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

dňa 07.12.2020 
 

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) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
    b) Žiadosti o znovupridelenie bytu  
     
3. Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti  
     
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  
    d) Rôzne   
         
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 
 
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 
    c) Rôzne 
     
8. Nájomné byty pre potreby mesta 
     a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
      
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 
      b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
      c) Rôzne 
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10. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 7683/72-83 v Trnave, ktoré odporučila na obsadenie 
automobilová spoločnosť PCA Slovakia, s.r.o. pre zamestnancov spoločnosti 
  a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
      b) Žiadosti o znovupridelenie bytu 
 
11. Školské byty 
 
12. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre starobných a predčasných 
      starobných dôchodcov 
      a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
      b) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
 
13. Ostatné byty 
             
14. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava   
 
15. Rôzne 
  
16. Diskusia 
 
17. 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 xxxxx,  trvale bytom  Trnava požiadala dňa 087.10.2020 o opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ č. 8, 2. 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 uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2253/66 Trnava požiadali 
dňa 14.10.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ č. 10,    
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 uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Coburgova 2262/78 Trnava , požiadala dňa 09.11.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový NBNŠ č.  5, 2. 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 31.12.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
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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, obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1  Trnava,  
požiadali dňa 29.09.2020  o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom                 
1- izbového NBNŠ č. 6, 1. 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 uvedený byt, zároveň odporúča menovaným riešiť                        
so správcovskou spoločnosťou pohľadávku splátkovým kalendárom. 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/62, Trnava požiadala dňa 23.10.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na  nájom 1-izbového NBNŠ č. 20,  2. podlažie            
na  Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 518 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 uvedený byt na dobu určitú                      
do 30.11.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
6. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx,  obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1 Trnava si 
požiadali dňa 09.11.2020 o spoločný nájom na opakované uzavretie  1-izbového NBNŠ č. 23, 
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 uvedený byt. 
 
b) 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 a xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadali dňa 
25.11.2020 o znovupridelenie a uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ č. 24, 
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 uvedený byt z dôvodu riešenia bytovej situácie pridelením 
nájomného bytu v inej lokalite. 
 
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 Coburgova ulica  2253/60, Trnava požiadala dňa  08.10.2020   
o znovupridelenie a  uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ č. 3, 2. podlažie  
na Coburgovej ulici 2253/60  v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so znovupridelením 
uvedeného bytu na dobu určitú do 31.03.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia                   
a s podmienkou úhrady nedoplatku za psa. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Coburgova ulica 2253/64 Trnava požiadala dňa 18.11.2020  
o znovupridelenie  a uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ č. 30,                        
3. podlažie na Coburgovej 2253/64 v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť                                     
so znovupridelením uvedeného bytu a zároveň odporučila uhradiť pohľadávku voči 
správcovskej spoločnosti. Po úhrade členovia komisie odporučili prerokovať na budúcom 
zasadnutí komisie bytovej. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 23.11.2020 
o znovupridelenie  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 do 30.09.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia                   
a s podmienkou úhrady pohľadávky.  
 
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 Trnava požiadal dňa 03.09.2020 o pridelenie obytnej miestnosti  
v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 21.10.2020 o pridelenie obytnej miestnosti 
v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť                   
so zaradením do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 480 v znení noviel. 
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx,  obaja trvale bytom Coburgova ulica 2260/74, Trnava 
požiadali dňa 02.09.2020 o pridelenie obytnej miestnosti  v mestskej ubytovni na Coburgovej 
ulici 2267/27 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 03.09.2020 o pridelenie obytnej miestnosti 
v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/68 Trnava, požiadala dňa 08.10.2020 
o pridelenie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 3-5 neodporučila súhlasiť              
so zaradením žiadosti do 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. 
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1. xxxxx xxxxx a  xxxxx xxxxx, obaja  trvale bytom Coburgova ulica 7972/60/B, Trnava 
požiadali dňa 02.11.2020 o pridelenie  konkrétneho 1-izbového NB č. 9,  1. podlažie                    
na Coburgovej ulici 7972/60/B v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 03.09.2020 o pridelenie konkrétneho    
nájomného bytu  č. 9, prízemie na Coburgovej ulici 7972/60B  v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
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 Lomonosovova 2796/3, Trnava požiadala dňa 03.09.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 1, 1. 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 30.09.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 7972/60/A Trnava  
požiadali dňa 14.10.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu 
č. 8, 4. podlažie na  Coburgovej ulici 7972/60/A Trnava.  
 
