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

dňa 09.09.2019 
 

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. Kontrola úloh  
 
3. Nájomné byty nižšieho štandardu 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
    c) Žiadosti o znovupridelenie bytu 
     
4. Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti   
         
5. Nájomné byty na Coburgovej ulici 2253/60A-C v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
6. Nájomné byty na Ulici Veternej 18 C - F v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu   
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
    c) Rôzne 
         
7. Nájomné byty na Ulici Františkánskej 3 a 24 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
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 
     
9. Nájomné byty pre potreby mesta 
     a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
     b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
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) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
      b) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
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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 
       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 prihlásenie za člena domácnosti 
 
13. Ostatné byty 
             
14. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava   
 
15. Rôzne 
  
16. Diskusia 
 
17. Záver 
 
Bod 2)  
Kontrola úloh 
 
K bodu 6) písm a. 4. 
xxxxx xxxxx, trvale bytom Špačinská cesta 632/9, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica 
Hlavná 33/12, Trnava požiadali dňa 15.04.2019 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici 
Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Bod 3) 
Nájomné byty nižšieho štandardu   
 
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  Trnava požiadala dňa 17.05.2019 o pridelenie NB NŠ.   
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica 1723/11, Trnava požiadala dňa          
16.08.2019 o pridelenie NB NŠ na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť                  
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých  nie sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 518 o postupe pri nakladaní s NB NŠ.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3 Trnava  a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Saleziánska 6733/24 Trnava požiadali dňa 28.05.2019 o pridelenie NB NŠ.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Poľná 623/5, Vysoká           
pri Morave požiadali dňa 20.5.2019 o pridelenie  NB NŠ na spoločný nájom.  
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5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 27.05.2019 
o pridelenie NB NŠ.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 3-5 neodporučila súhlasiť                  
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica 6733/24, Trnava požiadal dňa 07.08.2019 
o pridelenie NB NŠ.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť                                          
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov, s podmienkou úhrady pokuty od MsP. 
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 21.08.2019 o pridelenie NBNŠ   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 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 03.06.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NB NŠ č. 8, 2. podlažie               
na Coburgovej ulici 2262/78 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx,  trvale bytom Coburgova ulica 2262/78, Trnava požiadal dňa 06.06.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový NB NŠ č. 4,  1. podlažie na Coburgovej 
ulici 2262/78 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.07.2020, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadali 
dňa 07.08.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový NB NŠ č. 24, 2. podlažie 
na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadali 
dňa 28.08.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom 1-izbového NB 
NŠ č. 6, 1. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 23.08.,2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový NB NŠ č. 5, 1. podlažie na Malženickej 
ceste 6965/1 v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2253/62, Trnava požiadali 
dňa 26.08.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový NB NŠ č. 8,                          
2. podlažie na Coburgovej ulici 2253/62 v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 3-6 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.09.2020, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých  nie sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 518 o postupe pri nakladaní s NB NŠ.  
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Malženická cesta 6965/1 Trnava požiadal dňa 04.06.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový NB NŠ č. 1, 1. podlažie     na Malženickej 
ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt.  
 
8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 26.07.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 1-izbového NB NŠ č. 3, 1. podlažie                                   
na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 518 z minimálneho príjmu. Na základe schválenej výnimky 
odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú 
do 30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského  5797/54 v Trnave požiadala dňa 19.08.2019 
o opakované uzavretie NZ na 1-izbový NB NŠ č. 15, 2. podlažie  na Coburgovej ulici 2253/66 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 518 z minimálneho príjmu. Na základe schválenej výnimky 
odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú 
do 31.03.2020. Komisia zároveň odporúča menovanej požiadať o pridelenie obytnej miestnosti 
v mestskej ubytovni, v opačnom prípade jej po uplynutí platnosti nájomnej zmluvy táto nebude 
predĺžená. 
 
c) Žiadosti o  znovupridelenie nájomnej zmluvy 
 
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 a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadali 
dňa 05.06. 2019 o znovupridelenie   nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NB NŠ č.11,            
1. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť s uzavretím 
nájomnej zmluvy na uvedený byt. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Námestie sv. Mikuláša 5875/4, Trnava požiadal dňa 25.07.2019 
o znovupridelenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NB NŠ č. 8, 1. podlažie na Námestí 
sv. Mikuláša 5875/4 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 518 z minimálneho príjmu. Na základe schválenej výnimky 
odporučila súhlasiť s uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú                            
do 31.12.2019. 
 
