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 Mestská rada mesta Trnava na zasadaní 2. decembra 2013 neodporučila úpravy 
v programe rokovania mestského zastupiteľstva.  
 
 
Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Kvetoslava Tibenská 
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN 
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216. 
 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 19.11.2013 do 29.11.2013. 
  V určenej lehote bolo k nemu uplatnených 8 pripomienok /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
 Mestská rada sa zaoberala každou pripomienkou osobitne a : 
- hlasovaním (9:0:0) odporučila pripomienku pod por. č.  1 neakceptovať, 

- hlasovaním (9:0:0) odporučila pripomienku pod por. č.  2 neakceptovať, 

- hlasovaním (9:0:0) odporučila pripomienku pod por. č.  3 neakceptovať, 

- hlasovaním (9:0:0) odporučila pripomienku pod por. č.  4 neakceptovať, 

- hlasovaním (9:0:0) odporučila pripomienku pod por. č.  5 neakceptovať, 

- hlasovaním (9:0:0) odporučila pripomienku pod por. č.  6 neakceptovať, 

- o pripomienke pod por. č. 7 nehlasovala, keďže ide o formálnu úpravu textov v návrhu 

VZN, nie o pripomienku v zmysle zákona, 

- hlasovaním (9:0:0) odporučila pripomienku pod por. č.  8 neakceptovať; avšak návrh 

k úprave čl. 10 v bode 2 bol sformulovaný ako pozmeňovací návrh mestskej rady.  

  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s novým  textom bodu 2 čl. 10 Zúčtovanie dotácií  /hrubo vyznačený/ : 
...Subjekty, ktoré získajú dotácie, sú povinné bezodkladne po ich čerpaní, najneskôr 
však do 40-tich kalendárnych dní, predložiť Mestu Trnava prostredníctvom mestského 
úradu zúčtovanie. Z dôvodov hodných osobitého zreteľa, môžu subjekty predložiť 
zúčtovanie do 40-tich kalendárnych dní po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie, 
pričom osobitý zreteľ musí byť v žiadosti o dotáciu zrejmý. Akcie, ktoré budú 
realizované v decembri, bude potrebné zúčtovať do 15. januára nasledujúceho 
kalendárneho roka. 
Ak posledný deň lehoty stanovenej na zúčtovanie pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, 
je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Tlačivo zúčtovania dotácie 
tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.  
 
Stanovisko Mestskej školskej rady mesta Trnava: 
návrh všeobecne záväzného nariadenia po prerokovaní na zasadaní 27.11.2013 zobrala na 
vedomie. 
 
Stanovisko Komisie školstva a vzdelávania MZ: 
návrh všeobecne záväzného nariadenia na zasadaní 21.11.2013 zobrala na vedomie 
a navrhla zapracovať zmenu (pripomienka zaevidovaná s por. č. 8).  
 
Stanovisko Komisie životného prostredia MZ: 
komisia prerokovala návrh na zasadnutí 6.11.2013 a odporučila ho mestskému 
zastupiteľstvu schváliť. 
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Stanovisko Komisie mládeže a športu MZ:  
návrh všeobecne záväzného nariadenia po prerokovaní na zasadnutí 12.11.2013 odporučila 
schváliť bez pripomienok.  
 
Poznámka: 
Tabuľka s vyhodnotením pripomienok, stanovisko Mestskej školskej rady mesta Trnava, 
Komisie školstva a vzdelávania MZ, Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt MZ 
a stanovisko Odboru právneho a majetkového MsÚ boli doručené so spoločným 
spravodajcom. 

 
 
 
 
 
Materiál č. 1.2 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie poskytovanej 
základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam 
zriadených na území mesta Trnava na rok 2014 a na záujmové vzdelávanie detí 
s trvalým pobytom na území mesta Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času 
zriadené mimo územia mesta Trnava 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN 
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216. 
 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 19.11.2013 do 29.11.2013. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Stanovisko Mestskej školskej rady mesta Trnava: 
návrh prerokovaný na zasadnutí 27.11.2013 zobrala na vedomie. 
 
