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

dňa 09.03.2020 
 

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. 

Predseda komisie bytovej oboznámil prítomných členov komisie o vytvorení položky 
v rozpočte mesta na rok 2020 na podporu výstavby nájomných bytov v Trnave, ktorá bola 
schválená Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava na zasadnutí dňa 03.12.2019. 
 
     Členovia komisie hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odsúhlasili nasledovný program 
zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
 
2. Kontrola úloh 
 
3. Nájomné byty nižšieho štandardu na Malženickej ceste 6965/1 a Coburgovej ulici    2253/60-     

70  v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
    c) Žiadosti o znovupridelenie bytu  
    d) Rôzne 
     
4. Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti  
    b) Rôzne 
 
5. Nájomné byty na Coburgovej ulici 7972/60A-C v Trnave 
    a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
    b) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
         
6. 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 
    c) Rôzne 
         
7. Nájomné byty na Ulici Františkánskej 7403/3 a 7686/24 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o znovupridelenie bytu  
 
8. 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 
     
9. Nájomné byty pre potreby mesta 
     a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
      



2 
 

10. Nájomné byty na Ulici Františkánskej 7686/24 a 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 
      b) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
  
11. 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 
 
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 výmenu bytu 
      c) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
 
13. Ostatné byty 
 
14. Školské byty 
             
15. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava   
 
16. Rôzne 
  
17. Diskusia 
 
18. Záver 
 
Bod 2)  
Kontrola úloh 
 
K bodu 10 písm. b) 4 xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 
7683/76, Trnava požiadali dňa 31.10.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy                    
na 2-izbový byt č. 37, 2. podlažie na Ulici V. Clementisa 7683/76 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 30.11.2022 s možnosťou 
opakovaného uzavretia.  
 
Bod 3) 
Nájomné byty nižšieho štandardu na Malženickej ceste 6965/1 a Coburgovej ulici 
2253/60-70 a 78 v Trnave   
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu nižšieho štandardu (ďalej len ,,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 2253/68, Trnava požiadala dňa 23.10.2019 
o pridelenie 1-izbového NB NŠ na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica 6733/24, Trnava požiadal dňa 30.01.2020 
o pridelenie 1-izbového NB NŠ na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
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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 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 požiadala dňa 15.11.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NB NŠ 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 31.12.2020 s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2262/78, Trnava požiadala dňa 15.01.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NB NŠ č. 2, 1. podlažie                
na Coburgovej ulici 2262/78 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 31.03.2021 s možnosťou opakovaného uzavretia.  
  
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1 v Trnave požiadala dňa 15.01.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na  nájom 1 – izbového NB NŠ č. 22, 2. podlažie        
na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2021 s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja  trvale bytom Malženická cesta 6965/1 v Trnave  
požiadali dňa 10.02.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom                
1-izbového NB NŠ č. 15, 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 spoločný nájom na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2021 
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.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Coburgova ulica 2253/60, Trnava požiadala dňa 07.02.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NB NŠ č.1, 1. podlažie                 
na Coburgovej ulici 2253/60 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 30.04.2021 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Saleziánska 1723/11, Trnava požiadala dňa 28.02.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NB NŠ č. 9, 1. podlažie                
na Coburgovej ulici 2253/64 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 28.02.2021 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c) Žiadosti o  znovupridelenie bytu  
  
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých  nie sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 518 o postupe pri nakladaní s NB NŠ.  
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava  požiadal dňa 04. 02.2020 
o znovupridelenie 2-izbového NB NŠ č. 1., 1. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 3, proti 1, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť                                    
so znovupridelením uvedeného bytu. 

 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/64, Trnava požiadala dňa 15.01.2020 
o znovupridelenie  1- izbového NB NŠ č. 30, 3. podlažie na Coburgovej ulici 2253/64 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť                                    
so znovupridelením uvedeného bytu. 
 
