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

03.05.2021 formou online prenosu 
 

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

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

     a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
      b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
 



2 
 

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

a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
b) Rôzne 

 
11. Ostatné byty 
      a) Žiadosti o prihlásenie na trvalý pobyt 
 
12. Školské byty 
 
13. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava   
    
14. Rôzne 
  
15. Diskusia 
 
16. Záver 
 
Bod 2) 
Nájomné byty nižšieho štandardu na Malženickej ceste 6965/1 a Coburgovej ulici 
2253/60-70 a 78 v Trnave   
 
a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na NB NŠ 
 
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých  sú splnené podmienky v zmysle VZN    
č. 518 o postupe pri nakladaní s NB NŠ. 
 
1. xxxxx xxxxx  a xxxxx xxxxx,  obaja trvale bytom  Coburgova ulica 2253/64, Trnava 
požiadali dňa  02.03.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový NBNŠ č. 12, 
2. 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 30.11.2021. 
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom  Coburgova ulica 2253/64, Trnava 
požiadali dňa 08.03.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový NBNŠ č. 11,    
2. podlažie na Coburgovej ulici 2253/64 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 1) odporučila navrhnúť primátorovi mesta 
schválenie výnimky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Na základe schválenej výnimky 
odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú 
do 30.11.2021. 
 
3. xxxxx xxxxx,  trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadal dňa 10.03.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový NBNŠ č. 16, 2. podlažie na Malženickej 
ceste 6965/1 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.05.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx,  obaja trvale bytom Coburgova ulica 2262/78 požiadali dňa 
26.02.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový NBNŠ č. 6, 2. podlažie            
na Coburgovej ulici 2262/78 v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.05.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia a s podmienkou kladného vyjadrenia z OE. 
 
5. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx,  obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1 v Trnave  
požiadali dňa 14.04.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového NBNŠ 
č. 13, 2. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.05.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
   
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých  nie sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 518 o postupe pri nakladaní s NB NŠ. 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/68, Trnava požiadala dňa 24.03.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový NBNŠ  č. 7, 1. podlažie na Malženickej 
ceste 6965/1 v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila navrhnúť primátorovi mesta 
schváliť výnimku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Na základe schválenej výnimky 
odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu         
na dobu určitú do 31.05.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/60, Trnava požiadala dňa 08.04.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový NBNŠ č. 1, 1. podlažie na Coburgovej 
ulici 2253/60 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila navrhnúť primátorovi mesta 
schváliť výnimku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Na základe schválenej výnimky 
odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu         
na dobu určitú do 30.11.2021.  
 
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, obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadali 
dňa 07.04.2021 o znovupridelenie bytu a uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom na 1-
izbový NBNŠ č. 15, 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 a uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.05.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.  
 
2. xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, všetci trvale bytom  Coburgova 
ulica 2253/68, Trnava  a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, obidve trvale bytom Coburgova 
ulica 2253/70, Trnava požiadali dňa 19.04. 2021 o znovupridelenie 1-izbového NBNŠ č. 21, 1. 
podlažie, na Coburgovej ulici 2253/70 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť                                    
so znovupridelením uvedeného bytu.  
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3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava  požiadala dňa   22.04.2021 
o znovupridelenie bytu a uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový  NBNŠ č.  17, 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 a uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.05.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.  
 
c) Rôzne  
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadali 
dňa 23.04.2021 o prehodnotenie ich žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy                
na 1-izbový NBNŠ č. 14, 2. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila navrhnúť primátorovi mesta 
schváliť výnimku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Na základe schválenej výnimky 
odporučila súhlasiť so znovupridelením uvedeného bytu a uzavretím nájomnej zmluvy               
na dobu určitú do 31.12.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 23.11.2020 
o znovupridelenie bytu  a uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ č. 19,             
2. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave. Komisia bytová na zasadnutí dňa 
08.03.2021 prehodnotila žiadosť menovanej a odporučila súhlasiť s uzavretím nájomnej 
zmluvy na dobu určitú do 31.03.2022 s podmienkou úhrady dlhu. Nakoľko menovaná 
nesplatila dlh, hoci mala dohodnutý splátkový kalendár so správcovskou spoločnosťou nebol 
jej vydaný súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy. Pani xxxxx bola dňa 06.04.2021 
správcovskou spoločnosťou zaslaná výzva na vypratanie bytu. Z dôvodu nesplatenia dlhu 
správcovská spoločnosť bude zasielať exekučnú výzvu na vypratanie bytu. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Bod 3) 
Nájomné byty na Coburgovej ulici 7972/60 A-C v Trnave 
 
