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

dňa 07.07.2021  
 

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. 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) Žiadosti o znovupridelenie bytu 
    b) Rôzne 
             
5. 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  
         
6. Nájomné byty na Ulici Františkánskej 7403/3 a 7686/24 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
         
7. Nájomné byty na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
     
8. Nájomné byty pre potreby mesta 
     a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
     b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
           
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) Žiadosti o znovupridelenie bytu 
 
10. 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 
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11. 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 spoločný nájom bytu 
c) Rôzne 

 
12. Služobné byty 
      a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
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, trvale bytom Coburgova ulica 2262/78, Trnava požiadal dňa 20.05.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový NBNŠ č. 4, 1. podlažie, na Coburgovej 
ulici 2262/78 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za,5 proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.07.2022, 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. 
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/62, Trnava požiadali dňa  
28.04.2021 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový NBNŠ č. 6, 1. podlažie           
na Coburgovej ulici 2253/62 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 1) odporučila navrhnúť primátorovi mesta 
schválenie výnimky xxxxx xxxxx. Na základe schválenej výnimky odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.01.2022. 
 
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, trvale bytom Trnava požiadala dňa 17.05.2021 o znovupridelenie 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 so znovupridelením 
uvedeného bytu a uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.01.2022.   
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2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx,  obidve trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava 
požiadali dňa 07.06.2021 o znovupridelenie NB  a uzavretie NZ na 1-izbový NBNŠ       č. 9,  1. 
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 31.07.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Coburgova ulica 2253/60, Trnava požiadala dňa 15.06.2021 
o znovupridelenie  1-izbového NBNŠ č. bytu 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 a uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.01.2022 s podmienkou 
kladného vyjadrenia z OE.    
 
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, trvale bytom Coburgova ulica 2253/64, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom  
Coburgova ulica 2253/66, Trnava požiadali dňa  06.05.2021 o znovupridelenie  1-izbového 
NBNŠ č. 10, 1. podlažie na Coburgovej ulici 2253/64 v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 1) odporučila navrhnúť primátorovi mesta 
schválenie výnimky xxxxx xxxxx. Na základe schválenej výnimky odporučila súhlasiť                  
so znovupridelením uvedeného bytu a uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú                        
do 31.01.2022. 
 
c) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, trvale bytom  Coburgova ulica 
2253/68, Trnava  xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, 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) zobrala uvedenú informáciu na vedomie 
a trvá na pôvodnom stanovisku komisie zo dňa 03.05.2021. 
 
Bod 3) 
Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
 
a)   Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 480 v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava požiadala dňa 03.06.2021 o 
pridelenie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila navrhnúť primátorovi mesta 
schválenie výnimky xxxxx xxxxx. Na základe schválenej výnimky odporučila súhlasiť                  
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
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Bod 4) 
Nájomné byty na Coburgovej ulici 7972/60 A-C v Trnave 
a) Žiadosti o  znovupridelenie bytu 
 
1.  xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx , obaja trvale bytom Coburgova ulica 7972/60B, Trnava 
požiadali o znovupridelenie a uzavretie NZ na 2-izbový NB č. 13, 3. podlažie na Coburgovej 
ulici 7972/60B v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so znovupridelením 
uvedeného bytu a uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.07.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 7972/60A v Trnave 
požiadali dňa 28.05.2021 o pomoc pri riešení plesne v byte č. 3, 2. poschodie na Coburgovej 
ulici 7972/60A v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) žiada správcovskú spoločnosť STEFE 
Trnava, s.r.o. o stanovisko k uvedenému stavu bytu a návrh možnosti riešenia na odstránenie 
vzniknutého problému.  
 
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 Trnava požiadala dňa 21.05.2021 o pridelenie nájomného bytu 
na Ulici Veternej 7336/18C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých  nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
2.  xxxxx xxxxx, trvale bytom  Ulica Tehelná 5714/18, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Hlavná 105, 919 65 Dolná Krupá  požiadali dňa 23.04.2021 o pridelenie nájomného bytu na 
Ulici Veternej 7336/18 C-F v Trnave na spoločný nájom.  
 
