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(244 - 281) 

U Z N E S E N I A 
 

 zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
volebného obdobia 2014 – 2018, 

konaného 10. novembra 2015 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 

244 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 449, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 401 na vykonanie 
niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad 

za sociálne služby poskytované Mestom Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 449, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 401 na vykonanie 
niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne 
služby poskytované Mestom Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta 
Termín: 13.11.2015 
 
 

245 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 450 

o rozsahu a podmienkach starostlivosti v detských jasliach a úhradách za služby 
poskytované v detských jasliach 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 450 o rozsahu a podmienkach starostlivosti v detských jasliach a úhradách za služby 
poskytované v detských jasliach 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta 
Termín: 13.11.2015 
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246 
uznesenie 

 
K Všeobecne  záväznému  nariadeniu č. 451  

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 451 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava 
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť  VZN vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta 
Termín: 11.11.2015 
 
 
 

247 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 452,  

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN č. 452, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Trnava  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: 13.11.2015 

 

 

248 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 453,  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 221 o Mestskej polícii mesta Trnava  
v znení VZN č. 255 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 453, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trnava č. 221 o Mestskej polícii mesta 
Trnava v znení VZN č. 255.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: 13.11.2015 
 

249 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 454 o ochrane ovzdušia 

 a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 454 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: 13.11.2015 
 

250 
uznesenie 

 
K návrhu na povolenie  spracovania  zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)   
Zmena 03/2015 – Úprava regulatívov záväznej časti ÚPN 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 03/2015 – Úprava regulatívov 
záväznej časti ÚPN 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 03/2015 – 
Úprava regulatívov záväznej časti ÚPN 
 
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 03/2015 – 
Úprava regulatívov záväznej časti ÚPN 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava –  Zmena 03/2015 – Úprava 
regulatívov záväznej časti ÚPN predložiť na  schválenie  mestskému   zastupiteľstvu  
 
 
 

251 
uznesenie 

 
K návrhu na povolenie  spracovania  zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009) –  Zmena 04/2015  
Rozšírenie plochy vybavenosti na Ulici V. Clementisa 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje 
spracovanie  zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 04/2015 - 
Rozšírenie plochy vybavenosti na Ulici V. Clementisa 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 04/2015 - 
Rozšírenie plochy vybavenosti na Ulici V. Clementisa na základe prefinancovania žiadateľom 
 
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 04/2015 - 
Rozšírenie plochy vybavenosti na Ulici V. Clementisa 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 04/2015 - Rozšírenie 
plochy vybavenosti na Ulici V. Clementisa predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu 

 
 
 

252 
uznesenie 

 

K započítaniu preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy 
 nebytových priestorov  v objekte 

na  Ulici Limbová  č. 3 
BESST, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
preinvestované náklady na stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte na ulici                             
Limbová 3 v Trnave spoločnosti BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava                
IČO: 44 867 379, v čiastke: 

44 076,00 eur. 
 
2. Ukladá   
spoločnosti  TT-KOMFORT  s. r. o.  
a) započítať spoločnosti BESST, s.r.o. preinvestované náklady  na stavebné úpravy v 
čiastke 44 076,00 eur s nájomným za prenájom nebytových priestorov vo výške 80% 
ročného nájmu s tým, že v prípade ukončenia nájmu zo strany nájomcu pred ukončením 
započítania nákladov sa nezapočítané náklady nájomcovi nevrátia. 
Termín: do úplného započítania preinvestovaných nákladov 
   
b) uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a k zmluve o výpožičke v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia 
Termín: do 31.12.2015 
 
 

253 
uznesenie 

 
K prenájmu nebytových priestorov (objekt SO 02 – Pavilón výrobných buniek)  

 v TTIP – Trnava Industrial Park  spoločnosti SEITEQ s.r.o.  
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov v Pavilóne výrobných buniek (objekt SO 02, 2.NP) 
nachádzajúcich sa v areáli TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici č.5 v Trnave 
s celkovou výmerou (vrátane parkovacích miest) 101,36  m²  nájomcovi – spoločnosti 
SEITEQ s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 45 276 901 (Zmluva CČZ: 192/2015) 
a to:  
 
na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od 
1.1.2016 za cenu:  
                                60,3 m² x 52,30 eur/m²/rok =       3 153,69 eur/rok  
za administratívne priestory v objekte SO 02, 
                                26,17 m² x 17,44 eur/m²/rok =        456,40 eur/rok 
za spoločné priestory v objekte SO 02, 
                                  2,39 m² x 45,33 eur/m²/rok =        108,34 eur/rok  
za skladovo logistické priestory v objekte SO 02, 
                                12,5 m² x 17,11 eur/m²/rok =          213,88 eur/rok 
za parkovacie miesto 
 
teda spolu za cenu vo výške 3 932,31 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 241 o určovaní 
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava 
v platnom znení, pričom ostatné podmienky prenájmu zostávajú nezmenené, 
 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad  hodný osobitného zreteľa spočívajúci v rozvoji a podpore 
podnikateľských aktivít na území mesta a v efektívnej prevádzke areálu TTIP – Trnava 
Industrial Park, nakoľko v danom čase neprejavil záujem o vybrané priestory iný subjekt.   
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluve v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis 
Termín: do 31.12.2015 
 
 
 

254 
uznesenie 

 
K prenájmu nebytových priestorov (objekt SO 02 – Pavilón výrobných buniek)  

v TTIP – Trnava Industrial Park  spoločnosti Second Life Care k.s.  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli TTIP – Trnava Industrial 
Park v Pavilóne výrobných buniek (objekt SO 02, 3.NP) na Priemyselnej ulici č.5 v Trnave 
s celkovou výmerou (vrátane parkovacích miest)  88,92 m² nájomcovi – spoločnosti  Second 
Life Care k.s., Hlavná 116/114, 919 21 Zeleneč, IČO: 45 623 651 (Zmluva CČZ: 820/2015)  
a to:  
na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od 
1.1.2016 za cenu:  
                               34,9 m² x 52,30 eur/m²/rok =          1 825,27 eur/rok  
za administratívne priestory v objekte SO 02, 
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                                 1,38 m² x 45,33 eur/m²/rok =             62,56 eur/rok  
za skladovo logistické priestory v objekte SO 02, 
                               15,14 m² x 17,44 eur/m²/rok =           264,04 eur/rok  
za spoločné priestory v objekte SO 02, 
                               37,5 m² x 17,11 eur m²/rok =             641,63 eur/rok  
za parkovacie miesta 
 
teda spolu za cenu vo výške 2 793,49 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 241 o určovaní 
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava 
v platnom znení s výpovednými lehotami: 

- 1 mesiac: 
ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 
spojené s prenájmom, 
ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
- 3 mesiace bez udania dôvodu,  

 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v rozvoji a podpore 
podnikateľských aktivít na území mesta a v efektívnej prevádzke areálu TTIP – Trnava 
Industrial Park, nakoľko v danom čase neprejavil záujem o vybrané priestory iný subjekt.   
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis 
Termín: do 31.12.2015 
 
 
 

255 
uznesenie 

 
K schváleniu odpredaja nehnuteľností a súťažných podmienok  
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy  

na predaj nehnuteľnosti  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
odpredaj nehnuteľnosti – obytný dom súp. č. 421 na Ulici Halenárska č. 16 v Trnave, 
zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, katastrálnom odbore na liste 
vlastníctva č. 5000, situovanej na pozemku parc. č. 558 a pozemku zapísaného na liste 
vlastníctva č. 5000,  parc. č. 558, zastavané plochy, dom s  výmerou 1120 m2  formou 
obchodnej verejnej súťaže – elektronickou aukciou.     
 
2. Schvaľuje  
podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj 
nehnuteľnosti : 
 
A,    Predmet  predaja :  
 
Nehnuteľnosť – obytný dom súp. č. 421 na Ulici Halenárska č. 16 v Trnave, zapísaná 
v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 
5000, situovaná na pozemku parc. č. 558 a pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 5000,  
parc. č. 558, zastavané plochy, dom,  výmera 1120 m2 .    
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-  minimálna východisková cena -  601 000,- eur  
 
B,  Zásady  obsahu  kúpnej  zmluvy , na ktorých Mesto Trnava trvá : 
 
Mesto Trnava 
Hlavná 1, 917 71 Trnava  
Štatutárny orgán: JUDr. Peter Bročka , LL.M. - primátor mesta 
IČO: 00 313 114 
DIČ: 2021175728 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trnava,  
                               č. ú.  SK7556000000001002482001, KOMASK2X 
 ( ďalej len „ predávajúci“) 

a 
 

Kupujúci : Kupujúci : Kupujúci : 
/ak je fyzická osoba/ /ak je právnická osoba/ /ak je fyzická osoba-podnikateľ/ 
Meno : Obchodné meno : Obchodné meno : 
Priezvisko :   
Narodený : Sídlo : Miesto podnikania : 
Trvale bytom :   
 Štatutárny zástupca : IČO : 
Rodné číslo :   
Štátna príslušnosť : IČO : Zápis do príslušného registra : 
Stav : Zápis do OR :  
a manželka    
Meno : 
Priezvisko : 
Narodená : 
Rodená : 
Trvale bytom : 
 
Rodné číslo : 
Štátna príslušnosť : 
ako kupujúci                                     
uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. -  Občianskeho zákonníka a uznesenia Mestského 
zastupiteľstva Mesta Trnava č. ………. zo dňa  10. 11. 2015 túto 

kúpnu zmluvu 
I. 

 Predmet zmluvy 
1) Mesto Trnava je vlastníkom  nehnuteľnosti zapísanej na Okresnom úrade Trnava, katastrálnom odbore, v 
katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Trnava, obec Trnava, liste vlastníctva č.  5000 v časti “A” – 
majetková podstata ako 
-    parc.č. 558, zastavané plochy, dom  výmera  1120 m

2
 

- obytný dom, súp. č. 421 na pozemku parc. č. 558, 
 

2)  Predmetom predaja podľa tejto zmluvy  je nehnuteľnosť označená ako 
- parc. č. 554, zastavané plochy, dom,  výmera  1120 m

2
 

- obytný dom, súp. č. 421 na pozemku parc. č. 558. 
 II.  

Technický stav nehnuteľnosti 
Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom nehnuteľností  uvedených v čl. I. 
ods. 2) tejto zmluvy, ich  stav je mu známy a  v takomto stave  ich po fyzickej ohliadke  v celosti a bez tiarch 
kupuje   do svojho vlastníctva.  