3. xxxxx xxxxx trvale bytom  Coburgova ulica 7972/60 B, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom  
Coburgova ulica 7972/60 C, Trnava požiadali dňa 28.10.2020 o opakované uzavretie nájomnej 
zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 19, 2. podlažie  na Coburgovej ulici 7972/60C v Trnave.   
 
4.  xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 7972/60 C Trnava 
požiadali dňa 11.11.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na  nájom 1-izbového  bytu 
č. 17, 1. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60 C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za , proti , zdržal sa ) v bode 2-4 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 31.12.2023, 
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 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Ulica Čajkovského 5797/54 a xxxxx xxxxx,  trvale bytom 
Coburgova ulica 7972/60C, Trnava požiadali dňa 23.09.2020 o opakované uzavretie nájomnej 
zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 22, 3. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60C 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 zo spoluvlastníctva. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu         
na dobu určitú do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica  7972/60/B, Trnava    a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Coburgova ulica 7972/60/A Trnava požiadali dňa 14.10.2020 o opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy  na 2-izbový byt č. 7, 4. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60/A 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 uvedený byt na dobu určitú                       
do 31.12.2023, 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 7683/72, Trnava  požiadala dňa15.10.2020 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Trakovice 193 a xxxxx xxxxx xxxxx, trvale bytom Krátka 825/3, 
Hlohovec požiadali  dňa 25.09.2020 o pridelenie nájomného 1-izbového bytu na spoločný 
nájom na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 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 7336/18F Trnava požiadala dňa  25. 09.2020 
o opakované uzavretie NZ na nájom  1-izbového bytu č. 49, 1. poschodie na Ulici Veterná 18 
F v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18E Trnava požiadala dňa 25.11.2020  
o opakované uzavretie NZ na nájom 1-izbového bytu č. 44, 3. poschodie na Ulici Veterná 
7336/18 E v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 31.12.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti  
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx , obaja  trvale bytom  Ulica Veterná 7336/18 C Trnava požiadali 
o prihlásenie za člena domácnosti do 1-izbového bytu č. 11, 2. poschodie na Ulici Veterná 
7336/18/C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s prihlásením        
za člena domácnosti v uvedenom byte. 
 
d) Rôzne 
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1. xxxxx xxxxx, trvalý pobyt Trnava opätovne zaslal odvolanie na list zo dňa 14.09.2020, ktorý 
mu bol odoslaný ako odpoveď na odvolanie a zároveň aj odoslaný  na Kanceláriu predsedu 
vlády SR.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za  5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu                       
na vedomie. Menovanému odporučili v novom roku 2021 podať novú žiadosť o pridelenie 
nájomného bytu na Ulici Veternej 7336/18C-F v Trnave a vydokladovať všetky potrebné 
doklady, doložiť  príjem za predchádzajúci kalendárny rok t. j. rok 2020 za všetky posudzované 
osoby. 
 
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 a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 27.07.2020 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliana 6017/41, Trnava požiadala dňa 09.09.2020 
o pridelenie 2-izbového 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. 
 
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. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica T. Vansovej 8105/4A, Trnava požiadal dňa 31.08.2020  
o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Botanická 5643/3, Trnava požiadala dňa 04.09.2020 
o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 3-4 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 a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3 v Trnave 
požiadali dňa 23.09.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový nájomný byt    
č. 14, 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 uvedený byt na dobu určitú do 30.11.2023, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
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2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3 v Trnave 
požiadali dňa 30.09.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový nájomný byt    
č. 15, 4. podlažie na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadal dňa 12.11.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 24, 2. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2-3 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 31.12.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J. G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 27.11.2020 o prihlásenie za člena domácnosti pre: xxxxx xxxxx, nar. 
xx.xx.xxxx, trvale bytom Ulica Mierová 1434/6, Galanta.  
 