Stanovisko Komisie školstva a vzdelávania MZ: 
návrh všeobecne záväzného nariadenia na zasadaní 21.11.2013 zobrala na vedomie.  
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok, stanovisko Mestskej školskej rady mesta Trnava 
a stanovisko Komisie školstva a vzdelávania MZ boli doručené so spoločným spravodajcom. 
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Materiál č. 1.3 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 399, ktorým 
sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trnava v znení VZN č. 413 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 
 
      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN 
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216. 
 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 19.11.2013 do 29.11.2013. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Stanovisko Mestskej školskej rady mesta Trnava: 
návrh prerokovaný na zasadnutí 27.11.2013 zobrala na vedomie. 
 
Stanovisko Komisie školstva a vzdelávania MZ: 
návrh všeobecne záväzného nariadenia na zasadaní 21.11.2013 zobrala na vedomie.  
 
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok, stanovisko Mestskej školskej rady mesta Trnava 
a stanovisko Komisie školstva a vzdelávania MZ boli doručené so spoločným spravodajcom. 

 
 
 
 
 
Materiál č. 2.1 
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2014 – 2016 

Spravodajca MR: Ing. Kvetoslava Tibenská 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravou v texte materiálu a v návrhu uznesenia : 
 
a/ 
Príjmy 
II. Výnosy z majetku mesta  
5. Finančné plnenie od spoločnosti TAVOS a. s.                                       280 000 eur 
V položke je rozpočtovaná finančná náhrada od spoločnosti TAVOS, a. s. za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľností  ( miestne komunikácie, chodníky a parkoviská ),  
na ktorých sa nachádzajú objekty a zariadenia Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 
Piešťany (TAVOS). 
 
b/ 
Výdavky 
7 Program  SLUŽBY   
7. 1. 1. Bežné výdavky 

 zber vody do verejnej kanalizácie z povrchového  

odtoku vody z atmosférických zrážok                                             400 000 eur 
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Služba bude platená spoločnosti TAVOS a. s. v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách za odvodnenie verejných 
priestranstiev vo vlastníctve mesta vo výmere: 
- odvodnená plocha miestnych komunikácií je 559 334 m2 

- odvodnená plocha chodníkov je 159 992 m2 

- odvodnená plocha parkovísk je 76 945 m2. 

Celková plocha odvádzajúca povrchové vody je 796 271 m2, čo zo vzorca výpočtu množstva 
vôd z povrchového odtoku vody z atmosférických zrážok do verejnej kanalizácie predstavuje 
objem 453 636 m3 vody za rok. 
 
c/ 
FINANČNÉ OPERÁCIE 
Prevod z rezervného fondu                                                                         + 120 000 

 rekonštrukcia Mestského opevnenia – bašta na ulici  

Jerichova  - Hornopotočná                                                              + 120 000 

Prevodom z rezervného fondu bude zabezpečená vyrovnanosť rozpočtu. 
 
d/ 
v návrhu uznesenia zmena v bode 2, písm. c) 
...c) použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2014 vo výške 5 704 320 eur, z toho na 
úhradu splátok istín vo výške 1 872 000 eur a financovanie kapitálových výdavkov vo výške 
3 832 320 eur  (rozpis kapitálových výdavkov viď str. 91 materiálu)...                                     
 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ: 
komisia prerokovala materiál na zasadnutí 25.11.2013 a odporučila mestskému 
zastupiteľstvu materiál schváliť v predloženom znení bez pripomienok. 
 
Stanovisko hlavného kontrolóra: 
bolo doručené so spoločným spravodajcom.    
 
Poznámka: 
V prílohe spravodajcu boli distribuované tabuľky a stránky textov, ktorých sa uvedené zmeny 
rozpočtu týkajú. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 3.1 
Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č.  25 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom na schválenie uznesenia v alternatíve 2. 
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Materiál č. 3.2 
Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Trnava č. 289 o verejnej zeleni  

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom na schválenie uznesenia v alternatíve 2. 
 
 
 
 
Materiál č. 3.3 
Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Trnava č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v platnom 
znení 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom na schválenie uznesenia v alternatíve 1. 
 