 III.  
Cena nehnuteľnosti 
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1) Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti uvedené v čl. I. ods. 2) tejto zmluvy  za dohodnutú kúpnu 
cenu 
 

                                                 eur (vyplní záujemca o kúpu v súlade s bodom 
A, a I, súťažných podmienok) 

                                                              
2)  Kupujúci nehnuteľnosti uvedené v čl. I. ods. 2) tejto zmluvy kupuje za dohodnutú kúpnu cenu  v celosti do 
svojho vlastníctva. 
* Ak budú nehnuteľnosť kupovať manželia, potom ods. 2 znie takto: 
„(2) Kupujúci nehnuteľnosti uvedené v čl. I. ods. 2)  tejto zmluvy kupujú za dohodnutú kúpnu cenu  v celosti do 
ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“ 

IV.  
 Platobné podmienky 

1) Kupujúci zložil dňa ......................  zálohu na predmet kúpy nehnuteľnosti vo výške 19 000 eur, slovom  
devätnásťtisíc eur, ktorá je započítaná ako preddavok kúpnej ceny dohodnutej v  čl. III. ods. 1) tejto zmluvy. 

2) Kupujúci uhradí predávajúcemu zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods. 1) tejto zmluvy vo výške 
.................................. eur, slovom ...................................................... eur poukázaním na č. ú. v Prima banke 
Slovensko, a. s., pobočka Trnava, č. ú.  SK7556000000001002482001, KOMASK2X,  VS ...................... v zmysle 
čl. 7  ods. 4c)  Všeobecne záväzného nariadenia č. 290/2007 o zmluvných prevodoch majetku mesta v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 344 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 376, t. j.  minimálne 60 % 
kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy, zvyšok kúpnej ceny, úročený priemernou úrokovou mierou zo 
strednodobých úverov obchodných bánk zverejňovanou Národnou bankou Slovenska, bude kupujúci povinný 
uhradiť najneskôr do 3 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V tomto prípade na zaistenie včasného splatenia 
zvyšku kúpnej ceny bude v kúpnej zmluve dohodnuté zriadenie záložného práva v prospech mesta.  

 
Kúpnu cenu je možné uhradiť aj v plnej výške ku dňu podpísania kúpnej zmluvy, v zmluve sa potom primerane 

upraví ustanovenie čl. IV. ods. 2). 

V.  
Osobitné ustanovenia 

1) Predávajúci vyhlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti a pozemku neviaznu žiadne ťarchy a iné vecné 
bremená. 
2) Predávajúci upozorňuje kupujúceho,  že  predávaná nehnuteľnosť uvedená v čl. I. ods. 2) tejto zmluvy je 

vytipovaná na zápis do ÚZPF SR. Pri jej obnove a rekonštrukcii je kupujúci povinný postupovať v zmysle 

zákona  č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov  o ochrane pamiatkového fondu. 

VI.  
Nadobudnutie vlastníctva 

1) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnostiam dňom nadobudnutia právoplatnosti  rozhodnutia  o 
povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade 
Trnava, katastrálnom odbore. 

2)  Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predávajúci podá do 15 dní odo dňa uhradenia 
dohodnutej kúpnej ceny. 

3)  V prípade, že Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor vklad nepovolí, zmluvné strany si vrátia vzájomné 
plnenia. 

4)  Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne 

zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 

 
VII. 

 Záverečné ustanovenia 
1)  Vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 
2)  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, účinnosť zmluva nadobudne dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle mesta, účinnosť prevodu nastane dňom 
nadobudnutia právoplatnosti  rozhodnutia  o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy 
do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade Trnava, katastrálnom odbore. 

3) Táto zmluva sa vyhotovuje v počte rovnopisov podľa počtu účastníkov na strane kupujúceho, z toho 

predávajúci obdrží 3  rovnopisy, každý kupujúci obdrží po 1  rovnopise a 2  rovnopisy sú určené pre Okresný 

úrad Trnava, katastrálny odbor. 
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4)  Predaj nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstva mesta Trnava uznesením č. 255 zo dňa 10. 11. 2015.  
5) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v 

tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 

zmluvu podpisujú. 

6) Zmluva bola zverejnená mestom Trnava dňa .............   (vyplní MsÚ po zverejnení zmluvy, zmluva bude 

zverejnená do 5 dní po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami).                                                                                                

  
C,   Spôsob podávania  súťažných návrhov:  

 

Súťažný návrh v zmysle návrhu kúpnej zmluvy sa  podáva v písomnej forme.  Záujemca o nehnuteľnosť môže 
predložiť iba jednu ponuku. Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný predkladateľom súťažného návrhu. 
Prílohou návrhu kúpnej zmluvy je: 

 doklad o zaplatení zálohy, 

 súhlas so súťažnými podmienkami  

 právnická osoba doloží originál, alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra – nie starší ako 3 
mesiace.  

 e-mailová adresa a tel. kontakt. 
 
Doloženie neaktuálneho, alebo nepravdivého výpisu z OR sa bude považovať za snahu navrhovateľa uviesť 
vyhlasovateľa súťaže do omylu a bude znamenať  vylúčenie navrhovateľa zo súťaže.  
 

D,  Lehota na podávanie súťažných návrhov: 
Písomný súťažný návrh je potrebné doručiť  osobne do podateľne MsÚ v Trnave, Trhová ul. č. 3, Trnava 
najneskôr do   15. 12. 2015 do 10.

00
 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:  
„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“ 

Nehnuteľnosť – obytný dom na Ulici Halenárska č. 16 v Trnave. 
Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu. Prevzatie 

súťažného návrhu potvrdia v  podateľni na tlačive „ Potvrdenie o prevzatí súťažného návrhu“.    

 

E,  Termín vyhodnotenia súťažných návrhov :  

 

1. Vyhodnotenie písomných súťažných návrhov sa uskutoční komisionálne na zasadnutí Majetkovej komisie      
MZ dňa 15. 12. 2015, ktoré je neverejné. 

2. Po splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže postupujú predkladatelia súťažných návrhov do   
záverečnej  fázy výberu nájomcu formou elektronickej aukcie.  

3. Východisková kúpna cena pri záverečnej fáze výberu víťaza v elektronickej aukcii bude najvyššia cena 
z predložených ponúk. 

4. Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené vo výzve na účasť v elektronickej aukcii, 
ktorá bude zaslaná každému účastníkovi elektronicky na e-mailovu adresu  uvedenú  v prílohe predloženej 
nájomnej zmluvy v termíne do 15. 01. 2016. 

 

Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia kúpna cena.  

 

Súťaž končí výberom najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy v elektronickej aukcii. 

 

F,   Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže : 
Vyhlasovateľ oznámi výsledky z vyhodnotenia písomných súťažných návrhov každému z účastníkov súťaže 

písomne doporučeným  listom odovzdaným pošte na doručenie najneskôr 22. 12. 2015. Výsledky z elektronickej 

aukcie oznámi vyhlasovateľ každému z účastníkov elektronickej aukcie do 15 dní po skončení elektronickej 

aukcie.  

 

G,  Záloha:  

 

1)  Sumu  19 000,- eur  (slovom: devätnásťtisíc eur ) zloží záujemca ako zálohu na účet vyhlasovateľa č. ú.:  

SK7556000000001002482001, KOMASK2X,  Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trnava, variabilný 

symbol 16,  najneskôr do konca lehoty na podanie návrhov. 
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2) Súťažiacim, ktorí nepostúpia do záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej aukcie, bude 
záloha   vrátená najneskôr do  15-ich dní po vyhodnotení písomných súťažných návrhov.  

3) Nevybraným súťažiacim v elektronickej aukcii bude záloha vrátená po termíne ukončenia elektronickej 

aukcie, najneskôr do  15-ich dní.  

4)  Víťazovi súťaže bude zaplatená súťažná záloha započítaná na úhradu kúpnej ceny. Nesplatenú časť kúpnej 

ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zálohou)  je kupujúci  povinný uhradiť 

v zmysle bodu 4c)  čl. 7  Všeobecne záväzného nariadenia č. 290/2007 o zmluvných prevodoch majetku 

mesta v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 344 a všeobecne záväzného nariadenia č. 376, t. j.  

minimálne 60 % kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy, zvyšok kúpnej ceny, úročený priemernou úrokovou 

mierou zo strednodobých úverov obchodných bánk zverejňovanou Národnou bankou Slovenska, bude 

kupujúci povinný uhradiť najneskôr do 3 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V tomto prípade na zaistenie 

včasného splatenia zvyšku kúpnej ceny bude v kúpnej zmluve dohodnuté zriadenie záložného práva v 

prospech mesta. Kúpnu cenu je možné uhradiť aj v plnej výške ku dňu podpísania kúpnej zmluvy. 

 

Kúpnu zmluvu bude víťaz súťaže podpisovať najneskôr do 30-ich dní od doručenia oznámenia o výsledku 

súťaže.  

V prípade, že kupujúci, ktorého návrh kúpnej  zmluvy bol v elektronickej aukcii vybraný ako najvhodnejší, 

odstúpi od uzatvorenia  kúpnej  zmluvy, záloha sa nevracia a bude použitá na úhradu nákladov spojených 

s realizáciou verejnej obchodnej súťaže.  

 

H,  Obhliadka nehnuteľnosti  

 

Termín obhliadok : 

                    dňa  02. 12. 2015 o 10.
00

 h a 14.
00

 h  /zraz pred objektom/. 
 

CH, Technické  podmienky pri obnove a rekonštrukcii nehnuteľnosti :  

 

Objekt MD je v súčasnosti evidovaný v zozname pamätihodností mesta Trnava, pod č. 8a).  Z hľadiska ochrany 
a prezentácie pamiatkového fondu, pre komplexnú obnovu je na predmetnom objekte potrebné zachovať 
súčasnú objemovú skladbu a výraz s možnosťou dostavby prepájajúcej súčasné priečne východné krídlo so 
severným dvorovým krídlom a dostavby pozostávajúcej z predĺženia severného dvorového krídla v jeho šírke až 
po zadnú hranicu parcely a nadväzujúcej hmoty priečneho dvorového krídla, lemujúceho celú šírku zadnej 
hranice parcely. Podlažnosť dostavieb 1. NP so zastrešením klasickými sedlovými alebo pultovými strechami. 
 

I, Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže :  

 

a)  návrh možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam  súťaže. Od 
podmienok súťaže  sa návrh nemôže odchýliť,  

b)  do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predloží po lehote určenej v podmienkach súťaže, 
c)  minimálna kúpna cena je 601 000 eur, navrhovanú kúpnu cenu doplní záujemca o kúpu do kúpnej zmluvy v 

čl. III. ods. 1), 
d)  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo : 

    - odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu,                                             
    - v odôvodnených prípadoch súťažné podmienky meniť alebo súťaž zrušiť,  

    - pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie a 

vykonanie opravy  ( termín určí majetková komisia MZ ),   

    - predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu,  

 

e)  náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži sa nepriznávajú.  

 
f)  v prípade, že do súťaže bude predložený len 1 písomný súťažný návrh, ktorý spĺňa podmienky obchodnej 
verejnej súťaže,  majetková komisia  vyhodnotí predložený návrh ako najvhodnejší a súťaž končí bez 
elektronickej aukcie.  

