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

konalo dňa 20.11.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej  listiny 
 
Bod 1) 
Otvorenie 
 

      Zasadnutie Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej len komisia 
bytová) otvorila a viedla Mgr. Agnesa Petková, predsedníčka komisie, ktorá zároveň privítala 
všetkých prítomných.  
      Mgr. Petková oznámila termín nasledujúcich zasadnutí komisie dňa 12.02.2018 o 15,00 
hod a 16.04.2018 o 15,00 hod. 
      Nakoľko zasadnutie komisie je posledné v roku 2017, poďakovala všetkým za spoluprácu 
v kalendárnom roku 2017 a popriala pokojné a požehnané vianočné sviatky prežité v dobrom 
zdraví a v kruhu blízkych a známych.   
 
     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 
     
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 
    c) Rôzne 
 
5. Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti  
      
6. Nájomné byty na Ulici Veternej 18 C - F v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov  
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
     
7. Nájomné byty pre občanov ŤZP na Ulici Veternej 18 C-F v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov 
 
8. Nájomné byty na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov  
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
       
9. 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 znovupridelenie bytu 
    d) Rôzne 
 
10. Nájomné byty pre potreby mesta 
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     a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
     b) Rôzne 
 
11. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré neobsadila automobilová     
     spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti. 

a) Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy 
b)  Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 

12. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré obsadila automobilová     
      spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti. 
     a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
       
13. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre predčasných a starobných             
dôchodcov 
      a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
      b) Žiadosť za člena domácnosti 
 
14. Ostatné byty  

 a) Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy 
 
15. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava   
 
16. Rôzne 
  
17. Diskusia 
 
18. Záver 
 
Bod 2) 
Kontrola úloh 

 
1. k bodu 9) písm. a) 1.) 
 

V zápisnici zo zasadnutia Komisie bytovej zo dňa 25. 09. 2017 na str. 11, bod 9) písm. a) 1) 
treba doplniť:  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 

30.09.2020,  s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
2. k bodu 10) písm. c) 3.,4.) 
 
V zápisnici zo zasadnutia Komisie bytovej zo dňa 25. 09. 2017 na str. 14, bod 10) písm. c) 
3.,4.) treba doplniť:  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 

30.09.2020,  s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
3. k bodu 10) písm. c) 13.) 
 
V zápisnici zo zasadnutia Komisie bytovej zo dňa 25. 09. 2017  na str. 15, bod 10) písm. c) 
13.) treba doplniť:  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 

30.09.2020,  s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 



3 
 

4. k bodu 10) písm. c) 18.) 
 

V zápisnici zo zasadnutia Komisie bytovej zo dňa 25. 09. 2017 na str. 16, bod 10) písm. c) 
18.) treba doplniť:  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú najdlhšie do 
31.10.2020,  s možnosťou opakovaného uzavretia počas doby zamestnania 
u zamestnávateľa Trnavská univerzita, fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 
Univerzitné námestie č. 1, Trnava.  

 
5. k bodu 10) písm. d) 2.) 

 
V zápisnici zo zasadnutia Komisie bytovej zo dňa 25. 09. 2017 na str. 18, bod 10) písm. d) 2 
treba doplniť:  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného ŤZP bytu na dobu určitú do 31.07.2027,  

s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
6. k bodu 16) písm. i) 1.) 

 
V zápisnici zo zasadnutia Komisie bytovej zo dňa 25. 09. 2017 na str. 26,  bod 16) písm. i) 
1.) treba doplniť: 
vydať súhlas pre xxxxxx xxxxxxx, Námestie sv. Mikuláša 5875/4 Trnava  a  xxxxxx xxxxxx 
na spoločný nájom nájomného bytu č. 22, 3. podlažie, 3-izbový na Ulici V. Clementisa 

7683/74, Trnava,  na dobu určitú do 30. 09. 2020, s možnosťou  opakovaného uzavretia. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za  5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1 – 6 zobrala uvedené 
informácie na vedomie  
 

7. k bodu 14) písm. a) 5.) 
 

Pán xxxxxx xxxxxx si požiadal  14. 08. 2017 o pridelenie garsónky v nájomných bytoch na 
Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave. V žiadosti doložil doklady, že nie je vlastníkom bytu , 
rodinného domu ani žiadnej nehnuteľnosti.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0 , zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením do 
zoznamu uchádzačov.   
 