 
 
 
Materiál č. 3.4 
Prerokovanie protestu prokurátora proti Odmeňovaciemu poriadku funkcionárov 
mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
 
 
 
 
Materiál č. 4 
Majetkové záležitosti 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 
 
 
Č. 4.1 
Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Františkánska 24 z fyzickej 
osoby Andrea Mišová – KAMÉLIE na právnickú osobu JAM Trnava s.r.o. 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 4.2 
Výpožička nebytových priestorov v objekte na Ulici Konštantína Čulena 12 – Trnavský 
spolok nepočujúcich 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Č. 4.3 
Zmena doby prenájmu a výpožičky nebytových priestorov z doby určitej na dobu 
neurčitú v objekte na Ulici Konštantína Čulena 12 – Trnavská asociácia sluchovo 
postihnutých 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou pripomienkou, t. j. doplniť do Tabuľky k zmluvným vzťahom – 
nájom + výpožička – aj informácie týkajúce sa nájmu. 

 
Poznámka: 
Tabuľka doplnená v zmysle požiadavky mestskej rady bola doručená so spoločným 
spravodajcom.  
 
 
 
 
Č. 4.4 
Zmena doby výpožičky nebytových priestorov z doby určitej na dobu neurčitú 
v objekte na Ulici Konštantína Čulena 12 – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 4.5 
Zmena textu uznesenia MZ č. 599/2013 zo dňa 24.09.2013, ktorým bola schválená 
výpožička nebytových priestorov v objekte na Ulici Mozartova 10 – Knižnica Juraja 
Fándlyho v Trnave 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
Č. 4.6 
Prenájom a stavebné úpravy nebytového priestoru (objekt SO 01A – Pavilón 
sofistikovanej výroby) v Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trnava 
spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a. s. 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Poznámka: 
Príloha k materiálu (pôdorys nebytových priestorov v pôvodnom stave a so stavebnými 
úpravami) bola doručená so spoločným spravodajcom. 
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Č. 4.7 
Prenájom nebytového priestoru (garáž – objekt SO 01C – Skladovo-logistický pavilón) 
v Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trnava spoločnosti FLOS 
SLOVAKIA, s.r.o. 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 4.8 
Odpredaj pozemku na Ulici Stromová (Trnavský samosprávny kraj) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
 
 
 
Č. 4.9 
Odpredaj pozemku na Coburgovej ulici (UNIOS – univerzálny obchod, služby, s.r.o.) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
Č. 4.10 
Kúpa nehnuteľností na Ulici Koniarekova v Trnave (TM-PLUS, spol. s r.o., so sídlom 
Dunajská Streda, Trhovisko 235/7) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 4.11 
Predaj pozemku v Modranke (Ing. Žaneta Vajdová) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s požiadavkou na spracovateľa materiálu – preveriť umiestnenie stĺpa 
elektrického vedenia na dotknutom pozemku. 
 
Stanovisko Odboru právneho a majetkového MsÚ: 
V spolupráci s Odborom dopravy a komunálnych služieb MsÚ bol stav preverený; na 
uvedenej parcele sa žiadny stĺp elektrického vedenia nenachádza.  
 
 
 
 
Č. 4.12 
Predaj pozemku na Farskom mlyne (CHERAD, s.r.o. so sídlom Farský mlyn 2, Trnava) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
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Č. 4.13 
Predaj areálu bývalej betonárky Pažitný mlyn na Ulici Chovateľská v Trnave (Betased 
Plus spol. s r. o.) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou pripomienkou súvisiacou s nájmom. 
 
Vyjadrenie spracovateľa materiálu – Odboru právneho a majetkového MsÚ: 
V nájomnej zmluve zo dňa 28. 12. 2001 uzatvorenej medzi spoločnosťou  Betased Plus, 
spol. s. r. o. a Mestom Trnava je dohodnutý nájom predmetných nebytových priestorov na 
dobu neurčitú.   

