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

konalo dňa 12.02.2018 
 

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 16.04.2018 o 15,00 
hod. a 28.05.2018 o 15,00 hod.  
Mgr. Ružena Maková, vedúca Odboru vzdelávania, športu a kultúry požiadala o možnosť 
vystúpiť na zasadnutí komisie bytovej, nakoľko dňa 12.02.2018 oznámila, že sa nemôže 
zúčastniť z dôvodu účasti na pohrebe a poverila zastupovaním Mgr. Marianu Gergelovú.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s vystúpením Mgr. 
Gergelovej na zasadnutí komisie.  
 
     Členovia komisie hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odsúhlasili nasledovný program 
zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
 
2. Rôzne  
 
3. Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
    a) Žiadosti o pridelenie bytu 
    b) Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy 
    c) Žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy 
    d) Žiadosti o zapísanie 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. 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 na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov  
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
     
8. Nájomné byty na Ulici Františkánska 7686/24 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  
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    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
    c) Rôzne 
 
10. Nájomné byty pre potreby mesta 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
11. Služobné byty 
    a) Žiadosti o pridelenie služobného bytu 
 
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      
     b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
     c) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti  
       
13. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre predčasných a starobných     
      dôchodcov 
      a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
      b) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
      c) Rôzne 
 
14. Reštituenti 
 
15. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava   
 
16. Diskusia 
 
17. Záver 
 
Bod 2)  
Rôzne 

 
1. Mgr. Gergelová z Odboru vzdelávania, športu a kultúry  vo svojom vystúpení žiadala 
riešiť problematiku školských bytov. 

 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) žiada Odbor vzdelávania, športu 
a kultúry predloženie žiadosti o stanovisko na najbližšie zasadnutie komisie. 

 
2. Mesto Trnava od r. 2017 participuje na zriadení a zabezpečení prevádzky Centra včasnej 

intervencie v Trnave (ďalej iba “CVI Trnava“) v zmysle Komunitného plánu sociálnych služieb 
mesta Trnava na roky 2016 – 2020. Participácia samosprávy na vybudovaní tejto novej 
sociálnej služby bola prerokovaná a schválená uznesením MZ mesta Trnava č. 732 z 
12.9.2017. V nadväznosti na uvedené vznikla požiadavka zabezpečiť pre CVI Trnava 
náhradné adekvátne priestory.    
Odbor právny a majetkový (OPaM) v súčinnosti s odborom sociálnym (OS) zmapoval 
disponibilné priestory vo vlastníctve Mesta Trnava, ktoré by boli vhodné na vyššie uvedený 
účel. Prakticky jediným vhodným priestorom je služobný byt v objekte bývalej ZŠ Mozartova 
10 v Trnave. Byt je v súčasnosti nevyužívaný. Vzhľadom na aktuálne i plánované budúce 
využitie objektu ZŠ ho odbor vzdelávania, športu a kultúry neplánuje využívať pre potreby 
bývania, čo vyjadril v písomnom stanovisku zo dňa 02.02.2018.  
Na základe vyššie uvedeného dovoľujeme si požiadať o súhlasné stanovisko Komisie 
bytovej:  
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- vyňatie služobného bytu v objekte bývalej ZŠ Mozartova 10 v Trnave z bytového 

fondu Mesta Trnava,  

- zmena účelu využitia priestorov služobného bytu pre potreby sociálnej služby – 

Centrum včasnej intervencie Trnava.  

Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s vyňatím 3-
izbového služobného bytu v objekte bývalej ZŠ Mozartova 10 v Trnave z bytového fondu 
a so zmenou účelu využitia priestorov služobného bytu pre potreby sociálnej služby – 
Centrum včasnej intervencie Trnava. 
 
