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

dňa 15.04.2019 
 

Prítomní: podľa prezenčnej  listiny 
 
Bod1 
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 6, proti 0, zdržal sa 0) odsúhlasili nasledovný program 
zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
 
2. Kontrola úloh 
 
3. Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
    a) Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy 
    b) Rôzne 
 
4. Nájomné byty na Coburgovej ulici 60 A-C v Trnave 
     a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu   
     b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
  
5. Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti   
    b) Rôzne  
     
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 
     
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 
    c) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
 
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  
      
10. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave, ktoré odporučila na obsadenie 
      automobilová spoločnosť PCA Slovakia s .r. o. pre zamestnancov spoločnosti 

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

 
11. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré neobsadila automobilová     
      spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti. 
      a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
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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 
       
13. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava   
 
14. Rôzne 
  
15. Diskusia 
 
16. Záver 
 
Bod 2)  
Kontrola úloh 
 
1. k bodu 7) písm. b)1.  
 
xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Trnava podali dňa 03.12.2018 odvolanie 
proti nezaradeniu do zoznamu uchádzačov o obytnú miestnosť. Žiadajú o prehodnotenie 
zaradenia do zoznamu uchádzačov o obytnú miestnosť na Coburgovej ulici 2267/27 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
2. k bodu 8) písm a) 6. 
 
xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/E, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Saleziánska ulica 6732/32, Trnava  požiadali dňa 16.01.2019 o pridelenie konkrétneho bytu 
č. 22 na Ulici Veternej 7336/18/D v Trnave.  

 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s pridelením 
konkrétneho bytu.  
 
3. k bodu 9) písm. b) 3. 
 
xxxxxl xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava 
požiadali dňa 06.02.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom                         
3-izbového bytu č. 30, 3. podlažie na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 28.02.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4. k bodu 13) písm. a) 3. 
 
xxxxx xxxxx, trvale bytom Okružná ulica 6499/15, Trnava požiadala dňa 01.02.2019 
o pridelenie 1,2-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. 
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5. k bodu 15) 1. 
 
xxxxx xxxxx, trvale bytom Boleráz požiadala dňa 09.01.2019 o prechod nájmu bytu 
a obnovenie nájomnej zmluvy na 4-izbový byt č. 10, 5. podlažie na Ulici Hlbokej 6441/23 
v Trnave po zomrelom partnerovi. Žiadame členov komisie o vyjadrenie, či súhlasia 
s prechodom nájmu bytu a uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú a predložením návrhu 
na výnimku z nakladania s bytmi   na rokovanie MZ.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predložením 
návrhu na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva dňa 25.06.2019 a zároveň odporučila súhlasiť s uzavretím 
nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.12.2019. 
 
Bod 3) 
Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva  
 
a) Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
Príkazu primátora mesta č. 5/2008 o postupe pri nakladaní s bytmi vyčlenenými pre sociálne 
slabšie vrstvy obyvateľstva: 
 
1.  xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obidve trvale bytom Malženická cesta  6965/1, Trnava 
požiadali dňa 11.02.2019 o predĺženie nájomnej zmluvy na spoločný nájom                          
1-izbového bytu č. 9, 1. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.03.2020. 

 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadal dňa 18.03.2019 
o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č.16, 2. podlažie na Malženickej 
ceste 6965/1 v Trnave.   
 
3. xxxxx xxxxx,  trvale bytom  Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 19.03.2019   
o  predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu  č. 20, 2. podlažie na Malženickej 
ceste 6965/1 v Trnave 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2 a 3 odporučila súhlasiť 
s predĺžením nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 30.04.2020. 
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2253/64, Trnava 
požiadali dňa 13.03.2019 o predĺženie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 11,                      
2. podlažie na Coburgovej ulici 2253/64 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.03.2020. 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 22532/60, Trnava požiadala dňa 22.03.2019 
o predĺženie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 1, 1. podlažie na Coburgovej ulici 2253/60 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.04.2020. 
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6. xxxxx xxxxx,  trvale bytom Coburgova ulica 2253/60, Trnava požiadala dňa 25.03. 2019 
o predĺženie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 3, 2. podlažie na Coburgovej ulici 2253/60 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predĺžením 
nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.03.2020. 
 
b ) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského  5797/54, Trnava požiadala dňa                
28. 02.2019 o rekonštrukciu 1-izbového bytu č. 15, 2. podlažie a vchodu na Coburgovej ulici 
2253/66 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s rekonštrukciou 
uvedeného bytu a vchodu.  
 
2. xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2253/66 v Trnave 
požiadali dňa 25.03.2019  o osadenie a zapojenie sprchovacieho kúta v 1-izbovom byte       
č. 28, 3. podlažie na Coburgovej ulici 2253/62 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s osadením       
a zapojením sprchovacieho kúta v uvedenom byte.  
 
Bod 4) 
Nájomné byty na Coburgovej ulici 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 2253/64 v Trnave 
požiadali dňa  06.03.2019 o pridelenie nájomného bytu na Coburgovej ulici 7972/60A-C 
v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2262/78, Trnava požiadala dňa 21.03.2019 
o pridelenie nájomného bytu na Coburgovej ulici 60 A-C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť            
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
 
1. xxxxx xxxxx,  trvale bytom Coburgova ulica 7972/60 C, Trnava a xxxxx xxxxx,  trvale 
bytom  Ulica Čajkovského 5797/54, Trnava  požiadali dňa 15.03.2019 o opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy  na  2-izbový byt č. 21, 3. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60/C 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 31.05.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia.   
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Bod 5) 
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 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 22.03.2019 o pridelenie obytnej 
miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou úhrady pokuty od Mestskej polície. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie  sú splnené podmienky 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/68, Trnava požiadala dňa 20.03.2019 
o pridelenie obytnej miestnosti  v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 11.03.2019 o pridelenie obytnej 
miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2-3 neodporučila súhlasiť        
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Rôzne 
 
1. Komisia sociálnych vecí a zdravia žiada členov komisie bytovej o prehodnotenie 
žiadosti pána xxxxx xxxxx o pridelenie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni                      
na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave, žiadajú o výnimku z minimálneho príjmu 8,30 € 
a zaradenie menovaného do zoznamu uchádzačov. Zároveň komisia navrhla, že v prípade 
pridelenia obytnej miestnosti bude p. xxxxx navštevovať sociálny pracovník Odboru 
sociálneho v pravidelných intervaloch a podľa potreby mu bude poskytovať intervenciu.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta 
schválenie výnimky z platného VZN č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve mesta Trnava 
na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave a obytným miestnostiam v mestskej ubytovni        
na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe 
schválenej výnimky primátorom mesta komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti  do zoznamu uchádzačov.   
 
Bod 6) 
Byty na Ulici Veternej 18 C - F v Trnave 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx  xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána  6015/34, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Na hlinách 6944/34, Trnava požiadali dňa  18.03.2019 o pridelenie nájomného bytu 
na Ulici Veternej 18 C-F v Trnave .  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
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2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom  Krásnovce 84,  
Pozdyšovce si požiadali dňa 13.02.2019 o pridelenie nájomného bytu na Veternej ulici 
7336/18 C-F v Trnave na spoločný nájom bytu.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov na spoločný nájom bytu.  

 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 

 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Seredská  5958/257, Trnava- Modranka požiadala dňa 
21.03.2019 o pridelenie 1-izbového bytu na Veternej ulici 7336/18C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov a odporučila menovanej ubytovanie v Azylovom dome 
Tamara na Ulici Okružnej v Trnave. 

 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 

 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Nerudova  6029/11, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Ulica Jarná  4534/5, Trnava-Modranka požiadali dňa 18.03.2019 o opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy na  spoločný nájom  na  1-izbový byt č. 9, 2. podlažie na Ulici Veternej 
7336/18C 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 30.09.2019, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Veterná  7336/18D, Trnava 
požiadali dňa 25.03.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na  1-izbový byt č. 24,      
3. podlažie na Ulici Veternej 7336/18D v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.03.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod 7) 
Byty na Ulici Františkánskej 7603/3 a 7686/24 v Trnave 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie bytu 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Hospodárska 3597/9, Trnava 
požiadali dňa 14.03.2019 o spoločný nájom 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov na spoločný nájom bytu. 
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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 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Na hlinách 6925/16, Trnava požiadal dňa 07.02.2019 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Olympijská ulica 6560/22, Trnava požiadala dňa 06.03.2019 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej 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. Na základe schválenej výnimky primátorom mesta komisia 
bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.    
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Boleráz požiadali dňa 
13.03.2019 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Halenárska 410/5, Trnava požiadala dňa 20.03.2019 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila predvolať menovanú          
a žiadosť prerokovať na budúcom zasadnutí komisie. 
 
