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

dňa 21.09.2020 
 

Prítomní: podľa prezenčnej  listiny 
 
Bod 1) 
Otvorenie 
      Zasadnutie Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej len komisia 
bytová) otvoril a viedol Mgr. Ondrej Štefánik, predseda komisie, ktorý zároveň privítal všetkých 
prítomných. 
 
     Členovia komisie hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odsúhlasili nasledovný program 
zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
 
2. Nájomné byty nižšieho štandardu na Malženickej ceste 6965/1 a Coburgovej ulici    2253/60-     

70  v Trnave 
    a) Nové žiadosti  
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
    c) Žiadosti o znovupridelenie bytu  
     
3. Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti  
     
4. Nájomné byty na Coburgovej ulici 7972/60A-C v Trnave 
    a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
         
5. Nájomné byty na Ulici Veternej 7336/18 C - F v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomného bytu     
         
6. Nájomné byty na Ulici Františkánskej 7403/3 a 7686/24 v Trnave 
    a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
    b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
 
7. 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 
     
8. Nájomné byty pre potreby mesta 
     a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
     b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
9. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 7683/72-83 v Trnave, ktoré neobsadila automobilová                                              
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov    spoločnosti 
      a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
      b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
      
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  
 
11. Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave pre starobných a predčasných 
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      starobných dôchodcov 
      a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
      b) Žiadosti o prihlásenie za člena domácnosti 
      c) Rôzne 
       
12. Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava   
 
13. Rôzne 
  
14. Diskusia 
 
15. Záver 
 
Bod 2) 
Nájomné byty nižšieho štandardu na Malženickej ceste 6965/1 a Coburgovej ulici 
2253/60-70 a 78 v Trnave   
 
a) Nové žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky podľa v zmysle VZN č. 518 o postupe    
pri nakladaní s NB NŠ. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18C Trnava požiadala dňa 17.08.2020 
o pridelenie konkrétneho  1-izbového nájomného bytu nižšieho štandardu (NBNŠ) č. 5,               
1. podlažie na Malženickej ceste 6965/1  v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 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 24.06.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ č. 8, 2. podlažie                 
na Coburgovej ulici 2262/78 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 31.07.2021, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Saleziánska 1723/11 Trnava požiadala dňa 19.08.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom  1-izbového NBNŠ č. 12, 1. podlažie 
Malženickej ceste 6965/1  v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadal dňa  27.08.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ č. 21, 2. podlažie             
na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2-3 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.09.2021, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx,  trvale bytom Ulica Coburgova 2253/64, Trnava požiadali 
dňa 02.09.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového NBNŠ č. 12,    
2. podlažie na Coburgovej ulici 2253/64 v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 31.03.2021.  
  
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, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx,  xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 
2253/68, Trnava  xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, trvale bytom Spartakovská 6458/2, Trnava 
požiadali dňa 01.06.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na  spoločný nájom                    
1- izbového NBNŠ č. 21, 1. podlažie na Coburgovej ulici 2253/70 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 518 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová odporučila 
súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného bytu            
na dobu určitú do 31.03.2021.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Malženická cesta 6965/1, Trnava požiadala dňa 26.08.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na  nájom 1-izbového NBNŠ č. 2, 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 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová odporučila 
súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú                      
do 30.09.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c) Žiadosti o  znovupridelenie bytu  
  
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých  sú splnené podmienky v zmysle VZN  
č. 518 o postupe pri nakladaní s NB NŠ.  
 
1.  xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 16.07.2020 o znovupridelenie 1-izbového 
NB NŠ č. 26. 3. podlažie na Coburgovej ulici 2253/60 v  Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so znovupridelením 
uvedeného bytu na dobu určitú do 31.03.2021.  
 
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky v zmysle VZN  
č. 518 o postupe pri nakladaní s NB NŠ.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/68, Trnava požiadal dňa 05.08.2020  
o znovupridelenie   1-izbového NB NŠ č. 25. 3. podlažie na Coburgovej ulici 2253/60 v  Trnave. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť                                     
so znovupridelením uvedeného bytu.   
 
