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

konalo dňa 19.09.2018 
 

Prítomní: podľa prezenčnej  listiny 
 
Bod 1) 
Otvorenie 
 
      Zasadnutie Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej len komisia 
bytová) otvorila a viedla Mgr. Agnesa Petková, predsedníčka komisie, ktorá zároveň privítala 
všetkých prítomných. 
     Mgr. Petková oznámila termín budúceho zasadnutia Komisie bytovej dňa 29.10.2018 
o 15,00. hod. 
 
     Členovia komisie hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odsúhlasili nasledovný program 
zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
 
2. Kontrola úloh  
 
3. Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy 
    c) Žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy 
    d) Žiadosť o zapísanie za člena domácnosti 
     
4. Nájomné byty na Coburgovej ulici 60 A-C v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b)    Žiadosť o prihlásenie za člena domácnosti  
     
5. Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti  
    b) Žiadosť o výmenu obytnej miestnosti  
  
6. Nájomné byty na Ulici Veternej 18 C - F v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu   
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
     
7. Nájomné byty na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu   
       
8. Nájomné byty na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
    b) Žiadosť o prihlásenie za člena domácnosti 
    c) Rôzne 
 
9. Nájomné byty pre potreby mesta 
     a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
     b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 

c)    Žiadosť o prihlásenie za člena domácnosti 
 
10. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré obsadila automobilová     
     spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti. 
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a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
11. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré neobsadila automobilová     
      spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti. 

a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
b) Žiadosť o výmenu nájomného bytu 
c) Rôzne  

 
12. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre predčasných a starobných                               

dôchodcov 
      a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
       
13. Služobné byty 
      a) Nové žiadosti o pridelenie služobného bytu 
 
14. Ostatné byty  
      a) Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy 
      b) Žiadosti o uzavretie nájomnej zmluvy 
 
15. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava   
 
16. Rôzne 
  
17. Diskusia 
 
18. Záver 
 
Bod 2) 
Kontrola úloh 
 
1. Komisia bytová na zasadnutí dňa 04.06.2018 odporučila súhlasiť s pridelením                
1-izbového sociálneho bytu č. 6, 1. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave pre pána 
xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 30.06.2019, s podmienkou úhrady    
dlhu. Oznamujeme členom komisie, že pán xxxxx xxxxx dňa 03.09.2018 zomrel. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu              
na vedomie. 
 
Bod 3) 
Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva  
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
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. xxxxx  xxxxx, trvale bytom Ulica Saleziánska 11, Trnava, adresoval dňa 19.04.2018 list 
primátorovi JUDr. Bročkovi, LL.M., odkiaľ bol preposlaný na OS, referát bytový,  podal 
vyjadrenie k odpovedi o nepridelenie mestskej  ubytovne a zároveň žiada o pridelenie 
sociálneho bytu 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. 
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2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 25.05.2018 o pridelenie bytu               
pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva na Coburgovej ulici 2253/64 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.   
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Saleziánska 1723/11, Trnava požiadal dňa 05.06.2018 
o pridelenie bytu pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa       
27.08.2018 o pridelenie bytu  pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Halenárska 419/14, Trnava požiadal dňa 23.08.2018 
o pridelenie  bytu  pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.    
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou vyjadrenia z OE. 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica  1723/11, Trnava a xxxxx xxxxx,          
trvale bytom Trnava požiadali dňa 23.08.2018 o spoločný nájom na pridelenie bytu            
pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
7. xxxxx  xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 02.08.2018 o pridelenie bytu pre 
sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) 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: 
 
8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadali          
dňa 30.08.2018 o pridelenie bytu pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila po doplnení stanoviska 
Finančnej komisie prerokovať na najbližšom zasadnutí komisie bytovej.  
 
b) Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2253/62,              
Trnava požiadali dňa 09.07.2018  o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom  1-izbového bytu 
č. 8, 2. podlažie na Coburgovej ulici 2253/62 v Trnave.  
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2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava 
požiadali dňa 13.07.2018 o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 24,     
2. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť 
s predĺžením nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 30.09.2019. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/62, Trnava požiadala dňa       
01.08.2018 o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 7, 2. podlažie          
na Coburgovej ulici 2253/62 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.10.2019. 
 