 

 
 
Č. 4.14 
Majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry IBV Kamenný mlyn III. etapa 
(Kamenáč, s.r.o. so sídlom Paulínska 24, Trnava) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 4.15 
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici 
Kollárova a zriadenie vecného bremena (SWAN, a. s.) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
 
Č. 4.16 
Súhlas s použitím pozemku na výstavbu športovísk v areáli Základnej školy na Ulici 
Kornela Mahra 11 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
Č. 4.17 
Výpožička pozemku na Ulici Sibírska (Mestský kynologický klub Trnava – Kopánka 
a Klub športovej a služobnej kynológie) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
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Č. 4.18 
Výpožička časti pozemku na Cukrovej ulici na vybudovanie bejzbalového areálu 
(Baseballový klub STU Angels Trnava) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s požiadavkou na spracovateľa materiálu – doložiť do materiálu novú situačnú 
mapku, ktorá bola predmetom rokovania Majetkovej komisie MZ. 
 
Stanovisko Odboru právneho a majetkového MsÚ: 
Nová situačná mapka nebola poslancom MZ doručená, keďže nákres, ktorý je súčasťou 
materiálu bol spracovaný po rokovaní s Odborom územného rozvoja a koncepcií MsÚ 
a spoločnosťou .A.S.A  s. r. o., pričom  v celom rozsahu zohľadňuje požiadavky spoločnosti.  
 
 
 
 
 
Č. 4.19 
Prenájom pozemkov pod bývalými telefónnymi kabínami 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s pripomienkou splnomocnenia Slavomíra Leyseka, na základe ktorého bola 
na mestskom úrade zaevidovaná žiadosť spoločnosti ZION MEDIA Corporation 
z Dominikánskej republiky.  
 
Poznámka: 
Splnomocnenie bude k nahliadnutiu u spracovateľa materiálu na rokovaní mestského 
zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
Č. 4.20 
Zníženie nájomného pre prenájom nebytových priestorov v objekte kina Hviezda 
Trnava, Paulínska 1 (VIKTORY TIP s. r.o., Trnava, Kollárova 7) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
Č. 4.21 
Prenájom nebytových priestorov v objektoch bytových domov a v iných nebytových 
objektoch (TT-KOMFORT s.r.o.) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s odporúčaním uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú 1 rok. 

 
 

Poznámka: 
Nový návrh uznesenia v zmysle odporúčania mestskej rady bol poslancom doručený so 
spoločným spravodajcom.  
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Č. 4.22 
Schválenie odpredaja nehnuteľností a súťažných podmienok obchodnej verejnej 
súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti (Ulica Halenárska 
č. 5) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou pripomienkou – doplniť do návrhu uznesenia termín 
zasadnutia Majetkovej komisie MZ na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže, ktoré sa 
uskutoční 18.02.2014 pred zasadaním mestského zastupiteľstva a s tým súvisiace termíny. 

 
V nadväznosti na pripomienku mestskej rady budú úpravy uznesenia nasledujúce:  

a/ v bode D,  Lehota na podávanie súťažných návrhov : doplniť       do „18. 02. 2014“ 
                                                                                             
b/ v bode E, Termín vyhodnotenie súťažných návrhov:  doplniť     „dňa 18. 02. 2014“ 
                                                                                                         „dňa 18. 02. 2014“ 
 
c/ v bode F, Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže:  doplniť    „najneskôr  25. 02. 2014“ 
 
d/ v bode H, Obhliadka nehnuteľnosti:    doplniť    „dňa  5. 02. 2014 o 10.00 hod. a 14.00    
hod.“   
 
e/ v bode  3. Ukladá doplniť  „do 20. 02. 2014“ 
 

 
 
Č. 4.23 
Schválenie odpredaja nehnuteľnosti a súťažných podmienok obchodnej verejnej 
súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti (nehnuteľnosť na 
Ulici Kollárova č. 24) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s odporúčaním – zvýšiť minimálnu východiskovú cenu nehnuteľnosti  na 
1 200 000 eur.  

