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

dňa 18.02.2019 
 

Prítomní: podľa prezenčnej  listiny 
 
      Zasadnutie Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej len komisia 
bytová) otvoril a viedol Mgr. Ondrej Štefánik, predseda komisie, ktorý zároveň privítal 
všetkých prítomných. V rámci otvorenia rokovania boli členom komisie bytovej odovzdané 
menovacie dekréty.  
 
     Členovia komisie hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odsúhlasili nasledovný program 
zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
 
2.Oboznámenie sa s pracovným postupom Komisie bytovej a s bytovou problematikou,              

odboru sociálneho, referátu bytového MsÚ v Trnave 
 
3. Návrh rokovacieho poriadku, náplne a zásad činnosti komisie bytovej 
 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nájomných bytoch pre potreby škôl, školských    

zariadení a služobných bytoch, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve Mesta 
Trnava 

 
5. Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy 
    c) Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy 
    d) Rôzne 
 
6. Nájomné byty na Coburgovej ulici 60 A-C v Trnave 
     a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
  
7. Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti    
    b) Rôzne 
 
8. Nájomné byty na Ulici Veternej 18 C - F v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu   
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
     
9. 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) Rôzne 
 
10. Nájomné byty na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
    c) Rôzne 
 
11. Nájomné byty pre potreby mesta 
     a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu  
     b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
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12. 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 
 
13. 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 
 
14. 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 
      c) Žiadosti o výmenu bytu 
      d) Rôzne 
 
15. Ostatné byty  
 
16. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava   
 
17. Rôzne 
  
18. Diskusia 
 
19. Záver 
 
Bod 2) 
Oboznámenie sa s pracovným postupom Komisie bytovej a s bytovou problematikou, 
odboru sociálneho, referátu bytového MsÚ v Trnave 

 
Sekretár komisie oboznámil členov komisie pripravenou prezentáciou o bytoch vo vlastníctve 
Mesta Trnava, pozornosť upriamil na jednotlivé nájomné a sociálne byty, nájomné byty       
pre starobných dôchodcov, ubytovne. Zároveň oboznámil prítomných členov komisie 
s pracovným postupom komisie bytovej, ktorá je poradným orgánom primátora mesta 
v oblasti bytovej. Jednotlivé žiadosti sa na referáte bytovom kompletizujú a následne           
sa predkladajú na samotné rokovanie komisie.   
 
Mgr. Ingrid Huňavá, vedúca odboru sociálneho oboznámila členov komisie s prácou 
jednotlivých referátov na odbore sociálnom.  

 
Bod 3) 
Návrh rokovacieho poriadku, náplne a zásad činnosti komisie bytovej 
 
Členom komisie bol predložený návrh rokovacieho poriadku, náplne a zásad činnosti komisie 
bytovej. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s rokovacím 
poriadkom, náplňou a zásadami činnosti komisie bytovej.  
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Bod 4) 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nájomných bytoch pre potreby škôl, 
školských zariadení a služobných bytoch, ktoré nie sú určené na odpredaj                   
vo vlastníctve Mesta Trnava 

 
1. Odbor sociálny má záujem predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 
30.04.2019 návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nájomných bytoch pre potreby škôl, 
školských zariadení a služobných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava (ďalej len ,,VZN“). 
Návrh VZN predkladáme z dôvodu, že v súčasnosti nakladanie so služobnými bytmi  a ich 
prideľovanie nie je upravené žiadnym vnútorným predpisom. Služobné byty je možné prideliť 
v zmysle zákona č. 189/1992 Zb. iba nepedagogickému zamestnancovi. Z dôvodu, že 
v poslednom období vzrástol záujem zo základných škôl v pôsobnosti mesta Trnava 
o zamestnávanie pedagogických zamestnancov bývajúcich mimo mesta Trnava a súčasná 
platná legislatíva neumožňuje prideliť služobný byt pedagogickému zamestnancovi 
predkladáme návrh VZN (interná príloha č. 2), ktorým možno zmeniť charakter využitia 
služobných bytov nachádzajúcich sa v objektoch základných škôl.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predložením 
návrhu VZN bez pripomienok na rokovanie Mestského zastupiteľstva. 
 
Bod 5) 
Byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva  
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomných bytov 
 
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie 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, trvale bytom Trnava požiadala dňa 30.01.2019 o pridelenie bytu               
pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou úhrady pokuty od MsP do 10.03.2019. 
 