4.  xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2253/64, Trnava 
požiadali dňa 09.08.2018 o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 12,     
2. podlažie na Coburgovej ulici 2253/64 v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Malženická cesta, Trnava           
požiadali dňa 13.08.2018 o predĺženie  nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 21,    
2. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa       
23.08.2018 o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom  1-izbového bytu č. 5, 1. podlažie         
na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 4-6 odporučila súhlasiť 
s predĺžením nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 30.09.2019. 
 
c) Žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy  
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/68, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale  
bytom Trnava doručili 18.06.2018 list, že žiadajú o obnovenie NZ na soc. byt na Coburgovej 
ulici 2253/60 v Trnave  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila po preverení skutkového 
stavu splácania istiny prerokovať na najbližšom zasadnutí komisie.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale Coburgova ulica 2262/78, Trnava požiadal dňa 01.08.2018 
o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 4, 1.podlažie na Coburgovej ulici  
2262/78 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s uzavretím 
nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.07.2019. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského 5797/54, Trnava požiadala dňa   
10.08.2018  o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom  1-izbového bytu č. 15, 2. podlažie      
na Coburgovej  ulici 2253/66 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila s podmienkou úhrady dlhu 
prerokovať na najbližšom zasadnutí komisie. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/68, Trnava požiadala dňa 24.08.2018 
o obnovenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 31, 3. podlažie na Coburgovej 
ulici 2253/66 v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s uzavretím 
nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.09.2019 s podmienkou úhrady 
súdnych a exekučných poplatkov správcovskej spoločnosti. 
 
d) Žiadosť o zapísanie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/64, Trnava         
požiadali dňa 27.07.2018 o zapísanie dcéry  xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava  s 13  
ročným vnukom  xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava  za členov domácnosti                             
do 1-izbového bytu č. 12, 2. podlažie na Coburgovej ulici 2253/64 v Trnave. Podali aj žiadosť 
o predĺženie NZ.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zapísaním       
za člena domácnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a syna xxxxx xxxxx,               
trvale bytom Trnava na dobu určitú do 30.09.2019 počas doby platnosti nájomnej zmluvy.  
 
Bod 4) 
Nájomné byty na Coburgovej ulici 60 A-C v Trnave  
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60/C, Trnava požiadala dňa    
26.07.2018 o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Coburgovej ulici 7972/60/A-C 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta 
schválenie výnimky z platného VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
mesta Trnava v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/62, Trnava požiadala dňa 20.08.2018    
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Coburgovej ulici 7972/60A-C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosť o prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 7972/60/C, Trnava 
požiadali dňa 20.08.2018 o prihlásenie nesvojprávnej sestry xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Coburgova ulica 7972/60/A v Trnave za člena domácnosti do  1-izbového nájomného bytu   
č. 24, 4. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60/C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením      
za člena domácnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60A, Trnava        
na uvedený byt na dobu určitú do 31.05.2021 počas doby platnosti nájomnej zmluvy. 
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Bod 5) 
Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti – podmienky spĺňajú 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava  požiadala dňa 23.08.2018                            
o pridelenie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni o spoločný nájom.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 

 
Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti – podmienky nespĺňajú 

 
2. xxxxx xxxxx,  trvale bytom Trnava, matka troch detí, požiadala dňa 25.05.2018 
o pridelenie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 22.08.2018 o pridelenie obytnej 
miestnosti v mestskej ubytovni.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova 2253/68, Trnava požiadala dňa               
24.08.2018 o pridelenie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 05.09.2018 o pridelenie obytnej 
miestnosti v mestskej ubytovni.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2-5 neodporučila súhlasiť       
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 

 
b) Žiadosť o výmenu obytnej miestnosti  

 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 16.08.2018 o výmenu bunky    
v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila po vyjadrení správcovskej 
spoločnosti Strediska sociálnej starostlivosti v Trnave, prerokovať na najbližšom zasadnutí 
komisie bytovej.  
 
