neplatnosti výpovede z nájmu bytu, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 03.05.2013.    
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila nesúhlasiť s obnovením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt.  
 
 b) Žiadosti o spoločný nájom 
 
1. xxx xxx, trvale bytom Ulica Nerudova 6032/14, Trnava, požiadal dňa 23.11.2016    
o spoločný nájom 2-izbového bytu č. 24, 8. podlažie na Ulici Nerudova 6032/14 v Trnave 
s nájomcom xxx xxxx. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so spoločným 
nájmom xxx xxx, bytom Ulica Nerudova 6032/14, Trnava na nájom 2-izbového bytu č. 24, 8. 
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podlažie na Ulici Nerudova 6032/14 v Trnave s doterajšou nájomníčkou xxx xxx, trvale bytom 
Ulica Nerudova 6032/14 v Trnave na dobu neurčitú. 
  
c) Žiadosti o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy 
 
1. xxx xxx a xxx xxx, bytom Ulica A. Kubinu 1673/21, Trnava, požiadali dňa 30.11.2016 
o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 110, 12. podlažie na 
Ulici A. Kubinu 1673/21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila nesúhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt. 
 
d) Rôzne 
 
1. xxx xxx, trvale bytom Ulica Lomonosovova 2796/2, Trnava, prechodný pobyt Ulica A. 
Kubinu 3193/33, Trnava listom zo dňa 25.11.2016, ktorý bol doručený referátu bytovému dňa  
29.11.2016,  požiadal  o zmenu  doby  nájmu  z doby  určitej na dobu neurčitú na nájom  
 3-izbového bytu č. 7, 4. podlažie na Ulici A. Kubinu 3193/33 v Trnave. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa  1) odporučila súhlasiť so zmenou doby 
nájmu pre xxx xxx na uvedený byt na dobu neurčitú. 
 
Bod 11)  
Rokovací poriadok 
 
     PhDr. Miloš Krištofík, člen komisie bytovej uviedol, že v zmysle čl. 3 bod 5 rokovacieho 
poriadku komisie sú na rokovanie komisie bytovej prizvaní zamestnanci mestského úradu. 
Ak bude Mgr. Huňavá, vedúca odboru sociálneho zasahovať do priebehu komisie bytovej, na 
zasadnutí komisie dá hlasovať o zrušení vedúcej odboru sociálneho ako prísediacej.  
     Mgr. Ingrid Huňavá, vedúca odboru sociálneho, uviedla, že je otvorená rokovaniu s PhDr. 
Krištofíkom aj so zamestnancami referátu bytového, nezasahuje do činnosti komisie bytovej. 
Ak má pán Krištofík pocit, že je zbytočná na rokovaniach komisie bytovej, rokovací poriadok 
toto umožňuje po odhlasovaní v komisii.  
     PhDr. Krištofík reagoval, že nie je si vedomý, že urazil a dehonestoval prácu 
zamestnancov mesta. Táto skutočnosť už bola vydiskutovaná.  
     Ing. Ivana Mudriková, PhD., prednostka Mestského úradu v Trnave navrhla, aby sa 
uskutočnilo operatívne stretnutie u Mgr. Mateja Lančariča, 2. viceprimátora s pánom 
Krištofíkom, Mgr. Huňavou a zamestnancami referátu bytového. Termín stretnutia bude 
dohodnutý operatívne.  
     Mgr. Huňavá dala návrh na prehodnotenie účasti ďalších nečlenov, ktorí sú prizvaní na 
rokovanie komisie bytovej, konkrétne Mgr. Klenovského.  
     Ing. Mudriková uviedla, že mesto sa snaží vychádzať v ústrety občanom. Mestský úrad 
zabezpečuje výkon činnosti, je výkonným orgánom. Ona je na komisii bytovej 
pozorovateľom, aby získala odborné informácie a informácie o práci zamestnancov. Vybrané 
témy, ktoré sa riešia komisiou bytovou sú prerokovávané mestskou radou a mestským 
zastupiteľstvom a ona chce byť  o nich informovaná.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
Bod 12)  
Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
a) Voľné byty  na Ulici Veterná 7336/18/C-F  
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1.) Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava 
č. bytu 1, 1. podlažie, 1-izbový bezbariérový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx xxx, bytom Na hlinách 6904/49, Trnava na dobu určitú do 
31.12.2017. 
 
b) Voľné byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva  
 
1.) Malženická cesta 6965/1, Trnava 
č. bytu 8, 1. podlažie, 1- izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za  6, proti  0, zdržal sa 0) odporučila uvedený byt ponechať 
voľný.  
 