Bod 4) 
Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
 
a)   Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti  
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Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 480 v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Michalská 341/4, 
Trnava požiadali dňa 05.06.2019 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 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. 
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Trnava požiadali dňa 06.05.2019 
o pridelenie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť                                    
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. Menovaným sa odporúča vyriešiť situáciu 
s pohľadávkou voči správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. 
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2253/60, Trnava požiadali 
dňa 19.06.2019 o pridelenie obytnej miestnosti  v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 
2267/27 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 01.07.2019 o pridelenie obytnej miestnosti 
v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 1) v bode 3-4 neodporučila súhlasiť              
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 08.08.2019 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 z minimálneho príjmu. Na základe schválenej výnimky 
odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
Bod 5)  
Nájomné byty na Coburgovej ulici 7972/60 A-C v Trnave 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2253/62, Trnava požiadali 
dňa 07.08.2019 o pridelenie 1,2-izbového nájomného bytu na Coburgovej ulici 7972/60A-C 
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 
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2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského 5797/54, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Coburgova ulica 7975/60C v Trnave, požiadali dňa 15.05.2019  o pridelenie nájomného bytu 
na Coburgovej ulici 7972/60A-C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, manželia,  obaja trvale bytom Coburgova ulica 7972/60A 
Trnava požiadali dňa 05.06.2019 o pridelenie 1,2-izbového nájomného bytu                                   
na Coburgovej ulici 7972/60A-C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského  5797/54 v Trnave si požiadala dňa 
07.08.2019 o pridelenie NB na Ulici Coburgova 7972/60A-C 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, trvale bytom Ulica Lomonosovova 2796/3, Trnava požiadala dňa 23.08.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom xxxxxx 1-izbového bytu č. 1,                              
1. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60A v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú 1 rok do 30.09.2020, s možnosťou opakovaného 
uzavretia. 
  
Bod 6) 
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 Coburgova ulica 2253/62, Trnava požiadala dňa  13.05.2019 o 
pridelenie 1-izbového  bytu na Ulici  Veterná 7336/18 C-F v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx,  trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa  05.06.2019 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Veternej 7336/18C-F  v Trnave.   
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 6554/19, Trnava požiadala dňa  09.08.2019 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Veternej 7336/18C-F  v Trnave.   
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica A. Žarnova 5261/3, Trnava požiadala dňa 23.08.2019 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Veternej 7336/18C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-4 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
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Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
5. xxxxx xxxxx  a xxxxx xxxxx,  obidve trvale bytom Ulica  Spartakovská 6458/19, Trnava 
požiadali dňa 14.08.2019 o pridelenie nájomného bytu na Ulici Veternej 7336/18C-F v Trnave 
na spoločný nájom bytu.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť                                    
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Tehelná 5714/18, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Ulica Hlavná 571/105, Dolná Krupá požiadali dňa 23.08.2019 o pridelenie 1-izbového bytu      
na Ulici Veternej 7336/18C-F v Trnave na spoločný nájom bytu.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť                                    
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Vajanského 6717/9, Trnava požiadala dňa 25.06.2019 
o pridelenie nájomného bytu na Ulici Veternej 7336/18C-F v Trnave.  
 