Bod 3) 
Ubytovňa na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
a)   Nové žiadosti o pridelenie obytnej miestnosti  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 480 v znení noviel. 
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1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2253/68, Trnava požiadala dňa 01.06.2020 
o pridelenie obytnej miestnosti  v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 13.07.2020 o pridelenie obytnej miestnosti 
v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 480 v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej 
výnimky komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Coburgova ulica 2253/64, Trnava požiadala dňa 10.08.2020       
o pridelenie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava, požiadala dňa 05.08.2020 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. 
 
Bod 4)  
Nájomné byty na Coburgovej ulici 7972/60 A-C v Trnave 
 
a) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých 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 7972/60/B, Trnava požiadala dňa 20.07.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 10,  1. podlažie                 
na Coburgovej ulici 7972/60B  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 31.12.2023, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 7972/60A, Trnava požiadali dňa 
15..07.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 3,                    
2. podlažie na Coburgovej ulici 7972/60A v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Coburgova ulica 7972/60 B, Trnava požiadal dňa 17.08.2020  
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 16 4. podlažie                    
na Coburgovej ulici 7972/60B v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2-3 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 30.09.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod 5) 
Nájomné byty na Ulici Veternej 7336/18 C - F v Trnave 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného 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 Veterná 7336/18 F, Trnava  požiadala dňa  17.08.2020 
o pridelenie konkrétneho 1-izbového bytu č.  60, Ulica Veterná 7336/18 F v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/72, Trnava v mestskom NB,  požiadala 
dňa 27.08.2020 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Ulica gen. Goliána 6001/2, Trnava, požiadala dňa 26.08.2020 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Veterná 7336/18/C-F v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Krátka 48/7, 925 21 Malá Mača požiadala dňa 26.06.2020 
o pridelenie  1-izbového bytu na Ulici Veterná 7336/18 C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-4 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  Horná 76/2, Dolná Krupá požiadala dňa 22.07.2020 o pridelenie 
1-izbového bytu na Ulici Veterná 7336/18 C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová odporučila 
súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
6. xxxxx xxxxx,  trvale bytom Trnava požiadala dňa  17.06.2020 o pridelenie 1-izbového  
bytu na Ulici  Veterná 7336/18 C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 3, proti 2, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 22.06.2020 o pridelenie  1-izbového bytu 
na Ulici Veterná 7336/18 C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 1, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
8.  xxxxx xxxxx, trvale bytom Špačinská cesta 651/54 Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom  
Trnava mesto požiadali dňa 21.07.2020 o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Veterná 7336/18 
C-F v Trnave na spoločný nájom.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Slovanská 1862/9, Trnava požiadala dňa 15.7.2020 
o pridelenie 1-izbového bytu na Ulici Veterná 18 C-F v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 1, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
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10. xxxxx xxxxx , trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Hlohovec 920 01, požiadali dňa 05.08.2020 o pridelenie 1-izbového nájomného bytu    na Ulici 
Veterná 18 C-F v Trnave na spoločný nájom.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová odporučila 
súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy  
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6015 a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Na 
Hlinách 6944/34 Trnava požiadali dňa 30.07.2020 o opakované uzavretie NZ na nájom              
1-izbového bytu č. 59, 3. poschodie na Ulici Veterná 18 F v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Veterná 7336/18 D, Trnava požiadali 
dňa 03.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 28,          
3. poschodie na Ulici Veterná 7336/18 D v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/C Trnava požiadala dňa 26.08.2020 
o opakované  uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 14, 3. poschodie             
na Ulici Veterná 7336/18/C v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18/D Trnava požiadala dňa 26.08.2020 
o opakované  uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 25, 2. poschodie             
na Ulici Veterná 7336/18/D v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-4 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 30.09.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 

Bod 6) 
Nájomné byty na Ulici Františkánskej 7403/3 a 7686/24 v Trnave 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Poľovnícka 5325/9, Biely 
Kostol požiadali dňa 24.06.2020 o pridelenie 2,3-izbového nájomného bytu na Ulici 
Františkánskej v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Na hlinách 6929/24, Trnava požiadala dňa 22.07.2020 
o pridelenie 2-izbového nájomného bytu na Ulici Františkánskej 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, Trnava 
požiadali dňa 27.06.2020 o pridelenie 3-izbového nájomného bytu na Ulici Františkánskej 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila prerokovať žiadosť                   
na budúcom zasadnutí komisie bytovej. 
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4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Špačinská cesta 657/10, Trnava požiadala dňa 03.08.2020 
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
5. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 07.08.2020 o pridelenie 2-izbového nájomného bytu na Ulici Františkánskej 
v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 1) neodporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského 2808/2, Trnava požiadala dňa 10.08.2020 
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hospodárska 3617/75, Trnava požiadala dňa 10.08.2020 
o pridelenie 2-izbového nájomného bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 6-7 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
8. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx,  obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 20.08.2020 o pridelenie 2-izbového nájomného bytu na Ulici Františkánskej 
v Trnave.  
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18E, Trnava požiadala dňa 24.08.2020 
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 1) v bode 8-9 neodporučila súhlasiť              
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov, odporučila žiadateľom požiadať o nájomný 
byt na Ulici V. Clementisa 6453/51 v Trnave.  
 
