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

dňa 08.03.2021 prostredníctvom online prenosu 
 

Prítomní: podľa prezenčnej  listiny 
 
Bod 1) 
Otvorenie 
      Zasadnutie Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej len komisia 
bytová) otvoril a viedol Mgr. Ondrej Štefánik, predseda komisie, ktorý zároveň privítal všetkých 
prítomných. 
 
     Členovia komisie hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odsúhlasili nasledovný program 
zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
 
2. Nájomné byty nižšieho štandardu na Malženickej ceste 6965/1 a Coburgovej ulici      

2253/60-70  v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
    c) Žiadosti o znovupridelenie bytu  
    d) Rôzne 
     
3. Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti  
    b) Rôzne 
     
4. Nájomné byty na Coburgovej ulici 7972/60A-C v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
         
5. Nájomné byty na Ulici Veternej 7336/18 C - F v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomného bytu  
    c) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti  
         
6. Nájomné byty na Ulici Františkánskej 7403/3 a 7686/24 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
    c) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
    d) Rôzne  
 
7. Nájomné byty na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
     
8. Nájomné byty pre potreby mesta 
     a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
     b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
     c) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
      
9. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 7683/72-83 v Trnave, ktoré neobsadila automobilová                                     
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov    spoločnosti 

     a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
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      b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
      c) Rôzne 
 
10. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre starobných a predčasných 
      starobných dôchodcov 

a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
b) Rôzne 

 
11. Ostatné byty 
      a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
12. Služobné byty 
 
13. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava   
    
14. Rôzne 
  
15. Diskusia 
 
16. Záver 
 
Bod 2) 
Nájomné byty nižšieho štandardu na Malženickej ceste 6965/1 a Coburgovej ulici 
2253/60-70 a 78 v Trnave   
 
a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na NB NŠ 
 
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých  sú splnené podmienky v zmysle VZN    
č. 518 o postupe pri nakladaní s NB NŠ. 
 
1. xxxxx xxxxxx, trvale bytom  Coburgova ulica 7972/60C Trnava  požiadala dňa  01.02.2021 
o pridelenie NBNŠ na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na NB NŠ 
 
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých  sú splnené podmienky v zmysle VZN    
č. 518 o postupe pri nakladaní s NB NŠ. 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom  Coburgova ulica 2253/66, Trnava  požiadali dňa  
30.11.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ č. 5,                
1. podlažie na Coburgovej ulici 2253/62 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu 6 mesiacov s podmienkou 
kladného vyjadrenia z OE. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica  1723/11, Trnava požiadala dňa 04.02.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ č. 9, 1. podlažie                
na Coburgovej ulici 2253/64  v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu 6 mesiacov.  
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3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 20.01.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ č. 22, 2. podlažie                     
na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.03.2022. 
 
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých  nie sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 518 o postupe pri nakladaní s NB NŠ. 
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1 Trnava, požiadali dňa  
22.02.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný   nájom 1-izbového NBNŠ   
č. 14, 2. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu. 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2262/78  Trnava požiadala dňa 27.01.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ  č. 2,  1. podlažie              
na Coburgovej ulici 2262/78 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
c) Žiadosti o  znovupridelenie bytu  
  
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých  sú splnené podmienky v zmysle VZN  
č. 518 o postupe pri nakladaní s NB NŠ.  
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica  2253/62, Trnava požiadala dňa  27.11.2020     
o znovupridelenie bytu a  uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ č. 7,                 
2. podlažie  na Coburgovej ulici 2253/62  v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so znovupridelením 
uvedeného bytu na dobu určitú 6 mesiacov.  
 
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých  nie sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 518 o postupe pri nakladaní s NB NŠ. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 23.11.2020 
o znovupridelenie bytu  a uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ č. 19,              
2. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so znovupridelením 
uvedeného bytu na dobu určitú 1 rok s podmienkou úhrady dlhu a možnosťou opakovaného 
uzavretia. 
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx,  obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1 Trnava  požiadali 
dňa 09.11.2020 o znovupridelenie bytu a uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového 
NBNŠ č. 23, 2. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila navrhnúť primátorovi mesta 
schváliť výnimku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Na základe schválenej výnimky 
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odporučila súhlasiť so znovupridelením uvedeného bytu na dobu určitú do 31.12.2021, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
d) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Saleziánska 24, Trnava požiadal dňa 30.01.2020 
o pridelenie nájomného bytu nižšieho štandardu. Komisiou bytovou dňa 09.03.2020 bola 
žiadosť zaradená do zoznamu uchádzačov, s tým, že v prípade nevybavenia bude vedená     
do 31.01.2021, s povinnosťou aktualizovať k uvedenému dátumu. Nakoľko žiadateľ 
neaktualizoval svoju žiadosť, táto bola vyradená zo zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 1, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s vyradením žiadosti 
zo zoznamu uchádzačov. 
 