Bod 6) 
Nájomné byty na Ulici Veternej 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. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 07.07.2018 o pridelenie                      
1,2- izbového bytu na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa       
27.08.2018 o pridelenie 1-izbového bytu  na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/64, Trnava a xxxxx xxxxx Strekov    
404 požiadali dňa 24.08.2018 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Veterná 7336/18/C-F 
v Trnave.   
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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. 
 
4. xxxxx xxxxx,  trvale bytom Trnava požiadala dňa 16.08.2018 o pridelenie                        
1-izbového 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 
s podmienkou kladného stanoviska z OE. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava požiadala dňa       
12.07.2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 7,             
2. podlažie na Veternej  ulici 7336/18/C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.07.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx,  trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/E, Trnava požiadal dňa 25.07.2018 
o opakované uzavretie  nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 40, 3. podlažie na Ulici 
Veterná 7336/18/E v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.11.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom, Ulica Veterná 7336/18/F, Trnava 
požiadali dňa 05.09.2018  o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1- izbového 
bytu č. 57,  4. podlažie na Ulici Veterná 7336/18/F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt z dôvodu presahujúceho príjmu.   
 
4.  xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/C-F, Trnava požiadala dňa    
30.08.2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č.  11,          
3. podlažie na Ulici Veterná 7336/18/C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) berie na vedomie, že iba v prípade 
vydokladovania čistého príjmu za rok 2017 môže byť žiadosť predložená na najbližšie 
zasadnutie komisie bytovej. 
 
5.  xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/D Trnava požiadala dňa 27.08.2018 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 27, 4. podlažie na Ulici 
Veterná 7336/18/D 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 
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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 30.11.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/F, Trnava požiadala dňa        
05.09.2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 52,           
2. podlažie na Ulici Veterná 7336/18/F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.11.2021, s podmienkou 
kladného stanoviska z OE, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
  
Bod 7) 
Nájomné 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. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Hospodárska 3597/9,            
Trnava požiadali dňa 25.06.2018 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 
v Trnave. Žiadajú o spoločný nájom bytu.  
 
2. xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/19, Trnava a xxxxx  xxxxx, 
trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadali dňa 16.07.2018 o pridelenie  
2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Majú záujem aj o pridelenie bytu  
na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obidve trvale bytom Trnava                                        
požiadali dňa 30.07.2018 o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 
v Trnave. Majú záujem aj o pridelenie bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. 
Žiadajú o spoločný nájom bytu.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Okružná ulica 6492/1, Trnava požiadala dňa             
02.08.2018 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3618/82, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Farárske 6403/1, Trnava požiadali dňa 02.08.2018 o pridelenie 2,3-izbového bytu     
na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Žiadajú o spoločný nájom bytu.  
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6008/17, Trnava požiadala dňa       
08.08.2018 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18C, Trnava požiadala dňa        
27.08.2018 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.                 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-7 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. 
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8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/21, Trnava požiadal dňa 30.05.2018 
o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
   
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6013/32, Trnava požiadal dňa 20.06.2018  
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave. Má záujem aj 
o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
10. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Andreja Kubinu 3196/31, Trnava požiadala dňa 
08.08.2018 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
11. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6013/32, Trnava požiadala dňa 
20.08.2018 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
12. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/62, Trnava požiadala dňa     
20.08.2018 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3. Má záujem             
aj o pridelenie bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 a Ulici V. Clementisa 72-83 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 8-12 neodporučila súhlasiť           
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Bod 8) 
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 sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx (xxxxx) a xxxxx xxxxx (xxxxx), obaja trvale bytom Ulica Hospodárska 
3616/71, Trnava požiadali dňa 23.05.2018 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica T. Tekela    
6482/11, Trnava požiadali dňa 23.05.2018 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Majú záujem aj o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6019/46, Trnava požiadal dňa     
18.07.2018 o pridelenie 1-izbového bytu (garzónky) na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 
v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 23.07.2018 o pridelenie 1-izbového   
bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2262/78, Trnava 
požiadali dňa 25.07.2018 o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 
v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx (xxxxx) a xxxxx xxxxx (xxxxx), obidve trvale bytom Trnava            
požiadali dňa 30.07.2018 o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 
v Trnave. Majú záujem aj o pridelenie bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 06.08.2018 o pridelenie 1-izbového bytu 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
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8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18F, Trnava požiadala dňa         
13.08.2018 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.     
Má záujem o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Poľná 2972/21, Trnava požiadala dňa 16.08.2018 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Má záujem        
aj o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
10. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/62, Trnava a xxxxx xxxxx,           
trvale bytom Malženická cesta 6965/1,Trnava požiadali dňa 20.08.2018 o pridelenie            
1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. Žiadajú o spoločný nájom.  
 
11. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa     
27.08.2018 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
12. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej 2547/26, Trnava a xxxxx           
xxxxx, trvale bytom Ulica Hlboká 5943/14, Trnava požiadali dňa 27.08.2018 o pridelenie      
2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
13. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 05.09.2018 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 1-13 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. 
 
14. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Teodora Tekela 6478/4, Trnava požiadal dňa 
29.06.2018 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. 
 
15. xxxxx xxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica 6733/22, Trnava požiadala dňa   
30.07.2018 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) 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.  
 
16. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/62, Trnava požiadala dňa     
20.08.2018 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Františkánskej 7403/3. Má záujem             
aj o pridelenie bytu na Ulici Františkánskej 7403/3 a Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
17. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave požiadala             
dňa 30.08.2018 o pridelenie 1-izbového bytu na prízemí.  
 
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.  
 
b) Žiadosť o prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 05.09.2018 o prihlásenie                      
za člena domácnosti priateľa xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na nájomný 1-izbový byt       
č. 58, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením      
za člena domácnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na uvedený byt počas doby 
platnosti nájomnej zmluvy. 
  
c) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60A, Trnava požiadal dňa 18.07.2018 
o doplnenie svojej žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 
v Trnave. Má záujem aj o pridelenie bytu na Ulici V. Clementisa. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu              
na vedomie.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadala dňa 
21.08.2018 o predĺženie lehoty na prevzatie súhlasu na výmenu bytov.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila podať novú žiadosť          
na konkrétny byt. 
 
Bod 9)  
Nájomné byty pre potreby mesta 
 
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.  xxxxx xxxxx, trvale bytom Majcichov 335 požiadal dňa 27.08.2018 o pridelenie 
konkrétneho nájomného bytu pre potreby mesta Trnava 2-izbový byt, č. bytu 2, 2. podlažie 
na Ulici  V. Clementisa 7684/77 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na uzavretie 
nájomnej zmluvy na uvedený byt pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Majcichov 335 na dobu 
určitú, najdlhšie do 31.12.2021, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: 
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
2. xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Kapitulská 459/17, Trnava požiadala dňa 
30.08.2018 o pridelenie 2,3-izbového bytu pre potreby mesta.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Jána Hajdóczyho 5835/22, Trnava požiadal dňa 
30.08.2018 o pridelenie 2,3-izbového bytu pre potreby mesta na Ulici V. Clementisa 77,78 
a Ulici Františkánskej 3 a 24 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2-3 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. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3617/84, Trnava požiadala dňa  
31.08.2018 o pridelenie 1-izbového bytu pre potreby mesta.  
 
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.  
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie  nájomnej zmluvy  