3. V zmysle platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta 
Trnava boli povinní žiadatelia zo zoznamu uchádzačov na jednotlivé lokality do 31.01.2018 
zdokladovať príjem za kalendárny rok 2017. Z uvedeného dôvodu boli z jednotlivých 
zoznamov vyradení uchádzači, ktorí sú menovite uvedení v interných prílohách č. 2,3,4. 
Pani xxxxxx uvedená v internej prílohe č. 3 poradové číslo 32 priniesla potvrdenia 
k aktualizácii žiadosti dňa 12.02.2018. Dávame na zváženie komisii, či chce menovanú 
ponechať v zozname uchádzačov.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s vyradením 
žiadosti p. xxxxxx zo zoznamu uchádzačov pre nesplnenie termínu aktualizácie žiadosti. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
4. V zmysle platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta 
Trnava žiadatelia zo zoznamu uchádzačov na jednotlivé lokality do 31.01.2018 zdokladovali 
svoj príjem za kalendárny rok 2017. Uchádzači, ktorí sú menovite uvedení v internej prílohe 
č. 5 nespĺňajú výšku minimálneho príjmu. Z uvedeného dôvodu žiadame komisiu bytovú 
o odporučenie súhlasu s návrhom na výnimku z výšky minimálneho príjmu.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, 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 žiadateľov do zoznamu uchádzačov.    
 
5. Odbor sociálny, referát bytový pripravuje novelizáciu VZN č. 378 o nakladaní s bytmi vo 
vlastníctve mesta Trnava. V internej prílohe č. 6 prikladáme pracovnú verziu návrhu VZN, 
odporúčame členom komisie s uvedeným návrhom sa oboznámiť.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) zobrala na vedomie uvedený návrh 
novelizácie VZN s možnosťou pripomienkovania do 31.03.2018.  
 
6. Mgr. Jozef Pikna, požiadal o bližšie informácie k riešeniu sociálnej situácie pani xxxxxx 
xxxxxx. Mgr. Huňavá, vedúca odboru sociálneho bližšie informovala prítomných o vzniknutej 
situácii a možnosti riešenia p. xxxxxx. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) stanovisko Mgr. Huňavej zobrala na 
vedomie.   
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Bod 3) 
Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva  
 
a) Žiadosť o pridelenie bytu pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.  
 
Komisia 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. xxxxxx xxxxxx, Trnava požiadal dňa 04.01.2018 o pridelenie bytu pre sociálne slabšie 
vrstvy obyvateľstva.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
b) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava 
požiadali dňa 21.11.2017 o predĺženie nájomnej zmluvy na spoločný nájom 1-izbového bytu 
č. 14, 2 podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 
30.11.2017. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.11.2018. 
 
2. xxxxxx xxxxxx, Coburgova ulica 2262/78, Trnava požiadala dňa 15.11.2017 o predĺženie 
nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 7, 1. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 
v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 30.11.2017. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.11.2018. 
 
3. xxxxxx xxxxxx, Coburgova ulica 2253/64, Trnava požiadala dňa 20.11.2017 o predĺženie 
nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 30, 3. podlažie na Coburgovej ulici 2253/64 v  
Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola 30.11.2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.11.2018. 
 
4. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2262/78, Trnava 
požiadali dňa 11.01.2018 o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 6, 
2. podlažie, Coburgova ulica 2262/78 v  Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.03.2018. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2019. 
 
5. xxxxxx xxxxxx, Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 11.01.2018 o predĺženie 
nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 22, 2. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 
v Trnave. Nájomná zmluva je platná do 31.03.2018. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2019. 
 
6. xxxxxx xxxxxx, Malženická cesta 6965/1, Trnava a xxxxxx xxxxxx, Malženická 
cesta 6965/1, Trnava požiadali dňa 11.01.2018 o predĺženie nájomnej zmluvy na spoločný 
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nájom 1-izbového bytu č. 15, 2.podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave. Nájomná 
zmluva je platná do 31.03.2018. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.03.2019. 
 
7. xxxxxx xxxxxx, Coburgova ulica 2262/78, Trnava požiadala dňa 12.01.2018 o predĺženie 
nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 2, 1. podlažie na Coburgovej ulici 2262/78 
v Trnave. Nájomná zmluva je platná do 31.03.2018. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2019.    
 
8. xxxxxx xxxxxx, Saleziánska ulica 1723/11, Trnava požiadala dňa 22.11.2017 
o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č.26, 3. podlažie na Coburgovej 
ulici 2253/60,Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 30.11.2017. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na dobu určitú do 30.11.2018 s podmienkou úhrady dlhu správcovskej 
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. do konca mesiaca február 2018.    
 