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 Starohájska ulica 6755/2, Trnava požiadal dňa 20.03.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 33, 3. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.04.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadala dňa 
20.03.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 11,            
3. podlažie na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 31.05.2022, 
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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3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadala dňa 
13.03.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 28,           
3. podlažie na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu. 
 
c) Žiadosť o prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava 
požiadali dňa 13.02.2019 o prihlásenie za člena domácnosti v 2-izbovom byte č. 37,            
4. podlažie na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave pre xxxxx – xxxxx xxxxx,                 
nar. xx.xx.xxxx a xxxxx xxxxx xxxxx nar. xx.xx.2xxx, obaja trvale bytom Ulica gen. Goliána 
6009/20 Trnava.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením       
za člena domácnosti pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica gen. Goliána 
6009/20 v Trnave počas trvania platnosti nájomnej zmluvy.  
 
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 a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica gen Goliána 6009/18, Trnava 
požiadali dňa 06.02.2019 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3613/56, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Ulica Čajkovského 6331/39, Trnava požiadali dňa 11.02.2019 o spoločný nájom         
2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov na spoločný nájom bytu.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 27.02.2019 o pridelenie                         
1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave 
požiadali dňa 06.03.2019 o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 
v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Poľná 2972/21, Trnava požiadala dňa 25.03.2019 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 3-5 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. 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Botanická 5638/20, Trnava požiadala dňa 18.02.2019 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica G. Dusíka 2782/7, Trnava požiadal dňa 25.02.2019 
o pridelenie garsónky, 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
8. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Trnava požiadali dňa 07.03.2019 
o pridelenie 3-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60C, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Ulica Čajkovského 5797/54, Trnava požiadali dňa 15032019 o pridelenie 2,3-izbového 
bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 6-9 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 J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadala dňa 
15.03.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 80,           
4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
15.03.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 16,            
2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 31.03.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
22.03.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 21, 2. podlažie         
na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila s opakovaným uzavretím 
nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.04.2022, 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. 
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1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 25.03.2019 o pridelenie 1-izbového bytu 
pre potreby mesta.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť                             
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
2. xxxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 18, Trnava požiadala o pridelenie 
2,3-izbového bytu pre potreby mesta.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť                             
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Seredská 3998/217, Ta-Modranka požiadala o pridelenie 
iného 2-izbového bytu pre potreby mesta.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s pridelením 
iného bytu pre potreby mesta. 
 
Bod  10)  
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave, ktoré odporučila na obsadenie 
automobilová spoločnosť PCA Slovakia s. r. o. pre zamestnancov spoločnosti.  
 
a) Nové žiadosti o pridelenie bytu PCA 

 
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 Puškinova 617/21, Sabinov požiadal dňa 20.02.2019 
o pridelenie konkrétneho 2-izbového bytu č. 9, 1. podlažie na Ulici V. Clementisa                 
78 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6460/4, Trnava požiadala dňa 11.03.2019 
o pridelenie konkrétneho 3-izbového bytu č. 19, 2. podlažie na Ulici                                       
V. Clementisa 7685/81 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť            
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx,  trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava požiadala dňa 
20.02.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný 2-izbový byt č. 34,             
4. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/82 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, najdlhšie do 31.05.2022, počas 
doby trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: PCA Slovakia, s. r. o. v Trnave, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 



11 
 

 
2. xxxxx xxxxx,  trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/81, Trnava požiadal dňa 06.03.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný 3-izbový byt, č. bytu 24,       4. 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, najdlhšie do 30.04.2022, počas 
doby trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: PCA Slovakia, s. r. o. v Trnave, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxx xxxxx,  trvale bytom Ulica V. Clementisa 6448/16, Trnava požiadal dňa 02.03.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájomný 2-izbový byt č. 41, 4. podlažie na Ulici 
V. Clementisa 7685/83 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, najdlhšie do 31.05.2022, počas 
doby trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: PCA Slovakia, s. r. o. v Trnave, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
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) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/75, Trnava požiadala dňa 
15.03.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2 - izbového bytu č. 33,          
4 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 31.05.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/83, Trnava požiadala dňa 
30.01.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 40,           
4. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/83 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 3, proti 3, zdržal sa 0) z dôvodu nerozhodného hlasovania 
odporučila prerokovať žiadosť na budúcom zasadnutí komisie. 
 