8.  xxxxx xxxxx, trvale bytom Vinohrady 188/45, 919 27 Brestovany požiadala dňa             
21.08. 2019 o pridelenie nájomného bytu na Ulici Veternej 7336/18C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 7-8 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 primátorom 
mesta komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.    
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/E, Trnava  požiadala dňa 09.05.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový nájomný byt č. 34,                                              
1. poschodie na Ulici Veternej 7336/18E v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/D, Trnava požiadal dňa 24.05.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový nájomný byt č. 26, 2. poschodie na Ulici 
Veternej 7336/18D v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/F, v Trnave požiadala dňa 31.05.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový nájomný byt č. 56, 2. poschodie na Ulici 
Veternej 7336/18F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-3 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú                  
do 31.07.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Ulica Veterná 7336/18D v Trnave požiadala dňa 05.06.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu, č 30,                                           
3. poschodie na Ulici Veternej 7336/18D  v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú  do 30.06.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18C, Trnava požiadala dňa 10.07.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný 1-izbový byt č. 8,  2. poschodie na Ulici 
Veternej 7336/18C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú  do 30.09.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18E, Trnava požiadala dňa 20.06.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný 1-izbový byt č. 41,                                               
2. poschodie na Ulici Veternej 7336/18E v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú  do 31.07.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18C, Trnava požiadala dňa 24.07.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný 1-izbový byt č. 15, 3. poschodie na Ulici 
Veternej 7336/18C v Trnave.  
 
8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18F, Trnava požiadala dňa 14.08.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný 1-izbový byt č. 54, 2. poschodie na Ulici 
Veternej 7336/18F v Trnave.  
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18D, Trnava požiadala dňa 19.08.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 20, 1. poschodie na Ulici Veternej 
7336/18D v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 7-9 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú                   
do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
c) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18D, Trnava dňa 01.09.2019 požiadala 
elektronickou formou o riešenie problému bývania v bytovom dome na Ulici Veternej 7336/18D 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Bod 7) 
Byty na Ulici Františkánskej 7603/3 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 A. Kubinu 3197/8, Trnava požiadali 
dňa 16.05.2019 o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
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2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského 6327/31, Trnava požiadala dňa 29.05.2019 
o pridelenie 2-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 05.08.2019 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Šafárikova 2835/14, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Ulica Čajkovského 6331/40, Trnava požiadali dňa 20.08.2019 o pridelenie 2-izbového bytu     
na spoločný nájom bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-4 odporučila súhlasiť                  
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Schumerova ulica 8927/38, Trnava požiadala dňa 29.05.2019 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6023/60, Trnava požiadala dňa                   
25.07. 2019 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Poštová ukica 6565/6, Trnava požiadal dňa 12.08.2019 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 5-7 neodporučila súhlasiť                  
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Na hlinách 6776/2, Trnava požiadal dňa 17.05.2019 o pridelenie 
1-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta komisia 
bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.    
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
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 , trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadali 
dňa 17.05.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 6,                    
3. podlažie na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.07.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadala dňa 24.05.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 39, 4. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
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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. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta komisia bytová odporučila 
súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 
31.07.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia.     
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadala dňa 05.06.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 7, 4. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.07.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
4. xxxxx xxxxx a xxx. xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava 
požiadali dňa 27.06.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu 
č. 10, 2. podlažie na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava 
požiadali dňa 03.07.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu 
č. 36, 3. podlažie na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava 
požiadali dňa 15.07.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu 
č. 17, 1. podlažie na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 4-6 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú                  
do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
7. xxxxx xxxxx – xxxxx, Ulica Františkánska 7686/24, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Ulica J. Slottu 6476/34, Trnava požiadali dňa 31.07.2019 o opakované uzavretie nájomnej 
zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 5, 2. podlažie na Ulici Františkánskej 7686/24 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. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta komisia bytová odporučila 
súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú                      
do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia.     
 
8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadala dňa 08.08.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 12,  3. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2022, 
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 a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadali 
dňa 13.08.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 6,            
2. podlažie na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave 
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Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu.   
 