a) 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  Coburgova ulica 7972/60C, Trnava požiadala dňa 21.04.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 20, 2. podlažie na  Coburgovej ulici 
7972/60C 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 30.04.2024, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 7972/60C, Trnava 
požiadali dňa 23.04.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový  byt č. 24,             
4. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60C 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 31.05.2024, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
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Bod 4) 
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  Boldocká cesta 424/38, Senec požiadala dňa  12.03.2021 
o pridelenie nájomného bytu na Ulici Veterná 7336/18C-F v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava požiadala dňa 19.04.2021 
o pridelenie nájomného bytu na Ulici Veterná 7336/18C-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. 
 
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 Tehelná 5714/18, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Hlavná 571/105, Dolná Krupá požiadali dňa 23.04.2021 o pridelenie nájomného bytu na Ulici 
Veterná 7336/18C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila žiadosť prerokovať                  
na budúcom zasadnutí komisie bytovej. 
 
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 7336/18D, Trnava požiadala dňa 30.03.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 29, 3. poschodie na Ulici Veterná 
7336/18D 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 31.05.2024, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
Bod 5) 
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 Hospodárska 3616/72, Trnava 
požiadali dňa 09.03.2021 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/75, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Ulica Jiráskova 6042/20, Trnava  požiadali   dňa    31.03.2021   o pridelenie                      
2,3-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave na spoločný nájom.  
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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 Nerudova 6032/14, Trnava požiadala dňa 24.03.2021 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Rôzne 
 
1. xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hlavná 4, Trnava požiadala dňa 21.01.2021 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 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 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx podaním žiadosti. Na základe schválenej 
výnimky komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
Bod 6) 
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. 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 25.02.2021 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 
v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Tehelná 5712/10, Trnava požiadala dňa 04.03.2021 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/22, Trnava požiadal dňa 25.03.2021 
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) v bode 1-3 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica G. Dusíka 2816/60, Trnava požiadal dňa 21.04.2021 
o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica 1723/11, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadali dňa 21.04.2021 o pridelenie 2-izbového bytu             
na spoločný nájom na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 4-5 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov, s podmienkou kladného vyjadrenia z OE. 
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Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60C, Trnava požiadala dňa 08.04.2020 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
b) Žiadosti o znovupridelenie 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 J. G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
23.04.2021 o znovupridelenie bytu a uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 38,                 
4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť                                    
so znovupridelením uvedeného nájomného bytu. 
 
c) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Trnava boli komisiou bytovou vyradení zo 
zoznamu uchádzačov z dôvodu neaktualizácie žiadosti o pridelenie bytu na Ulici J. G. 
Tajovského v Trnave k 31.01.2021. Svoju žiadosť aktualizovali až dňa 31.03.2021 a žiadajú 
o znovuzaradenie žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť                                    
so znovuzaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. Zároveň komisia odporučila v prípade 
záujmu podať novú žiadosť o pridelenie nájomného bytu. 
 
Bod 7)  
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. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 19.04.2021 o pridelenie 1,2-izbového bytu 
pre potreby mesta.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
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1. xxxxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Limbová 6051/3, Trnava požiadal dňa 31.03.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 1, 1. podlažie na Ulici Limbovej 
6051/3 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, najdlhšie do 31.05.2024, počas 
trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx, Ulica xxxxx v Trnave, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
Bod  8)  
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré neobsadila automobilová 
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Spartakovská 6461/5, Trnava 
požiadali dňa 08.03.2021 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6642/36, Trnava požiadala dňa 24.03.2021 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadal dňa 29.03.2021 
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 1-3 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. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/23, Trnava požiadala dňa 31.03.2021 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2262/78, Trnava požiadali 
dňa 10.03.2021 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 4-5 neodporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
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 V. Clementisa 7683/74, Trnava 
požiadali dňa 26.02.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu 
č. 18, 2. podlažie na Ulici   V. Clementisa 7683/74 v Trnave 
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2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/73, Trnava 
požiadali dňa 13.04.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt  č. 10,           
1. podlažie na Ulici V. Clementisa 73 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 neodporučila súhlasiť                   
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty.  
 
c) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Zelenečská ulica 2718/53, Trnava bol komisiou bytovou 
vyradený zo zoznamu uchádzačov z dôvodu neaktualizácie žiadosti o pridelenie bytu na Ulici 
V. Clementisa v Trnave k termínu 31.01.2021. Svoju žiadosť aktualizoval až dňa 31.03.2021 
a žiada o znovuzaradenie žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť                                    
so znovuzaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. Zároveň komisia odporučila v prípade 
záujmu podať novú žiadosť o pridelenie nájomného bytu. 
 