9. xxxxxx xxxxxx, Námestie sv. Mikuláša 5874/4, Trnava požiadala dňa 21.12.2017 
o predĺženie nájomne zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 8, 1. podlažie na Námestí sv. 
Mikuláša 5875/4 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 31.12.2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.12.2018.    
 
10. xxxxxx xxxxxx, Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 26.01.2018 
o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 17, 2. podlažie, Malženická 
cesta  6965/1, Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.03.2018.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2019 po predložení splátkového 
kalendára.    
 
c) Žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, rodená Zemanová obaja bytom Coburgova ulica 
2253/62, Trnava požiadali dňa 19.01.2018 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 6, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť s obnovením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt.  
 
2. xxxxxx xxxxxx, Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadal dňa 19.01.2018 o obnovenie 
nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č.  1, 1. podlažie  na Malženickej ceste 6965/1 v 
Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 31.12.2017. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 2) neodporučila súhlasiť s obnovením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt.    
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d) Žiadosti o zapísanie za člena domácnosti 
 
1. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, Coburgova ulica 2262/78, Trnava požiadali dňa 
29.01.2018 o zapísanie za člena domácnosti  xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ktorý je občan Srbskej 
republiky, má prechodný pobyt na Rastislavovej ulici 256/2, Nitra Mlynárce, dátum platnosti 
do 28.08.2019.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 1) odporučila súhlasiť so zapísaním za 
člena domácnosti pre xxxxxx xxxxxx xxxxxx, prechodne bytom Rastislavova 256/2, Nitra 
Mlynárce na dobu určitú do 28.08.2019.    
 
Bod 4) 
Nájomné 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, Ulica Lomonosovova 2796/3, Trnava požiadala dňa 06.12.2017  o 
pridelenie 1-izbového bytu na Coburgovej ulici 7972/60/A-C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
 
1. xxxxxx xxxxxx, Coburgova ulica 7972/60/A,Trnava požiadal dňa 17.01.2018 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 6, 3. podlažie na 
Coburgovej ulici 7972/60/A v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.04.2018.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.04.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.  
 
2. xxxxxx xxxxxx, Ulica gen. Goliána 6009/22, Trnava požiadala dňa 29.01.2018 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového  bytu č. 5, 3. podlažie 
Coburgova ulica 7972/60/A, Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy je do 28.02.2018.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, 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 28.02.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia.   
 
Bod 5) 
Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
 
a)   Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti  

 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 

 
1. xxxxxx xxxxxx  a xxxxxx xxxxxx, obidvaja trvale bytom Trnava  požiadali dňa 10.01. 
2018 o pridelenie obytnej miestnosti.  
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2. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa  83, Trnava a xxxxxx xxxxxx xxxxxx, 
požiadali dňa 10. 01. 2018 na spoločný nájom o  pridelenie obytnej miestnosti v mestskej 
ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
3. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obidvaja trvale bytom Trnava požiadali dňa               
24. 01.2018 o pridelenie obytnej miestnosti  - dvojbunky na nižšom poschodí. Momentálne 
bývajú v Mestskej ubytovni na Ulici Coburgovej 2267/27 v Trnave č. bunky 308, 3. podlažie.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, 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 

 
1. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 10.01.2018 o pridelenie obytnej 

miestnosti v Mestskej ubytovni na Ulici Coburgova 2267/27, Trnava.  
  
2. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava  (od 13. 12. 2017) a xxxxxx xxxxxx xxxxxx, trvale 
bytom Potočná 5956/12, Biely Kostol požiadali dňa 10.01.2018 o pridelenie obytnej 
miestnosti v Mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
3. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom  Ulica Spartakovská 6458/2, Trnava  a xxxxxx xxxxxx,  
bytom Coburgova ulica 2253/68, Trnava požiadali dňa 30.01.2018 o pridelenie obytnej 
miestnosti v Mestskej ubytovni  na Coburgovej ulici 2267/27 Trnava.  
 
4. xxxxxx xxxxxx, trvalý pobyt Coburgova ulica 7972/60 A, Trnava a xxxxxx xxxxxx,  trvalý 
pobyt Trnava požiadali dňa 31.01.2018 o pridelenie obytnej miestnosti na Coburgovej ulici 
2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-4 neodporučila 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 sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Veterná 7336/18/D, Trnava 
požiadali dňa 11.01.2018 o väčší  1-izbový nájomný byt č. 21 na Ulici  Veternej  7336/18/D 
v Trnave.  
 
