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Mestská rada mesta Trnava na zasadaní dňa 16.09.2013 odporučila nasledovné úpravy 
v programe rokovania mestského zastupiteľstva. 
 
 
a/ zaradiť materiál pod č. 4.27   
pôvodný materiál pod č. 4.27 „Výpožička časti pozemku na umiestnenie detského ihriska a zariadenia 
na občerstvenie (Daniel Hrkel)“ bol z programu MZ vyradený a jeho číslo bolo mestskou radou 
priradené novému materiálu: 

Súhlas s použitím pozemkov na uloženie telekomunikačných rozvodov V jame č. 3, 
917 01  Trnava 

Dôvod spracovania materiálu: Univerzita sv. Cyrila a Metoda požiadala o súhlas s použitím 
mestských pozemkov na vybudovanie optickej siete na ul. V jame 3. 
 
Vyjadrenie majetkovej komisie: 
Majetková komisia osobitným hlasovaním odporučila súhlasiť s použitím pozemkov na 
uloženie telekomunikačných rozvodov. 
 
 
b/ zaradiť materiál č. 4.39 
Odpredaj pozemkov na Ulici Halenárska (HV – Centrum, s.r.o.) 

Dôvod: Spoločnosť HV – Centrum, s.r.o. požiadala o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časti 
pozemkov, ktoré jej mesto Trnava odpredalo zmluvou o budúcej kúpnej zmluve. Žiadosť 
spoločnosť odôvodňuje požiadavkou financujúcej banky, ktorá v rámci projektového 
financovania vyžaduje, aby bol pozemok pod stavbou založený v jej prospech. 
 
 
c/ zaradiť materiál č. 4.40 
Súhlas s vybudovaním studne (Volejbalový oddiel HIT Trnava) 

Dôvod: Občianske združenie Volejbalový oddiel HIT Trnava požiadal o súhlas 
s vybudovaním studne na pozemku mesta Trnava, ktorý ma t. č. vo výpožičke za účelom 
výstavby Centra plážových športov. 
 
 
d/ zaradiť materiál č. 4.41 
Súhlas s použitím pozemku na ulici Špačinská cesta a Prechodná v Trnave na 
vybudovanie parkovacích miest (Jaroslav Karel – elektro) 

Dôvod: Jaroslav Karel – elektro, ako budúci prevádzkovateľ predajne v budove na 
Špačinskej ceste 42 požiadal Mesto Trnava v súvislosti s vydaním povolenia na užívanie 
prevádzky o doriešenie problému s parkovaním. 
 
 
e/ zaradiť materiál č. 4.42 
Prenájom nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku 
Trnava spoločnosti MIKROP Slovensko, s.r.o. 

Dôvod: Spoločnosť MIKROP Slovensko, s.r.o. požiadala o prenájom nebytových priestorov 
v priestoroch Mestského priemyselného a technologického parku so zámerom ich využívania 
na administratívne účely. 
 
 
 
Materiály 4.27, 4.39, 4.40, 4.41 a 4.42 boli distribuované poslancom mestskej rady pred 
začiatkom rokovania. 
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Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení 
VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402, VZN č. 404 
a VZN č. 415 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania 
územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

Spravodajca MR: PhDr. Peter Náhlik 
 
 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. 
  V určenej lehote neboli k návrhu uplatnené žiadne pripomienky. 
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.  
 
 
Materiál č. 2.1 
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 
1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok 

Spravodajca MR: Ing. Kvetoslava Tibenská 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ: 
komisia odporúča materiál schváliť bez výhrad v predloženom znení. 
 
 
Materiál č. 3.1 
Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované 
znenie rok 2009) Zmena G/2013 – IBV Za traťou III/C 

Spravodajca MR: PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s alternatívou A, t.j. nepovoľuje spracovanie zmeny územného plánu – 
Zmena G/2013 – IBV Za traťou III/C  
 
 
Materiál č. 3.2 
Urbanistická štúdia „IBV Za traťou IV/B, Trnava“ - schválenie 

Spravodajca MR: PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
 
Materiál č. 3.3 
Urbanistická štúdia „Obytná zóna v lokalite Trnava – Rybník“ - schválenie 

Spravodajca MR: PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
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Materiál č. 4 
Majetkové záležitosti 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 
 
 
č. 4.1 
Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Saleziánska 21  
A-MONT DOMY s.r.o. 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom uznesenia v znení:  

 
 „1.  Neschvaľuje  
prevod nájmu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 7178, na parcele parcelné číslo 
5292/33, v k.ú. mesta Trnava, na ulici Saleziánska 21 v Trnave, na prízemí, spolu o výmere 
234,88 m², 
z pôvodného nájomcu: spoločnosti A–MONT, spol. s r.o., Veterná 17, 917 00 Trnava,   IČO: 
36 265 748, zastúpenou Róbertom Pidíkom – konateľom spoločnosti, 
na nového nájomcu: spoločnosť A-MONT DOMY s.r.o., Saleziánska 21, 917 01 Trnava,           
IČO: 44 858 001, zastúpenou Róbertom Pidíkom – konateľom spoločnosti“ z dôvodu, že 
uvedený návrh nepovažuje za prípad hodný osobitného zreteľa.“ 
 
2.   Ukladá: 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o 
vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že pôvodný nájomca A-MONT, s.r.o., ukončí 
prenájom predmetných nebytových priestorov. 
   