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: 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 01.02.2019 o pridelenie bytu               
pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského 5797/54, Trnava požiadala dňa 04.02.2019 
o presťahovanie a pridelenie 1-izbového soc. bytu na Coburgovej ulici 2253/64   v Trnave    
na prízemí po xxxxx.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s pridelením 
uvedeného bytu a zároveň odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu 
uchádzačov.   
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 11.02.2019 o pridelenie bytu                
pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
b) Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 02.01.2019 
o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 22, 2. podlažie na Malženickej 
ceste 6965/1 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2262/78, Trnava 
požiadali dňa 04.01.2019 o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom  1-izbového bytu č. 6,       
2. podlažie na Coburgovej ulici 2262/78 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2262//78, Trnava požiadala dňa        
04.01.2019 o predĺženie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 2, 1. podlažie          
na Coburgovej ulici  2262/78 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-3 odporučila súhlasiť 
s predĺžením nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.03.2020. 
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava 
požiadali dňa 10.01.2019 o predĺženie spoločného nájmu na 1-izbový byt č.  15, 2. podlažie 
na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava  
požiadali dňa 04.02.2019 o predĺženie NZ na spoločný nájom 1-izbového bytu č. 2, 
1. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 4-5 odporučila súhlasiť 
s predĺžením nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú               
do 31.03.2020. 
 
c)  Žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy 

 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 03.12.2018 
o obnovenie nájomnej zmluvy na  nájom 1-izbového bytu č. 7, 1. podlažie na Malženickej 
ceste 6965/1 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s uzavretím 
nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.11.2019. 
 
d) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 2253/66,              
Trnava požiadali dňa 25.01.2019 o pridelenie bytu na Coburgovej ulici 2253/64 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s pridelením 
uvedeného bytu. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala listom dňa 30.01.2019 o presun z bytu             
na Coburgovej ulici 64 v Trnave na Coburgovu ulicu č. 70 v Trnave po xxxxx xxxxx        
xxxxx.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s pridelením 
uvedeného bytu. 
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Bod 6) 
Nájomné byty na Coburgovej ulici 60 A-C v Trnave  
 
a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1.  xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova ulica 7972/60/C, Trnava  
požiadali dňa 18.01.2019 o opakované uzavretie nájomnej  zmluvy na nájom 1-izbového 
bytu č. 18, 1. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60/C v Trnave 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.04.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
Bod 7) 
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 Coburgova ulica 2253/64, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale    
bytom Hlavná ulica 404/59, Strekov požiadali dňa 24.01.2019 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 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Saleziánska ulica 1723/11, Trnava požiadal dňa 30.11.2018 
o pridelenie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.    
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 04.01.2019 o pridelenie obytnej 
miestnosti  v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 15.01.2019 o pridelenie obytnej 
miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 31.01.2019 o pridelenie obytnej 
miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Trnava požiadali dňa 07.02.2019 
o pridelenie obytnej miestnosti  v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2-6 neodporučila súhlasiť       
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Trnava podali dňa 03.12.2018    
odvolanie proti nezaradeniu do zoznamu uchádzačov o obytnú miestnosť.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila doplniť aktuálny príjem 
menovaných a následne prerokovať na budúcom zasadnutí komisie. 
 
Bod 8) 
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 a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom  Malženická cesta 6965/1 v Trnave 
požiadali dňa 18.01.2019 o spoločný nájom bytu na Ulici Veternej 7336/18/C-F v Trnave.   
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6001/2, Trnava požiadala dňa      
23.01.2019 o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici Veternej 7336/18/C-F v Trnave.  
  
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava požiadala dňa        
28.01.2019 o pridelenie nájomného bytu na Ulici Veternej 7336/18/C-F v Trnave pre občana 
ŤZP na nájom 1-izbového bytu č. 1 v Trnave po xxxxx xxxxx.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Zelenečská ulica 2702/49, Trnava požiadala dňa       
30.01.2019 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. 
 
