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

konalo dňa 25.09.2017 

 
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. 
 
     Členovia komisie hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odsúhlasili nasledovný program 
zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
 
2. Rôzne 
 
3. Kontrola úloh  
 
4. Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
    a) Nové žiadosti o pridelenie bytu pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
    b) Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy 
    c) Žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy 
     
5. Nájomné byty na Coburgovej ulici 60 A-C v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov 
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
6. Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti  
    b) Žiadosť o zapísanie za člena domácnosti 
 
7. Nájomné byty na Ulici Veternej 18 C - F v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov  
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
     
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 Františkánska 7686/24 v Trnave 
    a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
    b) Žiadosť o výmenu bytu 
     
10. Nájomné byty na Ulici J. G. Tajovského 20 a 21 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
    c) Žiadosť o výmenu bytu 
    d) Rôzne 
 
11. Nájomné byty pre potreby mesta 
     a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
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12. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré neobsadila automobilová     
     spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti. 

a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
c) Žiadosti o znovupridelenie bytu 
d) Rôzne 
 

13. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré obsadila automobilová     
     spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti. 
     a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
       
14. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre predčasných a starobných             
dôchodcov 
      a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
   
15. Ostatné byty  

 a) Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy 
 
16. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava   
 
17. Diskusia 
 
18. Záver 
 
Predsedníčka komisie Mgr. Agnesa Petková oznámila všetkým prítomným, že budúce 
zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 20.11.2017 o 15,00 hod. 
Prítomným členom predsedníčka komisie oznámila výšku priznaných odmien za rok 2016, 
pri výpočte sa vychádzalo z počtu účastí na zasadnutí komisie.  
 
Bod 2) Rôzne 
 
1. Finančná komisia MZ mesta Trnava požiadala dňa 03.07.2017 Komisiu bytovú MZ 

mesta Trnava o stanovisko, či vydá súhlas na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy pre xxxxxx  
pri právoplatnom rozhodnutí súdu o vyprataní bytu, ktoré bolo pozastavené viceprimátorom 
Mgr. Lančaričom a pri platení pravidelných platieb nájomného žiadateľkou.   
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s uzatvorením 
novej nájomnej zmluvy, odporúča pokračovať v exekučnom konaní.  
 
2. xxxxxx, trvale bytom Ulica Limbova 6051/3, Trnava požiadal dňa 19.07.2017 

o poskytnutie pomoci pri riešení bytového problému.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila riešiť na budúcom 
zasadnutí komisie 
 
3. xxxxxx, trvale bytom Trojičné námestie 7, Trnava požiadala dňa 20.07.2017 o adekvátnu 

bytovú náhradu z dôvodu odpredaja nehnuteľnosti na Trojičnom námestí v Trnave. Podľa 
kúpnej zmluvy 466/2016 zo dňa 20.05.2016 všetky práva, záväzky a povinnosti prešli na 
nového majiteľa nehnuteľnosti. Pokiaľ pani xxxxxx bude mať záujem o pridelenie nájomného 
bytu, radi jej poskytneme základné poradenstvo vo veci prideľovania nájomných bytov . 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
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4. xxxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6460/4, Trnava bol Komisiou bytovou MZ mesta 

Trnava dňa 26.06.2017 pridelený 3-izbový byt č. 22, 3. podlažie na Ulici V. Clementisa 
7685/81 v Trnave. Primátor mesta súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy nepodpísal, 
z tohto dôvodu dávame uvedený byt do voľných bytov na pridelenie záujemcovi. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
Bod 3) Kontrola úloh 

 
1. k bodu  8) písm. a) bod 2  zo dňa 26.06.2017 

 
xxxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava dňa 24.05.2017 požiadala 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 3, 2. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7686/24 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 31.07.2017.  
Komisia bytová si vyžiadala stanovisko Odboru právneho a majetkového, v zmysle 
stanoviska môže byť nájomná zmluva uzatvorená na jeden rok.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy pre xxxxxx na uvedený byt na dobu určitú do 31.07.2018, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 

 
2. k bodu  14) bod 2  zo dňa 26.06.2017 
 

PhDr. Miloš Krištofík v zmysle ústneho podnetu nájomníkov na Ulici Veternej  7336/18C-F 
v Trnave z dôvodu podozrenia zdržiavania sa dílerov s návykovými látkami požiadal 
o stanovisko Mestskej polície Trnava, či v danej lokalite boli  zaznamenané výjazdy 
príslušníkov Mestskej polície a spísané úradné záznamy z hliadkovej činnosti k danej 
problematike.  
Mestská polícia vo svojom stanovisku zo dňa 04.07.2017 uvádza, že k dátumu 03.07.2017 
v rokoch 2016 a 2017 nebol evidovaný žiaden výjazd na predmetnú adresu, ktorý by priamo 
či nepriamo súvisel s drogovou činnosťou. V oblasti drogovej trestnej činnosti má mestská 
polícia obmedzené možnosti, pri hliadkovej činnosti zameria svoju pozornosť na predmetnú 
lokalitu. Zo stanoviska tiež vyplýva, že v prípade ak majú obyvatelia konkrétne informácie 
súvisiace s distribúciou drog, je nutné obrátiť sa na Obvodné oddelenie PZ SR Trnava so 
sídlom na Starohájskej ulici. 
.   
Komisia bytová  hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0 ) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
3. k bodu 14) bod 3 zo dňa 26.06.2017 
 
Dňa 18.09.2017 sme elektronickou poštou obdržali oznámenie od správcovskej spoločnosti 
STEFE Trnava, s.r.o. o odstránení problému s dodávkou teplej vody na 3-izbovom byte č. 
25, 3. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/81 v Trnave. Problém bol odstránený, osobne 
preverený priamo v byte dňa 09.08.2017 správcom bytového domu. 
 