 
V nadväznosti na odporúčanie mestskej rady budú úpravy uznesenia nasledujúce: 

a/ v bode A)  Predmet  predaja : zmeniť minimálnu východiskovú cenu na „1 200 000 eur“ 
 
b/ v bode B, čl. IV. Platobné podmienky  zmeniť výšku zálohy z 29 700 eur na „36 000 eur 

(slovom: tridsaťšesťtisíc eur )“ “ 
 
c/ v bode D)  Lehota na podávanie súťažných návrhov : doplniť       do „18. 02. 2014“ 
                                                                                             
d/ v bode E) Termín vyhodnotenie súťažných návrhov :  doplniť     „dňa 18. 02. 2014“ 
                                                                                                          „dňa 18. 02. 2014“ 
 
e/ bode F) Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže :  doplniť    „najneskôr  25. 02. 2014“ 
 
f/ v bode G,  Záloha:    zmeniť výšku zálohy z 29 700 eur na „36 000 eur  (slovom: 

tridsaťšesťtisíc eur )“ 
 
g/ v bode H) Obhliadka nehnuteľnosti:    doplniť    „dňa  06. 02. 2014 o 10.00 hod. a 14.00 
hod.“   
 
h/ v bode I,  písm c)    zmeniť minimálnu kúpnu cenu z 990 000 eur na „1 200 000 eur“  
 
i/ v bode  3. Ukladá doplniť  „do 20. 02. 2014“ 
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Č. 4.24 
Schválenie odpredaja pozemkov a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov na Ulici Pri kalvárii v Trnave 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s odporúčaním úpravy uznesenia, t. j. odpredaj kúpnou zmluvou, bez 
stanovenia konkrétneho účelu využitia, avšak v zmysle územného plánu a minimálnou 
východiskovou cenou 50,00 eur/m/2.  
 
Poznámka: 
Návrh uznesenia v zmysle odporúčania mestskej rady bol doručený so spoločným 
spravodajcom. 
 
 
 
 
Materiál č. 5.1 
Zníženie platby za užívanie verejného priestranstva stanovenej v zmysle ponukového 
a výberového konania na účinkovanie s atrakciami kolotočov počas konania TTJ 2013 
na Ulici Dolnopotočná – parkovisko 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 
 

Mestská rada mesta Trnava sa hlasovaním stotožnila so závermi Finančnej komisie MZ  
a  odporučila  materiál  na  rokovanie  mestského  zastupiteľstva  s   alternatívou II.,  pričom  
časť textu uznesenia v závere bodu 1. Schvaľuje bude nasledovná: ...Platba v celkovej 
výške 10 037,50 eura je splatná do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia 
bezhotovostným prevodom na účet Mesta Trnava. 
  
Stanovisko Finančnej komisie MZ : 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu 
v  Trnave zníženie platby za užívanie verejného priestranstva stanovenej v zmysle 
ponukového a výberového konania na účinkovanie s atrakciami kolotočov počas TTJ 2013 
na ulici Dolnopotočná – parkovisko o 50%, t. j. o 10 037,50 eur. Platba je splatná do 15 dní 
odo dňa doručenia uznesenia bezhotovostným prevodom na účet mesta. 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 6.1 
Spolufinancovanie projektu INFOCITI – Trnava – Břeclav – Informácie pre občanov 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Materiál č. 7.1 
Návrh na výnimku z nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 

Mestská rada mesta Trnava akceptovala pozmeňovací návrh komisie bytovej, 
ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu vydať súhlas na nájom 2-izbového bytu 
č.  9 na Ulici gen. Goliána č. 9 v Trnave pre Jozefa Škrovánka a Emíliu Škrovánkovú, 
bytom Trnava,  Ulica V.  Clementisa 51. Dobu nájmu odporučila však predĺžiť na 
5  rokov. 
 