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 Trnava požiadala dňa 20.02.2019 o pridelenie bytu                
pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
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2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hlboká 5943/13, Trnava požiadal dňa 13.03.2019 
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Ľudová 1371/16, Trnava požiadala dňa 15.03.2019 
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 1-3 odporučila súhlasiť            
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
b) Žiadosť o výmenu bytu 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava požiadala dňa 
05.03.2019 o výmenu užívanej garsónky č. 103, II. časť na prízemí za slnečnejší 1-izbový 
byt.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s výmenou 
užívanej garsónky za 1-izbový byt. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava požiadal dňa 11.03.2019 
o výmenu užívanej garsónky č. 127, II časť na 2 poschodí za 1-izbový byt  vo výškovej časti 
budovy.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s výmenou bytu.  
 
Bod 13)  
Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
a) Voľné byty v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave    
 
1.) bunka č. 107, izba č. 107A a 107B, 1. posch., výmera 28,80 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, 
s možnosťou opakovaného predĺženia najdlhšie po dobu 6 rokov. Zároveň komisia 
odporučila že p. xxxxx bude navštevovať sociálny pracovník Odboru sociálneho 
v pravidelných intervaloch a podľa potreby mu bude poskytovať intervenciu.  
 
2.) bunka č. 305, izba č. 305 AB, 3. posch., výmera 28,80 m2 

 

Komisia bytová hlasovaním per rollam (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi 
mesta schválenie výnimky z platného VZN č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve mesta 
Trnava na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave a obytným miestnostiam v mestskej 
ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe 
schválenej výnimky primátorom mesta komisia bytová odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú 3 mesiace, 
s možnosťou opakovaného predĺženia najdlhšie po dobu 6 rokov.  
 

b) Voľné byty na Coburgovej ulici 7972/60/A-C                 
 
1.) Coburgova ulica 7972/60A v Trnave           

byt č. 2, 1. podlažie, 1-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 Coburgova ulica 2253/64, 
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Trnava na dobu určitú do 30.04.2020, s možnosťou opakovaného uzavretia a možnosťou 
vstupu správcu do uvedeného bytu na zistenie stavu užívaného bytu. 
 
c) Voľné byty na Ulici Veternej 7336/18C-F v Trnave         
 
1.) Ulica Veterná 7336/18C v Trnave               
     byt č. 1, prízemie, 1-izbový (ŤZP byt) 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava                  
na nájom uvedeného bezbariérového bytu na dobu určitú do 30.04.2029 a podmienkou 
odovzdania doteraz užívaného 1-izbového bytu č. 2, 1. podlažie na Ulici Veternej 7336/18/C 
v Trnave, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
2.) Ulica Veterná 7336/18E v Trnave               
      byt č. 32, prízemie, 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 gen. Goliána 6001/2, Trnava                
na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.04.2022, s možnosťou opakovaného 
uzavretia. 
 
3.) Ulica Veterná 7336/18F v Trnave               
      byt č. 57, 3. poschodie, 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 Zelenečská 2702/49, Trnava                
na nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.04.2022, s možnosťou opakovaného 
uzavretia. 
 
4.) Ulica Veterná 7336/18C v Trnave               
      byt č. 11, 2. poschodie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Nerudova 6027/2, Trnava a xxxxx 
xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava na dobu určitú                                     
do 30.04.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
5.) Ulica Veterná 7336/18D v Trnave               
      byt č. 22, 1. poschodie, 1-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 30.04.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
d) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave          
 
1.) byt č. 190/V. časť/3. poschodie, výmera 24,58 m2 (garsónka) 
 
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 30.04.2029, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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2.) byt č. 70/I. časť/7. poschodie, výmera 44,10 m2 

 

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 6483/51, Trnava             
na dobu určitú do 30.04.2029, s podmienkou odovzdania doteraz užívanej garsónky č. 127, 
II. časť, 2. poschodie na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave, s možnosťou opakovaného 
uzavretia. 
 