10. xxxxx xxxxx (xxxxx) a xxxxx xxxxx (xxxxx), obidve trvale bytom Ulica Ludvika van 
Beethovena 5850/5, Trnava požiadala dňa 26.08.2020 o pridelenie 2-izbového nájomného 
bytu na Ulici Františkánskej v Trnave na spoločný nájom. 
 
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. 
 
11. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 08.07.2020 o pridelenie 1,2-izbového 
nájomného 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 komisia bytová odporučila 
súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
12. xxxxx xxxxx, trvale bytom Špačinská cesta 651/54, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Trnava požiadali dňa 13.08.2020 o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici 
Františkánskej v Trnave na spoločný nájom.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť so zaradením 
žiadosti do zoznamu uchádzačov s podmienkou úhrady pokuty od MsP.  
 
13. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Trnava požiadali dňa 22.07.2020 o pridelenie 2-izbového nájomného bytu na Ulici 
Františkánskej v Trnave na spoločný nájom.  
 
14. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Nerudova 6029/6, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Na hlinách 6862/56, Trnava požiadali dňa 23.07.2020 o pridelenie bytu na Ulici Františkánskej 
v Trnave na spoločný nájom.  
 
15. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 27.07.2020 o pridelenie 1,2-izbového 
nájomného bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
16. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 5634/13, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Ulica G. Dusíka 2816/61, Trnava požiadali dňa 03.08.2020 o pridelenie 2,3-izbového 
nájomného bytu na Ulici Františkánskej v Trnave na spoločný nájom.                   
 
17. xxxxx xxxxx, trvale bytom Severná 15, Cífer požiadala dňa 14.08.2020 o pridelenie            
2-izbového nájomného bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
18. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica B. Smetanu 2790/13, Trnava požiadala dňa 27.08.2020 
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici Františkánskej v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 13-18 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 7403/3, Trnava požiadala dňa 27.05.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 17, 2. podlažie                 
na Ulici Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadala dňa 06.07.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 16, 2. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-2 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 31.07.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7403/3, Trnava požiadala dňa 19.08.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 3, 2. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7403/3 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 30.09.2023, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadala dňa 24.08.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 1,  1. podlažie na Ulici 
Františkánskej 7686/24 v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.09.2023, s možnosťou 
opakovaného uzavretia.  
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
5. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava 
požiadali dňa 15.06.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom                    
3-izbového bytu č. 18, 1. podlažie na Ulici Františkánskej 7686/24 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 zo spoluvlastníctva. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na spoločný nájom uvedeného 
bytu na dobu určitú do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod 7) 
Nájomné byty na Ulici J. G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 5632/9, Trnava požiadal dňa 26.08.2020 
o pridelenie 1-izbového nájomného 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. 
 
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 Saleziánska ulica 1723/11, Trnava požiadal dňa 15.07.2020 
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6002/3, Trnava požiadal dňa 01.07.2020 
o pridelenie 1,2-izbového nájomného bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2-3 odporučila primátorovi mesta 
schválenie výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
mesta Trnava v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 08.07.2020 o pridelenie 2,3-izbového 
nájomného 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 s podmienkou úhrady pokuty od MsP. 
 
5. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadali dňa 20.07.2020 o pridelenie    
1-izbového nájomného bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave na spoločný nájom.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z trvalého pobytu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 31.08.2020 o pridelenie 1-izbového bytu 
na Ulici J.G. Tajovského 7951/20-21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 4, proti 0, zdržal sa 2) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová odporučila 
súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
   
7. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Trnava požiadali dňa 29.07.2020 
o pridelenie 2,3-izbového nájomného bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Slovanská 1863/10, Trnava požiadal dňa 06.08.2020 
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici J.G. Tajovského 7951/20,21 v Trnave.  
 
9. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Čajkovského 5797/54, Trnava 
požiadali dňa 19.08.2020 o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici J.G. Tajovského 
7951/20,21 v Trnave na spoločný nájom.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 7-9 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 
20.07.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 74,                  
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 do 30.09.2023, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 29.06.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom               
2-izbového bytu č. 72, 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 spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
23.07.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 35,                  
4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
20.07.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 43,                  
4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 3-4 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 30.09.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
20.07.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 31,                  
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 30.09.2023, s možnosťou 
opakovaného uzavretia s podmienkou kladného vyjadrenia správcovskej spoločnosti. 
 
6. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava 
požiadali dňa 29.07.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu 
č. 44, 4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú do 30.09.2023, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
7. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava 
požiadali dňa 29.07.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom                   
2-izbového bytu č. 28, 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 spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
8. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského 2807/1, Trnava požiadal dňa 05.08.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 59, 2. podlažie na Ulici 
J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
9. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadali 
dňa 05.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 57,         
2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
10. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadal dňa 
14.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 10, 1. 
podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
11. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 17.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu 
č. 77, 3. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
12. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
17.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 4,                               
1. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
13. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
17.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 34,                               
4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
14. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 17.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu 
č. 88, 4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  



12 
 

15. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
19.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 8,                               
1. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
16. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 19.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu 
č. 62, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
17. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava 
požiadali dňa 26.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu 
č. 39, 4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
18. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava 
požiadali dňa 26.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom                                    
1-izbového bytu č. 5, 1. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 8-18 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú do 30.09.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
19. xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 27.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom                                    
1-izbového bytu č. 63, 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 spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
20. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava 
požiadali dňa 27.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom                                    
1-izbového bytu č. 15, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila prerokovať žiadosť                   
na budúcom zasadnutí komisie bytovej. 
 
21. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 02.09.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom                                    
1-izbového bytu č. 70, 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 nájom uvedeného bytu na dobu určitú do 30.09.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia s podmienkou kladného vyjadrenia OE.  
 
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. 
 
22. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadal dňa 
05.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 87,                  
4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave 
 
23. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 31.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom                                    
3-izbového bytu č. 66, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 22-23 odporučila primátorovi 
mesta schválenie výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi                          
vo vlastníctve mesta Trnava v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky 
komisia bytová odporučila súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené 
byty na dobu určitú do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
24. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadala dňa 
10.06.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 86,                   
4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
25. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadala dňa 
30.07.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 83,                   
4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
26. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadala dňa 
27.07.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 75,                   
3. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) bode 24-26 neodporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedených bytov.   
 
27. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava 
požiadali dňa 19.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom                                    
2-izbového bytu č. 56, 2. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová odporučila 
súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedené byty na dobu určitú                    
do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
28. xxxxx a xxxxx xxxxx, obidve trvale bytom Ulica J.G. Tajovského 7951/21, Trnava 
požiadali dňa 24.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na spoločný nájom                                    
1-izbového bytu č. 24, 3. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 7951/21 v Trnave.  
 
29. xxxxx xxxxx, trvale bytom Zelenečská ulica 2693/24, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom 
Ulica J.G. Tajovského 7951/20, Trnava požiadali dňa 26.08.2020 o opakované uzavretie 
nájomnej zmluvy na spoločný nájom 2-izbového bytu č. 78, 4. podlažie na Ulici                            
J.G. Tajovského 7951/20 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 28-29 neodporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedených bytov.   
 
Bod 8)  
Nájomné byty pre potreby mesta 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 02.06.2020 o pridelenie 1-izbového 
nájomného bytu pre potreby mesta.  
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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 Považská 3, Nové Mesto nad Váhom požiadal o pridelenie 1-
izbového nájomného bytu pre potreby mesta.  
 