 
3. Ukladá  
Majetkovej komisii MZ 
a Mestskému úradu v Trnave 
realizovať obchodnú verejnú súťaž 
Termín: do 31.01.2016 
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256 
uznesenie 

 

K schváleniu odpredaja nehnuteľností a súťažných podmienok  
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy  

na predaj nehnuteľnosti  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
odpredaj nehnuteľnosti – obytného domu súp. č. 227 na Ulici Hviezdoslavova č. 6 v Trnave, 
zapísanej na liste vlastníctva č.  4, situovanej na pozemku parc. č. 261/1 a pozemku 
zapísaného na liste vlastníctva č. 4,  parc. č. 261/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
443 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 126/2008, vypracovaného Geodetickými 
službami – Ing. Peter Bacigál, Divadelná 6, Trnava,  formou obchodnej verejnej súťaže – 
elektronickou aukciou. 
 
2. Schvaľuje  
podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj 
nehnuteľnosti : 
 
A,    Predmet  predaja :  
 
Nehnuteľnosť – obytný dom súp. č. 227 na Ulici Hviezdoslavova č. 6 v Trnave, zapísaná  na 
liste vlastníctva č.  4, situovaná na pozemku parc. č. 261/1 a pozemok zapísaný na liste 
vlastníctva č. 4,  parc. č. 261/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 443 m2, vytvorený 
geometrickým plánom č. 126/2008, ktorý  vypracovali Geodetické služby – Ing. Peter 
Bacigál, Divadelná 6, Trnava. Nehnuteľnosť je evidovaná v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR ako obytný meštiansky dom pod č. 1095.   
 
-  minimálna východisková cena – 230 000 eur    
 
B,  Zásady  obsahu  kúpnej  zmluvy , na ktorých Mesto Trnava trvá : 
 
Predávajúci : 
Hlavná 1, 917 71 Trnava  
Štatutárny orgán:    JUDr. Peter Bročka , LL.M. - primátor mesta 
IČO: 00 313 114 
DIČ: 2021175728 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trnava,  
                               č. ú.  SK7556000000001002482001, KOMASK2X 
 ( ďalej len „ predávajúci“)                                

a 
 

Kupujúci : Kupujúci : Kupujúci : 
/ak je fyzická osoba/ /ak je právnická osoba/ /ak je fyzická osoba-podnikateľ/ 
Meno : Obchodné meno : Obchodné meno : 
Priezvisko :   
Narodený : Sídlo : Miesto podnikania : 
Trvale bytom :   
 Štatutárny zástupca : IČO : 
Rodné číslo :   
Štátna príslušnosť : IČO : Zápis do príslušného registra : 
Stav : Zápis do OR :  
a manželka    
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Meno : 
Priezvisko : 
Narodená : 
Rodená : 
Trvale bytom : 
 
Rodné číslo : 
Štátna príslušnosť : 
ako kupujúci 
 
uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. -  Občianskeho zákonníka a uznesenia Mestského 
zastupiteľstva Mesta Trnava č. 256  zo dňa 10. 11. 2015 túto  

 
kúpnu zmluvu. 

 
I.  

Predmet zmluvy 
1)  Mesto Trnava je vlastníkom  nehnuteľnosti zapísanej na Okresnom úrade v Trnave, katastrálnom odbore , 
v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Trnava, obec Trnava, liste vlastníctva č.  4 v časti “A” – 
majetková podstata ako 
- parc.č. 261/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  508 m

2
 

- obytný dom, súp. č. 227 na parc.č. 261/1 
 

2)  Geometrickým plánom č. 126/2008 vypracovanom  Geodetickými službami – Ing. Peter Bacigál, Divadelná 
6, Trnava sa pôvodná parcela  rozdelila na parc.č. 261/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  443 m

2 
 a 

parcelu č. 261/3, zastavané plochy s výmerou 65 m
2
. 

3) Predmetom predaja podľa tejto zmluvy a geometrického plánu č. 126/2008 je nehnuteľnosť označená ako 
- parc.č. 261/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  443 m

2
 

- obytný dom, súp. č. 227 na parc.č. 261/1. 
 

II.  
Technický stav nehnuteľnosti 

Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom nehnuteľností  uvedených v čl. I. 
ods. 3) tejto zmluvy, ich  stav je mu známy a  v takomto stave  ich po fyzickej ohliadke  v celosti  a bez tiarch 
kupuje  do svojho vlastníctva.  

III.  
Cena nehnuteľnosti 

1) Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti uvedené v čl. I. ods. 3) tejto zmluvy  za dohodnutú kúpnu 
cenu 

                                                 eur (vyplní záujemca o kúpu v súlade s bodom 
A, a I, súťažných podmienok) 

                                                          
2) Kupujúci nehnuteľnosti uvedené v čl. I. ods. 3) tejto zmluvy kupuje za dohodnutú kúpnu cenu  v celosti do 
svojho vlastníctva. 
* Ak budú nehnuteľnosť kupovať manželia, potom ods. 2 znie takto: 
„(2) Kupujúci nehnuteľnosti uvedené v čl. I. ods. 3) tejto zmluvy kupujú za dohodnutú kúpnu cenu  v celosti do ich 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“ 

 
 

IV.  
 Platobné podmienky 

1) Kupujúci zložil dňa ......................  zálohu na predmet kúpy nehnuteľnosti vo výške 7 000 eur, slovom 
sedemtisíc eur, ktorá je započítaná ako preddavok kúpnej ceny dohodnutej v  čl. III. ods. 1) tejto zmluvy. 
2) Kupujúci uhradí predávajúcemu zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods. 1) tejto zmluvy vo výške 
.................................. eur, slovom ...................................................... eur poukázaním na č. ú. 
SK7556000000001002482001, KOMASK2X, Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trnava,  VS ...................... 
v zmysle čl. 7  ods. 4c)  Všeobecne záväzného nariadenia č. 290/2007 o zmluvných prevodoch majetku mesta 
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v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 344 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 376, t. j.  minimálne 60 % 
kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy, zvyšok kúpnej ceny, úročený priemernou úrokovou mierou zo 
strednodobých úverov obchodných bánk zverejňovanou Národnou bankou Slovenska, bude kupujúci povinný 
uhradiť najneskôr do 3 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V tomto prípade na zaistenie včasného splatenia 
zvyšku kúpnej ceny bude v kúpnej zmluve dohodnuté zriadenie záložného práva v prospech mesta.  
Kúpnu cenu je možné uhradiť aj v plnej výške ku dňu podpísania kúpnej zmluvy, v zmluve sa potom primerane 

upraví ustanovenie čl. IV. ods. 2). 

V.  
Osobitné ustanovenia 

1) Predávajúci vyhlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti a pozemku neviaznu žiadne ťarchy a iné vecné 
bremená. 

2) Predávajúci upozorňuje kupujúceho,  že  predávaná nehnuteľnosť uvedená v čl. I. ods. 3) tejto zmluvy je 

evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 1095. Pri jej obnove a rekonštrukcii je 

kupujúci povinný postupovať v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov  o ochrane 

pamiatkového fondu. 

VI.  
Nadobudnutie vlastníctva 

1) Kupujúci nadobudnú vlastníctvo k nehnuteľnostiam dňom nadobudnutia právoplatnosti  rozhodnutia  o 
povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade 
Trnava, katastrálnom odbore. 

2)  Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predávajúci podá do 15 dní odo dňa uhradenia 
dohodnutej kúpnej ceny. 

3)  V prípade, že Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor vklad nepovolí, zmluvné strany si vrátia vzájomné 
plnenia. 

4) Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne 

zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 

 VI.  
Záverečné ustanovenia 

1)  Vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2)  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, účinnosť zmluva nadobudne dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle mesta, účinnosť prevodu nastane dňom 
nadobudnutia právoplatnosti  rozhodnutia  o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy 
do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade Trnava, katastrálnom odbore. 

3) Táto zmluva sa vyhotovuje v počte rovnopisov podľa počtu účastníkov na strane kupujúceho, z toho 
predávajúci obdrží 3  rovnopisy, každý kupujúci obdrží po 1  rovnopise a 2  rovnopisy sú určené pre Správu 
katastra Trnava. 

4)   Predaj nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstva mesta Trnava uznesením č. .......zo dňa 10. 11. 2015. 
5)  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v 

tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 

zmluvu podpisujú. 

6)  Zmluva bola zverejnená mestom Trnava dňa .............   (vyplní MsÚ po zverejnení zmluvy, zmluva bude 

zverejnená do 5 dní po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami). 

                                                                                                      
C,   Spôsob podávania  súťažných návrhov:  

 

Súťažný návrh v zmysle návrhu kúpnej zmluvy sa  podáva v písomnej forme.  Záujemca o nehnuteľnosť môže 
predložiť iba jednu ponuku. Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný predkladateľom súťažného návrhu. 
Prílohou návrhu kúpnej zmluvy je: 

 doklad o zaplatení zálohy, 

 súhlas so súťažnými podmienkami  

 právnická osoba doloží originál, alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra – nie starší ako 3 
mesiace.  

 e-mailová adresa a tel. kontakt. 
 
Doloženie neaktuálneho, alebo nepravdivého výpisu z OR sa bude považovať za snahu navrhovateľa uviesť 
vyhlasovateľa súťaže do omylu a bude znamenať  vylúčenie navrhovateľa zo súťaže.  
 



14 

 

D,  Lehota na podávanie súťažných návrhov: 
Písomný súťažný návrh je potrebné doručiť  osobne do podateľne MsÚ v Trnave, Trhová ul. č. 3, Trnava 
najneskôr do  15. 12. 2015 do 10.

00
 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

 
„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“ 

Nehnuteľnosť – obytný dom na Ulici Hviezdoslavova č. 6 v Trnave. 
 

Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu. Prevzatie 

súťažného návrhu potvrdia v  podateľni na tlačive „ Potvrdenie o prevzatí súťažného návrhu“.    

 

E,  Termín vyhodnotenie súťažných návrhov :  

 

1.  Vyhodnotenie písomných súťažných návrhov sa uskutoční komisionálne na zasadnutí Majetkovej komisie  
MZ dňa 15. 12. 2015, ktoré je neverejné. 

2. Po splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže postupujú predkladatelia súťažných návrhov do 
záverečnej fázy výberu nájomcu formou elektronickej aukcie.  