Informácia z Odboru sociálneho MsÚ: 
 Dňa 21.10.2013 Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava odporučila 
vydať súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom 2-izb. bytu č. 18, prízemie, ktorý sa 
nachádza na Ulici A. Kubinu 15 v Trnave pre Jozefa Škrovánka a Emíliu Škrovánkovú nar. 
31.05.1945, bytom Ulica V. Clementisa 51, Trnava. Následne dňa 26.11.2013 komisia svoj 
návrh prehodnotila a odporučila zmenu  a to : menovaným vydať súhlas na nájom 2-izb. bytu 
č. 9, 3. podlažie, ktorý sa nachádza na Ulici gen. Goliána 9, Trnava. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 7.2 
Predaj bytov 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.  
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 8.1 
Všeobecné podmienky a postup umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania 
exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Augustín Hambálek 
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s nasledujúcimi úpravami : 

 
a) na str. 17/8/1/3 dôvodovej správy, v  poslednom odseku  textu, riadok 5. preklep 
„stravovania“   

 
b) na str. 17/8/1/5 v čl. III. bod 4. posledná veta, pred slovo „sedení“ doplniť slová ...letných 
exteriérových... 

 
c) na str. 17/8/1/7 v nadpise čl. V.  za slovo „exteriérových“ doplniť ...sedení... 

 
d) na str.17/8/1/8 v čl. VI. na záver bodu 1. doplniť text ...Pri celoročnom exteriérovom 
sedení môže byť pre prevádzku prednostne povolené aj letné exteriérové sedenie 
v maximálnej ploche vymedzenej v prílohe č. 15, 16, 17...  
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e) na str. 17/8/1/10 v čl. VIII. bod 1 v druhom riadku za slovo „po“ doplniť slovo ...podaní... 

 
f) na str. 17/8/1/10 v čl. VIII. bod 1 za slovo „stavby“ doplniť poznámku pod čiarou s textom 
...v zmysle § 43 stavebného zákona...  a rovnako v celom znení materiálu napr. str. 12 čl. 
XII. bod 2 : text v zátvorke, str. 13, čl. XIII. bod 1 

 
g) na str. 17/8/1/10, v čl. IX. bod 1 doplniť pred slová „30 dní“ slovo ...najneskôr... 

 
h) na str. 17/8/1/11 v čl. IX  v bode 2 doplniť novú vetu s textom ...V prípade, že po uplynutí 
doby nájmu nevznikne pre potreby mesta verejný záujem využiť uvedenú lokalitu inak, 
budú sa môcť zmluvné strany za obojstranného výslovne vyjadreného súhlasu 
dohodnúť na predĺžení doby nájmu na dobu neurčitú, s výpovednými lehotami podľa 
ods. 7 tohto článku... 

 
i) na str. 17/8/1/11 v čl. XI. bod 6 písm. a) za pôvodný text doplniť  ...podľa týchto 
Všeobecných podmienok a postupu umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania 
exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava a nájomnej zmluvy...  

 

j) na str. 17/8/1/12 v čl. XI. bod 8 za slovo „predchádzajúcom“ doplniť slovo ...písomnom... 

 
k) materiál sa dopĺňa o prílohy č. 15, 16, 17. 

 

  Mestská rada mesta Trnava ďalej odporučila, aby vydražená cena nájmu bola platná po 
dobu 5  rokov a po uplynutí tejto doby sa jej výška prehodnotí /odporučenie MR po 
konzultácii spracovateľa materiálu s Odborom právnym a majetkovým MsÚ bude 
zapracované v podmienkach verejnej obchodnej súťaže/. 
 
Poznámka: 
Prílohy k materiálu, ktoré sa týkajú vymedzenia plochy letného exteriérového sedenia pri 
celoročnom exteriérovom sedení na Hlavnej ulici sú k dispozícii na 
http://www.trnava.sk/sk/clanok/dokumenty-mz a na rokovaní mestského zastupiteľstva 
budú odprezentované v rámci rozpravy.   
 
 
 
 
Materiál č. 9.1 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 30.06.2014 

Spravodajca MR: PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 10.1 
Správa o priebehu a konečné zúčtovanie Dní zdravia 2013 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
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Materiál č. 11.1 
Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov „TRNAVSKÁ BRÁNA 
2013“ 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 12.1 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 
termín plnenia je v intervale od 03.09.2013 do 18.11.2013 

Spravodajca MR: Ing. Blažena Královičová 
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.  
 