Komisia bytová  hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0 ) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
4. k bodu  14)  bod 4  zo dňa 26.06.2017 
 

PhDr. Miloš Krištofík predniesol požiadavku doložiť aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa 
xxxxxx, trvale bytom Ulica Okružná 293/16, Dubnica nad Váhom, či trvá pracovný pomer. 
Pán xxxxxx dňa 19.07.2017 potvrdenie predložil.   
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Komisia bytová  hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0 ) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
Bod 4) 
Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva  
 
a) Žiadosti 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, Kočišské 6387/5, Trnava si 04.09.2017 podal žiadosť  o byt pre sociálne slabšie 

vrstvy obyvateľstva.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
2. xxxxxx, Ulica Botanická 5638/22, Trnava si  12.09.2017 podala žiadosť o pridelenie bytu 

pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1- 2 odporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky v zmysle 

Príkazu primátora mesta č. 5/2008 o postupe pri nakladaní s bytmi vyčlenenými pre sociálne 
slabšie vrstvy obyvateľstva: 
 
1. xxxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 30.06.2017 o pridelenie bytu pre sociálne 

slabšie vrstvy obyvateľstva.  
 
2. xxxxxx, Zelenečská ulica 5954/97, Trnava si  13.09.2017 podala žiadosť o byt pre 

sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 neodporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov, nakoľko evidujeme dlh. 
 
b) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxxx, Coburgova ulica 2253/62, Trnava si 31.07.2017 podala žiadosť o predĺženie 

nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 7, 2. podlažie na Coburgovej ulici 2253/62 
v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do  31.10.2017. 
 

Komisia bytová hlasovaním (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
platnosti nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.10.2018, 
s možnosťou opakovaného predĺženia.  
 
2. xxxxxx, Coburgova ulica 2253/64, Trnava si 09.08.2017 podala žiadosť o predĺženie 

nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 29, 3. podlažie na Coburgovej ulici 2253/64 
v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do  30.09.2017. 
 
3. xxxxxx a xxxxxx, obaja bytom Coburgova ulica 2253/64, Trnava si 09.08.2017 podali 
žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 12, 2. podlažie na 
Coburgovej ulici 2253/64 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
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4. xxxxxx a xxxxxx,  obaja bytom Coburgova ulica 2253/62 v Trnave si 10.08.2017  podali 

žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1- izbového bytu č. 8, 2. podlažie na 
Coburgovej ulici 2253/62 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
5. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadali dňa 

25.08.2017 o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 21 na  
Malženickej ceste 6965/1 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
6. xxxxxx a xxxxxx, obaja bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava si 4.9.2017 podali 

žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 24, 2. podlažie na 
Malženickej ceste 6965/1 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2-6 odporučila súhlasiť 
s predĺžením platnosti nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 
30.09.2018, s možnosťou opakovaného predĺženia.  
 
7. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2253/66, Trnava si 18.09.2017 

podali žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 10, 1. podlažie na 
Coburgovej ulici 2253/64 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.11.2017. 
 
8. xxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/68, Trnava požiadal dňa 18.09.2017 

o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 25, 3. podlažie pre sociálne 
slabšie vrstvy obyvateľstva na Coburgovej ulici 2253/60 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy 
je do 30.11.2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 7-8 odporučila súhlasiť 
s predĺžením platnosti nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 
30.11.2018, s možnosťou opakovaného predĺženia.  
 
c) Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 22.06.2017 

o obnovenie platnosti nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 5, 1. podlažie na Malženickej ceste 
6965/1 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy bola do 31.07.2016.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s obnovením 
nájomnej zmluvy na dobu určitú do 30.09.2018.  
 
Bod 5) 
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, Coburgova ulica 7972/60/C, Trnava si 23.06.2017  podal žiadosť   o pridelenie 1-

izbového bytu na Coburgovej ulici 7972/60/C v Trnave.  
 
2. xxxxxx, Trnava a xxxxxx, Coburgova ulica 2262/78, Trnava si 09.08.2017 podali žiadosť 

na 1-izbový alebo 2-izbový nájomný byt na Coburgovej ulici  7972/60 A-C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1- 2 odporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
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Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 

v zmysle VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
3. xxxxxxx, Zelenečská ulica 2718/53, Trnava si 06.07.2017 podal žiadosť o pridelenie 1- 

izbového nájomného bytu na Coburgovej ulici 7972/60/C,Trnava.  
 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxxxx, Ulica Čajkovského 5797/54, Trnava a xxxxxx, Coburgova ulica 7972/60/C, 

Trnava si 03.08.2017 podali žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1- 
izbového bytu č. 22, 3. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60/C  v Trnave. Platnosť nájomnej 
zmluvy je do 30.09.2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2020,  
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
2. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 7972/60/A, Trnava si 18.09.2017 

podali žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 3, 2. 
podlažie na Coburgovej ulici 7972/60/A v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 
30.09.2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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 30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod 6) 
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 v 
zmysle VZN č.480. 
 