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 Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 22.10.2018 
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. 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/P18/E, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom  Saleziánska ulica 6732/32, Trnava  si 16.01.2019 podali žiadosť o výmenu bytu, 
prípadne pridelenie iného väčšieho  bytu na Ulici Veterná 7336/18/D, bytu č. 22 po xxxxx 
xxxxx, ktorý je momentálne v údržbe.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila žiadosť prerokovať            
na budúcom zasadnutí komisie. 
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava požiadala dňa     
30.01.2019 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Veternej 7336P/18/C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta 
schválenie výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
mesta Trnava v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
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b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava požiadala dňa       
10.01.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 2,             
1. podlažie na Ulici Veternej 7336/18/C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 28.02.2020, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava požiadala dňa       
14.01.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 6,             
2. podlažie na Ulici Veternej 7336/18/C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 28.02.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/E,               
Trnava požiadala dňa 11.01.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný  
nájom 1-izbového bytu č. 33, 1. podlažie na Ulici Veternej 7336/18/E v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú                    
do 28.02.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Veterná 7336/18/F, Trnava požiadala dňa 09.01.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 60, 4. podlažie na Ulici 
Veternej 7336/18/F v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica  Veterná 7336/18/E, Trnava požiadala dňa       
09.01.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 37,            
2. podlažie na Ulici Veternej 7336/18/E v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava požiadala dňa       
09.01.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 10, 
3. podlažie na Ulici Veternej 7336/18/C v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 4-6 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 28.02.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/F, Trnava požiadala dňa        
08.02.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 50,           
2. podlažie  na Ulici Veternej 7336/18/F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
Bod 9) 
Byty na Ulici Františkánskej 7603/3 a 7686/24 v Trnave 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie bytu 
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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 Koniarekova 5861/2, Trnava a xxxxx xxxxx,            
trvale bytom Ulica V. Clementisa 6444/6, Trnava požiadali dňa 14.01.2019 o spoločný nájom 
2,3-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/1, Trnava požiadala dňa     
23.01.2019 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Námestie SUT 1554/9, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Ulica Suchá 1148/33, Trnava požiadali dňa 04.02.2019 o pridelenie 2-izbového bytu           
na spoločný nájom na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-3 odporučila súhlasiť           
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Poronda 70, Zavar požiadala dňa 06.02.2019 o pridelenie 
konkrétneho 1-izbového bytu č. 19, 2. podlažie na Ulici Františkánskej 7686/24 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 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Halenárska 410/5, Trnava požiadala dňa         
30.01.2019 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18C, Trnava požiadala dňa        
09.01.2019 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Na hlinách 6929/24, Trnava požiadal dňa                  
23.01.2019 o pridelenie 1,2-izbového bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 5-7 neodporučila súhlasiť       
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica T. Tekela 6480/7, Trnava požiadala dňa 04.02.2019 
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, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov.  
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6444/4, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Boleráz požiadali dňa 04.02.2019 o pridelenie 2,3-izbového bytu na Ulici 
Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 2, 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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10. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3613/56, Trnava požiadal dňa   
05.02.2019 o pridelenie 1,2,3-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, 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 7686/24, Trnava    
požiadali dňa 23.01.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu 
č. 40, 4. 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 uvedený byt na dobu určitú do 28.02.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadala dňa 
08.01.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 35,           
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 uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, 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 prerokovať žiadosť           
na budúcom zasadnutí komisie. 
 
c) Rôzne 
 
V zmysle platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 
predkladáme návrh na vyradenie žiadostí zo zoznamu uchádzačov (interná príloha č. 4), 
ktoré neboli aktualizované ku dňu 31.01.2019 v zmysle čl. 4 odsek 3 tohto VZN. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s vyradením 
žiadostí zo zoznamu uchádzačov. 
  
Bod 10) 
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 Ulica Hospodárska 3617/77, Trnava požiadal dňa 09.01.2019 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
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2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského 6320/11, Trnava požiadala dňa    
18.01.2019 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.         
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť           
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20    
v Trnave požiadali dňa 21.01.2019 o pridelenie konkrétneho 1-izbového bytu č. 68,              
3.  podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s pridelením 
konkrétneho bytu. 
 
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 7951/21, Trnava požiadala dňa 
10.01.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 29,           
3. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 28.02.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
23.01.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 30,           
3. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 01.02.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu 
č. 71, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 28.02.2022, 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. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Slovanská 1866/17, Trnava požiadala dňa       
14.01.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 26,            
3. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta 
schválenie výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
mesta Trnava v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta komisia bytová odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy          
na uvedený byt na dobu určitú do 28.02.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
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c) Rôzne 
 

V zmysle platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 
predkladáme návrh na vyradenie žiadostí zo zoznamu uchádzačov (interná príloha č. 5), 
ktoré neboli aktualizované ku dňu 31.01.2019 v zmysle čl. 4 odsek 3 tohto VZN. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s vyradením 
žiadostí zo zoznamu uchádzačov. 