2. xxxxxx xxxxxx, Ulica gen. Goliána 6016/36, Trnava požiadala dňa 17.01.2018  
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 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. 
 
3. xxxxxx xxxxxx, Trnava požiadala dňa 01.02.2018 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici 
Veterná 7336/18/C-F, Trnava.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 7, 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 na ŤZP byt 
 
1. xxxxxx xxxxxx, Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava požiadala dňa 26.01.2018 o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom ŤZP bytu  č. 1, 1. podlažie na Ulici Veterná 7336/18/C 
v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.04.2018.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, 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 pre občana s ŤZP  na dobu určitú do 30.04.2019, s možnosťou opakovaného 
uzavretia.   
 
Bod 7) 
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 Koniarekova 5870/12, Trnava požiadala dňa 
09.01.2018 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Má záujem 
o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa.  
 
2. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6444/5, Trnava požiadal dňa 
10.01.2018 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Má záujem 
o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa.  
 
3. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 12.01.2018 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.  
 
4. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3616/70, Trnava a xxxxxx xxxxxx, 
trvale bytom Trnava požiadali dňa 25.01.2018 o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave. Žiadajú o spoločný nájom bytu. Majú záujem aj o pridelenie 
bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
5. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Botanická 5685/9, Trnava požiadala dňa 31.01.2018 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Má záujem aj 
o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-5 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 v zmysle 
VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
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1. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadala dňa 
31.01.2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 11, 2. podlažie na 
Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.03.2018.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
Bod 8) 
Byty na Ulici Františkánskej 7686/24 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 xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja  trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3 
v Trnave požiadali dňa 18.01.2018 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici Františkánskej 
7686/24 v Trnave. Majú záujem o konkrétny 3-izbový byt č. 32 na Ulici Františkánskej 
7686/24 v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
2. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava a xxxxxx xxxxxx, 
trvale bytom Dolný Lopašov 180 požiadali dňa 20.12.2017 o spoločný nájom 3-izbového bytu 
na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave. Majú záujem o konkrétny 3-izbový byt č. 32 na 
Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) 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 v zmysle 
VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadala dňa   
31.01.2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 20, 2. podlažie na 
Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.03.2018. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
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Bod 9) 
Byty na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 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 Trnava požiadala dňa 12.01.2018 o pridelenie 1,2-izbového 
bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má záujem aj o pridelenie bytu na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
2. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Kočišské 6387/15, Trnava požiadal dňa 15.01.2018  
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
3. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava a xxxxxx xxxxxx, trvale 
bytom Vikartovce 295 požiadali dňa 18.01.2018 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.    
 
4. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava požiadala dňa 
24.01.2018 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má 
záujem o byt na Ulici V. Clementisa. 
 
5. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Jána Hlubíka 7471/30, Trnava požiadala dňa 
29.01.2018 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má 
záujem aj o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) v bode 4-5 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. 
 
6. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica J. Kráľa 
693/13, Štrba požiadali dňa 31.01.2018 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
7. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Trnava požiadali dňa 10.01.2018  
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Majú záujem  aj 
o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa.  
  
8. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6444/4, Trnava požiadala dňa 
18.01.2018 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.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) v bode 6-8 neodporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
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b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
 
1. xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Ulica J. G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
24.01.2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 12, 2. podlažie na 
Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 28.02.2018.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt z dôvodu uvoľnenia uvedeného bytu pre potreby 
mesta. Menovanej bude pridelený náhradný nájomný byt. 
 
2. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, 
Trnava požiadali dňa 24.01.2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na        1-izbový 
byt č. 81, 4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy 
je do 31.03.2018.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
c)Rôzne 
 
1. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica Spartakovská 6458/2, Trnava 
požiadali dňa 28.12.2017 o znovuprehodnotenie žiadosti o pridelenie 1,2-izbového 
nájomného bytu v lokalitách J.G.Tajovského, Ulica Františkánska príp. Ulica V. Clementisa v 
Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
2. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 19.01.2018 o doplnenie žiadosti 
o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má záujem aj 
o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
3. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Ivana Krasku 4240/3, Trnava požiadala dňa 
29.01.2018 o dopísanie dcéry na žiadosť o pridelenie nájomného bytu. Majú záujem aj 
o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
Bod 10) 
Byty pre potreby mesta 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
1. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadala dňa 
10.01.2018 o pridelenie 1,2-izbového bytu s balkónom.  
 
2. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Školská 40, Lazany požiadala dňa 10.01.2018 o pridelenie 
1-izbového bytu.  
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3. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Jána Hlubíka 7471/30, Trnava požiadala dňa 
24.01.2018 o pridelenie bytu pre potreby mesta.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-3 odporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
4. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica Juh 1049/3, Vranov nad 
Topľou požiadali dňa 31.01.2018 o pridelenie nájomného bytu pre potreby mesta. Majú 
záujem o 2,3-izbový byt.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila žiadosť po doplnení 
dokladov prerokovať na najbližšom zasadnutí komisie. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxxx xxxxxx, Veterná 7336/18/F, Trnava požiadala dňa 18.01.2018 o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu  pre potreby mesta č. 51, 2. podlažie 
na Ulici Veterná 7336/18F v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.03.2018. 
 
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 31.03.2021 počas 
trvania pracovného pomeru vo Fakultnej nemocnici Trnava, s možnosťou opakovaného 
uzavretia. 
 
Bod 11) 
Služobné byty 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie služobného bytu 
 
1. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Horné Orešany 99 požiadal dňa 26.01.2018 riaditeľa 
Základnej školy s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava o pridelenie služobného 
bytu.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s pridelením 
služobného bytu na dobu určitú 1 rok.  
 
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 - 
podmienky spĺňajú.  
 
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  Poronda 23,  919 26 Zavar požiadala dňa 18.12.2017 
o pridelenie 2-izbového bytu  č. 38, 3. podlažie na Ulici V. Clementisa  7685/83 v Trnave.  
Zamestnávateľ odporučil pridelenie konkrétneho bytu č. 38, 2- izbový, 3. podlažie na Ulici V. 
Clementisa 7685/83 Trnava.   
 
2. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Poštová ulica 1317/87, Tornaľa 
požiadali dňa 25.01.2018 o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave. 
Zamestnávateľ odporučil pridelenie konkrétneho bytu č. 7, 4. podlažie, 2-izbový na Ulici V. 
Clementisa  7683/72, Trnava.  
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3. xxxxxx xxxxxx, bytom Ulica S. Jurkoviča  1204/24, Senica požiadala dňa 02.02.2018 
o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave. Zamestnávateľ odporučil pridelenie 
konkrétneho bytu č. 4, 2- izbový, 2. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/79 Trnava.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-3 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 v zmysle 
VZN č. 378 o  nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel.  
 
1. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/79, Trnava požiadala dňa        
29.01. 2018  o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 8, 4. podlažie na 
Ulici V. Clementisa 7685/79 v Trnave.  Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.03.2018. 
  
Komisia bytová hlasovaním (za  6, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.202, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.   
 
2. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/79, Trnava požiadala dňa       
31.01.2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 6, 3. podlažie na Ulici 
V. Clementisa 7685/79 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.03.2018.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za  6, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.   
 
c) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti  
 
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 V. Clementisa 7683/75,  Trnava   č. bytu 28, 2. 
podlažie, 2 – izbový požiadala dňa 10. 01. 2018 o prihlásenie za členov domácnosti: 
xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica J. Slottu 12, Trnava, xxxxxx xxxxxx,  trvale bytom  Ulica J. 
Slottu 12, Trnava. Prihlásenie za členov domácnosti žiada na dobu určitú od 01.03.2018 – do 
31.12.2018.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zapísaním za 
člena domácnosti pre xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica J. Slottu 12, 
Trnava na dobu určitú do 31.12.2018.     
 
2. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/76, Trnava  požiadala dňa      24. 
01.2018 o prihlásenie za člena domácnosti do bytu č. 41, 4. podlažie, 2-izbový na Ulici V. 
Clementisa 7683/76 Trnava : xxxxxx xxxxxx,  xxxxxx xxxxxx. Prihlásenie za členov 
domácnosti na dobu počas platnosti nájomnej zmluvy do 30. 11. 2019. 
   