1. xxxxxx, trvale bytom Trnava, požiadala dňa 28.06.2017 o pridelenie obytnej miestnosti 

v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
2. xxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/64, Trnava požiadala dňa 09.08.2017  

o pridelenie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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.480. 
 
3. xxxxxx, Coburgova ulica 2253/62, Trnava si 10.8.2017 podala žiadosť o obytnú miestnosť 

v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27, Trnava.  
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4. xxxxxx, trvale bytom Ulica Saleziánska 1723/11, Trnava požiadal dňa 04.09.2017 

o pridelenie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 3-4 neodporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov 
 
b) Žiadosť o zapísanie za člena domácnosti  

 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v 
zmysle VZN č.480. 

 
1. xxxxxx, trvale bytom  Trnava, si 16.08.2017 podala žiadosť o prihlásenie za člena 
domácnosti manžela xxxxxx, bytom Bodona 788/8, Piešťany na izbe č. 207 AB, 2. poschodie 

na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na zapísanie 
za člena domácnosti pre xxxxxx, bytom Bodona 788/8, Piešťany do vyššie uvedeného bytu.  
 
Bod 7) 
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, Ulica V. Clementisa  6648/44, Trnava a xxxxxx, Ružová 759/8, Zeleneč  

si 17.08.2017 podali žiadosť o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici Veterná 
7336/18/C-F v Trnave.  
 
2. xxxxxx, Trnava a xxxxxx, Ulica gen. Goliána 6005/10, Trnava si 03.07.2017 podali 

žiadosť o pridelenie 1alebo 2-izbového nájomného bytu na Ulica Veterná 7336/18/C-F 
v Trnave.  
 
3. xxxxxx, Ulica Jiráskova 6050/30, Trnava si 06.09.2017 podala žiadosť o nájomný byt na 

Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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. 
 
1. xxxxxx, Trnava a xxxxxx, Ulica J. Kráľa 693/13, Štrba si 11.08.2017 podali žiadosť 
o spoločný nájom na nájom 1-izbového bytu na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  

 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
2. xxxxxx, Saleziánska ulica 6733/24, Trnava si 22.07.2017 podala žiadosť o pridelenie 1-
izbového nájomného bytu na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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.  
 
3. xxxxxx, Saleziánska ulica 1723/11, Trnava si  28.07.2017 podala  žiadosť o pridelenie 1-

izbového nájomného bytu na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
4. xxxxxx, Ulica Teodora Tekela 6478/3,Trnava si 22.08.2017 podala žiadosť o pridelenie 

nájomného bytu na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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. 
 
5. xxxxxx, Ulica gen. Goliána 6024/63, Trnava a xxxxxx, Ulica A. Sládkoviča   3600/1, 
Trnava si 30.08.2017 podali žiadosť o spoločný nájom bytu na Ulici Veterná 7336/18/C-F 

v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov, nakoľko evidujeme dlh.  
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  

 
1. xxxxxx,  Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava si 02.08.2017 podala žiadosť o opakované 

uzavretie nájomnej zmluvy na nájom  1-izbového bytu č. 14, 4. podlažie na Ulici Veterná  
7336/18/C v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy má do 30.09.2017.  
 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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 30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
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, trvale bytom Kočišské 6386/9, Trnava požiadala dňa 22.06.2017 o pridelenie 2-

izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Má záujem aj o 2-izbový byt na Ulici 
V. Clementisa.  
 
2. xxxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica 6731/40, Trnava a xxxxxx, trvale bytom Opoj 160 

požiadali dňa 17.07.2017 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 
v Trnave. Majú záujem aj o byt na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
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3. xxxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxxx, trvale bytom Boleráz 397 požiadali dňa 

24.07.2017 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Majú 
záujem aj o 3-izbový byt na Ulici V. Clementisa.  
 
4. xxxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6548/17, Trnava  a xxxxxx, trvale bytom Ulica 

Terézie Vansovej 2944/48, Trnava požiadali dňa 09.08.2017 o spoločný nájom  2-izbového 
bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
5. xxxxxx, trvale bytom na Ulici V. Clementisa 6648/44, Trnava a xxxxxx, trvale bytom 

Ružová 759/8, Zeleneč požiadali dňa 17.08.2017 o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
6. xxxxxx, trvale bytom Ulica Ľudmily Podjavorinskej 2546/24, Trnava a xxxxxx,  trvale 

bytom Ulica Františkánska 7139/14, Trnava požiadali dňa 21.08.2017 o pridelenie 3-
izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
7. xxxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/19  a xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. 