 
Bod 11)  
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 Okružná ulica 6499/15, Trnava požiadal dňa 17.01.2019 
o pridelenie 2-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. xxxxx xxxxx, trvale bytom Okružná ulica 293/16, Dubnica nad Váhom požiadal dňa 
18.01.2019 o pridelenie 1,2-izbového bytu pre potreby mesta.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta 
schválenie výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
mesta Trnava v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ľudová 19, Trnava požiadal dňa 14.11.2018 o pridelenie 
nájomného bytu pre potreby mesta Trnava.  
 
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 Františkánska 7686/24, Trnava požiadala dňa 
09.01.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na 1-izbový byt č. 69, 3. podlažie        
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 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 28.02.2022 počas 
trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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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 6777/5, Trnava požiadal dňa 11.01.2019 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 59, 4. podlažie na Ulici 
Veternej 7336/18F v Trnave pre potreby mesta.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt. 
 
Bod  12)  
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 Suchá nad Parnou 16 požiadala dňa 15.11.2018      
o pridelenie konkrétneho 2-izbového bytu č. 40, 4. podlažie na Ulici V. Clementisa 76 
v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Chrťany 47 požiadal dňa 15.11.2018 o pridelenie konkrétneho 
3-izbového bytu č. 25 na Ulici V. Clementisa 74 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť            
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Bod  13) 
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 bytu 

 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/81, Trnava požiadala dňa 
09.01.2019 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18E, Trnava požiadala dňa         
09.01.2019 o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
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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) odporučila preveriť situáciu 
a 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 Ulica V. Clementisa 7683/76, Trnava požiadal dňa 21.11.2018 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom garsónky č. 35, 1. 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 28.02.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Kozácka 2407/20, Trnava požiadala dňa          
25.01.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 38,           
3. 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 30.04.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/81, Trnava 
požiadali dňa 19.12.2018 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu 
č. 7, 4. podlažie na Ulici V. Clementisa 77 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.12.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/79,          
Trnava požiadali dňa 13.02.2019 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 
garsónky č. 1, 1. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/79 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 28.02.2022, 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. 
 
4. 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 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila prerokovať žiadosť           
na budúcom zasadnutí komisie. 
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c) Rôzne 
 
V zmysle platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 
predkladáme návrh na vyradenie žiadostí zo zoznamu uchádzačov (interná príloha č. 6), 
ktoré neboli aktualizované ku dňu 31.01.2019 v zmysle čl. 4 odsek 3 tohto VZN. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s vyradením 
žiadostí zo zoznamu uchádzačov. 
 
Bod 14) 
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre starobných a predčasných 
starobných dôchodcov 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu    
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky 

 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Ludvika van Beethovena 17, Trnava požiadala dňa 
09.01.2019 o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6458/2, Trnava požiadal dňa      
16.01.2019 o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Sladovnícka 2562/18, Trnava požiadala dňa     
28.01.2019 o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 5634/15, Trnava požiadal dňa 
01.02.2019 o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Koniarekova 5867/8, Trnava požiadala dňa 07.02.2019 
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 1-5 odporučila súhlasiť           
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Nerudova 6029/10, Trnava požiadala dňa         
07.02.2019 o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosť o prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava č. bytu 145/III. časť/       
2. poschodie požiadala dňa 07.01.2019 o prihlásenie za člena domácnosti xxxxx xxxxx, 
trvale bytom Banská 540/3, Turčianske Teplice.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením       
za člena domácnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Banská 540/3, Turčianske Teplice         
na dobu určitú 1 rok. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava č. bytu 76/I. časť/           
8. poschodie požiadala dňa 06.02.2019 o prihlásenie za člena domácnosti pre xxxxx     
xxxxx, trvale bytom Dolné Dubové 48.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s prihlásením       
za člena domácnosti pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Dolné Dubové 48 na dobu určitú 1 rok. 
 
c) Žiadosť o výmenu bytu 

 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava požiadala dňa 
10.01.2019 o výmenu užívaného 1-izbového bytu za garsónku.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti o výmenu bytu do zoznamu uchádzačov. 
 
d) Rôzne 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava požiadal dňa 05.11.2018 
o zrušenie žiadosti o pridelenie garsónky na Ulici V. Clementisa 6483/51, Trnava podanej 
dňa 08.11.2017. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zrušením 
a vyradením žiadosti zo zoznamu uchádzačov. 
 