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zapísaním za 
člena domácnosti pre xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx počas platnosti nájomnej zmluvy do 
30.11.2019.  
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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, trvale bytom Ulica Terézie Vansovej 2960/18, Trnava požiadal dňa     
12.01.2018 o pridelenie garsónky na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za  7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
 
2. xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 6449/20, 
Trnava  požiadali písomne  listom  dňa 11. 12. 2017 a opätovne na sekretariát primátora dňa          
08.01.2018 o pridelenie nájomného bytu pre dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
3. xxxxxx xxxxxx, bytom Ulica Juraja Slottu 6545/3, Trnava požiadala dňa 24.01.2018 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
4. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Juraja Slottu 6475/40, Trnava požiadala dňa       
31.01.2018 o pridelenie garsónky pre dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
b) Žiadosť na zapísanie za člena domácnosti v NB V. Clementisa 6483/51 v Trnave  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
 
1. xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave č. garsónky  76 /I. 
časť/ 8. poschodie požiadala dňa 27. 11. 2017 o prihlásenie za člena domácnosti 
v nájomnom byte svojho druha – xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Dolné Dubové 
č. 4.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zapísaním za 
člena domácnosti pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Dolné Dubové č. 4 na dobu určitú 1 rok, 
s možnosťou opakovaného prihlásenia.  
 
c) Rôzne 
 
1. xxxxxx xxxxxx, starobná dôchodkyňa dňa 18. 12. 2017 požiadala o vyradenie zo 
zoznamu uchádzačov o pridelenie nájomného bytu pre starobných a predčasne starobných 
dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave. Bývanie má vyriešené. 
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Komisia  bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie a súhlasila s vyradením zo zoznamu uchádzačov. 
 
Bod 14) 
Reštituenti 
 
Odbor právny a majetkový v zmysle pracovného stretnutia dňa 07.02.2018 požiadal 
v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou bytového domu na Ulici gen. Goliána 6002/3 
v Trnave o vystavenie súhlasov na bytové náhrady. Mesto Trnava bude požadovať dotáciu 
od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky približne v apríli tohto roka. 
K žiadosti o dotáciu bude potrebné zdokladovať súhlasy na bytové náhrady pre jednotlivých 
reštituentov aj s číslami bytov v zmysle uznesenia MZ č. 499 zo dňa 15.11.2016.    
 
1.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave 
     č. bytu 11, 4. podlažie, 1-izbový – xxxxxx xxxxxx 
 
2.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave 
     č. bytu 14, 5. podlažie, 1-izbový – xxxxxx xxxxxx 
 
3.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave 
     č. bytu 15, 5. podlažie, 3-izbový – xxxxxx xxxxxx 
 
4.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave 
     č. bytu 16, 6. podlažie, 2-izbový – xxxxxx xxxxxx 
 
5.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave 
     č. bytu 17, 6. podlažie, 2-izbový – xxxxxx xxxxxx 
 
6.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave 
     č. bytu 18, 6. podlažie, 2-izbový – xxxxxx xxxxxx  
 
7.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave 
     č. bytu 19, 7. podlažie, 2-izbový –  xxxxxx xxxxxx 
 
8.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave 
     č. bytu 20, 7. podlažie, 2-izbový –  xxxxxx xxxxxx 
 
9.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave 
     č. bytu 21, 7. podlažie, 2-izbový –  xxxxxx xxxxxx 
 
10.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave 
     č. bytu 22, 8. podlažie, 2-izbový –  xxxxxx xxxxxx 
 
11.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave 
     č. bytu 23, 8. podlažie, 2-izbový – xxxxxx xxxxxx 
 
12.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave 
     č. bytu 24, 8. podlažie, 2-izbový – xxxxxx xxxxxx  

 
Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s vystavením 
súhlasov na bytové náhrady pre jednotlivých reštituentov s konkrétnymi číslami bytov 
v zmysle uznesenia MZ č. 499/2016. 
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Bod 15)  
Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
Členom komisie bolo oznámené, že nájomné byty pre potreby mesta sú v súčasnosti 
obsadené nájomníkmi. Nakoľko máme väčší počet žiadateľov o pridelenie nájomných bytov 
pre potreby mesta je potrebné vo verejnom záujme mesta prideliť žiadateľom uvoľnené byty 
na dobu určitú 1 rok. 
 
a) Voľné byty v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave  

 
1.) č. bunky 304, izba č. 304, 3. poschodie - výmera 29,90 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/64, Trnava na 
dobu určitú 3 mesiace, s možnosťou opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy najdlhšie po 
dobu 6 rokov. 
 