8. k bodu 14) písm. b) 1.) 
 
1. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 6490/11, Trnava požiadal dňa 22. 09. 2017 

o opätovné posúdenie žiadateľky xxxxxx xxxxxx, trvale bytom xxxxxx, Ulica Terézie 
Vansovej 2914/5, Trnava na nájomný byt pre dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave, ktorá bola zaradená komisiou do zoznamu uchádzačov dňa 26.06.2017. Komisii 
bolo predložené aktuálne právoplatné Rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu so 
stupňom odkázanosti č. IV.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 3, proti 0, zdržal sa  2) odporučila súhlasiť s vyradením 
žiadateľky zo zoznamu uchádzačov.  
 
9. k bodu 10) písm. a) 15.) 
 
xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica Staničná 5886/3, Trnava 
požiadali dňa 23.08.2017 o pridelenie nájomného bytu pre fyzické osoby s ŤZP na Ulici J.G. 
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Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Pre neúplnosť všetkých údajov sme vyzvali na doplnenie 
žiadosti, svoju žiadosť do 20.11.2017 nedoplnili.   
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila nesúhlasiť so zaradením do 
zoznamu uchádzačov. 
 
10. k bodu 10) písm. a) 24.) 
 
xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/21, Trnava a xxxxxx xxxxxx, trvale 

bytom Hviezdoslavova 988, Čachtice požiadali dňa 21.08.2017 o pridelenie 2-izbového bytu 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, 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, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
11. k bodu 2) rôzne 2.) 
 
xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Limbova 6051/3, Trnava požiadal dňa 19.07.2017 

o poskytnutie pomoci pri riešení bytového problému. Z dôvodu podania aktuálnych informácií 
netrvá na riešení bytového problému.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
Bod 3) 
Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva  
 
a) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava si 

9.10.2017 podali žiadosť o predĺženie  nájomnej zmluvy na spoločný nájom 1-izbového bytu 
č. 23, 2. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.11.2018.  
 
2. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx trvale bytom Coburgova ulica 2253/66, Trnava si 

20.09.2017 si podali žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 28, 
3. podlažie na Coburgovej ulici 2253/62 v Trnave.    
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.11.2018.   
 
3. xxxxxx xxxxxx, Malženická cesta 6965/1, Trnava si 4.10.2017 podal žiadosť o predĺženie 

nájomnej zmluvy na nájom 2- izbového bytu  č. 1, 1. podlažie na Malženickej  ceste 6965/1, 
Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.12.2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt.  
 
b) Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy 
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1. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxx obaja bytom Coburgova ulica 2253/62, Trnava 

si 4.10.2017 podali žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 6, 1. 
podlažie na Coburgovej ulici 2253/62 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 
30.09.2017. 
  

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s obnovením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt.  
 
2. xxxxxx xxxxxx, Coburgova ulica 2253/68, Trnava si 28.09.2017 podala žiadosť  

o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového  bytu č. 31, 3. podlažie na Coburgovej 
ulici 2253/66 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 30.09.2015.   
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s  obnovením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt, menovaná si môže podať novú žiadosť, až keď 
zaplatí dlh voči mestu.   
 
3.  xxxxxx xxxxxx, Coburgova ulica 2262/78, Trnava si 25.10.2017 podala žiadosť 

o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 5, 2. podlažie na  Coburgovej 
ulici  2262/78 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.12.2017.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s obnovením 
platnosti nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.12.2018.  
 
Bod 4) 
Byty na Coburgovej ulici 60 A-C v Trnave  
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 

VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxxx xxxxxx, Námestie sv. Mikuláša 4, Trnava a xxxxxx xxxxxx,   Veľká ulička 

478/54, Madunice si 10.11.2017 podali žiadosť o pridelenie 2-izbového bytu na Coburgovej 
ulici 7972/60/A-C V Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60/A, Trnava si 

06.11.2017 podali žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového 
bytu č. 8, 4. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60/A v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je 
do 31.12.2017.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 5, 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, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta komisia bytová odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na 
uvedený byt na dobu určitú do 31.12.2020.   
 