Bod 15) 
Ostatné byty 
 
1. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obidvaja trvale bytom Ulica Hospodárska 3601/20,      
Trnava požiadali dňa 17.10.2018 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 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s predložením 
návrhu na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava do Mestského 
zastupiteľstva a uzavretím nájomnej zmluvy na dobu určitú do 30.09.2019. 
 
2. 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 xxxxx xxxxx xxxxx, ktorý zomrel dňa 15.05.2009.              
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila predvolať menovanú        
na referát bytový s navrhnutím možnosti riešenia situácie a prerokovať na budúcom 
zasadnutí komisie.  
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Bod 16)  
Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
a) Voľné byty v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave    
 
1.) bunka č. 308, izba č. 308, 3. posch., výmera 29,90 m2 

 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
obytnej miestnosti pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Coburgova             
ulica 2262/78, Trnava na dobu určitú 3 mesiace, s možnosťou opakovaného predĺženia 
najdlhšie po dobu 6 rokov. 
 
2.) 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 Ulica Saleziánska 1723/11,                 
Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú 3 mesiace, s možnosťou 
opakovaného predĺženia najdlhšie po dobu 6 rokov a podmienkou odovzdania doteraz 
užívaného 1-izbového bytu č. 6, 1. podlažie na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave. 
 
3.) bunka č. 207, izba č. 207A a 207B, 2. poschodie, 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 Coburgova ulica 2253/64, Trnava       
a xxxxx xxxxx, trvale bytom Hlavná ulica 404/59, Strekov na dobu určitú 3 mesiace, 
s možnosťou opakovaného predĺženia najdlhšie po dobu 6 rokov.  
 

b) Voľné byty pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva 
 

1.) Coburgova ulica 2253/64 v Trnave  užívania neschopný 
     byt č. 9, 1. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila správcovskej spoločnosti 
STEFE Trnava, s.r.o. dať byt do užívaniaschopného stavu a následne odporučila vydať 
súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Saleziánska      
1723/11, Trnava na dobu určitú do 29.02.2020 s podmienkou odovzdania doteraz užívaného             
1-izbového bytu č. 26, 4. podlažie na Coburgovej ulici 2253/60 v Trnave.  
 

c) Voľné byty na Coburgovej ulici 7972/60/A-C 
 
1.) Coburgova ulica 7972/60A v Trnave 
     byt  č. 6, 3. podlažie, 1-izbový 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta 
schválenie výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
mesta Trnava v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky primátorom 
mesta komisia bytová odporučila vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxx       
xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60C, Trnava na dobu určitú do 29.02.2020, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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d) Voľné byty na Ulici Veterná 7336/18/C-F Trnava 
 

1.) Ulica Veterná 7336/18/C v Trnave 
     byt č. 12, 4. podlažie, 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 Trnava a xxxxx xxxxx, trvale         
bytom Coburgova ulica 2253/70, Trnava na dobu určitú do 28.02.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2.) Ulica Veterná 7336/18/E v Trnave   
      byt č. 43, 4. podlažie, 1-izbový 
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 28.02.2020, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak niektorý z bytov 
uvedený v bode 16, písmeno d bod 1 a 2 neprevezmú vybraní uchádzači vydať súhlas         
na nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú                    
do 28.02.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 

e) Voľné byty na Ulici Františkánska 7403/3 v Trnave 
 
1.) Ulica Františkánska 7403/3 v Trnave 
      byt č. 9, 2. 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 Trnava a xxxxx              
xxxxx, trvale bytom Olympijská ulica 6560/22, Trnava na dobu určitú do 28.02.2022, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.   
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak byt uvedený v bode 
16, písmeno e bod 1 neprevezmú xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx                  
xxxxx, trvale bytom Olympijská ulica 6560/22, Trnava vydať súhlas na nájom uvedeného 
bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Kočišské 6386/9, Trnava na dobu určitú                          
do 28.02.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
f) Voľné byty na Ulici Františkánska 7686/24 v Trnave 
 
1.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave  
      byt č. 19, 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 Poronda 70, Zavar na dobu určitú,         
najdlhšie do 28.02.2022, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: PCA 
Slovakia, s.r.o. Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
g) Voľné byty na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave   
 
1.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave 
      byt č. 48, 1-izbový, 1. podlažie 
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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 Slovanská 1863/10, Trnava                  
na dobu určitú do 28.02.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
2.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave 
      byt č. 52, 1-izbový, 1. podlažie 
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Kočišské 6387/15, Trnava  na dobu určitú     
do 28.02.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak byt uvedený v bode 
16, písmeno g bod 1 a 2 neprevezmú vybraní uchádzači vydať súhlas na nájom bytu pre 
xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú do 28.02.2022, s možnosťou opakovaného 
uzavretia. 
 