Tajovského 7951/21, Trnava požiadali dňa 23.08.2017 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
8. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica Spartakovská 6458/2, Trnava požiadali dňa 

06.09.2017 o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Majú 
záujem aj o byt na Ulici V. Clementisa a na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
9. xxxxxx, trvale bytom Ulica Jiráskova 6050/30, Trnava požiadala dňa 06.09.2017 

o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1- 9 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. 
 
10. xxxxxx, trvale bytom Ulica Jána Hajdóczyho 810/18, Trnava požiadal dňa 10.08.2017 

o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave 
 
11. xxxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6024/63, Trnava a xxxxxx, trvale bytom Ulica A. 

Sládkoviča 3600/1, Trnava požiadali  dňa 30.08.2017 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave. Majú záujem aj o byt na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 
v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 10- 11 neodporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
12. xxxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica 6733/24, Trnava požiadala dňa 22.06.2017 

o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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. 
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13. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 17.08.2017 

o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Má záujem aj o 3-
izbový byt na Ulici V. Clementisa.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 

 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
1. xxxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadala dňa 07.08.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 3-izbový byt č. 3, 2. podlažie  na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017. Zároveň žiada 
o prihlásenie za člena domácnosti pre matku: xxxxxx, trvale bytom Ulica Botanická 
5643/3, Trnava. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2020,  
s možnosťou opakovaného uzavretia a zároveň odporučila vydať súhlas na zapísanie za 
člena domácnosti pre xxxxxx, trvale bytom Ulica Botanická 5643/3, Trnava do vyššie 

uvedeného bytu.  
 
2. xxxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadala dňa 30.08.2017 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 13, 3. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.12.2017.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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 a xxxxxx, obaja trvale bytom Františkánska 7403/3, Trnava požiadali dňa 

06.09.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 3-izbový byt č. 2, 2. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2020,  
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
Bod 9) 
Byty na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave 
 
a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
 
1. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadali dňa 

16.06.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 3-izbový byt č. 18, 1. podlažie na 
Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2020,  
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
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2. xxxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadala dňa 30.08.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 1, 1. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7686/24 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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 30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Žiadosť o výmenu bytu 
 
1. xxxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadala dňa 14.08.2017 

o výmenu 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave za 3-izbový byt č. 32 na 
Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s podaním novej 
žiadosti o pridelenie konkrétneho nájomného bytu. 
 
Bod 10) 
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, trvale bytom Coburgova ulica 2277/5, Trnava požiadal dňa 14.06.2017 

o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
2. xxxxxx, trvale bytom Špačinská cesta 651/54, Trnava požiadala dňa 26.06.2017 

o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
3. xxxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6005/10, Trnava 

požiadali dňa 03.07.2017 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 
v Trnave, majú záujem aj o byt na Ulici V. Clementisa.  
 
4. xxxxxx a xxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2262/78, Trnava požiadali dňa 

07.07.2017 o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
5. xxxxxx a xxxxxx, trvale bytom Špačinská cesta 651/54, Trnava požiadali dňa 10.07.2017 

o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
6. xxxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3617/77, Trnava požiadal dňa 12.07.2017 

o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
7. xxxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica 6731/40, Trnava a xxxxxx, trvale bytom Opoj 160 

požiadali dňa 17.07.2017 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského. Majú 
záujem aj o byt na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
8. xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6444/4, Trnava požiadala dňa 07.08.2017 

o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
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9. xxxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2262/78, Trnava 

požiadali dňa 09.08.2017 o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 
7951/20,21, Trnava. Majú záujem aj o byt na Coburgovej ulici 7972/60A-C v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1- 9 odporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
10. xxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2260/74, Trnava požiadala dňa 11.08.2017 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.   
 
11. xxxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxxx, trvale bytom Bodona 788/8, Piešťany požiadali 

dňa 16.08.2017 o pridelenie 2,3-izbového bytu na prízemí alebo 1. poschodí na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Majú záujem aj o byt na Ulici V. Clementisa.  
 
12. xxxxxx, trvale bytom Ulica Teodora Tekela 6740/16, Trnava požiadala dňa 23.08.2017 

o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
13. xxxxxx, trvale bytom Ulica Poľná 2972/21, Trnava požiadala dňa 30.08.2017 o pridelenie 

1,2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
14. xxxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadal dňa 04.09.2017 

o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského. Má záujem aj o byt na Ulici V. 
Clementisa.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 12- 15 odporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
15. xxxxxx a 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. 

Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila po doplnení žiadosť 
prerokovať na budúcom zasadnutí komisie.  
 
16. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica Spartakovská 6458/2, Trnava požiadali dňa 

06.09.2017 o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. 
Majú záujem aj o byt na Ulici V. Clementisa.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
  
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
17. xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6508/8, Trnava a xxxxxx, trvale bytom Ploské 

17, Košice – okolie požiadali dňa 21.07.2017 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Majú záujem aj o byt na Ulici V. Clementisa.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta 
schválenie výnimky z platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
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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, trvale bytom Ulica Hospodárska 3618/88, Trnava požiadal dňa 27.07.2017 

o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
19. xxxxxx, trvale bytom Potočná 6957/13, Biely Kostol a xxxxxx, trvale bytom Potočná 

6956/12, Biely Kostol požiadali dňa 04.08.2017 o pridelenie 1-izbového bytu pre ZŤP na Ulici 
J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave, zároveň žiadajú aj o spoločný nájom opatrovateľa.  
 
20. xxxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6024/63, Trnava a xxxxxx, trvale bytom Ulica A. 

Sládkoviča 3600/1, Trnava požiadali  dňa 30.08.2017 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici 
J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Majú záujem aj o byt na Ulici Františkánskej 7403/3 
v Trnave.  
 
21. xxxxxx, trvale bytom Trnava  a xxxxxx, trvale bytom J. Kráľa 693/13, Štrba požiadali 

dňa 06.09.2017 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 18-21 neodporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
22. xxxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxxx, trvale bytom Jaslovské Bohunice požiadali dňa 

11.09.2017 o pridelenie 1-izbového bytu s balkónom do 2. poschodia na Ulici J.G. 
Tajovského. Majú záujem aj o byt na Ulici Františkánskej 7403/3 a Ulici V. Clementisa 
v Trnave.  
 
23. xxxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica 6733/24, Trnava požiadala dňa 22.06.2017 

o pridelenie 1,2-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 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 22-23 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. 
 
24. xxxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/21, Trnava a 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 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila po doplnení žiadosti 
prerokovať na budúcom zasadnutí komisie.  
 
25. xxxxxx, trvale bytom Ulica Jarná 4534/5, Trnava-Modranka požiadala dňa 14.08.2017 

o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
c) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
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1. 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 6, 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.  
 
2. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadal dňa 22.06.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 59, 2. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
3. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadali 

dňa 23.06.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 28, 3. podlažie 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
4. xxxxxx a xxxxxx,  obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadali 

dňa 03.07.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 72, 3. podlažie 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
5. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 07.07.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 31, 3. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
6. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadala dňa 10.07.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 74, 3. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
7. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 10.07.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 4, 1. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
8. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadali 

dňa 12.07.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 3-izbový byt č. 77, 3. podlažie 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
9. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadali 
dňa 12.07.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 3-izbový byt č. 88, 4. podlažie 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2-9 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 
30.09.2020,  s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
10. xxxxxx, trvale bytom Zelenečská ulica 2693/24, Trnava požiadal dňa 12.07.2017 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 78, 4. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017. Zároveň žiada 
o prihlásenie za člena domácnosti xxxxxx, trvale bytom Dežerice 13.  

 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2020,  
s možnosťou opakovaného uzavretia a zároveň odporučila vydať súhlas na zapísanie za 
člena domácnosti pre xxxxxx, Dežerice 13 do vyššie uvedeného bytu. 
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11. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadala dňa 13.07.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 75, 3. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského  7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
12. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadal dňa 14.07.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 10, 1. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
13. xxxxxx a xxxxxx, obidve trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadali 

dňa 17.07.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 24, 3. podlažie 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
14. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadali 

dňa 17.07.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 39, 4. podlažie 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 11-14 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 
30.09.2020,  s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
15. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadala dňa 18.07.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 63, 3. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017. Zároveň žiada 
o spoločný nájom bytu so synom xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, 

Trnava.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so spoločným 
nájmom bytu a zároveň s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného 
bytu na dobu určitú do 30.09.2020,  s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
16. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadala dňa 19.07.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 83, 4. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
17. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadali 

dňa 19.07.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 5, 1. podlažie na 
Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 16-17 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 
30.09.2020,  s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
18. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 24.07.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 27, 3. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.10.2017.  

 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.10.2020,  
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
19. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica Čajkovského 6325/25, Trnava požiadali dňa 

24.07.25017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 3-izbový byt č. 55, 1. podlažie na 
Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
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20. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadal dňa 24.07.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 15, 2. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
21. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadali 

dňa 26.07.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 68, 3. podlažie 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
22. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadali 

dňa 26.07.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 57, 2. podlažie 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
23. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadali 

dňa 27.07.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 62, 2. podlažie 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
24. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadali 

dňa 31.07.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 70, 3. podlažie 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
25. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 01.08.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 8, 1. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
26. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 09.08.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 35, 4. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
27. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 09.08.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 34, 4. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 19-27 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 
30.09.2020,  s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
28. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadali 
dňa 21.08.2017 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 30.09.2017.  

 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.03.2018,  
s upozornením na dodržiavanie domového poriadku, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
29. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 23.08.2017 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 7, 1. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/21 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017. Zároveň žiada 
o prihlásenie xxxxxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/19, Trnava za člena 
domácnosti.  