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 J.G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadala dňa 
19.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 1-izbového bytu č. 27,                   
3. podlažie pre potreby mesta 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 spoločný nájom uvedeného bytu na dobu určitú najdlhšie           
do 31.10.2023, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: Trnavská univerzita 
v Trnave, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7684/78, Trnava požiadala dňa 19.08.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 14, 3. podlažie                 
pre potreby mesta na Ulici V. Clementisa 7684/78 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 najdlhšie           
do 30.09.2023, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: Základná škola 
s materskou školou, Ulica M. Gorkého 21 v Trnave, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
Bod  9)  
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré neobsadila automobilová 
spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Čajkovského 2809/3, Trnava požiadala dňa 29.06.2020 
o pridelenie 2-izbového bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Hlboká 6441/23, 
Trnava požiadali dňa 06.08.2020 o pridelenie 2-izbového nájomného bytu na Ulici                        
V. Clementisa 72-83 v Trnave na spoločný nájom.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Coburgova ulica 2262/78, 
Trnava požiadali dňa 21.08.2020 o pridelenie 2,3-izbového nájomného bytu na Ulici                   
V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
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4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Slovenská ulica 3153/24, Trnava požiadala dňa 26.08.2020 
o pridelenie 3-izbového nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 26.08.2020 o pridelenie 1-izbového 
nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 26.08.2020 o pridelenie 1,2-izbového 
nájomného  bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica J. Kráľa 693/13, Štrba 
požiadali dňa 27.08.2020 o pridelenie 2-izbového nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 72-
83 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, 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 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
8. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obidve trvale bytom Trnava požiadali dňa 24.06.2020 
o pridelenie 2,3-izbového nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave na spoločný 
nájom.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z trvalého pobytu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
9. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 78686/24, Trnava požiadala dňa 27.08.2020 
o pridelenie 2-izbového nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová odporučila 
súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
10. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava a xxxxx xxxxx, trvalý pobyt Hrnčiarovce nad Parnou 
požiadali dňa 19.08.2020 o pridelenie 3-izbového nájomného bytu na Ulici V. Clementisa       
72-83 v Trnave na spoločný nájom.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z trvalého pobytu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
11. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6547/15, Trnava požiadal dňa 27.08.2020 
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 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 s podmienkou úhrady pokuty od MsP. Na základe schválenej 
výnimky komisia bytová odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
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12. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadala dňa 12.08.2020 o pridelenie 2-izbového 
nájomného bytu na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová odporučila 
súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
13. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 26.08.2020 o pridelenie 1-izbového 
nájomného 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. 
 
14. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 6642/39, Trnava 
požiadali dňa 21.08.2020 o pridelenie 3-izbového nájomného bytu na Ulici V. Clementisa       
72-83 v Trnave na spoločný nájom.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z trvalého pobytu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová 
odporučila súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
15. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Slovanská 1866/17, Trnava požiadala dňa 15.07.2020 
o pridelenie 2-izbového nájomného 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. 
 
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 7685/81, Trnava požiadal dňa 03.08.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu č. 16, 1. podlažie na Ulici 
V. Clementisa 7685/81 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Vladimíra Clementisa 7685/82, 
Trnava požiadali dňa 12.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom                   
2-izbového bytu č. 28, 1. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/82 v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Vladimíra Clementisa 7685/81, 
Trnava požiadali dňa 13.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom                    
3-izbového bytu č. 25, 4. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/81 v Trnave.  
 
4. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica Vladimíra Clementisa 7683/73, 
Trnava požiadali dňa 26.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom                    
2-izbového bytu č. 11, 2. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/81 v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/83, Trnava požiadala dňa 26.08.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 35, 1. podlažie na Ulici 
V. Clementisa 7685/83 v Trnave.  
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Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-5 odporučila súhlasiť 
s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu na dobu určitú                        
do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
6. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/74, Trnava 
požiadali dňa 31.08.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu 
č. 16, 1. podlažie na Ulici V. Clementisa 7683/74 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 30.09.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.   
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení 
noviel. 
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7683/76, Trnava požiadal dňa 19.08.2020 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 34, 1. podlažie na Ulici 
V. Clementisa 7683/76 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová odporučila 
súhlasiť s opakovaným uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený byt na dobu určitú                       
do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
8. xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/81, Trnava 
požiadali dňa 01.06.2020 o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 3-izbového bytu 
č. 20, 2. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/81 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 1, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s opakovaným 
uzavretím nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu.   
 