Bod 8) 
Byty na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 22.05.2019 o pridelenie 1-izbového bytu 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadali 
dňa 12.06.2019 o pridelenie 1-izbového bytu na nižšom poschodí.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť                  
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Botanická 5685/11, Trnava požiadala dňa 15.05.2019 
o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Pionierske námestie 
5473/16, Biely Kostol požiadali dňa 15.07.2019 o spoločný nájom 2-izbového bytu na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Hlohovec požiadali dňa 08.08.2019 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20, 21 v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Farárske 6414/19, Trnava požiadal dňa 23.08.2019 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 3-6 neodporučila súhlasiť                  
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 12.06.2019 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6548/19, Trnava požiadal dňa 12.06.2019 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 7-8 odporučila primátorovi mesta 
schválenie výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
mesta Trnava v znení noviel, výnimku z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.      
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Juskova Vôľa 81 požiadali 
dňa 20.06.2019 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila žiadosť prerokovať                   
na budúcom zasadnutí komisie. 
 
10. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Jiráskova 6045/23, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Trnava požiadali dňa 05.08.2019 o spoločný nájom 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 
7951/20,21 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, výnimku z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta komisia 
bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.     
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
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 29.05.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom  1-izbového bytu 
č. 40, 4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.07.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 17.07.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 2-izbový byt č. 45,            
1. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 25.07.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na  1-izbový byt č. 73,           
3. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Špačinská cesta 647/68, Trnava požiadala dňa 30.07.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 79, 4. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave požiadala dňa 
08.08.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 25, 3. podlažie na Ulici 
J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2-5 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú                   
do 30.09.2022, 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. 
 
6. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava 
požiadali dňa 30.05.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom               
1-izbového bytu č. 18, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 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 
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v znení noviel, výnimku z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta komisia 
bytová odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu 
určitú do 30.06.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia.     
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadal dňa 22.07.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 76, 3. podlažie na Ulici J.G. 
Tajovského 7951/20 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, výnimku z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta komisia 
bytová odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu 
určitú do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia.     
 
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 Poštová ulica 6565/4, Trnava požiadala dňa 21.05.2019 
o pridelenie 2,3-izbového nájomného bytu pre potreby mesta.  
 
2. xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Školská 99/8, Nemčice požiadal dňa 28.08.2019 
o pridelenie 1-izbového bytu pre potreby mesta na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť                  
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
3. xxxxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6548/18, Trnava požiadala dňa 
21.05.2019 o pridelenie 2,3-izbového bytu pre potreby mesta.  
 
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. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta komisia bytová odporučila 
súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.      
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 30.05.2019 o pridelenie 2-izbového 
nájomného bytu pre potreby mesta. Menovaná ukončila pracovný pomer na Mestskom úrade 
v Trnave k 31.07.2019. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
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1. xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadala dňa 
04.07.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 2,                    
2. podlažie na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú najdlhšie                               
do 30.09.2022, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: Okresný úrad v Trnave, 
pozemkový a lesný odbor, Ulica Vajanského 615/22, Trnava, s možnosťou opakovaného 
uzavretia. 
 
2. xxx. xxxxx xxxxx, trvalý pobyt Gojdičova 497/11, Leopoldov požiadala dňa 23.08.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 13, 3. podlažie na Ulici 
V. Clementisa 7683/73 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú najdlhšie                               
do 31.10.2022, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: Fakultná nemocnica 
v Trnave, Ulica A. Žarnova 7507/11, Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
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) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24 požiadala dňa 20.08.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný 2-izbový byt, č. bytu 10, 3. podlažie          
na Ulici Františkánskej 7686/24 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, výnimku z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta komisia 
bytová odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy  na uvedený byt na dobu 
určitú do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia.     
 
b) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava  požiadala dňa 03.06.2019 
o prihlásenie za člena domácnosti v nájomnom 2-izbovom byte č. 32, 3. podlažie na Ulici V. 
Clementisa 7685/82 v Trnave určeného pre zamestnanca PCA Slovakia, s.r.o. svojho xxxx – 
xxxxx xxxxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Hlavná 128/110, Toporec  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením             
za člena domácnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Hlavná 128/110, Toporec na uvedený byt 
počas platnosti nájomnej zmluvy do 31.12.2019. 
 