3. Východisková kúpna cena pri záverečnej fáze výberu víťaza v elektronickej aukcii bude najvyššia cena 
z predložených ponúk. 

4.  Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené vo výzve na účasť v elektronickej aukcii, 
ktorá bude zaslaná každému účastníkovi elektronicky na e-mailovu adresu  uvedenú  v prílohe predloženej 
nájomnej zmluvy v termíne do 15. 01. 2016. 

 

Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia kúpna cena.  

 

Súťaž končí výberom najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy v elektronickej aukcii. 

 

F,   Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže : 
Vyhlasovateľ oznámi výsledky z vyhodnotenia písomných súťažných návrhov každému z účastníkov súťaže 

písomne doporučeným  listom odovzdaným pošte na doručenie najneskôr 22. 12. 2015. Výsledky z elektronickej 

aukcie oznámi vyhlasovateľ každému z účastníkov elektronickej aukcie do 15 dní po skončení elektronickej 

aukcie.  

 

G,  Záloha:  

 

1) Sumu  7 000,- eur  (slovom: sdemtisíc eur ) zloží záujemca ako zálohu na účet vyhlasovateľa č. ú.: 
SK7556000000001002482001, KOMASK2X, variabilný symbol 16,  Trhová ul. č. 3, najneskôr do konca lehoty na 
podanie návrhov. 
2) Nevybraným súťažiacim bude záloha vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu, najneskôr do  15-

ich dní po ukončení súťaže.  

3) Víťazovi súťaže bude zaplatená súťažná záloha započítaná na úhradu kúpnej ceny. Nesplatenú časť kúpnej 

ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zálohou)  je kupujúci  povinný uhradiť 

v zmysle bodu 4c)  čl. 7  Všeobecne záväzného nariadenia č. 290/2007 o zmluvných prevodoch majetku mesta 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 344 a všeobecne záväzného nariadenia č. 376, t. j.  minimálne 60 % 

kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy, zvyšok kúpnej ceny, úročený priemernou úrokovou mierou zo 

strednodobých úverov obchodných bánk zverejňovanou Národnou bankou Slovenska, bude kupujúci povinný 

uhradiť najneskôr do 3 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V tomto prípade na zaistenie včasného splatenia 

zvyšku kúpnej ceny bude v kúpnej zmluve dohodnuté zriadenie záložného práva v prospech mesta. Kúpnu cenu 

je možné uhradiť aj v plnej výške ku dňu podpísania kúpnej zmluvy. 

 

Kúpnu zmluvu bude víťaz súťaže podpisovať najneskôr do 30-ich dní od doručenia oznámenia o výsledku 

súťaže.  

 

V prípade, že kupujúci, ktorého návrh kúpnej  zmluvy bol v elektronickej aukcii vybraný ako najvhodnejší, 

odstúpi od uzatvorenia  kúpnej  zmluvy, záloha sa nevracia a bude použitá na úhradu nákladov spojených 

s realizáciou verejnej obchodnej súťaže.  

 

H,  Obhliadka nehnuteľnosti  

Termín obhliadok : 

                               dňa  02. 12. 2015 o 11.
00

 h  a 15.
00

 h  /zraz pred objektom/. 
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CH, Technické  podmienky pri obnove a rekonštrukcii nehnuteľnosti :  

 

Nehnuteľnosť súp. č. 227 je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu  SR pod číslom 1095. Pri jej 

obnove a rekonštrukcii bude potrebné postupovať v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  

o ochrane pamiatkového fondu. Pre účely komplexnej obnovy bude potrebné spracovať projektovú 

dokumentáciu, ktorej súčasťou musí byť návrh statického zabezpečenia objektu. Podkladom pre vypracovanie 

tejto dokumentácie bude materiál „Návrh na obnovu na základe výsledkov architektonicko-historického 

a umelecko-historického výskumu, Dom na Hviezdoslavovej ulici č. 6 v Trnave, dostupné fasády a priestory“ 

vypracovaný Ing. arch. J. Žuffovou v  07/2004. V súvislosti so zmenou mestského dopravného systému v CMZ 

mesta Trnava, je nutné uvažovať so zásobovaním vnútrobloku uvedeného objektu dopravným napojením objektu 

na plánovanú prepojovaciu komunikáciu ulíc Hornopotočná a J. Hollého.  V súčasnosti je možné v dvorovej 

časti nehnuteľnosti zabezpečiť cca 3 parkovacie miesta.   

 

 

I, Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže :  

 

a) návrh možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Od 
podmienok súťaže sa návrh nemôže odchýliť,  

b) do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predloží po lehote určenej v podmienkach súťaže, 
c) minimálna kúpna cena je 230 000 eur, navrhovanú kúpnu cenu doplní záujemca o kúpu do kúpnej zmluvy v 

čl. III. ods. 1), 
d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo : 

    - odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu,                                             
   - v odôvodnených prípadoch súťažné podmienky meniť alebo súťaž zrušiť,  

    - pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie a 

vykonanie opravy ( termín určí majetková komisia MZ ),   

    - predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu,  

e)  náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži sa nepriznávajú.  

f)  v prípade, že do súťaže bude predložený len 1 písomný súťažný návrh, ktorý spĺňa podmienky obchodnej 

verejnej súťaže,  majetková komisia  vyhodnotí predložený návrh ako najvhodnejší a súťaž končí bez 

elektronickej aukcie.  

 

3. Ukladá  
Majetkovej komisii MZ 
a Mestskému úradu v Trnave 
realizovať obchodnú verejnú súťaž 
Termín: do 31.01.2016 
 

 

 

257 
uznesenie 

 

K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/115 
v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 5943  

na Ul. Hlbokej 12, 13, 14 v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 parc. č. 
5671/115 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 652 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 5943 na Ul. Hlbokej 12, 13, 
14,  v Trnave vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9544 za cenu 0,1162 eura/m2  t.j. 3,50 
Sk/m2  takto: 
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1. podielu 6824/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1 
za cenu 1,15 eura,  

2. podielu 6900/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3  
 za cenu 1,16 eura, 

3. podielu 6833/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 
za cenu 1,15 eura, 

4. podielu 2882/449524 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 5 za cenu 0,48 eura,  
5. podielu 6770/449524 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 6 každému 

podiel ½, spolu za cenu 1,14 eura, 
6. podielu 6827/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7 

za cenu 1,15 eura, 
7. podielu 2900/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8 

za cenu 0,49 eura, 
8. podielu 6798/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9 

za cenu 1,14 eura,  
9. podielu 6849/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

10 za cenu 1,15 eura,  
10. podielu 2944/449524 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 11 za cenu 0,50 eura,  
11. podielu 6963/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

12 za cenu 1,17 eura, 
12. podielu 6753/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 13 za cenu 1,14 eura,  
13. podielu 2944/449524 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 14 za cenu 0,49 eura,  
14. podielu 6754/449524 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 15 za cenu 1,14 eura,  
15. podielu 6765/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 16 za cenu 1,14 eura,  
16. podielu 2926/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 za cenu 0,49 eura,  
17. podielu 7008/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

18 za cenu 1,18 eura, 
18. podielu 7000/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 za cenu 1,18 eura,  
19. podielu 6958/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 21 za cenu 1,17 eura,  
20. podielu 6817/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

22 za cenu 1,15 eura, 
21. podielu 3028/449524 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 23 každému 

podiel ½, spolu za cenu 1,19 eura, 
22. podielu 7053/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 24 za cenu 1,19 eura,  
23. podielu 6903/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

25 za cenu 1,16 eura,  
24. podielu 2832/449524 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 26 za cenu 0,48 eura,  
25. podielu 6813/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 27 za cenu 1,14 eura,  
26. podielu 6849/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

28 za cenu 1,15 eura,  
27. podielu 2880/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 za cenu 0,48 eura,  
28. podielu 6867/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

30 za cenu 1,15 eura, 
29. podielu 6808/449524 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 31 za cenu 1,14 eura,  
30. podielu 2916/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 32 za cenu 0,49 eura,  
31. podielu 6923/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

33 za cenu 1,16 eura,  
32. podielu 6821/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 34 za cenu 1,15 eura,  
33. podielu 2926/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 35 za cenu 0,49 eura,  
34. podielu 6823/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 36 za cenu 1,15 eura,  
35. podielu 7033/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

37 za cenu 1,18 eura,  
36. podielu 2928/449524 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 38 za cenu 0,49 eura,  
37. podielu 6813/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

39 za cenu 1,14 eura,  
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38. podielu 7033/449524 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 40 za cenu 1,18 eura,  
39. podielu 6801/449524do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 42 

za cenu 1,14 eura, 
40. podielu 6786/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

43  za cenu 1,14 eura,  
41. podielu 2912/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

44 za cenu 0,49 eura,  
42. podielu 6786/449524 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 45 každému 

podiel ½, spolu za cenu 1,14 eura,  
43. podielu 6893/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

46 za cenu 1,16 eura, 
44. podielu 2876/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 47 za cenu 0,48 eura,  
45. podielu 6801/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

48 za cenu 1,14 eura, 
46. podielu 6958/449524 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 49 za cenu 1,17 eura,  
47. podielu 6756/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

51  za cenu 1,14 eura, 
48. podielu 7033/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 52 za cenu 1,18 eura,  
49. podielu 6821/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 54 za cenu 1,15 eura,  
50. podielu 6778/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

55 za cenu 1,14 eura, 
51. podielu 2911/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 56 za cenu 0,49 eura,  
52. podielu 6913/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

57 za cenu 1,16 eura, 
53. podielu 6888/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

58 za cenu 1,16 eura, 
54. podielu 3075/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

59 za cenu 0,52 eura, 
55. podielu 6787/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 60 za cenu 1,14 eura,  
56. podielu 6948/449524 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 61 spolu za 

cenu 1,17 eura,  
57. podielu 2912/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 62 za cenu 0,49 eura,  
58. podielu 6843/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

63 za cenu 1,15 eura, 
59. podielu 6798/449524 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 64 za cenu 1,14 eura,  
60. podielu 2940/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

65 za cenu 0,49 eura, 
61. podielu 6893/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

67 za cenu 1,16 eura, 
62. podielu 2925/449524 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 68 spolu za 

cenu 0,49eura,  
63. podielu 7081/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

69 za cenu 1,19 eura, 
64. podielu 6993/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

70 za cenu 0,49 eura, 
65. podielu 2937/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 71 za cenu 0,49 eura,  
66. podielu 6785/449524do vlastníctva vlastníčke bytu č. 72 za cenu 1,14 eura, 
67. podielu 6773/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 73 za cenu 1,14 eura, 
68. podielu 2833/449524 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 75 za cenu 0,48 eura, 
69. podielu 6813/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