 
1. xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7684/77, Trnava požiadala dňa 
15.08.2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 5,             
3. podlažie na Ulici V. Clementisa 7684/77 v Trnave pre potreby mesta.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaním 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú, najdlhšie do 30.09.2021 počas 
trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: Mestská polícia, Ulica Trhová 243/2, Trnava,  
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx,  trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadala                   
dňa 17. 08. 2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu,  č. 4,  
2. podlažie na Ulici Františkánska 7686/24 v Trnave pre potreby mesta.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaním 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú, najdlhšie do 31.10.2021 počas 
trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: Stredná priemyselná škola dopravná, Ulica 
Študentská 3585/23, Trnava,  s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.  xxxxx xxxxx, trvale bytom Borovce 329, požiadal dňa 17.08.2018 o opakované  
uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný  nájom bytu pre potreby mesta Trnava (PPM)                 
2-izbového bytu, č. 4, 2. podlažie na Ulici V. Clementisa 7684/77, v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaním 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú, najdlhšie do 30.09.2021 počas 
trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: Mestská polícia, Ulica Trhová 243/2, Trnava, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18E, Trnava požiadala dňa         
20.08.2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu pre potreby 
mesta, č.  39., 3.podlažie  na Ulici Veterná 7336/18/E v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaním 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú, najdlhšie do 30.11.2021 počas 
trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Ulica 
Atómová 6486/1, Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadala dňa 
22.08.2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 61,           
2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaním 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú, najdlhšie do 30.09.2021 počas 
trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: Stredná odborná škola obchodu a služieb,  
Ulica Lomonosovova 2797/6, Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/F, Trnava požiadal dňa 07.09.2018 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom  1-izbového bytu pre potreby mesta č. 58, 
4.podlažie  na Ulici Veterná 7336/18/F  v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaním 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú, najdlhšie do 31.12.2021 počas 
trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: Mestský úrad v Trnave, Ulica Trhová 189/3, 
Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c) Žiadosť o prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx, požiadala dňa 31.08.2018 o prihlásenie za člena domácnosti svojho      
syna  xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Teodora Tekela 6478/3 Trnava na nájomný byt           
č. 39,    3. podlažie, 2-izbový byt na Ulici V. Clementisa 7685/83 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením      
za člena domácnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Teodora Tekela 6478/3,         
Trnava na uvedený byt počas doby platnosti nájomnej zmluvy. 
 
Bod 10)  
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave, ktoré obsadila automobilová 
spoločnosť PCA Slovakia s. r. o. pre zamestnancov spoločnosti - podmienky spĺňajú.  
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu PCA 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
 
1.  xxxxx xxxxx, xxxxx, trvale bytom Poronda 649/36,  919 26 Zavar požiadal dňa 
12.07.2018 o pridelenie bytu pre zamestnanca PCA spolu s xxxxx xxxxx,                       
xxxxx,  trvale bytom  Poronda 649/36, 919 26 Zavar.  
 
2. xxxxx xxxxx, xxxxx, trvale bytom Smreková 3093/14, Žilina požiadal dňa          
31.05.2018 o pridelenie bytu pre zamestnanca PCA. Je zamestnancom  spoločnosti             
od 18.08.2017 na dobu neurčitú.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť           
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Bod  11) 
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré neobsadila automobilová 
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti 
 
a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  

 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 

 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, manželia požiadali dňa 23.07.2018 o opakované       
uzavretie nájomnej zmluvy na 3-izbový byt č. 20, 2. podlažie  na Ulici  V. Clementisa 7683/74   
v Trnave.   
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaním 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.10.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx  xxxxx, trvale bytom  Ulica V. Clementisa 7683/72 v Trnave,            
požiadala dňa 27.07.2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný  2-izbový byt, 
č. bytu 3, 2. podlažie  na Ulici V. Clementisa 7683/72 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx  požiadali dňa 15.08.2018                          
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 5, 3. podlažie na Ulici    
V. Clementisa  7683/72 v  Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/73, Trnava požiadala dňa 
22.08.2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 12, 3. 
podlažie na Ulici V. Clementisa 7683/73 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2-4 odporučila súhlasiť 
s opakovaním uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 30.09.2021, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b)  Žiadosť o výmenu nájomného bytu  
 
1. xxxxx xxxxx, xxxxx, trvale bytom na Ulici V. Clementisa 7685/82 v Trnave             
požiadal dňa 18.06.2018 o výmenu konkrétneho bytu na Ulici V. Clementisa  7683/72 
v Trnave,  byt č. 1, 1. podlažie garsónka.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s pridelením 
konkrétneho bytu, s podmienkou vrátenia pôvodne užívaného 2-izbového bytu. 
 
c) Rôzne 
 
1. xxxxx  xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/81, Trnava požiadala dňa 
22.08.2018 o možnosť dobývania do skončenia platnosti nájomnej zmluvy do 30.06.2020    
na 3-izbovom byte č. 26, 4. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/81 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu              
na vedomie a odporučila vyžiadať písomný doklad od PCA Slovakia, s.r.o. Trnava 
o potvrdení trvania pracovného pomeru hlavného užívateľa xxxxx xxxxx a súhlas 
s dobývaním jeho partnerky s maloletou dcérou v uvedenom byte.  
 