3. xxxxx xxxxx , trvale bytom Coburgova ulica 2253/68, Trnava požiadal dňa 08.01.2020 
o znovupridelenie  1- izbového NB NŠ č. 25, 3. podlažie na Coburgovej ulici 2253/60 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 1, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť                                    
so znovupridelením uvedeného bytu. 
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja  trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadali 
dňa  20. 02. 2020 o znovupridelenie 1-izbového  NB NŠ č. bytu 14, 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 so znovupridelením uvedeného bytu na dobu určitú do 31.03.2021 s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 

 
d) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx,  obaja trvale bytom Coburgova ulica 2253/62, Trnava 
požiadali dňa  08.01.2020 o osadenie sprchového kúta v 1- izbovom NB NŠ č. 5, 1. podlažie  
na Coburgovej ulici 2253/62 v Trnave.     
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s osadením 
sprchového kúta v uvedenom byte pre menovaných a zároveň odporúča Odboru majetkovému 
vybudovanie ostatných sprchovacích kútov zahrnúť do rozpočtu na rok 2021.  
 



5 
 

2. Dňa 06.03.2020 bola referátu bytovému telefonicky adresovaná sťažnosť xxxxx xxxxx xxxxx 
v Trnave k nevhodnému správaniu sa nájomcov v uvedenej lokalite.  Žiadame členov komisie 
o zaujatie stanoviska k vzniknutej situácii. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila požiadať Mestskú políciu 
v Trnave o vykonávanie preventívnej zvýšenej hliadkovej činnosti v uvedenej lokalite 
a zároveň požiadať Odbor majetkový Mestského úradu v Trnave o súčinnosť. 
 
Bod 4) 
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 xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica  2253/64, Trnava požiadala dňa 
24.01.2020 o pridelenie obytnej miestnosti  v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 
v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 13.02.2020 o pridelenie obytnej miestnosti  
v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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. 480 v znení noviel. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 09.10.2019 o pridelenie obytnej miestnosti 
v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 480 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa. Na základe schválenej 
výnimky komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
b) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen.Goliána  6002/3, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Ulica gen.Goliána  6002/3, Trnava požiadali dňa 28.01.2020 o predĺženie nájomnej zmluvy      
na obytnú miestnosť v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy. 
 
Bod 5)  
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 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 Ulica Coburgova 7972/60B v Trnave 
požiadali dňa 06.02.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu 
č. 11, 2. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60B v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Coburgova ulica 7972/60C v Trnave požiadala dňa 12.02.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 6, 3. podlažie                     
na Coburgovej ulici 7972/60A v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 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 uvedené byty na dobu určitú                      
do 28.02.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Žiadosti prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Coburgova ulica 7972/60C, Trnava požiadala dňa 12.02.2020 
o prihlásenie za člena domácnosti xxxxx xxxxx xxxxx,  trvale bytom Šoporňa 1015  na 1-izbový 
nájomný byt č. 6, 3. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60A 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 trvalého pobytu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť s prihlásením za člena domácnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Šoporňa 
1015 na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2021 s možnosťou opakovaného prihlásenia.  
 
Bod 6) 
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 Váhovce 433, 925 62  požiadala dňa  20.01.2020 o pridelenie    
1-izbového  bytu na Ulici  Veterná 7336/18 C-F v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Koceľovce 3, 049 35  okr. Rožňava požiadala dňa 17.02.2020 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Veterná 7336/18 C-F v Trnave. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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 Trnava požiadala dňa 06.02.2020 o pridelenie 1-izbového bytu 
na Ulici Veterná 7336/18 C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová odporučila 
súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
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4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60C Trnava požiadala dňa 07.02.2020  
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Veterná 7336/18 C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 2) 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, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18 E, Trnava požiadala dňa 17.01.2020              
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 38, 2. poschodie na Ulici 
Veterná 7336/18 E v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2023 s možnosťou 
opakovaného uzavretia.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18 C, Trnava požiadala dňa 08.01.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 3, prízemie na Ulici 
Veterná 7336/18 C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 28.02.2023 s možnosťou 
opakovaného uzavretia.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18 D, Trnava požiadala dňa 22.01.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 17, prízemie, na Ulici 
Veterná 7336/18 D v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18 E, Trnava požiadali dňa 14.02.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 45, 3. poschodie na Ulici 
Veterná 7336/18 E v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 3-4 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 31.03.2023 
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 Veterná 7336/18 E, Trnava požiadala dňa 31.01.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 43, 3. poschodie na Ulici 
Veterná 7336/18 E 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 
súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú                       
do 28.02.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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c) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx požiadal  dňa 16.02.2020 listom pána primátora o pridelenie nájomného bytu.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na vedomie 
a zároveň trvá na pôvodnom stanovisku komisie. 
 