 
Stanovisko Majetkovej komisie MZ: 
- Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu nájomcu nebytových 
priestorov na Ul. Saleziánska 21 v Trnave, pretože nebol dostatočne vysvetlený dôvod 
zmeny na nového nájomcu. 
- V prípade, že pôvodný nájomca A-MONT,s.r.o. ukončí prenájom predmetných nebytových 
priestorov, TT-KOMFORT, s.r.o. ako správca by na prenájom týchto priestorov mal vyhlásiť 
obchodnú verejnú súťaž. 
 
 
č. 4.2  
Rozšírenie výmery prenájmu a stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte na 
Ulici Limbová č. 3  BESST s.r.o. 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
č. 4.3 
Výpožička nebytových priestorov v objekte na ulici V jame 15 CANDY klub 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
č. 4.4 
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 s doplnením návrhu uznesenia o bod: 
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„2. Súhlasí  
s vykonaním drobných stavebných úprav s tým, že ich vykoná vypožičiavateľ na vlastné 
náklady a po ukončení výpožičky uvedie nebytové priestory do povodeného stavu.“ 
  
Ukladacia časť uznesenia sa potom presúva pod bod 3. 
 
 
č. 4.5 
Odpustenie zmluvnej pokuty pre právnickú osobu PYRAMÍDA PP s.r.o., Trnava, 
vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva v alternatíve I – Neschvaľuje... 
 
 
č. 4.6 
Odvolanie voči uzneseniu MR vo veci nesúhlasu so zriadením a prevádzkovaním 
exteriérového sedenia LARGO BAR s.r.o. Trnava 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
č. 4.7 
Úprava nájomného za prenájom nebytového priestoru v Mestskom priemyselnom 
a technologickom parku Trnava spoločnosti Relax – team, s.r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s prijatím uznesenia v alternatíve I. 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ: 
komisia odporúča schváliť uznesenie v alternatíve I. 
  
 
č. 4.8 
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 bez pozmeňujúcich návrhov. 
 
 
č. 4.9 
Schválenie odpredaja nehnuteľnosti a súťažných podmienok obchodnej verejnej 
súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti 
(nehnuteľnosť na Ulici Kapitulská č. 3) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňujúcich návrhov. 
 
 
 
č. 4.10 
Predaj nebytového priestoru na Ulici Štefánikova 22 v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
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č. 4.11 
Schválenie odpredaja bytu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu 
(3-izbový byt č. 6 na Ulici Hviezdoslavova č. 3) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
č. 4.12 
Odpredaj pozemku na Ulici Pekárska  /Trnavská univerzita/ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
č. 4.13 
Predaj bytu na Ulici Okružná 15 v Trnave  
(Monika a Dušan Vašoví) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravou textu: 

 
v ods. 1 schvaľovacej časti opraviť dátum narodenia Dušana Vaša nasledovne: z "04. 03. 
0991" na "04. 03. 1991" 
 
 
č. 4.14 
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/91 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6472 na Ulici Juraja Slottu 33,34,35 v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravou textu: 

 
v schvaľovacej časti v bode 25. doplniť ...“rod. Hrčkovej“... 
 
 
č. 4.15 
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkom 
bytov na Ulici Tehelná 5 v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravou textu: 

 
v schvaľovacej časti v písmene B) nahradiť: ...“Ondrišovej“....“Ondrišovou“.... 
 
 
č. 4.16 
Predaj podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 6292 v k. ú. Trnava 
vlastníkom garáže v bytovom dome súp. č. 2543 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 13 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
č. 4.17 
Zámena pozemkov so ŽSR 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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č. 4.18 
Súhlas s použitím pozemkov na situovanie rozvodu NNk 
(Západoslovenská distribučná, a. s.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
č. 4.19 
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na ulici 
Zámočnícka a zriadenie vecného bremena 
(SWAN, a. s., Slovak Telekom, a.s.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
č. 4.20 
Súhlas s použitím pozemkov na uloženie telekomunikačných rozvodov na Ul. J. Bottu 
v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
č. 4.21 
Rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľnej veci – areál bývalej základnej školy na ul. 
Limbová 3 v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s odporúčaním prijať uznesenie v alternatíve II. ukladacej časti uznesenia. 
 