Bod 12) 
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre predčasných a starobných 
dôchodcov 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu     
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
 
1. xxxxx xxxxx, xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal  dňa 24.07.2018 o pridelenie 
nájomného bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.   
 
2. xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx trvale bytom Botanická 5686/ 4, Trnava   požiadal      
dňa 17.08.2018 o pridelenie nájomného bytu pre starobných dôchodcov na Ulici                  
V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
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3. xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx trvale bytom Trnava, spolu s xxxxx                                     
xxxxx , xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Tajovského 5888/18 v Trnave                         
požiadali dňa 03.09.2018 o pridelenie nájomného bytu pre starobných dôchodcov na Ulici    
V. Clementisa 6483/51 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 
 
4. xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala                                     
dňa 17.08.2018 o pridelenie nájomného 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. 480 o nakladaní s nájomnými bytmi pre starobných 
a predčasných starobných dôchodcov vo vlastníctve mesta Trnava, výnimka z príjmu.        
Na základe schválenej výnimky primátorom mesta komisia bytová odporučila súhlasiť         
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
5. xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx požiadal dňa 17.08.2018 o pridelenie                
nájomného 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 uchádzačov. 
 
6. xxx. xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, trvale bytom Okružná ulica 6492/2                         
v Trnave požiadala dňa  20.08.2018 o pridelenie nájomného bytu pre starobných dôchodcov 
na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou doloženia rozpísaného dôchodku               
zo Sociálnej poisťovne.  
 
7. xxx. xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx požiadala dňa 24.08.2018                        
o pridelenie nájomného bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Bod 13)  
Služobné byty 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie služobných bytov  
 
1. Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava  xxxxx xxxxx, 
Bučany 269, požiadala dňa 29.05.2018 o pridelenie služobného bytu.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s pridelením 
služobného bytu po doručení hlásenia voľného služobného bytu na dobu určitú počas 
výkonu práce -  počas doby zamestnania v ZŠ  s MŠ Jána Bottu 27, Trnava.  
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Bod 14) 
Ostatné byty 
 
a) Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Andreja Kubinu 3194/6, Trnava požiadala dňa 
16.07.2018 o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 25, 1. podlažie na Ulici 
Andreja Kubinu 3194/6 v Trnava.  
Žiadosť pani xxxxx xxxxx bude postúpená ako materiál návrhu na výnimku           
z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava na riadne 29. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva dňa 09.10.2018. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so schválením 
výnimky na uvedený byt. Členovia komisie bytovej odporúčajú doplniť žiadosť o manžela 
xxxxx xxxxx, aby boli spoločne obidvaja žiadateľmi.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Okružná ulica 6497/7, Trnava požiadala dňa 06.09.2018 
o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 77, 8. podlažie na Okružnej ulici 
6497/7 v Trnave.  
Žiadosť pani xxxxx xxxxx bude postúpená ako materiál návrhu na výnimku          
z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava na riadne 29. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva dňa 09.10.2018. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila Mestskému zastupiteľstvu 
mesta Trnava schváliť výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava na dobu 
určitú od 01.01.2019 do 31.12.2019. 
 
b) Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica T. Tekela 6920/15, Trnava požiadala dňa         
22.08.2018 o uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 48, 3. podlažie na Ulici 
T. Tekela 6920/15 v Trnave.  
Žiadosť pani xxxxx xxxxx bude postúpená ako materiál návrhu na výnimku           
z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava na riadne 29. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva dňa 09.10.2018. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila Mestskému zastupiteľstvu 
mesta Trnava schváliť výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava  
s podmienkou vyjadrenia Finančnej komisie MZ mesta Trnava a uhradenia poplatkov 
určených finančnou komisiou.  
 
Bod 15)  
 
Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
a) Voľné byty v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave  
 
1.) Trnava, Coburgova ulica 2267/27 
      bunka č. 302, A, B, 3. posch., výmera 36,70 m2 

 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obidvaja trvale bytom Ulica                       
V. Clementisa 7685/83 v Trnave na dobu určitú 3 mesiace, s možnosťou opakovaného 
predĺženia najdlhšie po dobu 6 rokov. 
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2.) Trnava, Coburgova ulica 2267/27 
     bunka č. 110, A, B, 1. posch., výmera  36,70m2 

 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, bytom Coburgova ulica                  
2267/27, Trnava na dobu určitú 3 mesiace, s možnosťou opakovaného predĺženia najdlhšie 
po dobu 6 rokov a s podmienkou odovzdania doteraz užívanej obytnej miestnosti č. 308,     
3. posch. na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave. 
 