Bod 3) 
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 v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 62, Trnava požiadala dňa 02.02.2021                    
o pridelenie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Jiráskova 6046/24, Trnava požiadal dňa 04.03.2020 
o pridelenie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave. 
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 08.06.2020 prerokovala žiadosť 
a zaradila ju do zoznamu  žiadateľov s tým, že bude vedená v evidencii do 31.12.2020.            
Do uvedeného termínu bol žiadateľ povinný, ak na žiadosti i naďalej trvá, túto aktualizovať,     
čo do dnešného dňa neurobil. Z uvedeného dôvodu bude žiadosť vyradená zo zoznamu 
žiadateľov. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s vyradením žiadosti 
zo zoznamu uchádzačov. 
 
Bod 4)  
Nájomné byty na Coburgovej ulici 7972/60 A-C v Trnave 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Šafárikova 2851/2, Trnava požiadali 
dňa 10.02.2021 o pridelenie nájomného bytu na Coburgovej ulici  7972/60/A-C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov z dôvodu existencie dlhu voči správcovskej spoločnosti. 
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b) Žiadosti opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctva Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/22 Trnava požiadala dňa 29.01.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 5,  3. podlažie                   
na Coburgovej ulici 7972/60/A v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 28.02.2024, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
Bod 5) 
Nájomné byty na Ulici Veternej 7336/18 C - F v Trnave 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých  sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6645/25, Trnava  a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom  Trnava požiadali  dňa 13.01.2021 o  pridelenie nájomného bytu    na spoločný nájom 
na Ulici Veternej 7336/18/C-F v Trnave.   
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava  požiadala dňa 28.01.2021 o pridelenie nájomného bytu 
na Ulici Veternej 7336/18/C-F v Trnave.   
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Coburgova ulica 7972/60/C, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom  Nitrianska Blatnica 458 požiadali dňa  28.01.2021 o pridelenie nájomného bytu              
na spoločný nájom na Ulici Veternej 7336/18/C-F v Trnave.   
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Andreja Hlinku 3876/52, Trnava požiadala dňa 22.02.2021 
o pridelenie nájomného bytu na Ulici Veternej 7336/18/C-F v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-4 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. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Ulica Veterná 7336/18/D, Trnava požiadala dňa  12.01.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č.  18, prízemie na Ulici 
Veternej 7336/18/D v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 31.03.2024, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom  Ulica Veterná 7336/18/D, Trnava požiadali dňa 
03.02.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1- izbového bytu  č. 19,                    
1. poschodie na Ulici Veternej 7336/18/D v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 29.02.2024, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
c) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti  
 
1. xxxxx xxxxx-xxxxx, trvale bytom Kaštieľska 441/14, Špačince požiadala o prihlásenie 
svojho xxxxx xxxxx xxxxx, nar. xx.xx.xxxx za člena domácnosti do 1-izbového nájomného bytu 
č. 24, 2. poschodie na Ulici Veterná 7336/18/D v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením             
za člena domácnosti na uvedený byt na dobu určitú počas platnosti nájomnej zmluvy.  
 
Bod 6) 
Nájomné byty na Ulici Františkánskej 7403/3 a 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. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3605/29, Trnava požiadala dňa 11.01.2021 
o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18D, Trnava požiadala dňa 13.01.2021 
o pridelenie bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Slovanská 1866/17, Trnava požiadala dňa 18.01.2021 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave na vyššom podlaží.. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
4. xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hlavná 4, Trnava požiadala dňa 21.01.2021 
o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava 
požiadali dňa 28.01.2021 o pridelenie konkrétneho 2-izbového bytu č. 1, 1. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava 
požiadali dňa 15.02.2021 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 4-6 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. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
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1. xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, 
Trnava požiadali dňa 18.01.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-
izbového bytu č. 32, 3. podlažie na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava 
požiadali dňa 20.01.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu 
č. 37, 4. podlažie na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedených bytov na dobu určitú                 
do 29.02.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadala dňa 20.01.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 11, 2. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.03.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava 
požiadali dňa 27.01.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom               
2-izbového bytu č. 18, 3. podlažie na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 29.02.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
5. xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadali dňa 
12.02.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 19,                   
3. podlažie na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.04.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadala dňa 26.02.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 15, 4. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.03.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou kladného vyjadrenia z OE. 
 