Bod 7) 
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 03.02.2020 o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Poštová ulica 6565/4, Trnava požiadal dňa 05.02.2020 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 05.02.2020 o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-3 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 17.01.2020 o pridelenie 1-izbového bytu 
na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica T. Vansovej 1958/14, Trnava požiadala dňa 05.02.2020 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 4-5 neodporučila súhlasiť              
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) 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 Františkánska 7403/3, Trnava požiadala dňa 09.01.2020 
o znovupridelenie 2-izbového bytu č. 12, 3. podlažie na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so znovupridelením 
uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2022 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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Bod 8) 
Nájomné byty na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Námestie sv. Mikuláša 5875/4 , Trnava požiadala dňa 
10.02.2020 o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského 6324/23, Trnava požiadala dňa 12.02.2020 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Mozartova 5652/12, Trnava požiadala dňa 21.02.2020 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) 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 Mozartova 5652/12, Trnava požiadala dňa 20.01.2020 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 22.01.2020 o pridelenie 1-izbového bytu 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová odporučila 
súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
6. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava 
požiadali dňa 10.02.2020 o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
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 27.11.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu 
č. 11, 1. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave 
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.12.2022 s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J. G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
26.02.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 14,                  
2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.04.2023 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, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
12.02.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 38,                  
4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 2, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt.  
 
c) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/21, Trnava  aktualizovali 
svoju žiadosť o pridelenie nájomného bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave až 
dňa 05.03.2020. Svoju žiadosť mali aktualizovať do 31.01.2020.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila akceptovať aktualizáciu 
žiadosti a odporučila menovaným podať novú žiadosť o pridelenie nájomného bytu. 
 
Bod 9)  
Nájomné byty pre potreby mesta 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Banšelova 3989/12, Ba-Ružinov požiadala dňa 10.02.2020 
o pridelenie 2-izbového bytu pre potreby mesta na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Jazdecká ulica 8209/9, Trnava požiadala dňa 13.02.2020 
o pridelenie 1-izbového bytu pre potreby mesta.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Horné Orešany 285 požiadala dňa 20.01.2020 o pridelenie          
1-izbového bytu pre potreby mesta.  
 
Žiadosti budú opätovne prerokované na budúcom zasadnutí komisie po obdržaní stanoviska 
z Odboru právneho. 
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Bod 10) 
Nájomné byty na Ulici Františkánskej 7686/24 a 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 Vladimíra Clementisa 7685/79, Trnava požiadala dňa 
19.12.2020 o pridelenie konkrétneho 3-izbového bytu, č. bytu 21, 2. podlažie na Ulici 
Františkánska 7686/24 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/74, Trnava  požiadal dňa 16.12.2019 
o prihlásenie za člena domácnosti v nájomnom 3-izbovom byte č. 25, 4. podlažie na Ulici           
V. Clementisa 7683/74 v Trnave určeného pre zamestnanca PCA Slovakia, s.r.o. xxxxx  xxxxx 
xxxxx, nar. xx.xx.xxxx trvale bytom Chrťany 47.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením             
za člena domácnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Chrťany 47 v uvedenom byte na dobu určitú 
do 28.02.2022. 
 