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 trvalého pobytu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť s prihlásením za člena domácnosti na uvedený byt na dobu určitú                     
do 31.12.2021, s podmienkou kladného vyjadrenia OE.  
 
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 a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Halenárska 419/14, Trnava požiadali 
dňa 15.10.2020 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) 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 a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava 
požiadali dňa 27.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom                                    
1-izbového bytu č. 15, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava a xxx. xxxxx xxxxx, 
trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/19, Trnava požiadali dňa 30.09.2020 o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom 1-izbového bytu č. 7, 1. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/21 v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedených bytov na dobu určitú                  
do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia.   
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 07.10.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu 
č. 58, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 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 31.12.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.   
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 29.09.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu 
č. 55, 1. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 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 30.09.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.   
 
c) Rôzne 
 
1. xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava dňa 08.10.2020 
podali odvolanie voči rozhodnutiu komisie bytovej o nepredĺžení nájomnej zmluvy na byt č. 24, 
3. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na vedomie 
a trvá na pôvodnom stanovisku. 
 
Bod 8)  
Nájomné byty pre potreby mesta 
 
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 gen. Goliána 6013/32, Trnava požiadala dňa 30.09.2020 
o pridelenie 3-izbového bytu pre potreby mesta.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
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 Coburgova ulica 2253/66, Trnava požiadali 
dňa 24.08.2020 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  



10 
 

2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Bosniacka 4529/53, Trnava – Modranka požiadala dňa 
05.10.2020 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.                  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Na hlinách 6776/4, Trnava požiadal dňa 04.09.2020 o pridelenie 
1,2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Tehelná 5709/3, Trnava požiadala dňa 21.09.2020 
o pridelenie 1,2-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 trvalého pobytu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6508/10, Trnava požiadala dňa 23.09.2020 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave, podľa oznámenia 
menovanej mailom dňa 05.11.2020 odvoláva svoju žiadosť. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
6. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Veterná 7336/18C, Trnava požiadali 
dňa 28.09.2020 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave                    
na spoločný nájom.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hlboká 5943/12, Trnava požiadala dňa 07.10.2020 
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. 
 
8. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Veterná 7336/18C, Trnava požiadali 
dňa 07.10.2020 o pridelenie 2-izbového 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 iba v prípade, že žiadateľmi budú iba partneri. 
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica A. Kubinu 3197/8, 
Trnava požiadali dňa 15.10.2020 o pridelenie 3-izbového na spoločný nájom bytu na Ulici         
V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
10. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 20.10.2020 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. 
 
11. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6485/48, Trnava požiadala dňa 26.11.2020 
o pridelenie 2-izbového 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 z OE. 
 
12. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx,  obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/81, Trnava 
požiadali dňa 27.11.2020 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici V. Clementisa72-83 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 
 
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 V. Clementisa 7683/73, Trnava 
požiadali dňa 09.09.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu 
č. 15, 4. 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 30.09.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.   
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7684/77, Trnava 
požiadali dňa 28.09.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu 
č. 8, 4. podlažie na Ulici V. Clementisa 7684/77 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.11.2023, 
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. 
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/79, Trnava 
požiadali dňa 23.09.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom               
2-izbového bytu č. 2, 1. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/79 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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 



12 
 

súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú                       
do 30.11.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/74, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Hradište pod Vrátnom 254 požiadali dňa 25.09.2020 o opakované uzavretie nájomnej 
zmluvy na spoločný nájom 3-izbového bytu č. 22, 3. podlažie na Ulici V. Clementisa 7683/74 
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 trvalého pobytu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu         
na dobu určitú do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c) Rôzne 
 
1. xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/81, Trnava dňa 
13.10.2020 podali odvolanie voči rozhodnutiu komisie bytovej o nepredĺžení nájomnej zmluvy 
na byt č. 20, 2. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/81 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na vedomie 
trvá na pôvodnom stanovisku. 
 