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 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Na základe schválenej výnimky komisia 
bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Dolná Krupá 76 požiadala dňa 26.05.2021 o pridelenie 
nájomného bytu na Ulici Veternej 7336/18C-F 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 
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v znení noviel, výnimka xxxxx xxxxx. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 22, Trnava  a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Pastuchov 275 požiadali  dňa 09.06.2021 o pridelenie nájomného bytu na Ulici Veternej 
7336/18 C-F v Trnave na spoločný nájom.  
 
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 xxxxx xxxxx. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou kladného 
vyjadrenia zo správcovskej spoločnosti.   
 
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 7336/18C, Trnava požiadala  dňa 26.04.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  na 1-izbový nájomný byt č.  13, 3. poschodie na Ulici 
Veternej 7336/18C v Trnave.   
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Veľká Ulička 478/54, 922 42 Madunice  požiadali dňa 21.05.2021 o opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy na 1-izbový nájomný byt č. 19, 1. poschodie na Ulici Veternej 7336/18D 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 31.07.2024, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých  nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18D Trnava, požiadala dňa 17.05.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový nájomný byt č. 23, 2. poschodie na Ulici 
Veternej 7336/18D 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 xxxxx xxxxx. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú 
do 31.07.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia.    
 
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. 
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1.xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Veľká Ulička 478/54, Madunice požiadali dňa 21.05.2021 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici 
Františkánskej v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 28.05.2021 o pridelenie 1,2-izbového bytu 
na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 10.06.2021 o pridelenie 2-izbového bytu 
na Ulici Františkánskej 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 Š. Moyzesa 3216/27, Trnava požiadala dňa 30.04.2021 
o pridelenie 2-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. 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3609/31, Trnava požiadala dňa 19.05.2021 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Bod 7) 
Nájomné byty na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých 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 Kalinčiakova 3345/3, Trnava požiadala dňa 25.05.2021 
o pridelenie 2-izbového bytu Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 28.05.2021 o pridelenie 3-izbového bytu 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 07.06.2021 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, Ulica Ľ. Podjavorinskej 2547/26, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica 
Hlboká 5943/14, Trnava požiadali dňa 11.06.2021 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20,21 v Trnave na spoločný nájom.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) 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. 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 28.04.2021 o pridelenie 2-izbového bytu 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2260/74, Trnava požiadali 
dňa 19.05.2021 o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 5-6 neodporučila súhlasiť              
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Botanická 5686/6, Trnava požiadala dňa 20.05.2021 
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. 
 
8. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 7972/60B, Trnava 
požiadali dňa 24.05.2021 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) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou xxxxx xxxxx xxxxx. 
 
9. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Trnava požiadali dňa 26.05.2021 
o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave na spoločný 
nájom.  
 
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. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.    
 
10. xxxxx xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 02.06.2021 o pridelenie                
2,3-izbového bytu na 1.poschodí na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou xxxxx xxxxx. 
 
Bod 8)  
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 xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 05.05.2021 o pridelenie 2-izbového 
bytu pre potreby mesta.  
 
2. xxxxx xxxxx xxxxx, trvale bytom Pastuchov 112 požiadala dňa 09.06.2021 o pridelenie      
3-izbového bytu pre potreby mesta.  
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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. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7684/78, Trnava požiadala dňa 05.05.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 11, 2. podlažie                
pre potreby mesta na Ulici V. Clementisa 7684/78, Trnava.  
 
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 31.07.2024, počas 
trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, v Trnave, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
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 trvale bytom Ulica gen. Goliána 6000/1, Trnava požiadala dňa 26.04.2021 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 7972/60A, Trnava 
požiadali dňa 29.04.2021 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 30.04.2021 o pridelenie 2-izbového bytu 
na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Trnava požiadali dňa 03.05.2021 o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 
72-83 v Trnave na spoločný nájom.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 05.05.2021 o pridelenie 2-izbového bytu 
na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Veterná 7336/18C, Trnava požiadali 
dňa 28.05.2021 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) v bode 1-6 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Olympijská ulica 6560/22, Trnava požiadala dňa 09.06.2021 
o pridelenie 3-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 zo správcovskej 
spoločnosti. 
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8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica A. Kubinu 3197/8, Trnava požiadal dňa 09.06.2021 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila 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. 
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 26.04.2021 o pridelenie 1-izbového bytu    
na Ulici V. Clementisa  72-83 v Trnave.   
 
10. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60B, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Trnava požiadali dňa 05.05.2021 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 
72-83 v Trnave na spoločný nájom.  
 
11. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Farárske 6417/26, Trnava požiadali dňa 
10.05.2021 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) v bode 9-11 neodporučila súhlasiť           
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
12. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 02.06.2021 o pridelenie 3-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 xxxxx xxxxx. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.    
 
13. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 07.06.2021 o pridelenie 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. 
 
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 25.05.2021 o prehodnotenie žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
na spoločný nájom 2-izbového bytu č. 10, 2. 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 xxxxx xxxxx. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na spoločný nájom na uvedený 
byt na dobu určitú do 31.03.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia.      
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2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx,  obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/74, Trnava 
požiadali dňa 07.06.2021 o prehodnotenie žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
na nájom 3-izbového bytu č. 18, 2. podlažie na Ulici   V. Clementisa 7683/74 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.03.2022, s možnosťou opakovaného 
uzavretia. 
 
c) Žiadosti o znovupridelenie 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 7683/74, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Hradište pod Vrátnom 254 požiadali dňa 28.05.2021 o znovupridelenie 3-izbového bytu 
č. 22, 3. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/74 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 xxxxx xxxxx. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť so znovupridelením uvedeného bytu a uzavretím nájomnej zmluvy               
na spoločný nájom na uvedený byt na dobu určitú do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného 
uzavretia.      
 
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 
 
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 Bešeňov 183 požiadala dňa 09.06.2021 o pridelenie 
konkrétneho 2-izbového bytu č. 32, 3. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/82 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, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava požiadal dňa 17.05.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 29, 2. podlažie                 
pre zamestnanca xxxxx xxxxx na Ulici V. Clementisa 7685/82 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú, najdlhšie do 31.07.2022 počas trvania pracovného 
pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, s.r.o., s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod 11) 
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre starobných a predčasných 
starobných dôchodcov 
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a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu    
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 
1. xxxxx xxxxx, trvale  bytom  Ulica  V. Clementisa   6483/51, Trnava,   požiadala dňa 
17.05.2021 o pridelenie nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave                      
pre starobných a predčasných starobných dôchodcov.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Slovanská 1866/17, Trnava, požiadala dňa 26.05.2021 
o pridelenie nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre starobných 
a predčasných starobných dôchodcov.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J. Bottu 2744/28, Trnava, požiadala dňa 08.06.2021 
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 1-3 odporučila súhlasiť                  
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosť o spoločný nájom 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Trnava požiadali dňa 27.04.2021 o spoločný nájom  1-izbového bytu č. 52, I. časť,           
5. poschodie na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta podľa 
článku 14 ods. 1 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  schváliť výnimku a súhlasiť so spoločným 
nájmom xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx  v  1-izbovom byte č. 52, I. časť, 5. poschodie na Ulici         
V. Clementisa 6483/51 v Trnave na dobu určitú do 30.06.2030. 
 
c) Rôzne 
 
1. Komisia bytová dňa 03.05.2021  pridelila byt č. 20, I. časť, 1. poschodie, garsónka na Ulici 
V. Clementisa 6483/51 v Trnave xxxxx xxxxx. Menovaná byt neprevzala a bol spísaný protokol 
o odmietnutí bytu.  
          
2. Komisia bytová dňa 03.05.2021  pridelila byt č. 184, V. časť, 2. poschodie, garsónka              
na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave xxxxx xxxxx. Menovaná byt neprevzala a bol spísaný 
protokol o odmietnutí bytu.  
 