Bod  11)  
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré neobsadila automobilová 
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti 
 
a) 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 Spartakovská 6463/8, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Nebojsa 58 požiadali dňa 13.01.2020 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-
83 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6013/32, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Ulica gen. Goliána 6012/30, Trnava požiadali dňa 22.01.2020 o spoločný nájom bytu na Ulici 
V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Zelenečská ulica 2718/53, Trnava požiadal dňa 12.02.2020 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Nerudova 6029/11, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Ulica gen. Goliána 6005/11, Trnava požiadali dňa 12.02.2020 o spoločný nájom 3-izbového 
bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej 2547/28, Trnava a xxxxx xxxxx, 
Ulica Spartakovská 6464/9, Trnava požiadali dňa 17.02.2020 o pridelenie 2,3-izbového bytu 
na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  



12 
 

6. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica gen. Goliána 6016/35, Trnava 
požiadali dňa 24.02.2020 o pridelenie 2-izbového bytu na spoločný nájom na Ulici                        
V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-6 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. 
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica JIráskova 6037/10, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Trenčín požiadali dňa 05.02.2020 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
8. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx,  obaja trvale bytom Trnava požiadali dňa 06.02.2020 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6452/57, Trnava požiadala dňa 17.02.2020 
o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 3, proti 1, zdržal sa 2) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou úhrady pokuty od MsP do 30.04.2020. 
 
10. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Ludvika van Beethovena 5852/14, 
Trnava požiadali dňa 19.02.2020 o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 
v Trnave.  
 
11. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Námestie 1. mája 45, 
Chtelnica požiadali dňa 19.02.2020 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 10-11 neodporučila súhlasiť        
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
12. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica A. Kubinu 3197/8, Trnava požiadal dňa 26.02.2020 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 1) 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 Vladimíra Clementisa 7684/77, 
Trnava požiadali dňa 13.01.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom                   
3-izbového bytu č. 6, 3. podlažie na Ulici V. Clementisa 7684/77 v Trnave.  
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2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hlboká 5922/20, Trnava požiadala dňa 16.01.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 14, 4. podlažie na Ulici 
V. Clementisa 7683/73 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 28.02.2023 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Vladimíra Clementisa 7683/76, Trnava požiadala dňa 
20.01.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2 -izbového bytu č. 36,                  
2. podlažie na Ulici V. Clementisa 7683/76 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2023 s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Teodora Tekela 6480/8, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Ulica Ludvika van Beethovena 5648/17, Trnava požiadali dňa 06.11.2019 o opakované 
uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 30, 3. podlažie na Ulici V. Clementisa 
7683/75 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.11.2022 s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa  7685/80 Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Ulica V. Clementisa  7685/80 Trnava požiadali dňa 30.01.2020 o opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy na spoločný nájom 2-izbového bytu č. 14, 4. podlažie na Ulici V. Clementisa 
7685/80 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 28.02.2023 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa  7685/81 Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Ulica V. Clementisa  7685/81 Trnava požiadali dňa 31.01.2020 o opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 23, 3. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/81 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.04.2023 s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa  7684/77 Trnava požiadala dňa 12.02.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 1, 1. 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 uvedený byt na dobu určitú do 28.02.2023 s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7684/78, Trnava požiadala dňa 26.02.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 10, 2. podlažie  na Ulici 
V. Clementisa 7684/78 v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.04.2023 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. 
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/81, Trnava požiadala dňa 24.01.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 18, 2. podlažie na Ulici 
V. Clementisa 7685/81 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 
súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú                      
do 31.03.2023 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. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Koniarekova 5866/7, Trnava požiadala dňa 22.01.2020 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Špačinská cesta 644/76, Trnava požiadala dňa 28.11.2019 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Juraja Slottu 6475/40, Trnava požiadala dňa 09.01.2020 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Teodora Tekela 6478/3, Trnava požiadala dňa 27.01.2020 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G.Tajovského 7951/20 Trnava požiadala dňa 31.01.2020 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxxa, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/83, Trnava požiadal dňa 03.02.2020 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3616/65, Trnava požiadal dňa 06.02.2020 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3613/57, Trnava požiadala dňa 05.02.2020 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-8 odporučila súhlasiť                    
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
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b) Žiadosti o výmenu bytu 
 
1. xxxxx xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica A. Žarnova 5261/2, Trnava požiadala dňa 
12.02.2020 o výmenu užívanej garsónky č. 174 , V. časť na 2. podlaží za konkrétny byt                 
č. 149, V. časť, 4. podlažie na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s výmenou bytu. 
 
c) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava č. bytu 76 /I. časť /                  
8. poschodie požiadala dňa 05.02.2019 o prihlásenie za člena domácnosti v nájomnom byte 
xxxxx – xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, nar. xx.xx.xxxx trvale bytom Dolné Dubové 48.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením             
za člena domácnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Dolné Dubové 48 na dobu určitú                    
do 14.03.2021. 
 