Bod  10)  
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré odporučila na obsadenie 
automobilová spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Bučany 430 požiadal dňa 23.11.2020 o pridelenie konkrétneho 
3-izbového bytu č. 26 na Ulici V. Clementisa 7683/81 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Poronda 644/16, Zavar požiadala dňa 30.11.2020 o pridelenie 
konkrétneho 2-izbového bytu č. 26 na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o  znovupridelenie bytu 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava požiadal o znovupridelenie 
2-izbového bytu č. 31, 3. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/82 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so znovupridelením 
uvedeného bytu na dobu určitú najdlhšie  do 30.09.2023 počas trvania pracovného pomeru 
u zamestnávateľa: PCA Slovakia, s.r.o. s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod  11)  
Školské byty 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
1. Základná škola s materskou školou, Ulica Vančurova 6193/38, Trnava požiadala dňa 
28.09.2020 o pridelenie 2-izbového školského bytu na Ulici Vančurovej 6193/38 v Trnave      
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pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Jiráskova 6037/13, Trnava. Riaditeľka ZŠsMŠ, Ulica 
Vančurova 6193/38, Trnava odporúča žiadosti vyhovieť.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s pridelením 
uvedeného bytu na dobu určitú najdlhšie  do 31.12.2021 počas trvania pracovného pomeru 
u zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Ulica Vančurova 6193/38, Trnava, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod 12) 
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. xxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Jiráskova 6037/13, Trnava požiadala  dňa 03.09.2020   
o pridelenie nájomného bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/E Trnava  požiadala dňa 16.10.2020 
o pridelenie nájomného bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Trnava požiadala dňa 21.10.2020 o pridelenie nájomného bytu 
pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Trnava  požiadala dňa 26.10.2020 o pridelenie nájomného bytu 
pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-4 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava  požiadal dňa  04.11.2020 
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 
6483/51 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J. G. Tajovského 5888/18, Trnava požiadal dňa 11.11.2020 
o pridelenie garsónky nájomného bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 
6483/51 v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 480 o nakladaní s nájomnými bytmi 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) Žiadosť prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Ulica V. Clementisa 6483/51 Trnava požiadala dňa 09.09.2020 
o prihlásenie za člena domácnosti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,  nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  
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Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava v byte č. 26, I. časť, 2. poschodie na Ulici V. Clementisa 
6483/51 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením             
za člena domácnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava 
v uvedenom byte na dobu určitú 1 rok.   
 
Bod 13) 
Ostatné byty 
 
a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Okružná 6497/7, Trnava požiadala dňa 23.09.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 77, 8. podlažie na Ulici 
Okružnej 6497/7 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica A. Kubinu 3194/6, Trnava požiadala dňa 24.09.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 25, 1. podlažie na Ulici 
A. Kubinu 3194/6 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Šrobárova ulica 663/3, Trnava požiadala dňa 23.11.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 1, 1. podlažie                     
na Šrobárovej ulici 663/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-3 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedených bytov na dobu určitú                
do 31.12.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava požiadala dňa 16.09.2020 
o prihlásenie za člena domácnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3616/64, 
Trnava v 2-izbovom byte č. 13, 5. podlažie na Ulici gen. Goliána 6002/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením             
za člena domácnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3616/64, Trnava 
v uvedenom byte na dobu do 31.12.2021.    
 
Bod 14)  
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 7951/20 v Trnave     
      byt č. 46, 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 Malženická cesta 6965/1, 
Trnava na dobu určitú do 30.11.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou 
odovzdania doteraz užívaného 1-izbového bytu č. 24, 2. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 
v Trnave.  
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2.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave     

      byt č. 75, 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 Trnava na dobu určitú do 30.11.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
3.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave     

      byt č. 85, 4. 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 Trnava na dobu určitú do 30.11.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
4.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave     

      byt č. 51, 1. podlažie, 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 Jiráskova 6045/23, Trnava a xxxxx 
xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 30.11.2023, s možnosťou opakovaného 
uzavretia.  
 