Bod  11)  
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré neobsadila automobilová 
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti 
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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 Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadali 
dňa 29.05.2019 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadal dňa 29.05.2019 
o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 07.06.2019 o pridelenie 1,2-izbového bytu 
na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 19.06.2019 o pridelenie 1,2-izbového bytu 
na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského 2809/3, Trnava požiadala dňa 01.07.2019 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6443/2, Trnava požiadala dňa 14.08.2019 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, 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 Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Poronda 641/6, Zavar 
požiadali dňa 29.05.2019 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 1)  neodporučila súhlasiť  so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Bajkalská 4928/3, Hrnčiarovce nad Parnou požiadal dňa 
10.06.2019 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 17.06.2019 o pridelenie garsónky na Ulici 
V. Clementisa v Trnave.  
 
10. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica T. Tekela 6742/22, Trnava požiadala dňa 19.07.2019 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 8-10 neodporučila súhlasiť           
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
11. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica G. Dusíka 2816/63, Trnava požiadala dňa 01.08.2019 
o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 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. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta komisia bytová odporučila 
súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.      
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12. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J. Slottu 6466/13, Trnava požiadala dňa 23.08.2019 
o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0)  neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
13. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Tehelná 5710/6, Trnava požiadala dňa 12.06.2019 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
14. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Kapitulská 455/13, Trnava požiadala dňa 29.07.2019 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 13-14 odporučila primátorovi 
mesta schválenie výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi                         
vo vlastníctve mesta Trnava v znení noviel. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta 
komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.      
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/79, Trnava požiadali 
dňa 02.08.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 7,            
4. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/79 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/74, Trnava požiadal dňa 22.07.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 19, 2. podlažie na Ulici 
V. Clementisa 7683/74 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú                  
do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
3. xxxxx xxxxx trvale bytom Ulica Jána Hajdóczyho 5835/22, Trnava požiadali dňa 
24.07.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 12,                   
3. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/80 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú najdlhšie                               
do 30.09.2022, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: KR PZ v Trnave, Ulica 
Kollárova 7001/31, Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7684/78, Trnava požiadali 
dňa 08.08.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 15,            
4. podlažie na Ulici V. Clementisa 7684/78 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2022, 
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. 
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5. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/74, Trnava požiadali 
dňa 15.05.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 26,          
4. podlažie na Ulici V. Clementisa 7683/74 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu.   
 
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 Na Hlinách 6863/64, Trnava požiadala dňa 03.06.2019 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Teodora Tekela 6740/17, Trnava požiadala dňa 
11.07.2019 o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6546/11, Trnava požiadala dňa 29.07.2019 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica sv.Cyrila a Metoda 3042 /1, Trnava požiadal dňa 
07.08.2019 o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hlboká 5922/20, Trnava požiadala dňa 08.08.2019 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Zelenečská 5954/97, Trnava požiadala dňa 19.08.2019 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Teodora Tekela 6478/3 Trnava požiadal dňa 26.07.2019 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-7 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
 
8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/83, Trnava požiadal dňa 20.05.2019 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 31.05.2019 o pridelenie bytu pre 
starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
10. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadali dňa 10.06.2019 o pridelenie 
bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 8-10 neodporučila súhlasiť           
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
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b) Žiadosť o prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava č. bytu 26, I. časť, 2. 
poschodie požiadala dňa 19.06.2019 o prihlásenie za člena domácnosti v nájomnom byte 
svoju xxxxx – starobnú dôchodkyňu xxxxx xxxxx, nar. xx.xx.xxxx trvale bytom Ulica                       
V. Clementisa 6483/51, Trnava.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením             
za člena domácnosti na uvedený byt xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51 
v Trnave na dobu určitú 1 rok. 
 