3.) Ulica J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave 
      byt č. 68, 1-izbový, 3. podlažie 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 2617/84, Trnava             
na dobu určitú, najdlhšie do 28.02.2022, počas trvania pracovného pomeru 
u zamestnávateľa: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Ulica Hlavná 1, Trnava, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
h) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave   
 
1.) byt č. 184/V. časť/2. poschodie, výmera 24,58 m2 (garsónka) 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava             
na dobu určitú do 28.02.2029, s možnosťou opakovaného uzavretia a s podmienkou 
odovzdania doteraz užívaného 1-izbového bytu č. 139/III. časť/1. poschodie na Ulici            
V. Clementisa 6483/51 v Trnave. 
 
2.) byt č. 25/I. časť/2. poschodie, výmera 44,10 m2 (byt) 
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G.        
Tajovského 7951/20, Trnava na dobu určitú do 28.02.2019, s možnosťou opakovaného 
uzavretia a s podmienkou odovzdania doteraz užívaného 1-izbového bytu č. 81, 4. podlažie 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak byt uvedený v bode 
16, písmeno h bod 2 neprevezmú xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom              
Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxx 
xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Trnava na dobu určitú                                             
do 28.02.2019, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
i) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave    
 
1.) Ulica V. Clementisa 7684/77 v Trnave   
     byt č. 6, 2. podlažie, 3-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 Trnava a xxxxx xxxxx, trvale                    
bytom Olympijská ulica 6560/22, Trnava na dobu určitú do 29.02.2020, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 

 
2.) Ulica V. Clementisa 7685/81 v Trnave  
     byt č. 5, 3. podlažie, 2-izbový                              
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18F, Trnava 
a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18E, Trnava na dobu určitú                         
do 28.02.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia a s podmienkou odovzdania doteraz 
užívaného 1-izbového bytu č.  53 na Ulici Veternej 7336/18F v Trnave. 
 
3.) Ulica V. Clementisa 7685/82 v Trnave 
      byt č. 33, 4. podlažie, 2-izbový 

 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Koniarekova 5870/12, Trnava              
na dobu určitú do 28.02.2022, s možnosťou opakovaného uzavretia. 

 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak byt uvedený v bode 
16, písmeno i bod 3 neprevezme xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Koniarekova            
5870/12, Trnava vydať súhlas na nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom     
Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava na dobu určitú do 28.02.2022, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
4.) Ulica V. Clementisa 7683/76 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 Suchá nad Parnou 16 na dobu určitú, 
najdlhšie do 28.02.2022, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: PCA 
Slovakia, s.r.o. Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
5.) Ulica V. Clementisa 7683/74 v Trnave 
      byt č. 25, 4. podlažie, 3-izbový                  

 
Komisia bytová hlasovaním (za , proti , zdržal sa  ) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Chrťany 47 na dobu určitú, najdlhšie              
do 28.02.2022, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: PCA Slovakia, s.r.o. 
Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 

 
j) ostatné byty 

 
1.) Ulica gen. Goliána  6012/29 v Trnave 
      byt č. 1, 1. podlažie, 3-izbový   užívania neschopný  
 
2.) Ulica Okružná 6499/17 v Trnave 
      byt č. 56, 1. podlažie, 1-izbový užívania neschopný  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s rekonštrukciou 
uvedených bytov z rozpočtu mesta Trnava, aby mohli byť využité pre potreby mesta. 
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Bod 17) 
Rôzne  
 
Bod 18) 
Diskusia 
Bod 19) 
Záver 
 
Predseda komisie požiadal pri voľných bytoch uvádzať pre členov komisie informáciu 
o výške nájomného k rokovaniu komisie. 
 
Na záver Mgr. Ondrej Štefánik, predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť 
a za spoluprácu. Budúce zasadnutie komisie bytovej sa uskutoční dňa 08.04.2019       
o 15:00 hodine.  
 
 

Mgr. Ondrej Štefánik, v.r. 
                predseda komisie 
 
 
 
V Trnave dňa, 22.02.2019 
Zapísal: Mgr. Miroslav Lackovič 
 