Bod 13) 
Ostatné byty 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Boleráz požiadala dňa 27.11.2019 o opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy na nájom 4-izbového bytu č. 10, 5. podlažie na Ulici Hlbokej 6441/23 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt. Odporúča menovanej uhradiť vzniknutý 
nedoplatok a prerokovať na budúcom zasadnutí komisie. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Námestie sv. Mikuláša 4, Trnava požiadal dňa 27.02.2020 
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici Okružnej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Bod 14 
Školské byty 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Bučany 269 požiadala dňa 29.01.2020 o opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy na školský 3-izbový byt , ktorý sa nachádza na Ulici Ludvika van Beethovena 
5802/16 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.01.2021 s možnosťou 
opakovaného uzavretia počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: Základná škola 
s materskou školou, Ulica Jána Bottu 2780/27 v Trnave.  
 
Bod 15)  
Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
a) Voľné byty na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave  

 
1.) Malženická cesta 6965/1 v Trnave                                   
      byt č. 7, 1. podlažie, 1 – izbový                                  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/68, Trnava na dobu určitú 
do 31.03.2021 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Voľné byty na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave  
 
1.) Ulica Františkánska 7403/3 v Trnave     

     byt č. 5, 3. podlažie, 3-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Horákova 
429/31, Lužianky na dobu určitú do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c) Voľné byty na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave  
 
1.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave     

      byt č. 20, 2. podlažie, 2-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/1, Trnava na dobu 
určitú do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave     

     byt č. 27, 2. podlažie, 2-izbový      
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Hospodárska 
3597/9, Trnava  na dobu určitú do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) odporučila, ak byt uvedený v bode 15, písmeno c) bod 1-2  neprevezme vybraný uchádzač, 
vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Halenárska 5, 
Trnava na dobu určitú do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave    

      byt č. 21, 2. podlažie, 3-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/79, Trnava  na dobu 
určitú najdlhšie do 31.03.2023 počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: PCA 
Slovakia, s.r.o. s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou odovzdania doteraz 
užívaného bytu 2-izbového bytu č.4, 2. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/79 v Trnave.  
 
4.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave     

      byt č. 6, 2. podlažie, 3-izbový       
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica A. Kubinu 
3197/8, Trnava na dobu určitú do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) odporučila, ak byt uvedený v bode 15, písmeno c) bod 4 neprevezme vybraný uchádzač, 
vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú 
do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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d) Voľné byty na Ulici J.G. Tajovského 7951/20, 21 v Trnave   
 
1.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave     

      byt č. 67, 3. podlažie, 2-izbový      
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J. Slottu 6466/13, Trnava na dobu určitú 
do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) odporučila, ak byt uvedený v bode 15, písmeno d) bod 1 neprevezme vybraný uchádzač, 
vydať súhlas na spoločný nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica 
Hospodárska 3613/56, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského 6331/39, Trnava 
na dobu určitú do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave     

     byt č. 20, 3. podlažie, 1-izbový      
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Saleziánska 6732/22, Trnava na dobu 
určitú do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
    
b) odporučila, ak byt uvedený v bode 15, písmeno d) bod 2 neprevezme vybraný uchádzač, 
vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 
3617/77, Trnava na dobu určitú do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
e) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 7683/72-83 v Trnave            
 
1.) Ulica V. Clementisa 7683/74 v Trnave     

      byt č. 26, 4. podlažie, 3-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.03.2023 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica V. Clementisa 7683/75 v Trnave     
      byt č. 31, 3. podlažie, 2-izbový      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.03.2023 
s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou odovzdania obytnej miestnosti, bunky       
č. 106, miestnosť 106A a 106B, 1. poschodie na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave. 
 