Bod 13) 
Ostatné byty 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Hospodárska 3601/20, Trnava 
požiadali dňa 11.07.2019 o uzavretie novej nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 35, 
6. podlažie na Ulici Hospodárskej 3601/20 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 3, proti 2, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s uzavretím 
nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2020, s podmienkou úhrady pokuty 
od MsP. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Jeruzalemská 301/10, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Trnava požiadali o spoločný nájom 2-izbového bytu č. 1 na Ulici Jeruzalemskej 301/10 
v Trnave. Menovaný užíva byt od 08.08.1985. V predmetnom byte býva spolu so svojou 
sestrou, ktorá je vedená, ako člen domácnosti. O spoločný nájom bytu žiadajú z dôvodu, že p. 
xxxxx má zhoršený zdravotný stav a obavy, ak by sa niečo s ním stalo, aby sestra nezostala 
na ulici. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so spoločným 
nájmom uvedeného bytu. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava požiadala dňa 12.07.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 20, 7. podlažie na Ulici 
gen. Goliána 6002/1 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 31.12.2019.  
 
Bod 14)  
Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
a) Voľné byty nižšieho štandardu – Malženická cesta 6965/1 v Trnave  a Ulica Coburgova 
2253/60-70 v Trnave  
 
1.) Malženická cesta 6965/1 v Trnave      
     byt č. 2, 1. podlažie, 1-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 30.09.2020, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2.) Malženická cesta 6965/1 v Trnave    
     byt č. 20, 2. podlažie, 1-izbový    
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Ľudová 1446/19, Trnava na dobu určitú 
do 30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Coburgova ulica 2253/62 v Trnave    
     byt č. 27, 3. podlažie, 1-izbový  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 30.09.2020, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4.) Malženická cesta 6965/1 v Trnave 
     byt č. 12, 1. podlažie, 1-izbový     
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica 1723/11, Trnava na dobu 
určitú do 30.09.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Voľné byty na Coburgovej ulici 7972/60/A-C  
  
1.) Coburgova ulica 7972/60C v Trnave     
      byt č.21, 4. podlažie, 2-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2253/62, 
Trnava na dobu určitú do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou 
odovzdania doteraz užívaného 1-izbového NB NŠ č. 8, 2. podlažie na Coburgovej ulici 2253/62 
v Trnave.   
 
2.) Coburgova ulica 7972/60A v Trnave     
      byt č. 4,  2. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2262/78, Trnava na dobu určitú 
do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c) Voľné byty na Ulici J.G. Tajovského 7951/20, 21 v Trnave 
 
1.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave    
      byt č. 46, 1. podlažie, 1-izbový 
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, 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 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak byt uvedený v bode 
14, písmeno c) bod 1 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica 6733/22, Trnava na dobu určitú do 30.09.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave    
      byt č. 3, 1. podlažie, 1-izbový 
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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 30.09.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak byt uvedený v bode 
14, písmeno c) 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 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave    
     byt č. 13, 2. podlažie, 1-izbový 
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6019/46, Trnava na dobu 
určitú do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak byt uvedený v bode 
14, písmeno c) bod 3 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského 6320/11, Trnava na dobu určitú                         
do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
d) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 7683/72-83 v Trnave          
 
1.) Ulica V. Clementisa 7683/75 v Trnave    
      byt č. 28, 2. podlažie, 2-izbový   

 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava na dobu 
určitú do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica V. Clementisa 7684/78 v Trnave   
      byt č. 13, 3. 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 Ulica Spartakovská 6548/18, Trnava      
na dobu určitú, najdlhšie do 30.09.2022, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: 
xxxxx  xxxxx a xxxxx, xxxxx, Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) 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 nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/81, Trnava na dobu 
určitú do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4.) Ulica V. Clementisa 7683/74 v Trnave    
      byt č. 24, 4. podlažie, 3-izbový   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3618/83, Trnava a xxxxx xxxxx, 
trvale bytom Ulica A. Kubinu 3200/30, Trnava na dobu určitú do 30.09.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
5.) Ulica V. Clementisa 7683/72 v Trnave    
      byt č. 8, 4. podlažie, 2-izbový   
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Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Poštová ulica 6565/4, Trnava na dobu určitú, 
najdlhšie do 30.09.2022, počas trvania pracovného pomeru na xxxxx xxxxx, xxxxx, Trnava, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
6.) Ulica V. Clementisa 7685/83 v Trnave    
      byt č. 40, 4. podlažie, 2-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6008/16, Trnava na dobu 
určitú do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou odovzdania doteraz 
užívaného 1-izbového bytu č. 20, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave. 
 