2. xxxxxx  xxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60/A, Trnava a xxxxxx xxxxxx 
Coburgova ulica 7972/60/B, Trnava si 02.10.2017 podali žiadosť o opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 7, 4.podlažie na Coburgovej ulici 7972/60/A 
v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.12.2017.   
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3. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 7972/60/C, Trnava 

si 30.10.2017 podali žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového 
bytu č. 19, 1. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60/C v Trnave.  Platnosť nájomnej zmluvy je 
do 31.12.2017.  
 
4. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx obaja trvale bytom Coburgova ulica 7972/60/C, Trnava 

si 30.10.2017 podali žiadosť o opakované uzavretie  nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového 
bytu č. 17, 1. podlažie  na Coburgovej ulici 7972/60/C v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je 
do 31.12.2017.   
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2 – 4 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.12.2020, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
  
c) Rôzne 
 
1. xxxxxx xxxxxx, Coburgova ulica 7972/60/B, Trnava si 07.11.2017 podala nekompletnú 

žiadosť o zapísanie za člena domácnosti pre xxxxxx xxxxxx, Trnava. Dňa 10.11.2017 na 
základe predvolania pri osobnom pohovore jej bol odovzdaný originál žiadosti,  
predpokladáme, že žiadosť už správne vyplnenú zdokladuje v dohľadnej dobe. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie.  
 
Bod 5) 
Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
 

a)   Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti 
 
1. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx  si podali žiadosť dňa 23. 10. 2017 o obytnú miestnosť 
na nižšom poschodí. Menovaní bývajú v Mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 
v Trnave, zo zdravotných dôvodov žiadajú o obytnú miestnosť na nižšom poschodí 
v Mestskej ubytovni v Trnave.   
  

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou kladného stanoviska OE.  
 
2. xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, trvale bytom Trnava si podala žiadosť dňa 09. 11. 2017 
o pridelenie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.   

 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.   
 
Bod 6) 
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. xxxxxx xxxxxx, Malženická cesta 1, Trnava si 20.10.2017 podala žiadosť o pridelenie 1-

izbového nájomného bytu na Ulici Veternej 7336/18/C-F v Trnave.   
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  

 
1. xxxxxx xxxxxx, bytom Ulica Veterná 7336/18/F, Trnava si 27.09.2017 podala žiadosť 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 49, 2. podlažie na Ulici 
Veterná 7336/18/F, Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.12.2017.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.12.2020, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxxx xxxxxx, Trnava si 6.11.2017 podala žiadosť o opakované uzavretie nájomnej 

zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 35, 2. podlažie na Ulici Veterná 7336/18/E v Trnave. 
Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.12.2017.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.12.2020 s podmienkou 
úhrady poplatku za KO, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxxx xxxxxx, Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava si 08.11.2017 podala žiadosť 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1–izbového bytu č. 4, 2. podlažie na Ulici 
Veterná 7336/18/C v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.12.2017.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt. 
 
Bod 7)  
Nájomné byty pre občanov ŤZP na Ulici Veternej 18 C - F v Trnave 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
1. xxxxxx xxxxxx, Sobotište 117 si 30.10.2017 podal žiadosť o 1-izbový nájomný byt pre 

ŤZP občanov na Ulici Veternej 7336/18 C-F v Trnave. Do bytu by išiel  spolu aj so svojou 
matkou - osobnou asistentkou, keďže žiadateľ potrebuje starostlivosť.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta 
schválenie výnimky z príjmu – neposudzovania ďalšieho člena rodiny - otca v zmysle 
platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta komisia bytová odporučila súhlasiť 
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.    
 
Bod 8) 
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. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6548/17, Trnava požiadala dňa 
29.09.2017 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.   
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2. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Novoveštianska 

441/41, Somotor požiadali dňa 06.10.2017 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave. Žiadajú o spoločný nájom bytu.   
 
3. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Vajanského 611/23, Trnava požiadala dňa 30.10.2017 

o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1 - 3 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. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Ivana Krasku 4240/3, Trnava – Modranka požiadala 
dňa 20.09.2017 o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Má 
záujem aj o pridelenie bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.   
  
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
5. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica A. Kubinu 3197/8, Trnava požiadala dňa 22.09.2017 

o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Má záujem aj 
o pridelenie bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 a na Ulici V. Clementisa v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, 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, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.    
 
6. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Osvaldova 3299/8, Trnava požiadal dňa 08.11.2017 

o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Má záujem aj o byt 
na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave.   
 
7. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Ľudmily Podjavorinskej 2546/24, Trnava a xxxxxx 
xxxxxx,  trvale bytom Ulica Františkánska 7139/14, Trnava požiadali  o pridelenie 3-

izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Majú záujem aj o byt na Ulici V. 
Clementisa,   
  
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 6 – 7 neodporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 

 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
 
1. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx,  obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava 

požiadali dňa 28.09.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 14, 3. 
podlažie  na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 
30.11.2017.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.11.2020,  
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
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2. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava 

požiadali dňa 04.10.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 15, 4. 
podlažie na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 
30.12.2017.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.12.2020,  
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
3. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava 

požiadali dňa 30.10.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 9, 2. 
podlažie na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 
31.12.2017.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.12.2020,  
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
Bod 9) 
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. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Jiráskova 6035/5, Trnava požiadala dňa 25.09.2017 

o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má záujem aj 
o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.   
 
2. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18F, Trnava požiadali 

dňa 11.10.2017 o spoločný nájom 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 
v Trnave. Majú záujem aj o byt na Ulici V. Clementisa v Trnave.    
 
3. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 16.10.2017 o pridelenie 1-izbového 

bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má záujem o pridelenie bytu na Ulici V. 
Clementisa v Trnave na nižšom poschodí.   
 
4. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica T. Tekela 

6482/11, Trnava požiadali dňa 18.10.2017 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20,21 v Trnave.   
 
5. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6444/4, Trnava požiadala dňa 

19.10.2017 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.   
 
6. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Jiráskova 6037/8, Trnava požiadala dňa 27.10.2017 

o pridelenie bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má záujem o byt na Ulici V. 
Clementisa v Trnave.   
 
7. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Špačinská cesta 1565/101, Trnava a xxxxxx xxxxxx, trvale 

bytom Veľké Vozokany 31 požiadali dňa 10.11.2017 o pridelenie 1,2-izbového bytu. Majú 
záujem o byt na Ulici V. Clementisa.   
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8. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 25.10.2017 o pridelenie 1-izbového 

bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má záujem o byt na prízemí alebo 1. 
poschodí.   
 
9. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60C, Trnava a xxxxxx xxxxxx, trvale 

bytom Ulica Čajkovského 5797/54, Trnava požiadali dňa 15.11.2017 o pridelenie 2,3-
izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1 – 9 odporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov, v bode 7 a 9 s podmienkou kladného 
stanoviska OE. 
 
10. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Ivana Krasku 4240/3, Trnava – Modranka požiadala 

dňa 20.09.2017 o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 
v Trnave.     
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, 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. 
 
11. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica A. Kubinu 3197/8, Trnava požiadala dňa 22.09.2017 

o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Má záujem aj 
o pridelenie bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 a na Ulici V. Clementisa v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, 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, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.    
 
12. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica gen. Goliána 6000/1, Trnava 

požiadali dňa 29.09.2017 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 
v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
13. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/64, Trnava a xxxxxx xxxxxx, trvale 

bytom Strekov 404 požiadali dňa 09.10.2017 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20,21 v Trnave.   
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, 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, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.    
 
14. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava požiadali dňa 20.10.2017 o pridelenie 2-izbového 

bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.   
 
15. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 
20.10.2017 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.   
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16. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6013/32, Trnava požiadal dňa 

26.10.2017 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má 
záujem o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.   
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 14 – 16 neodporučila súhlasiť 
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
17. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Nerudova 6029/8, Trnava požiadala dňa 03.11.2017 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, 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, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.    
 
18. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Botanická 5636/25, Trnava požiadal dňa 06.11.2017 

o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
19. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Námestie sv. Mikuláša 5875/4, Trnava 

požiadali dňa 10.11.2017 o pridelenie 1-izbového bytu na nižšom podlaží na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20,21 v Trnave.   
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, 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, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.    
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
 
1. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadala dňa 

16.06.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 86, 4. podlažie na 
Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 31.07.2017.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s  opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.07.2020,  
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
c) Žiadosť o znovupridelenie bytu 

 
1. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6008/16, Trnava požiadala dňa 
11.10.2017 o znovupridelenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového  bytu č. 20, 2. podlažie 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy uplynula dňom 
30.09.2017.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so 
znovupridelením uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2020,  s možnosťou opakovaného 
uzavretia.  
 
d) Rôzne 
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1. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 04.10.2017 o doplnenie žiadosti 

o pridelenie nájomného bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má záujem aj 
o byt na Ulici V. Clementisa a zároveň netrvá na pridelení bytu na prízemí alebo 1. poschodí, 
môže byť aj vyššie poschodie.  
 
2. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6444/4 v Trnave požiadala dňa 

04.10.2017 o doplnenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Ulici J.G. Tajovského 
7951/20,21 v Trnave. Má záujem aj o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave. 
 
3. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica T. Tekela 16, Trnava požiadala dňa 23.10.2017 

o doplnenie žiadosti. Pôvodnú žiadosť mala na Ulicu J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. 
Má záujem o pridelenie bytu aj na Ulici V. Clementisa v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1 – 3 zobrala uvedenú 
informáciu na vedomie. 
 
4. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, , trvale bytom Ulica Spartakovská 6458/2 v Trnave 

požiadali dňa 23.10.2017 o prehodnotenie stavu pridelenia bytu.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
5. xxxxxx xxxxxx, bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 03.11.2017 
o doplnenie žiadosti o pridelenie bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. 
Pôvodne mala záujem o 1-izbový byt na uvedenej lokalite a na Ulici V. Clementisa na 
najvyššom podlaží. Do žiadosti chce doplniť záujem o garsónku,1,2-izbový byt na uvedených 
lokalitách. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
Bod 10) Nájomné byty pre potreby mesta 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
1. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Špačinská cesta 1565/101, Trnava a xxxxxx  xxxxxx, trvale 

bytom Veľké Vozokany 31 požiadali dňa 10.11.2017 o pridelenie 1,2-izbového bytu. Majú 
záujem o byt na Ulici V. Clementisa, Ulici Františkánskej a na Ulici J.G. Tajovského.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) rôzne  
 
1. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Seredská 3998/17, Trnava - Modranka požiadala dňa 
30.10.2017 o doplnenie žiadosti. Má záujem o 1,2-izbový byt na Ulici Františkánskej 7403/3 
v Trnave. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
Bod  11) 
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré neobsadila automobilová 
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti 
 



13 
 

a) Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy – podmienky spĺňajú 
 
1. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja bytom Ulica V. Clementisa 7685/79, Trnava  si 

podali žiadosť na pridelenie konkrétneho bytu  - č. bytu 13, 2. poschodí (3. podlažie), 2-
izbový na Ulici V. Clementisa  7685/80 v Trnave alebo voľný 3-izbový v lokalite na Ulici V. 
Clementisa 78-81v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 5,  proti 0 , zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  

 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy - podmienky spĺňajú 
 
1. xxxxxx xxxxxx  a xxxxxx xxxxxx, obaja  bytom Ulica V. Clementisa 7685/79, Trnava si 

podali dňa  16. 10. 2017 žiadosť na opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný 
nájom bytu č. 2, 1. podlaží, 2-izbový na Ulici  V. Clementisa 7685/79, Trnava .   
  

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 
30.11.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod 12)  
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 bytu PCA 
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. xxxxxx xxxxxx,  trvale bytom  Vinohradská 8/C, 921 01 Hlohovec si podala žiadosť na 

PCA Slovakia Trnava o pridelenie nájomného bytu na Ulici V. Clementisa  72-83 Trnava  79 
č. bytu 4, 2- izbový Trnava.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5,  proti 0 , zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
2. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Bíňovce 215, 919 07 Bíňovce si podala žiadosť na PCA 

Slovakia Trnava o pridelenie konkrétneho bytu č.13, 3. podlažie, 2-izbový na Ulici V. 
Clementisa  7685/80, Trnava. Zamestnávateľ odporučil pridelenie konkrétneho bytu č.13, 3. 
podlažie, 2-izbový na Ulici V. Clementisa  7685/80, Trnava.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5,  proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov z dôvodu nesplnenia zdokladovania príjmu za kalendárny 
rok 2016.  
  
Bod 13) 
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre predčasných a starobných 
dôchodcov 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov    

 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
 
1. xxxxxx xxxxxx , xxxxxx, xxxxxx xxxxxx si požiadala  dňa 27. 10. 2017 žiadosť 

o pridelenie nájomného bytu pre dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.   
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta 
schválenie výnimky z platného VZN č. 480 o nakladaní s nájomnými bytmi pre dôchodcov  
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta komisia 
bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.    
 
2. xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, menovaný si podal dňa 08. 11. 2017 žiadosť na 

pridelenie nájomného bytu pre dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave- 
garsónku.   
  

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
 
3. xxxxxx xxxxxx, nar. xx. xx. xxxx, bytom Ulica Andreja Kubinu 20, Trnava si dňa 06. 11. 
2017 požiadala o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave. Má 
byt v osobnom vlastníctve, ktorý chce predať. Nespĺňa podmienky pre zaradenie do 
zoznamu žiadateľov o nájomné byty pre dôchodcov v zmysle VZN č. 480/2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosť za člena domácnosti v NB V. Clementisa 6483/51 v Trnave  
 
1. xxxxxx xxxxxx,  trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave č. bytu 145/III. časť/ 

2. poschodie požiadala dňa 15.11.2017 o prihlásenie za člena domácnosti v nájomnom byte 
svojho druha – xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Banská 540/5, Turčianske Teplice.   
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zapísaním za 
člena domácnosti pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Banská 540/5, Turčianske Teplice na 
dobu určitú do 31.12.2018, s možnosťou opakovaného prihlásenia a podmienkou kladného 
stanoviska OE.   
 
Bod 14) Ostatné byty 
 
a) Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Okružná ulica 6497/7, Trnava požiadala dňa 25.10.2017 

o obnovenie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č.77, 7. podlažie na Okružnej ulici 6497/7 
v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 30.06.1999. Navrhujeme postúpiť žiadosť pani 
xxxxxx ako materiál na rokovanie MZ mesta Trnava dňa 12.12.2017. 
  
Komisia bytová hlasovaním (za 5,  proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
Bod 15)  
Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
a) Voľné byty v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave    

 
1.) č. bunky 108, izba č. 108, 1. poschodie - výmera 29,90 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Coburgova /7972/60C, Trnava na dobu 

určitú 3 mesiace, s možnosťou opakovaného predĺženia, najdlhšie po dobu 6 rokov. 
2.) č. bunky 102, izba č. 102 A a izba č. 102 B, 1. poschodie – výmera 36,70 m2  



15 
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú 3 mesiace, 

s možnosťou opakovaného predĺženia, najdlhšie po dobu 6 rokov. 
 
3.) č. bunky 3, izba č. 3, prízemie – výmera 29,90 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, trvale bytom gen. Goliána 6009/19, 
Trnava na dobu určitú 3 mesiace, s možnosťou opakovaného predĺženia, najdlhšie po dobu 
6 rokov. 
 
4.) č. bunky 204, izba č. 204, 2. poschodie – výmera 29,90 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Námestie sv. Mikuláša 5875/4, Trnava 
na dobu určitú 3 mesiace, s možnosťou opakovaného predĺženia, najdlhšie po dobu 6 rokov. 
 
5.) č. bunky 205, izba č. 205 A a izba č. 205 B, 2. poschodie – výmera 28,80 m2  

 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom obytnej miestnosti pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60A 
a xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Jablonec 208 na dobu určitú 3 mesiace, s možnosťou 

opakovaného predĺženia, najdlhšie po dobu 6 rokov. 
 
6.) č. bunky 302, izba č. 302 A a izba č. 302 B, 3. poschodie 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6444/4, Trnava na 

dobu určitú 3 mesiace, s možnosťou opakovaného predĺženia, najdlhšie po dobu 6 rokov. 
 
7.) č. bunky 106, izba č. 106 A a izba č. 106 B, 1. poschodie 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú 3 mesiace, 
s možnosťou opakovaného predĺženia, najdlhšie po dobu 6 rokov. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila v prípade neprevzatia 
súhlasu niektorého z vyššie uvedených v bode 1 – 7  na obytnú miestnosť ako náhradníčku 
xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava.   
 
b) Voľné byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
 

1.) Trnava, Malženická cesta 6965/1 
      č. bytu 6, 1. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila byt ponechať voľný.  
 
c)Voľné byty na Ulici Veterná 7336/18/C-F  

 
1.) Trnava, Ulica Veterná 7336/18/F  
     č. bytu 46, 1. podlažie, 1-izbový ŤZP-45,14 m² 
 

Komisia bytová hlasovaním (za  5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného ŤZP bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Sobotište 117 na dobu určitú do 