75 za cenu 1,14 eura, 
70. podielu 6808/449524do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 76 

za cenu 1,14 eura, 
71. podielu 2910/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

77 za cenu 0,49 eura, 
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72. podielu 6963/449524do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 78 
za cenu 1,17 eura, 

73. podielu 6930/449524 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
79 za cenu 1,16 eura, 

74. podielu 2862/449524 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 80 za cenu 0,48 eura, 
75. podielu 6822/449524do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 81 

za cenu 1,15 eura, 
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
Priamy predaj je možný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom 
v zmysle  osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 30.11. 2015 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.01.2016 
 
 
 

258 
uznesenie 

 
K predaju pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážami  

na Ulici Ľ. Podjavorinskej v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici Ľudmily 
Podjavorinskej, zapísaných na liste vlastníctva č. 4,  v  k. ú. Trnava,  v zmysle uznesenia 
MZ č. 862/2014 týmto vlastníkom garáží:  
a/ JUDr Jozefovi Zxxxxxxxxxx, PhD., nar. xxxxxxxxx, bytom Trnava ,xxxxxxxxx, do výlučného 

vlastníctva, pozemok parc. č. 6295/33,  zastavaná  plocha s výmerou 19 m2 za cenu spolu 
190 eur. 

b/  Doc. RNDr. Jozefovi Zxxxxxxxxx, CSc., xxxxxxxxxx a manželke Eve Zxxxxxxxxxxx, 
     rod. Gxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, obaja bytom Trnava, xxxxxxxxxxxxx  do bez- 
     podielového spoluvlastníctva manželov, pozemok  parc. č. 6295/31,  zastavaná  plocha 
     s výmerou 22 m2, za cenu spolu 220 eur.   
 
Kupujúci uhradia správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. 
 
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlého pozemku, ktorý svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich. 

 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnych zmlúv      
Termín: 30.11.2015 
      
b) pripraviť kúpne zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31.01.2016      
      
 

259 
uznesenie 

 
K predaju pozemku na Šrobárovej ulici v Trnave 

/ZÁHRADKÁR Slovakia, s. r. o./ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy predaj pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 11228 ako parc. reg. „C“            
č. 8812/3, zast. pl. a nádvoria s výmerou 26 m2 spoločnosti ZÁHRADKÁR Slovakia, s. r. o., 
Holubyho 43, Pezinok, IČO 46 906 886 za cenu 80 eur/m2, t. j. spolu 2 080 eur.  
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.12.2015 
 
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo 
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod osobitného 
zreteľa spočíva v tom, že pozemok je pre mesto Trnava nepotrebný, spoločnosť 
ZÁHRADKÁR Slovakia, s. r. o. využije pozemok na vybudovanie vstupu do svojho areálu, 
vyrovnanie svojho areálu a uličnej čiary. 
 

260 
uznesenie 

 
K  súhlasu s umiestnením parkoviska, časti chodníka, spevnenej plochy   

    a elektroenergetického zariadenia na pozemkoch mesta, odkúpenie parkoviska, 
časti chodníka a spevnenej plochy do majetku mesta  

a zriadenie odplatného vecného bremena 
(AQUA -  RELAX, s. r. o.) 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
a) s použitím častí pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 3547/1, 3547/3 a 3546/1 spoločnosťou  
AQUA-RELAX, s. r. o., Rybníková 14, Trnava, IČO 46 384 677 na realizáciu stavebných 
objektov „SO10 Parkovisko na verejnom pozemku“ a časti „SO09 Spevnené plochy 
a chodník“ stavby „RELAX CENTRUM TRNAVA“ v súlade s projektovou dokumentáciou 
odsúhlasenou v stavebnom konaní,  
 
b) s odkúpením stavebných objektov „SO10 Parkovisko na verejnom pozemku“ a časti 
„SO09 Spevnené plochy a chodník“ po kolaudácii od spoločnosti AQUA-RELAX, s. r. o., 
Rybníková 14, Trnava, IČO 46 384 67 do majetku mesta za cenu 1,- euro.   
 
2. Ukladá   
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Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.12.2015  

 

261 
uznesenie 

 
K  súhlasu s umiestnením parkoviska, časti chodníka, spevnenej plochy   

  a elektroenergetického zariadenia na pozemkoch mesta, odkúpenie parkoviska, časti 
chodníka a spevnenej plochy do majetku mesta  

a zriadenie odplatného vecného bremena 
(AQUA -  RELAX, s. r. o.) 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 
ako parc. č. 3547/1 a 3547/3  na uloženie elektroenergetického zariadenia (prípojky VN) 
v rámci stavby „RELAX CENTRUM TRNAVA“ podľa projektovej dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, 
IČO: 36 361 518. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov   
v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 ako parc. č. 3547/1 
a 3547/3 cez ktoré je situované elektroenergetické zariadenie (prípojka VN) realizované 
v rámci stavby „RELAX CENTRUM TRNAVA“ podľa projektovej dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 
Bratislava, IČO: 36 361 518 spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom 
pozemku zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia (prípojky VN) v rozsahu podľa 
geometrického plánu. Vecné bremeno sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť, 
v prospech oprávneného – právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými                    
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, za účelom zriadenia a uloženia 
elektroenergetickej stavby a za účelom užívania, prevádzkovania, údržby, opravy úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby na 
povinnej nehnuteľnosti a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými 
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za týmto účelom 
oprávnením a ním povereným osobám. Odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške 
202,80 eur a správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do 
katastra nehnuteľností uhradí spoločnosť AQUA-RELAX, s. r. o.     
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2015 
 
b) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení 
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín:  do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
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262 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím časti pozemku na umiestnenie pätiek lógií 

 a zriadenie bezodplatného vecného bremena    
(Bytový dom, Ulica Hospodárska č. 90) 

                         
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím  časti pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV         
č. 5000 ako parc. č. 2535/1 s výmerou cca 2 m2 vlastníkmi bytov a nebytových priestorov      
v bytovom dome súp. č. 3618, zapísanom na LV č. 7402 situovanom na pozemku v k. ú. 
Trnava parc. č. 2533 na Ulici Hospodárska č. 90 na umiestnenie 6 ks pätiek lógií 
realizovaných v rámci  projektovej dokumentácie „Výstavba – prístavba nových 
predsadených montovaných železobetónových lódžií EKONORM-SK k bytovému domu 
HOSPODÁRSKA 90, TRNAVA“ odsúhlasenej v stavebnom konaní. 
  
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemku 
v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č. 5000 ako parc. č. 2535/1, 
oddelenej geometrickým plánom, na ktorom sú umiestnené pätky lógií realizované v rámci 
projektovej dokumentácie „Výstavba – prístavba nových predsadených montovaných 
železobetónových lódžií EKONORM-SK k bytovému domu HOSPODÁRSKA 90, TRNAVA“ 
podľa dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, v prospech každodobých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 3618, zapísanom na LV č. 7402, 
situovanom na pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 2533 na Ulici Hospodárska č. 90, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku umiestnenie pätiek 
lógií a s tým súvisiacich užívateľských práv. Správny poplatok spojený s vkladom 
zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností hradia oprávnení z vecného 
bremena.     
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného, časovo neobmedzeného  
vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na 
podpis  
Termín: do 31.01.2016 
 
b) po skolaudovaní stavby v zmysle projektovej dokumentácie „Výstavba – prístavba nových 
predsadených montovaných železobetónových lódžií EKONORM-SK k bytovému domu 
HOSPODÁRSKA 90, TRNAVA“ uzatvoriť zmluvu o zriadení bezodplatného, časovo 
neobmedzeného vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
 
 
 

263 
uznesenie 

 
K súhlasu s umiestnením elektroenergetického zariadenia na pozemkoch mesta, 

zriadenie odplatného vecného bremena a predaj časti pozemku  
v športovom areáli Slávia  
 (TENNIS INVEST, s. r. o.)  
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 
ako parc. č. 3540/4, 3540/39, 3540/41, 3540/34 3540/42, 3547/1 na uloženie 
elektroenergetického zariadenia (prípojky VN) v rámci stavby „Tenisová akadémia EMPIRE“ 
podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov   
v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 ako parc. č. 3540/4, 
3540/39, 3540/41, 3540/34, 3540/42, 3547/1, cez ktoré je situované elektroenergetické 
zariadenie (prípojka VN) realizované v rámci stavby „Tenisová akadémia EMPIRE“ podľa 
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518 spočívajúceho v povinnosti mesta 
Trnava strpieť na svojom pozemku zriadenie a uloženie elektroenergetické zariadenie 
(prípojky VN) v rozsahu podľa geometrického plánu. Vecné bremeno sa vzťahuje na celú 
zaťaženú nehnuteľnosť, v prospech oprávneného – právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, 
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, za účelom zriadenia a uloženia 
elektroenergetickej stavby a za účelom užívania, prevádzkovania, údržby, opravy úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby na 
povinnej nehnuteľnosti a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými 
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za týmto účelom 
oprávnením a ním povereným osobám. Odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške 
507 eur a správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do 
katastra nehnuteľností uhradí spoločnosť TENNIS INVEST, s. r. o.     

 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2015 
 
b) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení 
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
         
 
 

264 
uznesenie 

 
K súhlasu s umiestnením elektroenergetického zariadenia na pozemkoch mesta, 

zriadenie odplatného vecného bremena a predaj časti pozemku  
v športovom areáli Slávia  
 (TENNIS INVEST, s. r. o.)  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na 
LV č. 5000 ako parc. č. 3540/39, zast. pl. a nádvoria s výmerou cca 18 m2 (presná výmera 
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bude určená na základe geometrického plánu ukončenej stavby) spoločnosti TENNIS 
INVEST, s. r. o., Ulica Jána Bottu 40, Trnava, IČO 36 249 874 za cenu 83 eur/m2, t. j. spolu  
1 494 eur na výstavbu kioskovej trafostanice.  
 
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo 
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod osobitného 
zreteľa spočíva v tom, že trafostanica je súčasťou stavby Tenisová akadémia EMPIRE 
a  situovanie trafostanice bolo schválené v stavebnom konaní.    
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.12.2015 
 

 
265 

uznesenie 
 

K súhlasu s prevodom práv a povinností  
z LIANTI, s.r.o., na Bottova, s.r.o.   