3.) Trnava, Coburgova ulica 2267/27 
     bunka č. 210, A, B, 2. posch., výmera 36,40 m2 

        bunka č. 305, A, B, 3. posch., výmera 28,80 m2 
     bunka č. 308, 3. posch. 
         

Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila tieto obytné bunky 
ponechať voľné. 
 

b) Voľné byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
 
1.) Trnava, Malženická cesta 6965/1 
      byt č. 18, 2. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Halenárska 419/14, Trnava na dobu 
určitú do 30.09.2019, s podmienkou kladného stanoviska z OE a s možnosťou opakovaného 
predĺženia. 
 
2.) Trnava, Malženická cesta 6965/1 
      byt č. 19, 2. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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 30.09.2019, s možnosťou opakovaného predĺženia. 
 
3.) Trnava, Malženická cesta 6965/1 
      byt č.3, 1. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 30.09.2019, 
s možnosťou opakovaného predĺženia. 
 
4.) Trnava, Malženická cesta 6965/1 
      byt č.10, 1. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Saleziánska 1723/11, Trnava               
na dobu určitú do 30.09.2019, s možnosťou opakovaného predĺženia. 
 
5.) Trnava, Malženická cesta 6965/1 
      byt č. 6, 1. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Saleziánska 1723/11, Trnava 
a xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 30.09.2019, s možnosťou 
opakovaného predĺženia. 
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 6.) Trnava, Coburgova ulica 2253/64 
      byt č. 29, 3. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 30.09.2019, 
s možnosťou opakovaného predĺženia. 
 
c) Voľné byty na Coburgovej ulici 7972/60/A-C 
 
1.) Trnava, Coburgova ulica 7972/60/A 
     byt č. 1, 1. podlažie, 1-izbový ŤZP 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Lomonosovova 2796/3, Trnava            
na dobu určitú do 30.09.2019, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
2.) Trnava, Coburgova ulica 7972/60/B   
      byt č. 15, 4. podlažie, 2- izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60/A, Trnava      
a xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 30.09.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.  
 
d) Voľné byty na Ulici Veterná 7336/18/C-F  

 
1) Trnava, Ulica Veterná 18/C 
     byt č. 4, 2. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Siladice 221 na dobu určitú do 30.09.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
e) Voľné byty na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave 
 
1.) Ulica Františkánska 7403/3 v Trnave 
      byt č. 2, 3-izbový, 2. podlažie 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Kapitulská 459/17, Trnava            
na dobu určitú do 30.09.2019, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: Okresný 
úrad Trnava, pozemkový lesný odbor, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
2.) Ulica Františkánska 7403/3 v Trnave 
      byt č. 1, 3-izbový, 2. podlažie                     
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas                
na spoločný nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obidvaja trvale        
bytom Ulica Hospodárska 3616/70, Trnava na dobu určitú do 30.09.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.  
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 1) odporučila, ak voľný 3-izbový byt 
uvedený v bode 14, písm. e bod 2 neprevezmú xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obidvaja       
trvale bytom Ulica Hospodárska 3616/70, Trnava vydať súhlas na spoločný nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale                    
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bytom Olympijská ulica 6560/22, Trnava na dobu určitú do 30.09.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.  
 
f) Voľné byty na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave 
 
1.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave 
      byt č. 52, 1-izbový, 1. podlažie 
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obidvaja trvale bytom Malženická          
cesta 6965/1, Trnava na dobu určitú do 30.09.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia 
a podmienkou odovzdania doteraz užívaného bytu.  
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak voľný 1-izbový byt 
uvedený v bode 14, písm. f bod 1 neprevezmú xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obidvaja        
trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava vydať súhlas na nájom uvedeného bytu        
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 5632/7, Trnava na dobu určitú             
do 30.09.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
2.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave 
     byt č. 50, 2-izbový, 1. podlažie 
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 30.09.2021, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak voľný 2-izbový byt 
uvedený v bode 14, písm. f bod 2 neprevezme xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava            
vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obidvaja             
trvale bytom Ulica gen. Goliána 6005/10, Trnava na dobu určitú do 30.09.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.  
 