7.) Ulica V. Clementisa 7683/72 v Trnave    
      byt č. 5, 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 Okružná ulica 6499/15, Trnava na dobu určitú, 
najdlhšie do 30.09.2022, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx 
xxxxx, xxxxx xxxxx, Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
8.) Ulica V. Clementisa 7683/72 v Trnave    
      byt č. 41, 4. podlažie, 2-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu  pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Školská 849/13, 
Trnava na dobu určitú do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
e) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave     
 
1.) byt č. 122 / II. časť / 2. poschodie, výmera 44,10 m2       
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica T. Tekela 6482/10, Trnava na dobu určitú 
do 30.09.2029, s možnosťou opakovaného uzavretia.  

 
2.) byt č. 127 / II. časť / 2. poschodie, výmera 24,58 m2     
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Terézie Vansovej 2960/18, Trnava             
na dobu určitú do 30.09.2029, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) byt č. 136 / III. časť / prízemie, výmera 44,10 m2           
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Mozartova 5652/12, Trnava na dobu určitú 
do 30.09.2029, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4.) byt č. 100 / II. časť/ prízemie, výmera 44,10 m2 

 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Gejzu Dusíka 2815/51, Trnava                     
na dobu určitú do 30.09.2029, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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f) Voľné byty na Ulici Veterná 7336/18C-F v Trnave  
 
1.) Ulica Veterná 7336/18 F v Trnave   
      byt č. 59,  3. poschodie, výmera 34,79 m2  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6015/34, Trnava a xxxxx 
xxxxx, trvale bytom Na hlinách 6944/34, Trnava na dobu určitú do 30.09.2020, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica Veterná 7336/18 F v Trnave                    
      byt č. 53,  2. poschodie, výmera 28,22 m2  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava na dobu 
určitú do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica Veterná 7336/18 F v Trnave   
      byt č. 55,  2. poschodie, výmera 34,81 m2  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Mozartova 5651/11, Trnava na dobu 
určitú, najdlhšie do 30.09.2022, počas trvania pracovného pomeru v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, 
Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4.) Ulica Veterná 7336/18 C v Trnave                  
      byt č. 2,  na prízemí, výmera 35,88 m2  
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Krásnovce 84, Pozdyšovce na dobu určitú do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného 
uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak byt uvedený v bode 
14, písmeno f) bod 2 a 4 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného 
bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Na hlinách 6968/38, Trnava na dobu určitú do 30.09.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
g) Voľné byty na Ulici Františkánskej v Trnave 
 
1.) Ulica Františkánska 7403/3 v Trnave     
      byt č. 9, 2. podlažie, 2-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6444/4, Trnava a xxxxx 
xxxxx, trvale bytom Boleráz na dobu určitú do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného 
uzavretia. 
 
2.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave 
      byt č. 28, 3. podlažie, 2-izbový      
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Námestie SUT 15, Trnava a xxxxx xxxxx, 
trvale bytom Ulica Suchá 1148/33, Trnava na dobu určitú do 30.09.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
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b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak byt uvedený v bode 
14, písmeno g) bod 1 a 2 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného 
bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/1, Trnava na dobu určitú                           
do 30.09.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod 15) Rôzne  
 
Bod 16) Diskusia 
 
V rámci tohto bodu programu sa medzi prítomnými rozpútala debata o potrebe výstavby 
nových nájomných bytov v meste Trnava. Členovia komisie, kancelária primátora a Mesto 
Trnava venujú pozornosť výstavbe nových nájomných bytov pre rôzne cieľové skupiny. 
 
Bod 17) Záver 
 
Na záver Mgr. Ondrej Štefánik, predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť           
a  spoluprácu. Budúce zasadnutie komisie bytovej sa uskutoční dňa 11. novembra 2019       
o 15:30 hodine.  
 
 
 
 

  Mgr. Ondrej Štefánik 
                 predseda komisie 
 
 
 
V Trnave dňa, 12.09.2019 
Zapísal: Mgr. Miroslav Lackovič 
 