5.) Ulica J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave     

      byt č. 24, 3. 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 Ulica Hospodárska 3617/77, Trnava na dobu 
určitú do 30.11.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
14, písmeno a) bod 1-5 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného 
bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava na dobu určitú                              
do 30.11.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
6.) Ulica J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave   

      byt č. 32, 3. 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 Ulica Halenárska 37, Trnava na dobu určitú 
najdlhšie do 30.11.2023 počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx Trnava, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
14, písmeno a) bod 6 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Suchá nad Parnou 362 na dobu určitú najdlhšie  do 30.09.2023 
počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, Ulica Vajanského 3, 
Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
  
b) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 7683/72-83 v Trnave            
 
1.) Ulica V. Clementisa 7685/81 v Trnave      

     byt č. 22, 3. podlažie, 3-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej 2547/28, Trnava    
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a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6464/9, Trnava na dobu určitú  do 30.11.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2. Ulica V. Clementisa 7685/80 v Trnave     

    byt č. 9, 1. 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 V. Clementisa 6452/57, Trnava    na dobu 
určitú do 30.11.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
14, písmeno b) bod 2 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica gen. Goliána 6016/35, Trnava na dobu 
určitú do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica V. Clementisa 7685/81 v Trnave   

     byt č. 26, 4. podlažie, 3-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Bučany 430 na dobu určitú najdlhšie                     
do 30.11.2023 počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, s.r.o. 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
c) Voľné byty na Ulici Veternej 7336/18C-F v Trnave 
 
1.)  Veterná 7336/18/E, Trnava                                            

      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 xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Horná 76/2, Dolná Krupá na dobu určitú 
do 30.11.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Veterná 7336/18/C, Trnava      
         byt č. 2, prízemie, 1-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/72, Trnava na dobu 
určitú do 30.11.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica Veterná 7336/18F v Trnave      

     byt č. 51, 1. poschodie, 1-izbový      
 
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 najdlhšie do 30.11.2023 
počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, Ulica V. Clementisa 
6483/51, Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
d) Voľné byty v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
 
1.)  Coburgova ulica 2267/27  Trnava                                   
      bunka č. 110, izba č. 110A a 110B, 1. poschodie              
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila uvedenú bunku ponechať 
voľnú. 
 



17 
 

e) Voľné byty na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave  - NBNŠ   
 
1.) Malženická cesta 6965/1 Trnava                                   
      byt č. 8, 1. podlažie, 1-izbový                                         
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila uvedený byt ponechať voľný. 
 
f) Voľné byty na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave 
 
1.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave   

     byt č. 26, 2. 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 Poronda 644/16, Zavar na dobu určitú najdlhšie 
do 30.11.2023 počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, s.r.o., 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
g) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave 
 
1.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave     

     byt č. 30/I. časť/3. poschodie, garsónka     
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica T. Tekela 6478/3, Trnava na dobu určitú 
do 30.11.2030, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave     

      byt č. 24/I. časť/2. poschodie, 1-izbový     
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6546/11, Trnava na dobu 
určitú do 30.11.2030, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave     

      byt č. 193/V. časť/3. poschodie, 1-izbový    
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica sv. Cyrila a Metoda 3042/1, Trnava na 
dobu určitú do 30.11.2030, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod 15) Rôzne  
 
1. Správcovská spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. dňa 03.12.2020 nám mailom oznámila, 
že sa vyskytuje problém s nájomcami 3-izbového bytu č. x, x. podlažie na Ulici gen. Goliána 
6002/3 v Trnave v zrekonštruovanom bytovom dome.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na vedomie 
a zároveň odporučila správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. zaslať menovaným výzvu 
na vyrovnanie pohľadávky. Členovia komisie odporučili Odboru sociálnemu vykonávať 
pravidelné sociálne šetrenie a poradenstvo s ním spojené. 
 
Bod 16) Diskusia 
 
Bod 17) Záver 
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Na záver Mgr. Ondrej Štefánik, predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť           
a  spoluprácu.   
 
 
 
 

    Mgr. Ondrej Štefánik, v.r.    
                   predseda komisie 
 
 
V Trnave dňa, 09.12.2020 
Zapísal: Mgr. Miroslav Lackovič 
 