31.12.2027, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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2. Trnava, Ulica Veterná 7336/18/F 
    č. bytu č. 48, 1. podlažie, 1-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za  5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx,  trvale bytom Ulica Spartakovská 6458/2, Trnava na 

dobu určitú do 31.12.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Trnava, Ulica Veterná 7336/18/E 
      č. bytu 44, 4. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za  5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx,  trvale bytom Ulica Teodora Tekela 6478/3, Trnava na 

dobu určitú do 31.12.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
d) Voľné byty na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave  
 
1.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave  

   č. bytu 24, 2. podlažie, 2- izbový 
 

Komisia bytová hlasovaním (za  5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica A. Kubinu 3199/12, Trnava 
a xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica G. Dusíka 2782/8, Trnava na dobu určitú do 

31.12.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
e) Voľné byty na Ulici J.G. Tajovského 7951/21, Trnava 

 
1.) Ulica J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave 
      č. bytu 19, 2. podlažie, 1-izbový    
 
Komisia bytová hlasovaním (za  5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6021/54, Trnava 
a xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Horné Dubové 132 na dobu určitú do 31.12.2020, 

s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave 
      č. bytu 69, 3. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za  5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx,  trvale bytom Ulica Šafárikova 2837/9, Trnava na dobu 

určitú do 31.12.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave 
      č. bytu 58, 2. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za  5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.12.2020, 

s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou odovzdania obytnej miestnosti 
v Mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.   
 
4.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave 
     č. bytu 84, 4. podlažie, 1-izbový 
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Komisia bytová hlasovaním (za  5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Slovanská 1866/17, Trnava na dobu 

určitú do 31.12.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou odovzdania 
pôvodného 1-izbového bytu č. 26, 3. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave. 
 
f) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave  
 

1.) č. bytu 132, II. časť, 2. poschodie – výmera 44,10 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3617/93, Trnava na 

dobu určitú do  31.12.2027, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) č. bytu 109, II. časť, prízemie  - výmera 44,10 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do  31.12.2027, 

s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) č. bytu 108, II. časť, prízemie  - výmera 44,10 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do  31.12.2027, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
g)  Voľné byty na Ulici V. Clementisa 7685/72-83 v Trnave  
 

1.) Ulica V. Clementisa 7685/79 v Trnave (PCA)              
     č. bytu 4, 2. podlažie, 2-izbový                              
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Vinohradská 8/C, Hlohovec na dobu určitú 

najdlhšie do 31.12.2020, počas trvania pracovného pomeru v spoločnosti PCA Slovakia 
s.r.o. Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy. 
 
2.) Ulica V. Clementisa 7685/80 v Trnave                            
     č. bytu 13, 3. podlažie, 2-izbový                            
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica V. 

Clementisa 6450/22, Trnava na dobu určitú do  31.12.2020, s  možnosťou opakovaného 
uzavretia. 
 
Bod 16) 
Rôzne  
 
1. Sťažnosť na nájomcu NB na Ulici V. Clementisa 7683/72 xxxxxx xxxxxx, č. bytu 7, 4. 

podlažie, 2-izbový byt.   

 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
2. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava, opätovne požiadal o stretnutie u primátora Mesta 

Trnava, v zmysle nezaradenia do zoznamu žiadateľov na pridelenie obytnej miestnosti 
v Mestskej ubytovni na Coburgovej ulici.   
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
3. Sťažnosť na nájomcu NB na Ulici Františkánskej 7403/3 v  Trnave xxxxxx xxxxxx, č. 

bytu 20, 1. podlažie, 2-izbový byt.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
4. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica A. Kubinu 3194/6, Trnava požiadali 

dňa 06.07.2017 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.   
Oznamujeme členom komisie, že žiadosť p. xxxxxx postupujeme na rokovanie MZ mesta 
Trnava dňa 12.12.2017. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
5. Mgr. Ján Hábel  zo Strediska sociálnej starostlivosti Trnava požiadal komisiu bytovú, tri  

voľné obytné bunky v Mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave treba naďalej 
ponechať pre dočasné bývanie v čase rekonštrukcie bytového domu na Ulici gen. Goliána 
6002/3 v Trnave. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
Bod 17 ) 
Diskusia 

 
Bod 18 ) 
Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Agnesa Petková 
                 predsedníčka komisie, v.r. 
 
 
 

V Trnave, 29.11.2017 
Zapísal: Mgr. Miroslav Lackovič 
 