Bod  9)  
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 
 
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 Kpt. Nálepku 294/13, Dolný Kubín požiadal dňa 21.04.2021 
o pridelenie konkrétneho 2-izbového bytu č. 38, 3. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/83 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o znovupridelenie 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 V. Clementisa 7683/72, Trnava požiadala dňa 26.04.2021 
o znovupridelenie  bytu a uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 7,                     
4. podlažie na Ulici V. Clementisa 7683/72 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so znovupridelením 
uvedeného bytu a uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú najdlhšie do 31.05.2022, počas 
trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, s.r.o., s možnosťou opakovaného 
uzavretia a s podmienkou kladného vyjadrenia z OE.  
 
Bod 10) 
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre starobných a predčasných 
starobných dôchodcov 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu    
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Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava, 
požiadali dňa 02.03.2021 o pridelenie nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave pre starobných a predčasných starobných dôchodcov.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Šípová ulica 2602/13, Trnava, požiadala dňa 14.04.2021 
o pridelenie nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre starobných 
a predčasných starobných dôchodcov.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava, požiadal dňa 19.04.2021 o pridelenie nájomného bytu         
na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre starobných a predčasných starobných 
dôchodcov.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou kladného vyjadrenia správcovskej spoločnosti 
a OE. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky  
 
4.xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2262/78, Trnava požiadala dňa 15.03.2021 
o pridelenie nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre starobných 
a predčasných starobných dôchodcov.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosť o prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava požiadala dňa 26.03.2021 
o prihlásenie za člena domácnosti v 1-izbovom byte č. 76, I. časť, 8 poschodie na Ulici                
V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre: xxxxx xxxxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Dolné 
Dubové 48. O predĺženie platnosti prihlásenia za člena domácnosti žiada z dôvodu, že chcú 
ako xxxxx a xxxxx naďalej žiť v spoločnej domácnosti.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici             
V. Clementisa 6483/51 v Trnave a obytným miestnostiam v mestskej ubytovni na Coburgovej 
ulici 2267/27 v Trnave. Na základe schválenej výnimky komisia bytová odporučila súhlasiť       
s prihlásením za člena domácnosti v uvedenom byte na dobu určitú do 31.05.2022.  
 
c) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Bradlanská 3828/11, Trnava sa listom doručeným 
Mestskému úradu, odboru sociálnemu, referátu bytovému v Trnave dňa 22.03.2021 obrátila 
so žiadosťou o urgentné vybavenie jej žiadosti o pridelenie nájomného bytu pre starobných 
dôchodcov.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) uvedenú informáciu zobrala na vedomie 
a zároveň konštatovala, že rešpektuje zoznam žiadateľov a dodržiava prideľovanie bytov 
podľa poradia a dátumu podania žiadosti.   
 



11 
 

2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava telefonicky dňa 14.04.2021 
Mestskému úradu, odboru sociálnemu, referátu bytovému v Trnave oznámil, že žiada, aby bol 
naďalej ponechaný v zozname žiadateľov.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) súhlasí s ponechaním žiadosti                      
v zozname žiadateľov.  
 
3. Zoznam žiadateľov o pridelenie nájomných bytov pre starobných a predčasných starobných 
dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave bol aktualizovaný. Zo zoznamu boli 
vyradení xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, ktorým je poskytovaná pobytová sociálna služba 
v Zariadení opatrovateľskej služby na Coburgovej ulici 24 v Trnave. Podľa článku 4 ods. 3 
písm. d)  Všeobecne záväzného nariadenia č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta 
Trnava na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave a obytným miestnostiam v mestskej ubytovni 
na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave nájomné byty nie sú určené pre občana, ktorý                      
je odkázaný na pobytovú sociálnu službu v zmysle zákona o sociálnych službách. Ďalej bola 
zo zoznamu vyradená xxxxx xxxxx, ktorá xx.xx.xxxx zomrela.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) súhlasí s vyradením žiadosti                       
zo zoznamu žiadateľov.  
 