Bod  10)  
Nájomné byty na Ulici V. Clementisa 72-83 v Trnave,  ktoré odporučila na obsadenie 
automobilová spoločnosť PCA Slovakia s.r.o.  pre zamestnancov spoločnosti 
 
a) Nové žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
 
Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých sú splnené podmienky v zmysle 
VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel. 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, Trnava požiadala dňa 09.06.2020 
o pridelenie konkrétneho 2-izbového nájomného bytu č. 4, 2. podlažie na Ulici V. Clementisa 
79 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 7685/82, Trnava požiadal dňa 16.07.2020 
o pridelenie konkrétneho 3-izbového nájomného bytu č. 26, 4. podlažie na Ulici                               
V. Clementisa 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. 
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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. 
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava požiadal dňa 27.08.2020 o pridelenie konkrétneho             
1-izbového nájomného bytu č. 27, 1. podlažie na Ulici V. Clementisa 83 v Trnave.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila primátorovi mesta schválenie 
výnimky z platného VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
v znení noviel, výnimka z príjmu. Na základe schválenej výnimky komisia bytová odporučila 
súhlasiť so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov 
 
Bod 11) 
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 požiadal dňa 11.06.2020 o pridelenie nájomného bytu 
pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.  
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Krajná 1413/11, Trnava požiadala dňa 01.06.2020 
o pridelenie nájomného bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
3. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Bradlanská 3828/11, Trnava požiadala dňa 22.07.2020       
o pridelenie nájomného bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave 
 
4. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Nobelova 5836/7, Trnava  požiadal dňa 22.07.2020  
o pridelenie nájomného bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
5. xxxxx xxxxx, trvale bytom J. G. Tajovského 7951/21, Trnava  požiadala dňa 21.07.2020     
o pridelenie nájomného bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
6. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Ulica J. G. Tajovského 7951/20, Trnava  požiadala dňa 
28.07.2020 o pridelenie nájomného bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 
6483/51 v Trnave.  
  
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 1-6 odporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
  
b) Komisia bytová prerokovala nasledovné žiadosti, v ktorých nie sú splnené podmienky 
 
7. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Coburgova 2262/78Trnava požiadala dňa 13.07.2020 
o pridelenie nájomného bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 
v Trnave.  
 
8. xxxxx xxxxx, trvale bytom J. G. Tajovského 7951/21, Trnava požiadal dňa 14.08.2020   
o pridelenie bytu pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave.   
  



19 
 

Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) v bode 7-8 neodporučila súhlasiť                   
so zaradením žiadosti do zoznamu uchádzačov. 
 
b) Žiadosť prihlásenie za člena domácnosti 
 
1. xxxxx xxxxx, trvale bytom  Ulica V. Clementisa 6483/51 Trnava požiadala dňa 17.06.2020 
o prihlásenie za člena domácnosti xxxxx xxxxx, trvale bytom  Ulica Bradlanská 3834/4, Trnava.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) neodporučila súhlasiť s prihlásením       
za člena domácnosti. 
 
c) Rôzne 
 
1. Na Útvar hlavného kontrolóra mesta Trnava bolo dňa 02.07.2020 doručené podanie        
od xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6951/51 v Trnave ohľadom diskriminácie 
osoby menovanej, ktorú prikladáme v internej prílohe. Komisia pre riešenie mandátov 
a sťažností žiada členov komisie bytovej o stanovisko ku skutočnostiam uvedených v podaní. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila menovanej požiadať novou 
žiadosťou o pridelenie bytu a zároveň nesúhlasí s diskrimináciou jej osoby. Stanovisko 
komisie bytovej bolo zaslané po odsúhlasení predsedom komisie bytovej. 
 
2. xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica V. Clementisa 6483/51, Trnava požiadal dňa 16.09.2019 
o výmenu užívanej garsónky č. 97  na 11 poschodí za 1-izbový byt ideálne  na prízemí.  
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila požiadať o vzájomnú výmenu 
bytov medzi nájomcami alebo novou žiadosťou o pridelenie bytu v zmysle VZN č. 480.  
 
Bod 13)  
Pridelenie voľných nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
a) Voľné byty na Malženickej ceste 6965/1 v Trnave  

 
1.) Malženická cesta 6965/1, Trnava      

     byt. č. 5, 1. podlažie, 1-izbový                                           
                                                                               
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18C, Trnava na dobu určitú 
do 30.09.2021, s možnosťou opakovaného uzavretia a s podmienkou odovzdania doteraz 
užívaného 1-izbového bytu č. 5, 1. poschodie na Ulici Veternej 7336/18C v Trnave.  
 
 
b) Voľné byty na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave     
 
1.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave      
        byt č. 4, 2. 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 Horné Orešany 285 na dobu určitú najdlhšie    
do 30.09.2023, počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, Ulica           
A. Žarnova 11, Trnava, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno b) bod 1 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Trnava na dobu určitú, najdlhšie do 30.09.2023 počas trvania 
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pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx, Ulica V. Clementisa 6453/51, Trnava, 
s možnosťou opakovaného uzavretia.   
 