 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením za 
člena domácnosti pre xxxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/19, Trnava a zároveň 
odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na 
dobu určitú do 30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
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30. xxxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6459/3, Trnava požiadal dňa 06.09.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 48, 1. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2020,  
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
 
31. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadal dňa 13.07.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 87, 4. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
32. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadali 
dňa 24.07.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 56, 2. podlažie 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  

 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 31-32 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 30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c)Žiadosť o výmenu bytu 

 
1.xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 23.08.2017 

o výmenu 1-izbového bytu č. 42, 3. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave za 1-
izbový byt č. 19, 1. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave z dôvodu, že sa jej 
ťažko chodí na 3. poschodie. Platnosť nájomnej zmluvy má do 30.11.2019.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila podanie novej žiadosti 
o pridelenie nájomného bytu. 
 
d)Rôzne 
 
1. xxxxxx, trvale bytom Ulica Nerudova 6030/12, Trnava požiadal dňa 26.07.2017 
o znovupridelenie 1-izbového bytu č. 64, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 
v Trnave. Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na zasadnutí dňa 
10.04.2017 odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na 
dobu určitú do 31.05.2020. Z dôvodu plnenia pracovných a súkromných povinností 
pozabudol na uzavretie nájomnej zmluvy v lehote do 15 dní od prevzatia súhlasu.  

 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so 
znovupridelením uvedeného bytu na dobu určitú do 31.05.2020,  s možnosťou opakovaného 
uzavretia.  
 
2. xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadala dňa 18.05.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 6, 1. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.07.2027,  
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
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3. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava sú zaradení 

v zozname uchádzačov na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Svoju žiadosť 
aktualizovali dňa 14.07.2017, že majú záujem aj o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa 
v Trnave. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
Bod 11) Nájomné byty pre potreby mesta 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
1. xxxxxx, trvale bytom Hlavná 15, Zeleneč požiadala o pridelenie 1-izbového nájomného 

bytu pre potreby mesta.  
 
2. xxxxxx, trvale bytom Hliníky 45, Hrnčiarovce nad Parnou požiadala o pridelenie 2,3-

izbového nájomného bytu pre potreby mesta.  
 
3. xxxxxx, trvale bytom Ulica Jiráskova 6037/11, Trnava požiadala dňa 05.09.2017 

o pridelenie 1-izbového nájomného bytu pre potreby mesta.  
 
4. xxxxxx, trvale bytom Ulica Seredská 3998/217, Trnava-Modranka požiadala dňa 

18.09.2017 o pridelenie 1-izbového nájomného bytu pre potreby mesta na Ulici 
Františkánskej 7403/3 a Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-4 odporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Bod  12) 
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré neobsadila automobilová 
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti 
 
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, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/19  a xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. 

Tajovského 7951/21, Trnava požiadali dňa 23.08.2017 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave. Zároveň žiadajú o spoločný nájom bytu.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so spoločným 
nájmom a zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
 
1. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom  Ulica V. Clementisa 7683/73, Trnava  si 11.08.2017 

podali žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom  2-izbového bytu č. 11, 2. 
podlažie na Ulici V. Clementisa 7683/73, v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 
30.09.21017.  
 
2. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/74, Trnava si 2.8.2017 

podali žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom  3-izbového bytu č. 16, 
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1.podlažie  na Ulici V. Clementisa  7683/74 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do  
30.09.2017.  
 
3. xxxxxx, Ulica V.  Clementisa 7683/76 v Trnave si 31.07.2017 podal žiadosť o opakované 

uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 34, 1. podlažie  na Ulici V. 
Clementisa 7683/76, Trnava. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
 
4. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/82 , Trnava si  26.07.2017 
podala žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 28, 1. 
podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/82 v Trnave. Platnosť  nájomnej zmluvy je do 
30.09.2017.  
 
5. xxxxxx, Ulica V. Clementisa 76832/75, Trnava si 18.07.2017 podala žiadosť o opakované 

uzavretie nájomnej zmluvy na nájom  2-izbového bytu č. 31, 3. podlažie na Ulici V. 
Clementisa  7683/75 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017.  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-5 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 
30.09.2020,  s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
6. xxxxxx, Ulica Vajanského 6757/17, Trnava a xxxxxx, trvale bytom Koceľova ulica 

3031/15, Trnava požiadali dňa 13.09.2017 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 3-
izbový byt č. 8, 4. podlažie na Ulici V. Clementisa 7684/77 v Trnave. Platnosť nájomnej 
zmluvy je do 30.11.2017.  
 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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.  
 
c) Žiadosť o znovupridelenie bytu 
 
1. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/76 v Trnave si 13.07.2017 

podali žiadosť o znovupridelenie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového  bytu č. 39, 3. 
podlažie na Ulici V. Clementisa 7683/76 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy uplynula dňom 
31.05.2017. Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na zasadnutí dňa 
10.04.2017 odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na 
dobu určitú do 31.05.2020. Z dôvodu plnenia pracovných a súkromných povinností pozabudli 
na uzavretie nájomnej zmluvy v lehote do 15 dní od prevzatia súhlasu.  
 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so 
znovupridelením uvedeného bytu na dobu určitú do 31.05.2020,  s možnosťou opakovaného 
uzavretia.  
 
d) Rôzne 

 
1. xxxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6460/4, Trnava požiadala dňa 14.08.2017 
o doplnenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Žiada o pridelenie 2,3-izbového bytu. 
V pôvodnej žiadosti mala požiadavku na 2-izbový byt.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na 
vedomie. 
 