3. Komisia bytová dňa 03.05.2021  pridelila 1-izbový byt č. 137, III. časť, prízemie na Ulici        
V. Clementisa 6483/51 v Trnave xxxxx xxxxx. Menovaná dňa 19.05.2021 oznámila referátu 
bytovému, že odmieta prevziať byt. Zároveň podpísala protokol odmietnutia bytu z dôvodu, že 
si svoju bytovú situáciu vyriešila iným spôsobom a jej žiadosť bude vyradená     zo zoznamu. 
Uvedený byt bol pridelený komisiou bytovou určenej náhradníčke xxxxx xxxxx, ktorá prevzala 
súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy dňa 20.05.2021. 
 
4. Komisia bytová dňa 03.05.2021  pridelila 1-izbový byt č. 83, I. časť, 9. poschodie na Ulici   
V. Clementisa 6483/51 v Trnave xxxxx xxxxx. Menovaná byt neprevzala a požiadala,  aby jej 
žiadosť bola ponechaná v zozname žiadateľov.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-4 zobrala uvedenú informáciu 
na vedomie. 
 



12 
 

5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava xxxxx dňa 15.06.2021 
Mestskému úradu, odboru sociálnemu, referátu bytovému v Trnave oznámil, že svoju žiadosť 
ruší.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s vyradením žiadosti 
zo zoznamu uchádzačov.  
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J. G. Tajovského  7951/20, Trnava telefonicky dňa 
16.06.2021 Mestskému úradu, odboru sociálnemu, referátu bytovému v Trnave oznámila, že 
v súčasnosti, ak by jej bol pridelený nájomný byt, tento nemôže prevziať xxxxx xxxxx. Prosí 
členov komisie bytovej, aby bola naďalej ponechaná v zozname žiadateľov. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s ponechaním 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
Bod 12) 
Služobné byty 
 
a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxx xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Tehelná 5763/19, Trnava požiadal dňa 27.04.2021 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu, prízemie na Ulici V jame 
3, Trnava.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú, najdlhšie do 31.07.2024 počas trvania pracovného 
pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v Trnave, 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, Trnava                                 
      byt č. 8, 1. podlažie, 1-izbový                                        
 
2.) Malženická 6965/1, Trnava                                            
     byt č. 24, 2. podlažie, 1-izbový    
 
 
3.) Malženická cesta 6965/1, Trnava             

     byt č. 10, 1. podlažie, 1-izbový              
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-3 odporučila ponechať 
uvedené byty voľné z dôvodu, že v zozname uchádzačov sa nenachádza žiadny uchádzač. 
 
b) Voľné byty v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave  
 
1.) Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27, Trnava      
       bunka č. 202, izba č. 202A a 202B,2. poschodie              
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava na dobu 
určitú 3 mesiace, najdlhšie po dobu  6 rokov.  
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2.)  Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27, Trnava    
       bunka č. 4, izba č. 4, prízemie                  
 
3.)  Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27, Trnava      
      bunka č. 110, izba č. 110A a 110B,1. poschodie              
 
4.) Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27, Trnava      
      bunka č. 203, izba č. 203, 2. poschodie          
 
5.) Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27, Trnava      
      bunka č. 210, izba č. 210A a 210B, 2. poschodie              
 
6.)  Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27, Trnava    
      bunka č. 304, izba č. 304, 3. poschodie                 
 
7.) Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27, Trnava       
      bunka č. 306, izba č. 306A a izba č. 306B, 3. poschodie   
 
8.)  Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27, Trnava      
      bunka č. 307, izba č. 307A a 307B, 3. poschodie               
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2-8 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 7972/60 B Trnava                                    
     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 D, Trnava                                      
     byt č. 16, prízemie, 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. 40, 4. podlažie, 3-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx xxxxx, trvale bytom Pastuchov 112 na dobu určitú najdlhšie 
do 23.10.2022 počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx v Trnave, 
xxxxx xxxxx, Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave     
     byt č. 38, 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 najdlhšie do 31.07.2024 
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počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Trnava, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno e) bod 2 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
pre xxxxx xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú, najdlhšie do 31.07.2024, počas 
trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v Trnave, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.     
 
f) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave 
 
1.) Ulica V. Clementisa 7685/82 v Trnave  

     byt č. 32, 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 Bešeňov 183 na dobu určitú najdlhšie                  
do 31.07.2024, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, xxxxx, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica V. Clementisa 7683/76 v Trnave                

     byt č. 39, 3, podlažie, 2-izbový                 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica gen. Goliána 
6016/35, Trnava na dobu určitú do 31.07.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica V. Clementisa 7685/83 v Trnave                

     byt č. 37, 2. podlažie, 2-izbový       
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.07.2024, 
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 2-3 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na spoločný nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obidve trvale bytom Trnava na dobu určitú     
do 31.07.2024, s možnosťou opakovaného uzavretia.     
 
g) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave 
 
1.) Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava                             
     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 Ulica J.G. Tajovského 5888/18, Trnava na dobu 
určitú do 31.07.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava                             
     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 Trnava na dobu určitú do 31.07.2031, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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3.) Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava                             
     byt č. 38, I. 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 Nobelova 5836/7, Trnava na dobu určitú 
do 31.07.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4.) Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava                             
     byt č. 114, II. 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 Ulica Jiráskova 6037/13, Trnava na dobu určitú 
do 31.07.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
5.) Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava                             
     byt č. 164, IV. časť, 3. 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 7336/18E, Trnava na dobu určitú 
do 31.07.2031, s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou odovzdania doteraz 
užívaného 1-izbového bytu č. 34, 1. poschodie na Ulici Veternej 7336/18E v Trnave. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno g) bod 3-5 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného 
bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.07.2024, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.   
 
c) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno g) bod 3-5 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného 
bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.07.2024, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.     
   
Bod 14) Rôzne  
 
1. Dňa 11.06.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s Mgr. Katarínou Pažítkovou                        
z oddelenia rozvoja sociálnych služieb Trnavskej arcidiecéznej charity za účasti Mgr. Ingrid 
Huňavej, vedúcej odboru sociálneho a Mgr. Renáty Čechovičovej, referentky referátu 
bytového. Mgr. Pažítková informovala o projekte bývania s prvkami housing first, ktorý plánuje 
Trnavská arcidiecézna charita realizovať. Zároveň bola načrtnutá možnosť budúcej vzájomnej 
spolupráce v danej problematike.   
 
2. Žiadosť o vyjadrenie k zámeru s bytovým domom na Coburgovej ulici 60 – 70 v Trnave. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že užívateľom bytov v bytovom dome na Coburgovej ulici 60-70       
za ostatné obdobie v súvislosti so žiadosťami o predĺženie nájomného vzťahu  nie je 
vyhovené, správca STEFE Trnava, s.r.o. žiada vlastníka objektu o vyjadrenie k budúcemu 
zámeru s predmetným bytovým domom.  
Vyjadrenie Mesta Trnava je potrebné aj za účelom plánovania aktivít súvisiacich 
s bežnou  prevádzkou bytov  (výmena pecí, ktoré sú v havarijnom stave a nutne vyžadujú 
výmenu a ďalšie, ktoré sa do budúcna vyskytnú).  
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3. Informačná správa o vyprataní bytu  
 

STEFE Trnava, s.r.o. ako správca mestského majetku podalo informačnú správu 
o exekučnom vyprataní 1- izbového bytu č. 2 na  Ulici Šrobárovej 3 v Trnave. Zároveň žiada 
od vlastníka nehnuteľnosti o vyjadrenie k budúcemu zámeru s predmetným bytovým domom.   
 
Bod 15) Diskusia 
 
Bod 16) Záver 
 
Na záver Mgr. Martin Uhlík, podpredseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť           
a  spoluprácu. Najbližšie zasadnutie komisie bytovej sa uskutoční dňa 20.09.2021 o 16:00 
hod.   
 
 
 

       Mgr. Martin Uhlík, v.r.    
                   podpredseda komisie 
 
 
V Trnave dňa, 12.07.2021 
Zapísal: Mgr. Miroslav Lackovič 
 


