
 
 

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

20.03.2017 
 

Prítomní: podľa prezenčnej  listiny 
Komisia bytová nebola uznášania schopná, bola prítomná predsedníčka komisie Mgr. 
Agnesa Petková a člen komisie Jaroslav Kralčák.  
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Informácia o zapracovaných pripomienkach odboru právneho a majetkového Mestského 
úradu v Trnave a Strediska sociálnej starostlivosti do   návrhu   VZN   k  nájomným   bytom   
vo   vlastníctve   mesta    Trnava  na Ulici  V. Clementisa  6483/51  v  Trnave  a  obytným   
miestnostiam   v  mestskej  ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave 
3. Záver 
 
Bod 1) 
Otvorenie 
      Zasadnutie Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej len komisia) 
otvorila a viedla Mgr. Agnesa Petková, predsedníčka komisie, ktorá zároveň privítala 
všetkých prítomných. 
  
Bod 2) 
Informácia o zapracovaných pripomienkach odboru právneho a majetkového 
Mestského úradu v Trnave a Strediska sociálnej starostlivosti do   návrhu   VZN   
k  nájomným   bytom   vo   vlastníctve   mesta    Trnava  na Ulici  V. Clementisa  
6483/51  v  Trnave  a  obytným   miestnostiam   v  mestskej  ubytovni na Coburgovej 
ulici 2267/27 v Trnave 
     Dňa 02.05.2017 bude na rokovanie MZ mesta Trnavy predložený návrh VZN k nájomným 
bytom vo vlastníctve mesta Trnava na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave a obytným 
miestnostiam v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave (ďalej VZN).  
Katarína Matúšková, referát bytový, informovala prítomných o zapracovaných pripomienkach 
odboru právneho a majetkového k návrhu VZN zo dňa 15.03.2017, ktoré boli zaslané členom 
komisie bytovej.  
 
Komisia bytová hlasovaním per rollam dňa 21.03.2017 (za 6, proti 0, zdržal sa 3) zobrala 
informáciu na vedomie s tým,  že s takto spracovaným návrhom VZN súhlasia a odporúčajú 
materiál v tejto forme predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 
02.05.2017 so súhlasným stanoviskom komisie bytovej.   
 
Bod 3) 
Záver 
     Na záver Mgr. Agnesa Petková, predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť 
a ukončila rokovanie komisie.  
 
 
 
 
                                                                                                   Mgr. Agnesa Petková, v.r. 
                                                                                                       predsedníčka komisie  
 
 
V Trnave,  28.03.2017 
 
 
Zapísala: Mgr. Renáta Čechovičová 