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí  
s prevodom práv a povinností LIANTI, s.r.o., Rybárska 7389, Trenčín, IČO 36 302 791, 
vyplývajúcich zo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy uzavretej 14. 6. 2010 medzi 
Mestom Trnava a LIANTI, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín, IČO 36 302 791, v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 646/2009, na Bottova, s.r.o., 
Strojárenská 1 C, Trnava, IČO 48 141 305. 
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu  v Trnave 
pripraviť zmluvu o prevode práv a povinností a kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín: do 31.12.2015 
 

266 
uznesenie 

 

Ku kúpe pozemku v k. ú. Modranka  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu časti pozemku v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 1934/1 zapísanej na LV č. 1748 
a  oddelenej geometrickým plánom č. 45/2015 ako parc. reg. C č. 429/25 s výmerou 1155 

m2, za cenu 27,36 eur/m2 t. j. spolu za 31 600,80 eura    

od Ľubomíra Bxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom Bratislava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 30.11.2015 
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b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.12.2015 
 

 

267 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry 

pre stavbu „IBV Trnava - Za traťou III/B – 1.etapa/A“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Schvaľuje  
a) kúpu skolaudovaných stavebných  objektov  “SO 2 – Komunikácie a spevnené plochy“, 
„SO 11 - Verejné osvetlenie“ a „SO 13 - Sadové úpravy“ v rozsahu stavby „IBV Trnava – Za 
traťou III/B – I. etapa/A“, podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom,     
z vlastníctva Ing. Romana xxxxxxxxxxxxxx, Trnava, ako stavebníka  stavby „IBV Trnava – 
Za traťou III/B – I. etapa/A“, do  majetku, správy a údržby mesta Trnava za dohodnutú cenu 
1 euro za každý stavebný objekt, t. j. spolu 3 eurá, s podmienkou dĺžky záruky 
skolaudovanej stavby 60 mesiacov od dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia 
              
b) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava zastavaných stavebnými objektami “SO 2 – Komunikácie 
a spevnené plochy“, „SO 11 - Verejné osvetlenie“ a „SO 13 - Sadové úpravy“ 
vybudovanými v rámci stavby „IBV Trnava – Za traťou III/B – I. etapa/A“ podľa 
porealizačného geometrického plánu predloženého stavebníkom ku kolaudácii stavby:  
 
- parcely reg. C č. 3249/15, 3249/16, 10806/509, 10806/552, 10806/742, 10806/791, 
10806/793, 10806/794, ktoré sú vo vlastníctve Augustína xxxxxxxx, Trnava, zapísané na 
LV č. 4553, 
 
- parcely reg. C č. 3249/14, 3249/43, 3249/44, 3249/45, 3281/10,10806/553 a 10806/798, 
ktoré sú vo vlastníctve Kataríny xxxxxxxxxxxxx, Trnava, zapísané na LV č. 11511, 
 
- parcely reg. C č. 3249/1, 3249/17 a 10806/1, ktoré sú v spoluvlastníctve Štefana 
xxxxxxxxxxx, Trnava v podiele ¼, Emílie xxxxxxxxxxx, Bratislava v podiele 1/8, Daniely 
xxxxxxxxxxxxxx, Bohdanovce nad Trnavou  v podiele ¼, Jolany xxxxxxxxxx, Trnava 
v podiele 1/8, Mgr. Andreja xxxxxxxxxxx, Pezinok v podiele 1/12, Branislava xxxxxxxxx 
a Ing. Zuzany xxxxxxxxxxxxx, Pezinok v podiele 1/12 a Mgr. Jozefa xxxxxxxxxxx a Ing. 
Zuzany xxxxxxxxxxx, Pezinok v podiele 1/12, zapísané na LV č. 4278, 
 
- parcela reg. C č. 10806/200, ktorá je v spoluvlastníctve  Ing. Jozefa xxxxxxxxxxx a Mgr. 
Michaely xxxxxxxxxxxx, Trnava v podiele ½ a Anny xxxxxxxxxxxxxxxx, Trnava v podiele ½, 
zapísaná na LV č. 3420, 
 
- parcely reg. C č. 3282/82 a 3282/104, ktoré sú v spoluvlastníctve Štefana  
xxxxxxxxxx,Trnava v podiele ¼, Jozefa  xxxxxxxxxxx, Pezinok v podiele ¼, Daniely 
xxxxxxxxxx, Bohdanovce nad Trnavou v podiele ¼, Mgr. Andreja xxxxxxxxxxx, Pezinok 
v podiele 1/12, Branislava  xxxxxxxxxxxx a Ing. Zuzany xxxxxxxxxx, Pezinok v podiele 1/12 
a Mgr. Jozefa  xxxxxxxxxx a Ing. Zuzany xxxxxxxxxxxx, Pezinok v podiele 1/12, zapísané 
na LV č. 10645, 
 
- parcely reg. C č. 3242/4, 10128/7 a 10806/356, ktoré sú vo vlastníctve Heleny  
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xxxxxxxxxxx, Trnava, zapísané na LV č. 7295, 
 
- parcela reg. C č. 3242/7, ktorá je vo vlastníctve Juraja xxxxxxxxxxxxx, Trnava, zapísaná 
na LV 11719, 
 
- parcely reg. C č. 3282/70 a 3282/99, ktoré sú vo vlastníctve Martina  xxxxxxx,Trnava, 
zapísané na LV č. 8613, 
 
- parcela reg. C č. 10806/333, ktorá je v  spoluvlastníctve Imricha xxxxxxxxx, Opoj v podiele 
½ a Ing. Romana xxxxxxxxx, Trnava v podiele ½,  zapísaná na LV č. 11195, 
 
- parcela reg. C č. 10806/635, ktorá je vo vlastníctve Imricha  xxxx, Opoj, zapísaná na LV 
12030, 
 
prípadne ďalších pozemkov zastavaných stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto 
bodu uznesenia, z vlastníctva ich súčasných vlastníkov do  majetku  mesta Trnava za 
dohodnutú cenu 1 euro za parcelu, t. j. spolu 29 eur, 
 
c) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava zastavaných stavebnými objektami “SO 2 – Komunikácie 
a spevnené plochy“, „SO 11 - Verejné osvetlenie“ a „SO 13 - Sadové úpravy“ 
vybudovanými v rámci stavby „IBV Trnava – Za traťou III/B – I. etapa/A“ podľa 
porealizačného geometrického plánu predloženého stavebníkom ku kolaudácii stavby:  
 
- parcely reg. C č. 3282/1 a 3282/83, ktoré sú vo vlastníctve SR – Slovenského 
pozemkového fondu Bratislava, Búdkova 36, Bratislava, zapísané na LV č. 5524, 
 
prípadne ďalších pozemkov zastavaných stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto 
bodu uznesenia, z vlastníctva stavebníka do  majetku  mesta Trnava za dohodnutú cenu 
1,00 euro za parcelu, t. j. spolu 2,00 eurá 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve   
Termín: do 30.11.2015  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 31.01.2016   
 
c) pripraviť kúpnu zmluvu na pozemky a stavby a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 30 dní od doručenia 
výzvy a predloženia dokladov od stavebníka 
 
d) zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do majetku, správy a údržby mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 30 dní po uzavretí kúpnej zmluvy  
 
 
 

268 
uznesenie 

 
K výpožičke pozemku na Ulici Limbová v Trnave 

(Regionálny úrad verejného zdravotníctva) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1.  Schvaľuje 
výpožičku pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného v katastri nehnuteľností 
v katastrálnom území Trnava na liste vlastníctva č. 5000 ako parc. reg. „C“ č. 8399/133, 
zastavané plochy s výmerou 531 m², nachádzajúceho sa pod stavbou súp. č. 6053, 
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Ulica Limbová č. 6, 
Trnava, IČO: 00610933, na dobu neurčitú, s možnosťou ukončenia výpožičky zo strany 
požičiavateľa bez udania dôvodu. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
Termín:  do 30.11.2015 
 
b)  pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín:  do 31.12.2015 
 
 
 

269 
uznesenie 

 
K prenájmu nebytových priestorov v objektoch bytových domov 

 a v iných nebytových objektoch 
/TT-KOMFORT s. r. o., Trnava/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v bytových 
domoch a v iných nebytových objektoch, v k. ú. Trnava, označených ako: 
 

Označenie VS Súp. č. Výmera v m2 LV 

Uran 1 
3194 

140,23 
7463 

3200 6751 
Saturn 1673 86,63 6844 
Zátvor 7178 322,37 5000 
Vodáreň 5816 214,00 5000 
Na hlinách 18 6904 210,00 10052 
Čulenova 6281 23,05 5000 
Technické služby 5126 37,80 5000 
Mestská športová hala 576 61,20 5000 
Rovná bazén 1793 14,36 7251 
Jupiter 1 3616 127,24 7573 

Jupiter 2 
3618 

142,45 
7413 

3618 7402 

Tatrasklo – DS 
243 90,64 5000 
189 97,50 5000 

Dolné bašty 247 61,90 7350 
Vajanského 6717 140,96 6700 
Podjavorinská 2547 80,42 6795 
Mestská poliklinika Starohájska 6755 181,00 5000 
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Hospodárska J 3609 78,64 7140 
Orion 3610 127,24 6909 
Hospodárska F 3601 102,08 7347 
Hospodárska B 3597 101,84 7050 
Študentská A 3588 19,27 6482 
Študentská B 3587 31,49 7030 
Študentská C 3584 32,76 6600 
Študentská D 5679 33,74 6556 

Študentská E 
3582 

90,99 
6657 

3581 6520 
Poliklinika Prednádražie 5906 31,86 5000 

 

obchodnej spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 16, Trnava, IČO: 36 277 215, za 

účelom prevádzkovania činnosti tepelného hospodárstva, ktorou sa rozumie výroba, rozvod 

a dodávka tepla, teplej úžitkovej vody, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi činnosť 

tepelného hospodárstva, na dobu určitú jeden rok od 1. 1. 2016, za nájomné určené podľa 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 241 o určovaní obvyklého nájomného 

za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v platnom znení 

nasledovne: 

 

Označenie VS 
Plocha  

v m2 

Sadzba nájomného  
v €/m2/rok   

vrátane atraktivity 

Výška nájomného  
v €/rok  

vrátane atraktivity 

Uran 1 140,23 25,37 3 557,64 

Saturn 86,63 25,37 2 197,80 

Zatvor 322,37 25,37 8 178,53 

Vodáreň 214,00 25,37 5 429,18 

Na hlinách 18 210,00 25,37 5 327,70 

Čulenova 23,05 25,37 584,78 

Technické služby 37,80 25,37 958,99 

Šport.hala Slávia 61,20 38,05 2 328,96 * 

Rovná bazén 14,36 25,37 364,31 

Jupiter 1 127,24 38,05 4 842,12 * 

Jupiter 2 142,45 38,05 5 420,94 * 

Tatrasklo-DS 188,14 76,11 14 319,33 * 

Dolné Bašty 61,90 76,11 4 711,20 * 

Vajanského 140,96 76,11 10 728,48 * 

Podjavorinská 80,42 25,37 2 040,26 

Mest. pol. Staroh. 2 181,00 25,37 4 591,97 

Hospodárska J 78,64 38,05 2 992,65 * 

Orion 127,24 38,05 4 842,12 * 

Hospodárska F 102,08 38,05 3 884,65 * 

Hospodárska B 101,84 38,05 3 875,52 * 

Študentská A 19,27 25,37 488,88 

Študentská B 31,49 25,37 798,90 
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Študentská C 32,76 25,37 831,12 

Študentská D 33,74 25,37 855,98 

Študentská E 90,99 25,37 2 308,42 

Poliklinika-Predn. 31,86 25,37 808,29 

t. j. spolu vo výške 97 268,71 eura, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 

ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, spočívajúceho v skutočnosti, že vybavenie umiestnené v uvedených 

nebytových priestoroch – výmenníkových staniciach, teda tepelno-technické zariadenia 

potrebné pre výrobu, rozvod a dodávku tepla, je v predmetných nebytových priestoroch 

pevne zabudované a ich vlastníkom je spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 16, 

Trnava, IČO: 36 277 215.  