Bod 13)  
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré obsadila automobilová 
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti 
a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
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Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
 
1. xxxxxx, Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava si 26.07.2017 podal žiadosť o opakované 

uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 31, 3. podlažie na Ulici V. 
Clementisa 7685/82 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 30.09.2017. 
 
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 30.09.2020, počas 
trvania pracovného pomeru v spoločnosti PCA Slovakia s.r.o. Trnava, s možnosťou 
opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy. 
 
2. xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava požiadala dňa 13.09.2017 

o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 29, 2. podlažie na Ulici V. 
Clementisa 7685/82 v Trnave. Platnosť nájomnej zmluvy je do 31.12.2017.  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú najdlhšie do 31.12.2020, počas 
trvania pracovného pomeru v spoločnosti PCA Slovakia s.r.o. Trnava, s možnosťou 
opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy. 
 
Bod 14) 
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre predčasných a starobných 
dôchodcov 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov – zaradenie do zoznamu   
    žiadateľov  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
 
1. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvalý pobyt Na hlinách 7028/31A, Trnava požiadali dňa 

23.08.2017 o pridelenie 1-izbového bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 
6483/51 v Trnave.   
 
2. xxxxxx, trvalý pobyt Trnava požiadala dňa 25.08.2017 o pridelenie garsónky v nájomných 

bytoch pre starobných a predčasných starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu žiadateľov, s podmienkou kladného stanoviska OE.   
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
 
3. xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Trnava požiadali dňa 10.08.2017 o pridelenie 1-

izbového bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu žiadateľov.   
 
4. xxxxxx, trvale bytom Ulica Teodora Tekela 6920/13, Trnava požiadala dňa 10.08.2017 

o pridelenie 1-izbového bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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. 
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5. xxxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 14.08.2017 o pridelenie garsónky v nájomných 

bytoch pre starobných a predčasných starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
6. xxxxxx, trvale bytom Ulica Juraja Slottu 7747/30A, Trnava požiadala dňa 07.09.2017 

o pridelenie 1-izbového bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 5-6 neodporučila súhlasiť so 
zaradením žiadosti do zoznamu žiadateľov.   
 
b) rôzne 
 
1. xxxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 6490/11, Trnava požiadal dňa 22.09.2017 o opätovné 
posúdenie uchádzačky xxxxxx, trvale bytom Zariadenie pre seniorov, Ulica Terézie 
Vansovej 2914/5, Trnava na nájomný byt na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave. Komisia 
bytová na zasadnutí dňa 26.06.2017 rozhodla o zaradení xxxxxxxx do zoznamu uchádzačov 
na základe výnimky primátora z vlastníctva nehnuteľnosti minimálne 3 roky pred podaním 
žiadosti, v roku 2016 darovala byt synovi. 

 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila predložiť na budúce 
zasadnutie komisie rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 
 
Bod 15) Ostatné byty 
 
a) Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxxx a 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.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s obnovením 
nájomnej zmluvy. 
 
Bod 16)  
Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
a) Voľné byty v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave    

 
1.) Izba č. 103, 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, trvale bytom Trnava na dobu určitú do  31.12.2017, 

s možnosťou opakovaného predĺženia, najdlhšie po dobu 6 rokov. 
 
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 vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Kočišské 6387/5, Trnava na dobu určitú do  
30.09.2018, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Trnava, Malženická cesta 6965/1, 
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      č. bytu 8, 1. podlažie, 1- izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Ulica Botanická 5638/22, Trnava na dobu určitú do  

30.09.2018, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Trnava, Coburgova ulica 2253/70, 
      č. bytu 24, 2. podlažie, 1-izbový 
 
 
4.) Trnava, Coburgova ulica 22536/70,  
      č. bytu 23, 2. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za  5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 3-4 odporučila ponechať 
uvedené byty voľné.  
 
c) Voľné byty na Coburgovej ulici 7972/60/A-C 

 
 1.) Trnava, Coburgova ulica 7972/60/B 
     č. bytu 16, 4. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60/C, Trnava na dobu určitú 
do  30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
d) Voľné byty na Ulici Veterná 7336/18/C-F  

 

1.) Trnava, Ulica Veterná 7336/18/D  
     č. bytu 25, 3. podlažie, 1-izbový – výmera 45,16 m2  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18D, Trnava na dobu určitú do  

30.09.2020 s podmienkou odovzdania pôvodného 1-izbového bytu č. 23, 3. podlažie na Ulici 
Veternej 7336/18D v Trnave, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
2.) Trnava, Ulica Veterná 7336/18/F  
     č. bytu. 46, 1. podlažie, 1-izbový ŤZP-45 m² 
 

Komisia bytová hlasovaním (za  5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila ponechať uvedený byt 
voľný, pretože v zozname uchádzačov sa nenachádza vhodný žiadateľ. 
 