Bod 11) 
Ostatné byty 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Okružná ulica 6497/7 požiadala dňa 31.03.2021 o prihlásenie 
xxxxx xxxxx: xxxxx xxxxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Radošovce 3 na trvalý pobyt                    
do 1-izbového bytu č. 77, 8. podlažie na Okružnej ulici 6497/7 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením             
xxxxx xxxxxj na trvalý pobyt. 
 
Bod 12) 
Školské byty 
 
1. Základná škola s materskou školou, Ulica A. Kubinu 34, Trnava požiadala o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy pre xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Horný Badín 24. Menovaná 
pracuje v škole ako xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Zamestnávateľ odporúča žiadosti vyhovieť.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú do 30.06.2022, počas trvania pracovného pomeru 
u zamestnávateľa: xxxxx, Ulica xxxxx xx, Trnava a s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
Bod 13)  
Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
a) Voľné byty na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave  - NBNŠ  
 
1.) Malženická cesta 6965/1 v Trnave                                      
      byt č. 8, 1. podlažie, 1-izbový        
 
2.) Malženická cesta 6965/1 v Trnave      
    byt č. 24, 2. podlažie, 1-izbový       
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila ponechať 
uvedené byty voľné z dôvodu, že v zozname uchádzačov sa nenachádza žiadny uchádzač. 
 



12 
 

b) Voľné byty v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
 
1.)  Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27, Trnava       
       bunka č. 110, izba č. 110A a 110B, 1. poschodie                          
 
2.)  Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27, Trnava       
      bunka č. 307, izba č. 307A a 307B, 3. poschodie   
 
3.)  Ubytovňa na Coburgovaj ulici 2267/27, Trnava 
      bunka č. 203, izba č. 203A, 2. poschodie 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-3 odporučila ponechať 
uvedené bunky voľné z dôvodu, že v zozname uchádzačov sa nenachádza žiadny uchádzač. 
 
c) Voľné byty na Coburgovej ulici 7972/60A-C v Trnave 
 
1.) Coburgova ulica 7972/60B v Trnave      
     byt č. 16, 4. podlažie, 1-izbový        
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila ponechať uvedený byt voľný 
z dôvodu, že v zozname uchádzačov sa nenachádza žiadny uchádzač. 
 
d) Voľné byty na Ulici Veternej 733618C-F v Trnave 
 
1.) Ulica Veterná 7336/18/E v Trnave                                      
      byt č. 35, 1. poschodie , 1-izbový                                       
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica A. Hlinku 3876/52, Trnava na dobu určitú 
do 31.05.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno d) bod 1 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Boldocká cesta 424/38, Senec na dobu určitú do 31.05.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.)  Ulica Veterná 7336/18/D v Trnave                 
       byt č. 16, prízemie, 1-izbový (bezbariérový)  
                    
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila ponechať uvedený byt voľný 
z dôvodu, že v zozname uchádzačov sa nenachádza žiadny vhodný uchádzač. 
 
e) Voľné byty na Ulici Františkánska 7686/24 v Trnave            
 
1.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave      

      byt č. 36, 3. 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 Veterná 7336/18D, Trnava na dobu určitú 
do 31.05.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia a s podmienkou odovzdania doteraz 
užívaného 1-izbového bytu č. 18, prízemie na Ulici Veternej 7336/18D v Trnave. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno e) bod 1 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
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pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava            
na dobu určitú do 31.05.2024, 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. 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 31.05.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia.    
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno f) bod 1 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.05.2024, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica J. G. Tajovského 7951/21 v Trnave     
     byt č. 43, 4. podlažie, 1-izbový       
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.05.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.    
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno f) bod 2 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica 1723/11 Trnava na dobu určitú  do 31.05.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica J. G. Tajovského 7951/21 v Trnave     
     byt č. 11, 1. podlažie, 3-izbový       
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 
7951/20, Trnava na dobu určitú do 31.05.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia 
a s podmienkou odovzdania doteraz užívaného 2-izbového bytu č. 45, 1. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20 v Trnave.    
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno f) bod 2 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava       
na dobu určitú do 31.05.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia a s podmienkou 
odovzdania doteraz užívaného 1-izbového bytu č. 57, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 
7951/20 v Trnave.    
 
g) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave 
 
1.) Ulica V. Clementisa 7685/83 v Trnave       

    byt č. 38, 3. 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 Ulica Kpt. Nálepku 294/13, Dolný Kubín               
na dobu určitú najdlhšie do 31.05.2024, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: 
xxxxx xxxxx, s.r.o., s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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2.) Ulica V. Clementisa 7685/81 v Trnave      

     byt č. 20, 2. podlažie, 3-izbový       
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 
7685/81, Trnava na dobu určitú do 31.05.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia 
a s podmienkou odovzdania doteraz užívaného 3-izbového bytu č. 25, 4. podlažie na Ulici 
V Clementisa 7685/81 v Trnave.    
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno g) bod 2 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na spoločný nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Trnava na dobu určitú        
do 31.05.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia.     
 
h) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave 
 
1.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave      

     byt č. 20, I. časť, 1. poschodie, garsónka                               
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.05.2031, 
s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou aktuálneho vyjadrenia o zdravotnom 
stave. 
 
2.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave      

     byt č. 29, I. časť, 2. poschodie, garsónka                              
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.05.2031, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave      

     byt č. 66, I. časť, 6. 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 V. Clementisa 7685/83, Trnava na dobu 
určitú do 31.05.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave      

     byt č. 74, I. časť, 8. 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 J. Slottu 6475/40, Trnava na dobu určitú 
do 31.05.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou aktuálneho vyjadrenia 
o zdravotnom stave. 
 
5.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave      

     byt č. 184, V. časť, 2. poschodie, garsónka                              
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Koniarekova 5866/7, Trnava na dobu 
určitú do 31.05.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou aktuálneho 
vyjadrenia o zdravotnom stave. 
 



15 
 

b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno h) bod 1-5 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného 
bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.05.2031, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
6.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave      

      byt č. 3/I. časť/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 Jasná 2530/9, Trnava na dobu určitú        
do 31.05.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou aktuálneho vyjadrenia 
o zdravotnom stave. 
 
7.)  Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave      

       byt č. 18/I. časť/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 Špačinská cesta 644/76, Trnava na dobu určitú 
do 31.05.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
8.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave      

      byt č. 70/I. časť/7. 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 T. Tekela 6478/3, Trnava na dobu určitú 
do 31.05.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
9.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave      

      byt č. 83/I. časť/9. 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 J.G. Tajovského 7951/20, Trnava na dobu 
určitú do 31.05.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou aktuálneho 
vyjadrenia o zdravotnom stave a s podmienkou odovzdania doteraz užívaného 1-izbového 
bytu č. 54, 1. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave. 
 
10.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave      

      byt č. 137/III. časť/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 Jána Hajdóczyho 771/21, Trnava                
na dobu určitú do 31.05.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou aktuálneho 
vyjadrenia o zdravotnom stave. 
 
11.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave      

      byt č. 177/V. časť/1. poschodie, 1-izbový     
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 6558/33, Trnava na dobu určitú 
do 31.05.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou aktuálneho vyjadrenia 
o zdravotnom stave. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno h) bod 6-11 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného 
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bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Krajná 1413/11, Trnava na dobu určitú do 31.05.2031, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno h) bod 6-11 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného 
bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Bradlanská 3828/11, Trnava na dobu určitú                    
do 31.05.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod 14) Rôzne  
 
1. STEFE Trnava, s.r.o. dňa 30.04.2021 zaslalo informačnú správu o aktuálnom riešení xxxxx 
xxxxx, Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave, o ktorej informovali členov komisie na zasadnutí 
Komisie bytovej dňa 7.12.2020.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) uvedenú informáciu zobrala na vedomie.  
 
Bod 15) Diskusia 
 
Bod 16) Záver 
 
Na záver Mgr. Ondrej Štefánik, predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť           
a  spoluprácu. Najbližšie zasadnutie komisie bytovej sa uskutoční dňa 28.06.2021 o 15:30 
hod.   
 
 
 
 

    Mgr. Ondrej Štefánik, v.r..    
                   predseda komisie 
 
 
V Trnave dňa, 07.05.2021 
Zapísal: Mgr. Miroslav Lackovič 
 