2.) č. bunky 208, izba č. 208, 2. poschodie – výmera 29,90 m2  

 
Komisia bytová hlasovaním (za 7,  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 uzavretia nájomnej zmluvy najdlhšie po dobu 6 rokov. 
 
b) Voľné byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva  
 
1.) Trnava, Ulica Malženická cesta 6965/1 
      byt č. 6, 1. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 28.02.2019.  
 
c) Voľné byty na Ulici Veterná 7336/18/C-F 
 
1.) Trnava, Ulica Veterná 7336/18/D 
      byt č. 23, 3. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na základe 
schválenej výnimky primátorom mesta na nájom uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale 
bytom Saleziánska ulica 6733/24, Trnava na dobu určitú do 28.02.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2.) Trnava, Ulica Veterná 7336/18/D 
      byt č. 21, 2. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/D, 
Trnava na dobu určitú do 28.02.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia a s podmienkou 
odovzdania doteraz užívaného 1-izbového bytu č. 19 na Ulici Veternej 7336/18/D v Trnave. 
 
d) Voľné byty na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 
 
1.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave 
     č. bytu 69, 3. podlažie, 1-izbový 
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a) Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava  na 
dobu určitú, najdlhšie do 28.02.2019, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa 
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 6,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila, ak voľný 1-izbový byt 
uvedený v bode 15, písm. d bod 1 neprevezme xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica 
Františkánska 7686/24, Trnava, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, 
trvale bytom Ulica gen. Goliána 6016/36, Trnava na dobu určitú do 28.02.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica J. G. Tajovského 7951/20 v Trnave 
     č. bytu 84, 4. podlažie, 1-izbový 
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Školská 40, Lazany na dobu určitú, 
najdlhšie do 28.02.2019, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa Základná 
škola, Ulica Maxima Gorkého 2055/21, Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 6,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila, ak voľný 1-izbový byt 
uvedený v bode 15, písm. d bod 2 neprevezme xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Školská 40, 
Lazany vydať súhlas na základe schválenej výnimky primátorom mesta na nájom uvedeného 
bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica A. Kubinu 3201/27, Trnava na dobu určitú do 
28.02.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave 
     č. bytu 1, 1. podlažie, 2-izbový 
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, 
Trnava na dobu určitú do 28.02.2021 s podmienkou odovzdania doteraz užívaného 2-
izbového bytu č. 12, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21, Trnava, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
odovzdaného 2-izbového bytu č. 12, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21, Trnava 
pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Seredská 3998/217, Trnava - Modranka na dobu 
určitú, najdlhšie do 28.02.2021, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa  
Mestský úrad v Trnave, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
4.) Ulica J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave 
     č. bytu 19, 2. podlažie, 1-izbový 
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Jána Hlubíka 7471/30, Trnava  na 
dobu určitú, najdlhšie do 28.02.2019, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa 
Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. uč. Tovarišstva v Trnave, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila, ak voľný 1-izbový byt 
uvedený v bode 15, písm. d bod 4 neprevezme xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Jána 
Hlubíka 7471/30, Trnava vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx a xxxxxx 
xxxxxx, obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava na dobu určitú do 28.02.2021, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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e) Voľné byty na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave  
 
1.) Ulica Františkánska 7403/3 v Trnave 
     č. bytu 18, 3. podlažie, 2-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica gen. 
Goliána 6013/32, Trnava na dobu určitú do 28.02.2021, s možnosťou opakovaného 
uzavretia. 
 