3.) Trnava, Ulica Veterná 7336/18E 
     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, trvale bytom Cukrovarská 182/41, Sereď na dobu určitú do  

30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
e) Voľné byty na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave  

 
1.) Ulica Františkánska 7686/24, Trnava 
      č. bytu 8, 3. podlažie, 3-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava na dobu 
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určitú do  30.09.2020 s podmienkou odovzdania pôvodného 1-izbového bytu č. 84, 4. 
podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
2.) Ulica Františkánska 7686/24, Trnava 
      č. bytu 22, 2. podlažie, 3-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6460/4, Trnava na dobu určitú 
do  30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
 
f) Voľné byty na Ulici J.G. Tajovského 7951/21, Trnava 

 
1.) Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava 
      č. bytu 19, 2. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx a xxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60A, Trnava, na 

dobu určitú do  30.09.2020 s podmienkou odovzdania pôvodného 2-izbového bytu č. 3, 2. 
podlažie na Coburgovej ulici 7972/60A, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
g) Voľné byty pre potreby mesta 
 
1.) Ulica J.G.Tajovského 7951/21, Trnava 
       č. bytu 32, 3. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Hlavná 15, Zeleneč na dobu určitú najdlhšie do  

30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia počas doby zamestnania 
u zamestnávateľa Materská škola Narcisová ulica, Trnava. 
 
2.) Trnava, Ulica  Veterná 7336/18/E 
     č. bytu 43, 4. podlažie, 1-izbový 
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Trakovice 9 na dobu určitú najdlhšie do  

30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia počas doby zamestnania 
u zamestnávateľa Zariadenie pre seniorov v Trnave. 
 
3.) Ulica V. Clementisa 7684/78 
    č. bytu 14, 3. podlažie, 3-izbový 
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Hliníky 45, Hrnčiarovce nad Parnou na dobu určitú 

najdlhšie do  30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia počas doby zamestnania 
u zamestnávateľa Materská škola Jiráskova ulica. 
 
h) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave  
 

1.) garsónka č. 103, prízemie, II. časť – výmera 24,58 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Ulica Staničná 5886/3, Trnava na dobu určitú do  

30.09.2027, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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2.) garsónka č. 168, prízemie, V. časť – výmera 24,58 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3606/41, Trnava na dobu 

určitú do  30.09.2027, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) byt č. 188, 3. poschodie, V. časť – výmera 44,10 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, 

Trnava na dobu určitú do  30.09.2027 s podmienkou odovzdania doteraz užívaného 1-
izbového bytu č. 65, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.  
 
4.) byt č. 108, prízemie, II. časť – výmera 44,10 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Poštová ulica 6562/18m Trnava 

na dobu určitú do  30.09.2027, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
5.) byt č. 36, 3. poschodie, I. časť – výmera 44,10 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica Jiráskova 6043/21, Trnava 

na dobu určitú do  30.09.2027, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
6.) garsónka č. 104, prízemie, II. časť – výmera 24,58 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Ulica Tehelná 5713/15, Trnava na dobu určitú do  
30.09.2027, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
7.) garsónka č. 40, 4. poschodie, I. časť – výmera 24,58 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do  30.09.2027, 

s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
8.) byt č. 109, prízemie, II. časť – výmera 44,10 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Ulica Vajanského 6718/11, Trnava na dobu určitú 

do  30.09.2027, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
9.) byt č. 96, 11. poschodie, I. časť – výmera 44,10 m2 
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6023/58, Trnava na dobu určitú 

do  30.09.2027, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
b)Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak voľný 1-izbový byt č. 
96 neprevezme xxxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6023/58, Trnava vydať súhlas na 
nájom uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3617/93, Trnava. 

 
10.) garsónka č. 49, 4. poschodie, I. časť – výmera 24,58 m2 
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do  30.09.2027, 

s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
11.) garsónka č. 57, 5. poschodie, I. časť – výmera 24,58 m2 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Ulica Jána Hajdóczyho 794/56, Trnava na dobu 
určitú do  30.09.2027, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
i)  Voľné byty na Ulici V. Clementisa 7685/72-83 v Trnave  
 

1.) Ulica V. Clementisa 7683/74 
    č. bytu 22, 3. podlažie, 3-izbový 

 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, Námestie sv. Mikuláša 5875/4, Trnava na dobu určitú do  

30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica V. Clementisa 7685/81 
    č. bytu 22, 3. podlažie, 3-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, 

Trnava na dobu určitú do  30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica  V. Clementisa 7685/81 
    č. bytu 25, 4. podlažie, 3-izbový 
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica A. Hlinku 3677/60, Trnava 

na dobu určitú do  30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4.) Ulica V. Clementisa 7685/83 
     č. bytu 35, 1. podlažie, 2-izbový  
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6444/4, Trnava na dobu určitú 

do  30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 

5.) Ulica V. Clementisa 7683/73 
     č. bytu 15, 4. podlažie, 2-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxxx a xxxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/72, 
Trnava na dobu určitú do  30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod 17 ) 
Diskusia 

 
Bod 18 ) 
Záver 
 



26 
 

Na záver Mgr. Agnesa Petková, predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť a za spoluprácu. Členovia komisie odsúhlasili, že ďalšie rokovanie komisie bytovej sa 
bude konať dňa 20.11.2017 o 15,00 h.  
 
 
 

         Mgr. Agnesa Petková, v.r. 
            predsedníčka komisie 
 
V Trnave, 03.10.2017 
Zapísal: Mgr. Miroslav Lackovič 