3.) byt č. 161/IV. časť/2. poschodie, výmera 44,10 m2 

 

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 Trnava   na dobu určitú 
do 30.04.2029, s podmienkou odovzdania doteraz užívanej obytnej miestnosti v mestskej 
ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4.) byt č. 182/V. časť/2. poschodie, výmera 44,10 m2 

 

a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Teodora Tekela 6920/13, Trnava                  
na dobu určitú do 30.04.2029, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak byt uvedený v bode 
13, písmeno d  1-4 neprevezmú vybraní uchádzači vydať súhlas na nájom uvedeného bytu      
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 30.04.2029, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
c) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak byt uvedený v bode 
13, písmeno d  1-4 neprevezmú vybraní uchádzači vydať súhlas na nájom uvedeného bytu      
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Staničná 5886/2, Trnava na dobu určitú                         
do 30.04.2029, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
e) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave    
 
1.) Ulica V. Clementisa 7684/78 v Trnave          
     byt č. 9, 1. 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 Puškinova 617/21, Sabinov na dobu určitú, 
najdlhšie do 30.04.2022, počas doby trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: PCA 
Slovakia, s .r. o. Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica V. Clementisa 7685/81 v Trnave          
     byt č. 19, 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 Spartakovská 6460/4, Trnava              
na dobu určitú, najdlhšie do 30.04.2022, počas doby trvania pracovného pomeru 
u zamestnávateľa: PCA Slovakia, s. r. o. Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 

  
 
Bod 14) 
Rôzne  
 
1. Majetková komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na zasadnutí komisie dňa 
11.03.2019 sa zaoberala informáciou k oprave bytu vo vlastníctve mesta na Ulici 
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Jeruzalemskej 10 v Trnave, ktorého nájomcom je xxxxx xxxxx. Majetková komisia vzhľadom 
k rozsiahlej oprave bytu, ktorá sa javí ako neefektívna, žiada aby bolo nájomcovi 
prostredníctvom komisie bytovej ponúknuté náhradné bývanie.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s poskytnutím 
bytovej náhrady, ak bude k dispozícii vhodný byt. 
 
2. Komisia bytová na zasadnutí dňa 18.02.2019 odporučila súhlasiť s predložením návrhu 
na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava do Mestského zastupiteľstva 
a uzavretím nájomnej zmluvy pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica 
Hospodárska 3601/20, Trnava na dobu určitú do 30.09.2019. Žiadame členov komisie  
o vyjadrenie k uvedenej situácii, či v tejto súvislosti má byť materiál predložený na rokovanie 
zastupiteľstva. 
 
Komisia bytová hlasovaním per rollam (za 7, proti 0, zdržal sa 0) odporučila materiál stiahnuť 
z rokovania Mestského zastupiteľstva a zároveň odporučila predvolať menovaných a žiadosť 
opätovne prerokovať na budúcom zasadnutí komisie. 
 
3. xxx. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Vančurova 38, Trnava požiadal o pridelenie bytovej 
náhrady 1-izbového bytu po zomrelom xxxxx xxxxx xxxxx v zmysle nájomnej zmluvy            
na služobný byt medzi Základnou školou s materskou školou, Ulica Vančurova 38 v Trnave  
a xxxxx xxxxxx xxxxx, ktorý užíval služobný byt v objekte Základnej školy s materskou 
školou, Ulica Vančurova 38 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 1) odporučila súhlasiť s poskytnutím 
bytovej náhrady. 
 
4. Odbor sociálny pripravuje Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s bytmi             
pre potreby mesta, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými 
bytmi nižšieho štandardu (ďalej len VZN). VZN je v súčasnosti v pracovnej verzii, žiadame 
členov komisie, ak majú pripomienky a návrhy k pripravovanému VZN o ich zaslanie 
najneskôr do 30.04.2019, na budúcom zasadnutí komisie dňa 20.05.2019 chceme predložiť 
finálnu verziu návrhu VZN na schválenie komisii a následné predloženie návrhu VZN          
na rokovanie MZ dňa 25.06.2019.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu              
na vedomie, s možnosťou pripomienkovania návrhu VZN do 30.04.2019. 
 
Bod 15) 
Diskusia 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporúča vedeniu mesta Trnava 
zaoberať sa možnosťou výstavby bytov na Coburgovej ulici v Trnave na pozemkoch           
vo vlastníctve mesta Trnava. 
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Bod 16) 
Záver 
 
Na záver Mgr. Ondrej Štefánik, predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť 
a za spoluprácu. Budúce zasadnutie komisie bytovej sa uskutoční dňa 20.05.2019       
o 15:00 hodine. Predseda komisie žiada sekretára komisie  poskytnúť informáciu o účasti 
členov na zasadnutí komisie dňa 17.05.2019 vo večerných hodinách. 
 
 
 

Mgr. Ondrej Štefánik, v.r. 
             predseda komisie 
 
 
V Trnave dňa, 24.04.2019 
Zapísal: Mgr. Miroslav Lackovič 
 