3.) Ulica V. Clementisa 7683/76 v Trnave     
     byt č. 38, 3. podlažie, 2-izbový      
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava na dobu 
určitú do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) odporučila, ak byt uvedený v bode 15, písmeno e) bod 2 a 3 neprevezme vybraný uchádzač, 
vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J. Slottu 6474/38, 
Trnava na dobu určitú do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
f) Voľné byty na Ulici Veternej 7336/18 C-F v Trnave   
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1.) Ulica Veterná 7336/18 F v Trnave                 
      byt č. 60,  3. poschodie, výmera 35,61 m2  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Okružná 6499/16, Trnava  na dobu určitú 
do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica Veterná 7336/18 C v Trnave                  
      byt č. 10,  2. poschodie, výmera 35,83 m2  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Váhovce 433, 925 62 na dobu určitú                     
do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica Veterná 7336/18 C v Trnave                   
      byt č. 4,  1. poschodie, výmera 28,31 m2  
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Koceľovce 3, 049 35 okr. Rožňava na dobu 
určitú do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) odporučila, ak byt uvedený v bode 15, písmeno f) bod 1-3 neprevezme vybraný uchádzač, 
vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú 
do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
g) Voľné obytné miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
 
1.) bunka č. 105, izba č. 105A a 105B, 1. posch., výmera 28,80 m2      
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom obytnej miestnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Ulica Michalská 341/4, Trnava na dobu určitú 3 mesiace, najdlhšie po dobu 6 rokov.  
 
2.) bunka č. 109, izba č. 109, 1. posch., výmera 29,90 m2    
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú 3 mesiace, najdlhšie 
po dobu 6 rokov.  
 
3.) bunka č. 209, izba č. 209, 2. posch., výmera 29,90 m2    

 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxx xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/64, Trnava          
na dobu určitú 3 mesiace, najdlhšie po dobu 6 rokov.  
 
b) odporučila, ak bunku uvedenú v bode 15, písmeno g) bod 1-3 neprevezme vybraný 
uchádzač, vydať súhlas na nájom obytnej miestnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava      
na dobu určitú do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
h) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave 
 
1.) byt č. 149 / III. časť / 3. poschodie      
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Vajanského 6718/11, Trnava na dobu 
určitú do 31.03.2030 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) byt č. 4 / I. časť / prízemie       
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom J. Slottu 6545/3, Trnava na dobu určitú               
do 31.03.2030 s možnosťou opakovaného uzavretia. 

 
3.) byt č. 178 / V. časť / 1. poschodie     
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6485/48, Trnava na dobu 
určitú do 31.03.2030 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4.) byt č. 163 / IV. časť/ 2. poschodie    
 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Medziháj 6341/1, Trnava na dobu určitú              
do 31.03.2030 s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou odovzdania doteraz 
užívanej obytnej miestnosti, bunka č. 104, 1. poschodie v mestskej ubytovni na Coburgovej 
ulici 2267/27 v Trnave. 
 
5.) byt č. 40 / I. časť/ 4. poschodie     
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Špačinská cesta 651/54, Trnava na dobu určitú 
do 31.03.2030 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
6.) byt č. 19 / I. časť/ 1. poschodie    
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Koniarekova 5867/8, Trnava na dobu 
určitú do 31.03.2030 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
7.) byt č. 142 / III. časť/1. poschodie     
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 31.03.2030 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
8.) byt č. 112 / II. časť/1. poschodie    
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6458/2, Trnava na dobu 
určitú do 31.03.2030 s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou odovzdania doteraz 
užívaného 1-izbového bytu č. 46, 1. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave. 
 
b) odporučila, ak byt uvedený v bode 15, písmeno h) bod 1-8 neprevezme vybraný uchádzač, 
vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Sladovnícka 
2562/18, Trnava na dobu určitú do 31.03.2030 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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i) Voľné ostatné byty vo vlastníctve mesta 
 
1.) Okružná ulica 6499/17 v Trnave       

     byt č. 56, 1. podlažie, 1-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom xxxxx xxxxx xxxxx, Trnava na dobu určitú           
do 31.03.2022 s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou odovzdania doteraz 
užívaného 1-izbového bytu č. 8, 1. podlažie na xxxxx xxxxx xxxxx v Trnave.  
 