c) Žiadosť prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadala dňa 20.01.2021 
o prihlásenie za člena domácnosti v nájomnom 2-izbovom byte č. 11, 1. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave pre: xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Kopernikova 54, Hlohovec.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením             
za člena domácnosti na uvedený byt na dobu určitú počas platnosti nájomnej zmluvy 
s podmienkou prihlásenia na trvalý pobyt.  
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d) Rôzne 
 
1. Žiadatelia zapísaní v zoznamoch uchádzačov mali povinnosť do 31.01.2021 aktualizovať 
svoje žiadosti v zmysle platného VZN č. 500. Nakoľko žiadatelia uvedení v internej prílohe        
č. 1 túto povinnosť si nesplnili, boli ich žiadosti zo zoznamu uchádzačov vyradené. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 3, proti 2, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s vyradením žiadosti 
zo zoznamu uchádzačov. 
 
Bod 7) 
Nájomné 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 nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Slovanská 10, Trnava požiadal dňa 08.01.2021 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
25.01.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 1,                     
1. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 29.02.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadal dňa 04.02.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 84,  4. podlažie na Ulici 
J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová odporučila 
súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú                       
do 29.02.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod 8)  
Nájomné byty pre potreby mesta 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
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Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
1. xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Považská 3, Nové Mesto nad Váhom požiadal dňa 
22.01.2021 o pridelenie 1-izbového bytu pre potreby mesta.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadala dňa 
26.01.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 7,                    
2. podlažie pre potreby mesta na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú najdlhšie do 30.04.2024 počas 
trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, Ulica xxxxx x, Trnava, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
c) Žiadosť prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadala dňa 
15.02.2021 o prihlásenie za člena domácnosti v nájomnom 1-izbovom byte č. 68, 3. podlažie 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave pre: xxxxx xxxxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom 
Olympijská ulica 20, Trnava.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením             
za člena domácnosti na uvedený byt na dobu určitú počas platnosti nájomnej zmluvy.  
 
Bod  9)  
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. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Halenárska 419/14, Trnava požiadali 
dňa 11.01.2021 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.   
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Trnava požiadali dňa 27.01.2021 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.   
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J. Slottu 6473/32, Trnava požiadali 
dňa 28.01.2021 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-3 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
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4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 60A, Trnava požiadali 
dňa 25.02.2021 o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť                                          
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou kladného vyjadrenia 
správcovskej spoločnosti a OE. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 17.02.2021 o pridelenie 2-izbového bytu 
na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.   
  
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z minimálneho príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/79, Trnava požiadali dňa 25.01.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 8, 4. podlažie na Ulici   
V. Clementisa 7685/79 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/79, Trnava požiadala dňa 27.01.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 6, 3. podlažie na Ulici    
V. Clementisa 7685/79 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedených bytov na dobu určitú                 
do 31.03.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/80, Trnava požiadal dňa 
09.02.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 13,                   
3. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/80 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 29.02.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/73, Trnava 
požiadali dňa 15.02.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu 
č. 9, 1. podlažie na Ulici V. Clementisa 7683/73 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.04.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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c) Rôzne 
        
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava má problém so xxxxx xxxxx  
p. xxxxx a p. xxxxx, ktorí tam bývajú.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila predložiť na budúce 
zasadnutie komisie bytovej vyjadrenie k sťažnosti.  
 
2. STEFE Trnava, s.r.o. požiadalo o doplnenie programu ohľadom vypratania bytu xxxxx. 
xxxxx a xxxxx xxxxx užívali 3-izbový byt č. 20 na Ulici V. Clementisa 81 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v prípade nevypratania bytu ku dňu 
31.03.2021 odporučila správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. so začatím právnych 
krokov smerujúcich k vyprataniu predmetného bytu.  
 