2.) Malženická cesta 6965/1, Trnava 
č. bytu 16, 2. podlažie, 1- izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za  6, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx xxx, bytom Coburgova ulica 2253/60,Trnava na dobu určitú do 
31.12.2017. 
 
3.) Nám. sv. Mikuláša 5875/4, Trnava 
č. bytu 3, 2. podlažie, 3 - izbový 
   
4.) Coburgova ulica 2253/68, Trnava 
č. bytu 34, 3. podlažie, 1- izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za  6, proti  0, zdržal sa 0)  odporučila byty uvedené v bodoch 
3,4 neobsadzovať.  
 
c) Voľné byty na Ulici Františkánska 7403/3, 7686/24 Trnava 
 
1.) Ulica Františkánska 7403/3, Trnava 
   č. bytu 4, 3. podlažie, 3-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za  6, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx xxx, trvale bytom Ulica A. Kubinu 3198/11,Trnava a xxx xxx, trvale 
bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava na dobu určitú do 31.12.2019 s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica Františkánska 7686/24, Trnava 
   č. bytu 27, 2. podlažie, 2-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za  6, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx xxx a xxx xxx, obaja trvale bytom Ulica J. G. Tajovského 
5888/18,Trnava na dobu určitú do 31.12.2019 s možnosťou opakovaného uzavretia.   
 
d) Voľné byty na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21, Trnava 
 
1.) Ulica J. G. Tajovského 7951/20, Trnava 
   č. bytu 58, 2. podlažie, 1-izbový  
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Komisia bytová hlasovaním (za  6, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx xxx a xxx xxx, obaja trvale bytom Ulica J. G. Tajovského 7951/20, 
Trnava na dobu určitú do 31.12.2019 s možnosťou opakovaného uzavretia.    
 
1.) Ulica J. G. Tajovského 7951/20, Trnava 
   č. bytu 47, 1. podlažie, 1-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za  6, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxx xxx a xxx xxx, obaja trvale bytom Ulica Jiráskova 6046/24, 
Trnava na dobu určitú do 31.12.2019 s možnosťou opakovaného uzavretia.     
 
d) Voľné byty pre potreby mesta 
 
1.) Ulica J. G. Tajovského 7951/21, Trnava 
   č. bytu 23, 3. podlažie, 2-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx xxx, trvale bytom L. Svobodu 1531/22, Banská Štiavnica, na dobu 
určitú najdlhšie do 31.12.2019 s možnosťou opakovaného uzavretia počas doby 
zamestnania u zamestnávateľa Stredná priemyselná škola strojnícka, Trnava.  
 
d) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 
 
1.) Ulica V. Clementisa 7683/75, Trnava 
   č. bytu 27, 1. podlažie, 2-izbový  
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx xxx, bytom Ulica gen. Goliána 6016/35, Trnava a xxx xxx, bytom 
Ulica gen. Goliána 6009/18, Trnava na dobu určitú do 31.12.2019 s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti  0, zdržal sa 0) odporučila, ak voľný 2-izbový byt 
uvedený v bode 12, písm. d) bod 1 neprevezmú xxx xxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 
60616/35, Trnava a xxx xxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/18, Trnava vydať súhlas 
na nájom uvedeného bytu pre xxx xxx, trvale bytom  Trnava na dobu určitú do 31.12.2019 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
Bod 13) 
Diskusia 
  
1. xxx xxx, trvale bytom Kočišské 6386/3, Trnava doručila dňa 01.12.2016 referátu 
bytovému písomné vyjadrenie, že  2-izbový byt č. 23, 3. podlažie na Ulici J. G. Tajovského  
7951/21 v Trnave pre potreby mesta, ktorý jej bol pridelený komisiou bytovou dňa 
07.11.2016 neprevezme. Uprednostnila by 2-izbový byt na Ulici V. Clementisa 
a Františkánskej. Naďalej žiada, aby bola vedená v zozname uchádzačov. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie a odporučila ponechať žiadateľku v zozname uchádzačov. 
 
Bod 14) 
Záver 
 
     Na záver Mgr. Agnesa Petková, predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť a za spoluprácu počas celého roka. Zaželala prítomným príjemné, požehnané prežitie 
vianočných sviatkov, v novom roku veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov. Členovia 
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komisie odsúhlasili, že ďalšie rokovanie komisie sa bude konať dňa 06.02.2017 o 15,00 h. 
Mgr. Agnesa Petková ukončila rokovanie komisie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Agnesa Petková, v. r.  
                                                                                                     predsedníčka komisie  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Trnave, 07.12.2016 
 
 
Zapísala: Mgr. Renáta Čechovičová 
 
 