2.) Ulica gen. Goliána 6012/29 v Trnave      

     byt č. 1, 1. podlažie, 3-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila uvedený byt ponúknuť           
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Boleráz ako náhradu za doteraz užívaný 4-izbový byt č. 10,          
5. podlažie na xxxxx xxxxx xxxxx v Trnave a prerokovať na budúcom zasadnutí komisie 
bytovej.  
 
3.) Ulica gen. Goliána 6002/1 v Trnave      

      byt č. 20, 7. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Jeruzalemská 301/10, Trnava ako bytovú 
náhradu na dobu neurčitú a podmienkou odovzdania doteraz užívaného 2-izbového bytu č. 1, 
1. podlažie na xxxxx xxxxx xxxxx v Trnave.  
 
4.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave      

      byt č. 7, 3. podlažie, 2-izbový   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom xxxxx xxxxx xxxxx, Trnava 
ako bytovú náhradu na dobu neurčitú a podmienkou odovzdania doteraz užívaného                    
2-izbového bytu č. 7, 2. podlažie na xxxxx xxxxx xxxxx v Trnave. 
 
5.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave      

      byt č. 8, 3. podlažie, 1-izbový   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Vančurova 6193/38, Trnava ako 
bytovú náhradu na dobu neurčitú a podmienkou odovzdania doteraz užívaného 2-izbového 
školského bytu v správe Základnej školy s materskou školou, Ulica Vančurova 6193/38              
v Trnave.  
 
6.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave      

      byt č. 10, 4. podlažie, 2-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom xxxxx xxxxx xxxxx, Trnava 
ako bytovú náhradu na dobu neurčitú a podmienkou odovzdania doteraz užívaného                    
2-izbového bytu č. 4, 2. podlažie na xxxxx xxxxx xxxxx v Trnave. 
 
7.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave     

      byt č. 12, 4. podlažie, 3-izbový  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom xxxxx xxxxx xxxxx, Trnava ako bytovú náhradu 
na dobu neurčitú a podmienkou odovzdania doteraz užívaného  2-izbového bytu č. 1,                 
1. podlažie na xxxxx xxxxx xxxxx v Trnave. 
 
8.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave      

      byt č. 13, 5. podlažie, 2-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom xxxxx xxxxx xxxxx, Trnava ako bytovú náhradu 
na dobu neurčitú a podmienkou odovzdania doteraz užívaného  1-izbového bytu č. 11,               
2. podlažie na xxxxx xxxxx xxxxx v Trnave. 
 
9.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave      

     byt č. 15, 5. podlažie, 3-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom xxxxx xxxxx xxxxx, Trnava ako bytovú náhradu 
na dobu neurčitú a podmienkou odovzdania doteraz užívaného 2-izbového bytu č. 12,                
1. podlažie na xxxxx xxxxx xxxxx v Trnave. 
 
10.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave      

       byt č. 2, 1. podlažie, 1-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila uvedený byt ponechať voľný 
pre prípad riešenia krízovej situácie.    
 
11.) Ulica gen. Goliána 6002/3 v Trnave     

        byt č. 6, 2. podlažie, 3-izbový 
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Juskova 
Vôľa 81 na dobu určitú do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
b) odporučila, ak byt uvedený v bode 15, písmeno i) bod 11 neprevezme vybraný uchádzač, 
vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J. Slottu 6474/38, 
Trnava na dobu určitú do 31.03.2023 s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod 16) Rôzne  
 
Bod 17) Diskusia 
 
Bod 18) Záver 
 
Na záver Mgr. Ondrej Štefánik, predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť           
a  spoluprácu. Budúce zasadnutie komisie bytovej sa uskutoční dňa 04.05.2020 o 15:30 hod.  
 
 
 
 

    Mgr. Ondrej Štefánik, v.r.  
                   predseda komisie 
 
V Trnave dňa, 13.03.2020 
Zapísal: Mgr. Miroslav Lackovič 