Bod 10) 
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre starobných a predčasných 
starobných dôchodcov 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu    
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava, požiadal dňa 26.01.2021 o pridelenie nájomného bytu 
na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre starobných a predčasných starobných 
dôchodcov.   
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Mozartova 6329/8, Trnava, požiadal dňa 05.02.2021 
o pridelenie nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre starobných 
a predčasných starobných dôchodcov.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 

 
b) Rôzne 
 
1. Podľa čl. 5 ods. 9 VZN č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici            
V. Clementisa  6483/51 v Trnave a obytným miestnostiam v mestskej ubytovni na Coburgovej 
ulici 2267/27 v Trnave žiadateľ zaradený v zozname žiadateľov o pridelenie nájomného bytu 
na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave je povinný si aktualizovať žiadosť vždy k 31.01. 
nasledujúceho kalendárneho roka po podaní žiadosti. Z dôvodu problémov predložiť 
v stanovenej lehote potvrdenie navrhujeme, aby bola primátorovi mesta predložená                    
na schválenie výnimka z čl. 5 ods. 9 VZN č. 480, že doklad o príjme za posledných 6 mesiacov 
bude nahradený aktuálnym potvrdením o poberaní dôchodku. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila predložiť primátorovi mesta 
na schválenie navrhnutú výnimku z VZN č. 480. 
 
Bod 11) 
Ostatné byty 
 
a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
1. xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Kvetná 663/3, Poltár požiadala dňa 19.02.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 2, 2. podlažie na Ulici 
gen. Goliána 6002/3 v Trnave.   
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú 3 mesiace. 
 
Bod 12) 
Služobné byty 
 
1. Stredisko sociálnej starostlivosti, Ulica V. Clementisa 51, Trnava požiadali dňa 
25.02.2021 o pridelenie služobného bytu v objekte Malometrážnych bytov na Ulici                       
V. Clementisa 51 v Trnave pre svojho zamestnanca xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Partizánska 
30, Snina. Nájomnú zmluvu odporúčajú uzavrieť na dobu určitú 3 roky s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s uzavretím 
nájomnej zmluvy na služobný byt najdlhšie na dobu určitú 3 roky, počas trvania pracovného 
pomeru, s možnosťou opakovaného uzavretia a s podmienkou prihlásenia na trvalý pobyt. 
 
Bod 13)  
Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
a) Voľné byty na Ulici J.G. Tajovského 7951/20, 21 v Trnave   
 
1.) Ulica J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave     
      byt č. 24, 3. podlažie, 1-izbový      
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava na dobu určitú 
do 31.03.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia a s podmienkou odovzdania doteraz 
užívaného 1-izbového bytu č. 22, 2. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
2.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave     

      byt č. 78, 4. podlažie, 2-izbový      
 

Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Námestie sv. Mikuláša 5875/4, Trnava                
na dobu určitú do 31.03.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia a s podmienkou 
odovzdania doteraz užívanej obytnej miestnosti č. 204, 2. poschodie v mestskej ubytovni         
na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.   
 
3.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave     

      byt č. 83, 4. podlažie, 2-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Mozartova 5652/12, 
Trnava na dobu určitú do 31.03.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia.    
 
4. Ulica J. G. Tajovského 7951/20 v Trnave     
     byt č. 86, 4. podlažie, 1-izbový      
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.03.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.   
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno a) bod 1 alebo 4 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom 
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uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Mozartova 5652/12, Trnava na dobu určitú 
do 30.01.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Voľné byty na Ulici Františkánska 7686/24 v Trnave            
 
1.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave     

      byt č. 14, 4. podlažie, 2-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Na hlinách 6929/24, Trnava na dobu určitú        
do 31.03.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia.    
 
2.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave     

      byt č. 19, 2. podlažie, 1-izbový      
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Okružná ulica 6492/1, Trnava na dobu určitú 
do 31.03.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia.    
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno b) bod 2 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na spoločný nájom 
uvedeného bytu pre xxx. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obidve trvale bytom Ulica Čajkovského 
2808/2, Trnava na dobu určitú do 30.01.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave     

     byt č. 1, 1. podlažie, 2-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 
7686/24, Trnava na dobu určitú do 31.03.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia                
a s podmienkou odovzdania doteraz užívaného 3-izbového bytu č. 4, 4. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
 
4.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave     
     byt č. 3, 2. podlažie, 2-izbový      
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6017/41, Trnava na dobu 
určitú do 31.03.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia.    
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno b) bod 4 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18D, Trnava na dobu určitú do 30.01.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c) Voľné byty na Ulici Veternej 733618C-F v Trnave 
 
1.)  Ulica Veterná 7336/18/E v Trnave                                   

      byt č. 42, 3. poschodie, 1-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre potreby mesta pre xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Považská 3, Nové Mesto 
nad Váhom na dobu určitú najdlhšie do 31.03.2024 počas trvania pracovného pomeru 
u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, Ulica xxxxx, Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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2.) Ulica Veterná 7336/18/C v Trnave     
      byt č. 2, prízemie, 1-izbový       
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava 
a xxxxx xxxxx, trvale bytom Hlohovec na dobu určitú do 31.03.2024, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.    
 