g)  Voľné byty na Ulici V. Clementisa 7685/72-83 v Trnave  
 
1.) Ulica V. Clementisa 7683/75 v Trnave 
      byt č. 29, 2-izbový, 2. podlažie    
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Poronda 649/36, Zavar na dobu určitú,    
najdlhšie do 30.09.2021, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: PCA 
Slovakia, s.r.o. Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
2.) Ulica V. Clementisa 7685/83 v Trnave 
      byt č. 27, garsónka, 1. podlažie    
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Smreková 3093/14, Žilina na dobu určitú,    
najdlhšie do 30.09.2021, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: PCA 
Slovakia, s.r.o. Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
3.) Ulica V. Clementisa 7683/72 v Trnave 
      byt č. 1, garsónka, 1. podlažie   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava            



20 
 

na dobu určitú do 30.09.2021, s podmienkou odovzdania doteraz užívaného 2-izbového bytu 
č. 33, 4. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/82 v Trnave, s možnosťou opakovaného 
uzavretia.  
 
4.) Ulica V. Clementisa 7685/80 v Trnave 
      byt č. 12, 2-izbový, 3. podlažie 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Jána Hajdóczyho 5835/22, Trnava       
na dobu určitú do 30.09.2019, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: KR PZ 
Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
5.)  Ulica V. Clementisa 7685/80 v Trnave 
      byt č. 10, 2-izbový, 3. podlažie 
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas                
na spoločný nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 
6444/4, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6005/9, Trnava                    
na dobu určitú do 30.09.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak voľný 2-izbový byt 
uvedený v bode 14, písm. g bod 5 neprevezme xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. 
Clementisa 6444/4, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6005/9,      
Trnava vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom            
Kočišské 6386/9, Trnava na dobu určitú do 30.09.2021, s možnosťou opakovaného 
uzavretia.  
 
6.) Ulica V. Clementisa 7683/74 v Trnave 
      byt č. 17, 3-izbový, 1. podlažie ZŤP bezbariérový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx , trvale bytom Trnava na dobu určitú do 30.09.2021, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
Bod 16) 
Rôzne  
 
1. Odbor vzdelávania (ďalej len OVŠaK) požiadal dňa 01.08.2018 o vypracovanie príkazu 
primátora, ktorým sa schváli, že byty nachádzajúce sa v objektoch základných, materských 
a základných umeleckých škôl strácajú charakter služobných bytov a stávajú sa bytmi       
pre potreby škôl a školských zariadení a následne sa určí postup pri nakladaní s týmito bytmi 
vyčlenenými pre zamestnancov škôl a školských zariadení. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zmenou 
charakteru služobných bytov na byty pre potreby zamestnancov škôl a školských zariadení. 
 
2. xxx. xxxxxi xxxxx, xxx., trvale bytom Ulica Hlavná 20/54, Trnava rozhodnutím             
č.k. OS/33702-47875/2018/Lck, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.07.2018 bol priznaný 
nárok na poskytnutie 4-izbovej náhrady podľa zákona 260/2011 Z.z. V zmysle rozhodnutia 
bude predložený návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava          
na 29. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trnave. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila Mestskému zastupiteľstvu 
mesta Trnava uvedenú výnimku schváliť. 
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Bod 17) 
Diskusia 
 
Bod 18) 
Záver 
 
Na záver Mgr. Agnesa Petková, predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu 
účasť a za spoluprácu. Ďalšie rokovanie komisie sa bude konať dňa 29.10.2018          
o 15,00 hod., Mgr. Agnesa Petková ukončila rokovanie komisie. 
          
 
 
                    
                                                                                       Mgr. Agnesa Petková, v.r. 
               predsedníčka komisie 
 
 
V Trnave dňa, 25.09.2018 
Zapísal: Mgr. Miroslav Lackovič 
 