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 15.12.2015 

 
270 

uznesenie 
 

K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov a budúcich stavieb  
v rámci realizácie investičného zámeru  

„Dostavba severnej veže a občianska vybavenosť North tower“  
(north tower, s. r. o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve častí pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných 
na LV č. 5000 ako parc. č. 393 a 394 s výmerou spolu cca 300 m2 (presná výmera bude 
určená na základe geometrického plánu ukončenej stavby) spoločnosti north tower, s. r. o., 
Ulica Átriová 8687/16P, Trnava, IČO 47 475 129 na vybudovanie objektu s občianskou 
vybavenosťou za cenu 85 eur/m2, t. j. spolu za 25 500 eur vrátane projektovej dokumentácie 
na stavbu "Obnova S-V nárožia hradobného systému MPR Trnava" a právoplatného 
stavebného povolenia na predmetnú stavbu za cenu 2 722,80 eura. 
Predaj je schválený v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo 
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod hodný osobitného 
zreteľa spočíva v tom, že kupujúci dobuduje hradobný systém a sprístupní verejnosti.  
 
2. Súhlasí 
a) s použitím častí pozemkov parc. č. 393, 394, 396, 399/1 a pozemkov parc. č. 395, 397/1, 

398 a 399/2 spoločnosťou north tower, s. r. o., Ulica Átriová 8687/16P, Trnava, IČO 
47 475 129 na vybudovanie parkoviska a parčíka s detským ihriskom v súlade 
s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní,  

b) s odkúpením parkoviska a parčíka s detským ihriskom po ich kolaudácii od spoločnosti 
north tower, s. r. o., Ulica Átriová 8687/16P, Trnava, IČO 47 475 129 do majetku mesta 
Trnava za cenu 1,- euro.   

 
3. Súhlasí 
a) s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 399/1 spoločnosťou north tower, s. r. o., 

Ulica Átriová 8687/16P, Trnava, IČO 47 475 129 1 na vybudovanie objektov – severnej 
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veže a želiarskeho domčeka v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou 
v stavebnom konaní,  

b) s odkúpením objektov – severnej veže a želiarskeho domčeka po ich kolaudácii od 
spoločnosti north tower, s. r. o., Ulica Átriová 8687/16P, Trnava, IČO 47 475 129 do 
majetku mesta Trnava za cenu 1,00 euro.   

 
4. Schvaľuje 
nájom skolaudovaných a do vlastníctva mesta Trnava odovzdaných objektov – severnej 
veže a želiarskeho domčeka spoločnosti north tower, s. r. o., Ulica Átriová 8687/16P, Trnava, 
IČO 47 475 129 za nájomné 1,00 euro/rok na dobu 30 rokov s možnosťou predĺženia nájmu 
o 10 rokov.  
Nájom je schválený v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo 
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod hodný osobitného 
zreteľa spočíva v tom, že nájomca vybuduje predmet nájmu – severnú vežu a želiarsky 
domček v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní na 
vlastné náklady a následne ich po kolaudácii prevedie do majetku mesta za 1,00 euro.  
 
5. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 1.) tohto uznesenia a predložiť 
primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.12.2015  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 2.b) a 3.b) tohto uznesenia 
a predložiť  primátorovi mesta na podpis. 
Termín:  do 31.12.2015 
 
c) pripraviť zmluvu o budúcej nájomnej zmluve v zmysle bodu 4. tohto uznesenia a predložiť  
primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.12.2015 
 

 
271 

uznesenie 
 

K odpusteniu pohľadávky  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
odpustenie pohľadávky vo výške  744,94  eura  Ing. Dušanovi  xxxxxxxxx, Trnava (pôvodne  
podnikajúci  pod obchodným  menom  xxxxxxxxxxx, IČO 30 337  461)  na nájomnom  za 
prenájom pozemku  vo vlastníctve mesta Trnava   pod predajným stánkom  na Ulici 
Dolnopotočná  v Trnave  
  
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave   
zabezpečiť náležitosti súvisiace s odpustením pohľadávky  
Termín: 15.12.2015 
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272 
uznesenie 

 
K zníženiu nájomného pre prenájom nebytových priestorov 

v objekte kina Hviezda Trnava, Paulínska 1 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu výšky nájomného schváleného v nadväznosti na predchádzajúce výberové konanie 
uznesením 216/2012 Mestskej rady mesta Trnava pre Ladislava xxxxxxxxx - Annu xxxxxxxxx 
– vykonávateľku živnosti, 917 00 Trnava, xxxxxxxxx, IČO: 30339642 v rámci prenájmu 
nebytových priestorov kina Hviezda Trnava, Paulínska 1,  vo výmere 55,29 m2,  na účel 
zabezpečenia prevádzky predajne odevov second hand,  na základe odporučenia Finančnej 
komisie MZ, v nasledovnom rozsahu: 
Zníženie nájomného o 200% z celkovej atraktivity 350%, t.j. na 150% atraktivity z ceny 
predloženej nájomcom v rámci výberového konania,  upravenej o infláciu v súlade s bodom 6 
čl. 7 časť IV  VZN 241 v znení doplnkov, na výšku nájomného: 
55,29 m2   x     87,40 eura/m2/rok                  4 832,35 eura ročne, 
 
na obdobie 3 mesiacov, s účinnosťou od 1.10.2015 do 31.12.2015,  pri zachovaní ostatných 
podmienok nájomnej zmluvy spísanej s platnou notárskou zápisnicou, ktorá nadobudla 
účinnosť dňom 23.5.2012 
 
2. Ukladá  
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
upraviť dodatkom nájomnú zmluvu s Ladislavom Krištofičom – Annou Krištofičovou – 
vykonávateľkou živnosti, podľa bodu 1/  schvaľovacej časti uznesenia  
Termín: 30.11.2015 
 
 

273 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie sietí  

pre výrobný závod Mecaplast Zavar 
(Mecaplast, s.r.o) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov zapísaných na vlastníka Mesto Trnava v k. ú. Zavar na LV č. 2551 
parc. č. 240/244 a 240/4 na uloženie VN prípojky, prípojných telekomunikačných 
káblov a s vybudovaním užívateľskej stanice a prístupovej komunikácie pre výrobný závod 
Mecaplast Zavar podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom 
spoločnosťou Mecaplast, s. r. o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO 48 207 284 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Zavar na LV č. 2551 parc. č. 240/244 a 2400/4, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch uloženie VN 
prípojky, prípojných telekomunikačných káblov v dĺžke 360 m, užívateľskej stanice VN 
s výmerou 16 m2 a prístupovej komunikácie k užívateľskej stanici s výmerou 22 m2 podľa 
projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom v prospech Mecaplast, s. r. o., 
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO 48 207 284 za jednorazovú odplatu za umiestnenie 
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prípojných telekomunikačných káblov 507 eur, za umiestnenie užívateľskej stanice 240,79 
eura, prístupovej komunikácie 440,00  t. j. spolu 1 187,79 eura.  
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena .  

 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 30.11.2015 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2015 
 
c) po uložení rozvodov uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na  podpis 
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
 

 

 

274 
uznesenie 

 
K predaju bytov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení noviel               
a VZN č. 85/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo 
vlastníctve mesta Trnava v úplnom znení VZN č. 352/2009 na základe podanej žiadosti, 
ktorou nájomcovia prejavili záujem o prevod vlastníctva bytu: 
 
1/ v k. ú. Trnava na ul. G. Dusíka 63, parc. č. 1493, súp. č. 2816,  
predaj 3-izbového bytu č. 29 na 4 NP o  ploche 63,91 m2,  
za cenu 536,49 eura, 
nájomcovi bytu  
 
2/ v k. ú. Trnava na ul. Hospodárska 88, parc.č. 2534, súp. č. 3618,  
predaj 2-izbového bytu č.6 na 3 NP o ploche 49,57 m2,  
za cenu 576,93 eura, 
nájomcovi bytu 
 
3/ v k. ú. Trnava na ul. Hlboká 25, parc. č. 5671/107, súp. č. 6441,  
predaj 3-izbového bytu č. 34 na 1 NP o  ploche 66,37 m2,  
za cenu 969,80 eura, 
nájomcom bytu 
 
4/ v k. ú. Trnava na ul. Olympijská 26, parc. č. 5292/48, súp. č. 6560,  
predaj 3-izbového bytu č. 24 na 8 NP o  ploche 67,82 m2,  
za cenu 919,26 eura, 
nájomcovi bytu 
 
5/ v k. ú. Trnava na ul. Golianova 32, parc. č. 8399/69, súp. č. 6013,  
predaj 1-izbového bytu č. 56 na 11 NP o  ploche 41 m2,  
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za cenu 488,16 eura, 
nájomcovi bytu 
 
6/ v k. ú. Trnava na ul. Lomonosova 3, parc. č. 1616, súp. č. 2796,  
predaj 2-izbového bytu č. 46 na 8 NP o  ploche 61,60 m2  
za cenu 342,68 eura, 
nájomcovi bytu 
 
7/ v k. ú. Trnava na ul. Veterná 36, parc. č. 5292/49, súp.č. 6559,  
predaj 4-izbového bytu č. 2 na 1 NP o  ploche 86,05 m2,  
za cenu 1 070,24 eura, 
nájomcovi bytu 
 
8/ v k. ú. Trnava na ul. Špačinská cesta 27, parc. č. 5413, súp.č. 635,  
predaj 2-izbového bytu č. 39 na 6 NP o  ploche 54,44 m2,  
za cenu 498,21 eura, 
nájomcovi bytu 
 
9/ v k. ú. Trnava na ul. J. G. Tajovského 12, parc. č. 1635/81, súp. č. 5633,  
predaj 1-izbového bytu č. 50 na 2 NP o  ploche 29,06 m2,  
za cenu 359,23 eura, 
nájomcom bytu 
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci. 
      