3.) Ulica Veterná 7336/18/F v Trnave                                  
      byt č. 57, 3. poschodie, 1-izbový                                    
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trakovice 193 a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Ulica Krátka 825/3, Hlohovec na dobu určitú do 31.03.2024, s možnosťou opakovaného 
uzavretia.    
 
4.) Ulica Veterná 7336/18/E v Trnave                                  
      byt č. 35, 1. poschodie , 1-izbový                                   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6645/25, Trnava 
a xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.03.2024, s možnosťou opakovaného 
uzavretia.    
 
5.)  Ulica Veterná 7336/18/D v Trnave                                 
       byt č. 16, prízemie, 1-izbový                                   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) vzhľadom k tomu, že v zozname 
uchádzačov sa nenachádza vhodný žiadateľ odporučila uvedený bezbariérový byt ponechať 
voľný.     
 
6.) Ulica Veterná 7336/18/C v Trnave                                   
      byt č. 5, 1. poschodie , 1-izbový       
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.03.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.    
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno c ) bod 2-4 alebo 6 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60C, Trnava 
a xxxxx xxxxx, trvale bytom Nitrianska Blatnica 458 na dobu určitú do 31.03.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
d) Voľné byty v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
 
1.)  Coburgova ulica 2267/27 v Trnave      
      bunka č. 106, izba č. 106A a 106B, 1. poschodie                
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú 3 mesiace, najdlhšie 
po dobu  6 rokov.  
 
2.)  Coburgova ulica 2267/27 v Trnave       
      bunka č. 104, izba č. 104, 1. poschodie                              
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/62, Trnava na dobu 
určitú 3 mesiace, najdlhšie po dobu  6 rokov.  
 
3.)  Coburgova ulica 2267/27 v Trnave     
      bunka č. 309, izba č. 309, 3. poschodie                             
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom, Trnava na dobu určitú 3 mesiace, najdlhšie 
po dobu  6 rokov.  
 
4.)  Coburgova ulica 2267/27 v Trnave       
      bunka č. 203, izba č. 203, 2. poschodie                             
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom, Trnava na dobu určitú 3 mesiace, najdlhšie 
po dobu  6 rokov.  
 
5.)  Coburgova ulica 2267/27 v Trnave     
      bunka č. 307, izba č. 307A a 307B, 3. poschodie              
 
6.)  Coburgova ulica 2267/27 v Trnave     
       bunka č. 110, izba č. 110A a 110B1. poschodie               
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 5-6 odporučila ponechať 
uvedené byty voľné vzhľadom k tomu, že v zozname uchádzačov nie je žiadny žiadateľ.   
 
e) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave – pre starobných dôchodcov  
 
1.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave                              
     byt č. 24, I. časť, 2. poschodie       
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hlboká 5922/20, Trnava na dobu určitú 
do 31.03.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno e) bod 1 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.03.2031, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
f) Voľné byty na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave  - NBNŠ   
 
1.) Malženická cesta 6965/1 v Trnave                                   
      byt č. 8, 1. podlažie, 1-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1 odporučila ponechať uvedený 
byt voľný vzhľadom k tomu, že v zozname uchádzačov nie je žiadny žiadateľ.   
2.) Malženická cesta 6965/1 v Trnave     
    byt č. 24, 2. podlažie, 1-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60C, Trnava na dobu 
určitú do 31.03.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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h) Voľné byty na Coburgovej ulici 7972/60A-C v Trnave  
 
1.) Coburgova ulica 7972/60B v Trnave     
     byt č. 9, 1. podlažie, 1-izbový       
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx  a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 7972/60B, 
Trnava na dobu určitú do 31.03.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia a s podmienkou 
odovzdania doteraz užívaného 1-izbového bytu č. 16, 4. podlažie na Coburgovej ulici 
7972/60B v Trnave.  
 
Bod 14) Rôzne  
 
Mgr. Huňavá, vedúca odboru sociálneho oznámila prítomným, že Mesto Trnava má záujem 
o vypracovanie koncepcie bytovej politiky. V tejto súvislosti by pri príprave koncepcie bývania 
mali pracovať 2 skupiny. 
 
Bod 15) Diskusia 
 
Bod 16) Záver 
 
Na záver Mgr. Ondrej Štefánik, predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť           
a  spoluprácu.   
 
 
 
 

    Mgr. Ondrej Štefánik, v.r.    
                   predseda komisie 
 
 
V Trnave dňa, 12.03.2021 
Zapísal: Mgr. Miroslav Lackovič 
 
 