f) Voľné byty na Ulici Františkánska 7686/24 v Trnave 
 
1.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave  
     č. bytu 37, 4. podlažie, 2- izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6,  proti  0, zdržal sa 1) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica gen. Goliána 
6009/19, Trnava na dobu určitú do 28.02.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave 
     č. bytu 32, 3. podlažie, 3-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica 
Františkánska 7403/3, Trnava na dobu určitú do 28.02.2021, s podmienkou odovzdania 
doteraz užívaného bytu a možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
g) 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 6,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Na hlinách 
7028/31/A, Trnava na dobu určitú do 28.02.2028, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) č. bytu 108, II. časť, prízemie  - výmera 44,10 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Lomonosovova 2796/4, Trnava na 
dobu určitú do 28.02.2028, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) č. bytu 179, V. časť, 1. poschodie – výmera 44,10 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Hlavná ulica 20/54, Trnava na dobu určitú 
do 28.02.2028, s možnosťou opakovaného uzavretia a s podmienkou odovzdania doteraz 
užívaného  1-izbového bytu č. 20, 7. podlažie na Ulici gen. Goliána 6000/1 v Trnave. 
 
4.) č. bytu 72, I. časť, 7. poschodie –výmera 44,10 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Hlboká 5943/13, Trnava na dobu 
určitú do 28.02.2028, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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5.) č. bytu 67, I. časť, 7. poschodie – výmera 44,10 m2 
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3616/96, Trnava na 
dobu určitú do 28.02.2028, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila, ak voľný 1-izbový byt 
uvedený v bode 15, písm. g bod 1-5 neprevezmú vybraní uchádzači vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Zelenečská ulica 5929/57, Trnava na dobu 
určitú do 28.02.2028, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c) Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila, ak voľný 1-izbový byt 
uvedený v bode 15, písm. g bod 1-5 a bod 5 b neprevezmú vybraní uchádzači vydať súhlas 
na nájom uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Špačinská cesta 648/62,  Trnava 
na dobu určitú do 28.02.2028, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
h)  Voľné byty na Ulici V. Clementisa 7685/72-83 v Trnave  
 
1.) Ulica V. Clementisa 7685/79 v Trnave                 
      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 xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica S. Jurkoviča 1204/24, Senica na dobu 
určitú, najdlhšie do 28.02.2021, počas trvania pracovného pomeru v spoločnosti PCA 
Slovakia s.r.o. Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
         
2.) Ulica V. Clementisa 7685/80 v Trnave                           
     č. bytu 13, 3. podlažie, 2-izbový                           
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Špačinská cesta 1565/101, Trnava a xxxxxx 
xxxxxx, trvale bytom Veľké Vozokany 31 na dobu určitú, najdlhšie do 28.02.2019, počas 
trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa  Základná umelecká škola M. Sch. 
Trnavského v Trnave, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila, ak voľný 1-izbový byt 
uvedený v bode 15, písm. h bod 2 neprevezme xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Špačinská cesta 
1565/101, Trnava a xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Veľké Vozokany 31 vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Ulica Tehelná 5719/23, Trnava na dobu 
určitú do 28.02.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica V. Clementisa 7683/72 v Trnave              
     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 xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, obaja trvale bytom Poštová ulica 
1317/87, Tornaľa na dobu určitú, najdlhšie do 28.02.2021, počas trvania pracovného pomeru 
v spoločnosti PCA Slovakia s.r.o. Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
        
4.) Ulica V. Clementisa 7685/83 v Trnave               
     č. bytu 38, 3. podlažie, 2-izbový                             

 
Komisia bytová hlasovaním (za 7,  proti  0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx xxxxxx, trvale bytom Poronda 23, Zavar na dobu určitú, najdlhšie 
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do 28.02.2021, počas trvania pracovného pomeru v spoločnosti PCA Slovakia s.r.o. Trnava, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
Bod 16 ) 
Diskusia 
 
Bod 17 ) 
Záver 
 
Na záver Mgr. Agnesa Petková, predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť a za spoluprácu. Ďalšie rokovanie komisie sa bude konať dňa 16.04.2018 o 15,00 
hod., Mgr. Agnesa Petková ukončila rokovanie komisie. 
          
 
 
                    
                                                                                       Mgr. Agnesa Petková 
             predsedníčka komisie 
 
 
V Trnave dňa, 19.02.2018 
Zapísal: Mgr. Miroslav Lackovič 
 
 