2.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave     

     byt č. 22, 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 Trnava a xxxxx xxxxx, trvale bytom Poľovnícka 
5325/9, Biely Kostol na dobu určitú do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
3.) Ulica Františkánska 7686/24 v Trnave     

     byt č. 35, 3. podlažie, 2-izbový      
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Nerudova 6027/3, Trnava na dobu určitú 
do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno b) bod 3 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Na hlinách 6929/24, Trnava na dobu určitú do 30.09.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 7683/72-83 v Trnave           
 
1.) Ulica V. Clementisa 7686/83 v Trnave 

     byt č. 27, 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 Trnava na dobu určitú najdlhšie do 30.09.2023 
počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx xxxxx. s možnosťou opakovaného 
uzavretia. 
 
2.) Ulica V. Clementisa 7685/79 v Trnave  

     byt č. 4, 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 Františkánska 7686/24, Trnava  na dobu 
určitú najdlhšie do 30.09.2023 počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx 
xxxxx, s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou odovzdania doteraz užívaného 
bytu 1-izbového bytu č. 19, 2. podlažie na Ulici Františkánskej 7686/24 v Trnave. 
 
3.) Ulica V. Clementisa 7685/81 v Trnave 

     byt č. 26, 4. podlažie, 3-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 7685/82, Trnava na dobu 
určitú najdlhšie do 30.09.2023 počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa: xxxxx 
xxxxx, s možnosťou opakovaného uzavretia a podmienkou odovzdania doteraz užívaného 
bytu 2-izbového bytu č. 31, 3. podlažie na Ulici V. Clementisa 7685/82 v Trnave. 
 
4.) Ulica V. Clementisa 7685/80 v Trnave  

     byt č. 9, 1. 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 Ulica gen. Goliána 6013/32, Trnava 
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a xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6012/30, Trnava na dobu určitú do 30.09.2023, 
s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno c) bod 4 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného bytu 
pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej 2547/28, Trnava a xxxxx xxxxx, trvale 
bytom Ulica Spartakovská 6464/9, Trnava na dobu určitú do 30.09.2023, s možnosťou 
opakovaného uzavretia. 
 
d) Voľné byty na Ulici Veternej 733618C-F v Trnave 
 
1.) Ulica Veterná 7336/18/F, Trnava                                         
      byt č. 60, 3. poschodie, 1-izbový                                   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18F, Trnava na dobu určitú 
do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia a s podmienkou odovzdania doteraz 
užívaného 1-izbového bytu č. 57, 3. poschodie na Ulici Veternej 7336/18F v Trnave.  
 
2.) Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava                                               

      byt č. 6, prízemie, 1-izbový   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na spoločný 
nájom uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, obaja trvale bytom Trnava na dobu 
určitú do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia.   
  
3.)  Ulica Veterná 7336/18/E, Trnava                                               

       byt č. 42, 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 V. Clementisa 7683/72, Trnava na dobu 
určitú do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia.   
 
4.) Ulica Veterná 7336/18/F, Trnava     

      byt č. 48, 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 dobu 
určitú do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia.   
  
5.) Ulica Veterná 7336/18/C, Trnava 

      byt č. 2, prízemie, 1-izbový                                             
 
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Krátka 48/7, Malá Mača na dobu určitú 
do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia.   
 
b) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno d) bod 2-4 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného 
bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Horná 76/2, Dolná Krupá na dobu určitú                           
do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
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e) Voľné byty na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave 
 
1.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave    

     byt č. 163, IV. časť, 2. 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 J.G. Tajovského 7951/20, Trnava                  
na dobu určitú do 30.09.2030, s možnosťou opakovaného uzavretia a s podmienkou 
odovzdania doteraz užívaného 1-izbového bytu č. 75, 3. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 
7951/20 v Trnave.  
 