2. Ukladá 
TT-KOMFORT s.r.o. 
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

    Termín: do 28.02.2016  
 
 

275 
uznesenie 

 
K výmene zástupcu mesta v štatutárnom orgáne  

obchodnej spoločnosti TT-IT s.r.o.  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu konateľa obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava, IČO: 44 102 771 
tak, že zástupcu mesta: 

Juraja xxxxxxxxxx 
nahradí vo funkcii konateľa zástupca mesta: 

Ing. Jaroslav xxxxxxxxxxxx 
 
2. Poveruje 
primátora mesta zabezpečiť zmeny na zasadnutí valného zhromaždenia obchodnej 
spoločnosti TT-IT, s.r.o. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o. 
Termín: 30.11.2015 
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Obchodnej spoločnosti TT-IT s.r.o. 
písomne oznámiť Mestu Trnava zápis zmeny podľa schvaľovacej časti uznesenia do 
obchodného registra 
Termín: do 30 dní od zápisu zmeny do obchodného registra 
 

 
276 

uznesenie 
 

K informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených 
a rozpracovaných od 23.09.2015 do 27.10.2015 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 23.09.2015 do 
27.10.2015 
 

   
277 

uznesenie 
 

K informatívnej správe č. 7 o stave prípravy Mesta Trnava 

na nové programové obdobie 2014 -2020 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1.  Berie na vedomie 

Informatívnu správu č.7 o stave prípravy Mesta Trnava na nové programové obdobie  2014 – 

2020.  

 

278 
uznesenie 

 
K vyhodnoteniu medzinárodného festivalu folklórnych súborov  

„TRNAVSKÁ BRÁNA 2015“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
vyhodnotenie 14. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 
2015“, ktorý sa konal 14. - 16. augusta 2015 v Trnave 
 
2. Súhlasí 
s organizovaním 15. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 
2016“  v termíne 12. - 14. augusta 2016 
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279 
uznesenie 

 
K informatívnej správe 

o analýze finančnej stability päťdesiatich najväčších miest SR 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informatívnu správu o analýze finančnej stability päťdesiatich najväčších miest SR 
 

280 
uznesenie 

 
K TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO –  

správa z auditu transparentnosti procesu riadenia 
samosprávy Mesta TRNAVA 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
správu z auditu transparentnosti procesu riadenia samosprávy mesta Trnava. 
 

 
 

281 
uznesenie 

 
K správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

 ktorých termín plnenia je v intervale od 17.09.2015 do 21.10.2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín 
plnenia je v intervale od 17.09.2015 do 21.10.2015. 
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení: 
 
a1) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 193/2015 z 8. 9. 2015 

Názov uznesenia K predaju pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou na 
Ulici Ľ. Podjavorinskej v Trnave  

Navrhovaná zmena: V bode 1 - za text „zapísaného na liste vlastníctva č. 5000“ zameniť  
text - „zapísaného na liste vlastníctva č. 4“ 

 
a2) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 474/2013 v znení uznesenia  č. 243/2015 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na preložku plynovej prípojky na 
Viktorínyho námestí – časť Trnava Kopánka a zriadenie vecného 
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bremena  (xxxxxxxxxxxxxxx a SPP – distribúcia, a.s. Bratislava) 
Navrhovaná zmena: V bode 1 doterajší text „Veterná 34“ nahradiť textom „Viktoríniho 

námestie 3“  

 
a3) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MR č.182/2007, zo dňa 28.08.2007, v znení uznesenia MR č. 
328/2008, zo dňa 15.04.2008, v znení uznesenia MZ č. 344/2008, 
zo dňa 24.06.2008, v znení uznesenia MR č. 403/2008, zo dňa 
26.08.2008, v znení uznesenia MZ č. 429/2008, zo dňa 28.10.2008, 
v znení uznesenia MZ č.474/2008, zo dňa 16.12.2008, v znení 
uznesenia MZ č. 647/2009, zo dňa 25.08.2009, v znení uznesenia 
MZ č. 839/2010, zo dňa 27.04.2010, v znení uznesenia MR 
č.892/2010, zo dňa 24.08.2010, v znení uznesenia MZ č. 937/2010,   
zo dňa 31.08.2010, v znení uznesenia MZ č. 1009/2010, zo dňa 
23.11.2010, v znení uznesenia MZ 651/2013, zo dňa 24.09.2013, 
v znení uznesenia MZ 693/2013, zo dňa 10.12.2013, v znení 
uznesenia MZ č. 729/2014, zo dňa 18.02.2014, v znení uznesenia 
MZ č. 836/2014, zo dňa 09.09.2014,  

Názov uznesenia K výpožičke nebytových priestorov na ul. Hollého 8 – Centrum 
Adalbertinum – Študijné a informačné centrum - Trnavskej univerzity 
a mesta Trnava              

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia zmena výmery z pôvodnej výmery                  
2 532,15 m2  na novú výmeru  2 471,20 m2. 

 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 812/2014 v znení uznesenia č. 243/2015   
 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie prístupovej 
komunikácie a zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného 
vecného bremena (Ulica Staničná – xxxxxx)  

Navrhovaná zmena: V bode 1. a 2. text  „nar. 14. 10. 1948, bytom Štefánikova č. 13, 
Trnava“  nahradiť textom „Ulica Gábora Steinera 7727/57, Trnava, 
IČO 37 273 281“.  

 
a5) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 35/2015  z 17. 2.2015 

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry 
pre stavbu „IBV Trnava - Za traťou III/B - I. etapa“ (xxxxxxxx) 

Navrhovaná zmena: text bodu 1 b): 
„časť parcely reg. C č. 10806/349“ 
nahradiť nasledovným textom: 
„parcela reg. C č. 10806/634“ 
a text bodu 1 b): 
„LV č. 12112“ 
nahradiť nasledovným textom: 
„LV č. 12030“ 

 
a6) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 560/2013   
 

Názov uznesenia K zámene pozemkov na Ulici Odbojárska v Trnave  (Lekris, s. r. o.) 
Navrhovaná zmena: V bode 1.  „parc. č. 7924/6“ vypustiť z textu  a „parc. č. 7927/5“ 

nahradiť „parc. č. 7927/4“. 
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a7) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 84/2015 zo dňa 28.4.2015      

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku pre stavbu „Obnova NTL plynovodov  
Trnava, Špačinská cesta UOO2858“ (SPP – distribúcia, a. s.) 

Navrhovaná zmena: Text bodu 1 a bodu 2: 
„parcela reg. C č. 8903 zapísaná v právnom stave ako parcela reg. 
E č. 2303 (LV č. 5000)“ 
nahradiť nasledovným textom: 
„parcela reg. C č. 8903 zapísaná v právnom stave ako parcely reg. 
E č. 2303, 1072/26 a 1507/35 (LV č. 5000)“  
 a text bodu 1 a bodu 2: 
„a parcela reg. C č. 9060/3 zapísaná v právnom stave ako parcela 
reg. E č. 1331 (LV č. 5000)“ 
nahradiť nasledovným textom: 
„parcela reg. C č. 9060/3 zapísaná v právnom stave ako parcely reg. 
E č. 1331 a 1072/26 (LV č. 5000), parcela reg. C č. 8922/2 a parc. 
reg. C č. 5422/1 (LV č. 5000) a parcela reg. C č. 8928 zapísaná 
v právnom stave ako parcela reg. E č. 1332/1 (LV č. 5000)“ 

 
a8) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č.723/2014 zo dňa 18.02.2014 

Názov uznesenia K predaju bytov                     
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 1 ods. 2/ sa za text 

,,- v  k. ú. Trnava na Ul. Saleziánska č. 50,52, parc. č. 5309/9,ʺ 
 dopĺňa nový text 
ʺ parc. č. 5309/11, parc. č. 5309/10ʺ. 

 
a9) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 230/2015   
 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie rozvodu plynu na 
Zelenom kríčku, Ul. Rybníková, Komenského, Kvetná, Agátová, J. 
Fándlyho, Š. C. Parráka, Botanická, J. Hollého, Okružnom nám. a 
zriadením vecného bremena (SPP - distribúcia, a. s.)  

Navrhovaná zmena: 1. V bode 1. a) za text  „ako parc. reg. „C“ č.“ doplniť „8814/3, 
8813/5, 5464/1, 3547/65, 3547/66“. 

2. V bode 2. a) za text  „ako parc. reg. „C“ č.“ doplniť „8814/3, 
8813/5, 5464/1, 3547/65, 3547/66“.  

 
a10) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 708/2014 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku ...na Saleziánska 38-40 
Navrhovaná 

zmena: 
29. celý text nahradiť novým: „podielu 6152/224010 do vlastníctva 
vlastníkovi bytu č. 32 Romanovi xxxxxxxxxxx, Brestovany,  za cenu 
1,22 eura“ 
 

 
a11) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 231/2015   
 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie rozvodu plynu na Ul. 
Hospodárska, Ferka Urbánka, Kollárova a zriadenie vecného 
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bremena (SPP - distribúcia, a. s.)  
Navrhovaná 

zmena: 
1. V bode 1. b) za text  „ako parc. reg. „E“ č.“ doplniť „931, 1070/1“. 
2. V bode 2. b) za text  „ako parc. reg. „E“ č.“ doplniť „931, 1070/1“.  
 

 
a12) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 550/2013 v znení uznesenia č. 120/2015   
 

Názov uznesenia K  súhlasu s použitím pozemkov na vybudovanie inžinierskych sietí, 
rekonštrukciu verejnej infraštruktúry a zriadenie vecného bremena 
pre stavbu (CITY ARENA TRNAVA) 

Navrhovaná 
zmena: 

 a) v bode 1. f) za text „na LV č. 5000 ako  parc. reg. „C“ č.“ doplniť 
text „5671/92“, 
b) v bode 1. f) za text „parc. reg. "E“ č. 1072/19“ doplniť text „ a na LV 
č. 11228 ako  parc. reg. "E“ č. 1246/1“.   
 

 
 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 164/2015 do 30.06.2016 
b2) č. 151/2015 do 31.12.2015 
b3) č. 203/2015 do 30.11.2015 
b4) č. 215/2015                            do 30.06.2016 
b5) č. 237/2015                            do 15.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            JUDr. Peter Bročka, LL.M 
                                                                                                     primátor mesta 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť:  Ing. Hana Dienerová 
                                              prednostka MsÚ 
 
 
 
 
V Trnave 11.11.2015 