2.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave    

     byt č. 185, V. časť, 2. 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 J.G. Tajovského 7951/20, Trnava                
na dobu určitú do 30.09.2030, s možnosťou opakovaného uzavretia a s podmienkou 
odovzdania doteraz užívaného 1-izbového bytu č. 86, 4. podlažie na Ulici J.G. Tajovského 
7951/20 v Trnave.  
 
3.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave    

     byt č. 86, I. časť, 10. poschodie, garsónka                         
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Ľudová 1371/13, Trnava                                 
na dobu určitú do 30.09.2030, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
4.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave    

     byt č. 23, I. časť, 2. 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 Stromová 2365/3,  Trnava  na dobu určitú 
do 30.09.2030, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
5.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave    

     byt č. 101, I. časť, 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 Hlboká 5943/13, Trnava   na dobu určitú 
do 30.09.2030, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
6.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave    

     byt č. 72, I. časť, 7. 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 Na hlinách 6863/64, Trnava na dobu určitú        
do 30.09.2030, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
 
7.) Ulica V. Clementisa 6483/51 v Trnave    

     byt č. 5, I. časť, prízemie, 1-izbový                                      
     
a) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0,  zdržal sa 0) odporučila vydať súhlas na nájom 
uvedeného bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica T. Tekela 6740/17, Trnava na dobu určitú 
do 30.09.2030, s možnosťou opakovaného uzavretia.  
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b) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno e) bod 1-7 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného 
bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica T. Tekela 6478/3, Trnava na dobu určitú                           
do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 
c) Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) odporučila, ak uvedený byt v bode 
13, písmeno e) bod 1-7 neprevezme vybraný uchádzač, vydať súhlas na nájom uvedeného 
bytu pre xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Spartakovská 6546/11, Trnava na dobu určitú               
do 30.09.2023, s možnosťou opakovaného uzavretia. 
 

f) Voľné ostatné byty vo vlastníctve mesta 

 
1.) Ulica Jeruzalemská 301/10 v Trnave    

        byt č. 1, 1. podlažie, 2-izbový     
 
Komisia bytová hlasovaním (za 6, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na vedomie 
a zároveň odporučila požiadať správcovskú spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. o predbežné 
vyčíslenie nákladov na rekonštrukciu uvedeného bytu.  
 
2.) Námestie sv. Mikuláša 5875/4 v Trnave    

     byt č. 4, 2. podlažie, 2-izbový     

 

3.) Námestie sv. Mikuláša 5875/4 v Trnave    

     byt č. 11, 2. podlažie, 1-izbový     
 
4.) Námestie sv. Mikuláša 5875/4 v Trnave     

     byt č. 8, 1. podlažie, 1-izbový     
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) v bode 2-4 vzhľadom na technický stav 
bytov odporučila ponechať voľné. 
 
Bod 13) Rôzne  
 
1.) xxxxx xxxxx, trvale bytom Ulica Vančurova 38, Trnava požiadal dňa 31.08.2020 o súhlas 
k podnájmu 2 študentiek vysokej školy v 1-izbovom byte č. 8, 3. podlažie na Ulici gen. Goliána 
6002/3 v Trnave.   
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) odporučila nesúhlasiť s podnájmom 
študentiek v uvedenom byte. 
 
2.) Pán Mgr. Hábel zo Strediska sociálnej starostlivosti v Trnave podal členom komisie 
informáciu o konkrétnych nájomcoch v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2263/27 
v Trnave, ktorí sa stali dlžníkmi voči mestu Trnava. Z uvedeného dôvodu podá správcovská 
spoločnosť žiadosť na vysťahovanie týchto nájomcov z mestskej ubytovne v súlade s platnou 
legislatívou a nájomnou zmluvou v zmysle VZN č. 480. 
 
Komisia bytová hlasovaním (za 5, proti 0, zdržal sa 0) zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Bod 14) Diskusia 
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Bod 15) Záver 
 
Na záver Mgr. Ondrej Štefánik, predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť           
a  spoluprácu. Budúce zasadnutie komisie bytovej sa uskutoční dňa 26.10.2020 o 15:30 hod.  
 
 
 
 

    Mgr. Ondrej Štefánik, v.r.    
                   predseda komisie 
 
 
V Trnave dňa, 29.09.2020 
Zapísal: Mgr. Miroslav Lackovič 
 