V texte dôvodovej správy sa  prvá veta nahrádza nasledovným znením: "Objekt Limbová 3 
bol  postavený v osemdesiatych rokoch minulého storočia v rámci občianskej 
vybavenosti sídliska Linčianska. " 
 
 
č. 4.22 
Prenájom pozemku na Ulici Púpavová v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
č. 4.23 
Umiestnenie elektronickej komunikačnej siete Trnava na pozemkoch mesta 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov 
 
 
č. 4.24 
Použitie pozemku mesta na výstavbu chodníka na Ulici V. Clementisa v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
č. 4.25 
Použitie pozemku mesta na výstavbu nových parkovacích miest na Ulici V. Clementisa 
v Trnave 
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       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
č. 4.26 
Predaj časti pozemku a súhlas s použitím časti pozemku v k. ú. Modranka so spol. 
FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. 

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Pôvodný materiál pod č. 4.27 „Výpožička časti pozemku na umiestnenie detského ihriska 
a zariadenia na občerstvenie (Daniel Hrkel)“ bol z programu rokovania mestského 
zastupiteľstva vyradený a pod týmto číslom mestská rada zaradila nový materiál „Súhlas 
s použitím pozemkov na uloženie telekomunikačných rozvodov V jame č. 3, 917 01  Trnava 
(viď. strana 2)“ 
 
 
 
č. 4.28 
Odpredaj pozemku na Ulici Staničná 
/Remzija Jahja/ 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s doplnením návrhu uznesenia: 
 
- v bode „1. Schvaľuje“  doplniť text: 
...„denne od 6,00 – 9,00 hod a od 14,00 – 18,00 hod, pričom vlastník nehnuteľnosti 
zabezpečí viditeľné označenie verejného WC.“ 
 
 
č. 4.29 
Úprava výšky nájomného za prenájom pozemku na Ulici Dolnopotočná v Trnave 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s odporúčaním prijať uznesenie v alternatíve I. 
 
 
č. 4.30 
Odpredaj pozemku na Coburgovej ulici 
/ELEKTRO-MORVAY, s.r.o./ 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
č. 4.31 
Schválenie odpredaja bytov a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytov 

         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
č. 4.32 
Schválenie predaja pozemkov na Ulici Dohnányho v Trnave a súťažných podmienok 
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy 



9 
 

         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
č. 4.33 
Zmena v majetkovo-právnom usporiadaní pozemných komunikácií a sadových úprav 
pre stavbu „IBV Za traťou 4. Etapa, Trnava“ 
(Termomont Dolná Krupá s.r.o.) 

         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
č. 4.34 
Úhrada preinvestovaných nákladov spoločnosťou DUGA spol. s.r.o. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s doplnením schvaľovacej časti uznesenia o text: 
 
"pričom kúpna cena bude uhradená nasledovne:  
  - v roku 2013  suma  12 632,81 eura -  vzájomný zápočet nákladov na technické 
zhodnotenie s pohľadávkou z titulu dlžného nájomného  
  - v roku 2014  zvyšná časť kúpnej ceny  47 367,19 eura  - prevod na účet  spoločnosti   

 
 
č. 4.35 
Výpožička pozemku na výstavbu outdoorového cvičiska – Crossfit v športovom areáli 
Trnava, Rybníkova 16 

         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
č. 4.36 
Rozšírenie výmery pozemku v športovom areáli Trnava, J. Slottu 45 

         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
č. 4.37 
Majetkovo-právne usporiadanie verejnej infraštruktúry pre stavbu „IBV Trnava – Pekné 
pole IV“ – 2. etapa 
(United Industries, a.s.) 

         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
č. 4.38 
Bezodplatný prevod pozemkov pod stavbou „Predĺženie miestnej komunikácie ulica J. 
Hlubíka Trnava“ 
(Ing. Santa a manž., Orlíková) 

         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
Dodatočne doplnené materiály č. 4.27, 4.39, 4.40, 4.41 a 4.42 – viď str. 2 
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Materiál č. 5.1 
Predaj bytov 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 
        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
Materiál č. 5.2 
Návrh na vyradenie bytov na Ulici Halenárska 5,14,16 a Coburgovej ulici 56, 58 
z kategórie bytov vyčlenených na bývanie sociálne slabších vrstiev obyvateľstva 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 
       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
Materiál č. 6.1 
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Kvetoslava Tibenská 
 
         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
Materiál č. 7.1 
Voľba člena dozornej rady spoločnosti TT-IT s.r.o. 

Spravodajca MR: Ing. Augustín Hambálek 
 
         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s tým, že konkrétny návrh nového člena dozornej rady bude doplnený na 
mestskom zastupiteľstve dňa 24.9.2013. 
 
 
Materiál č. 8.1 
Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Augustín Hambálek 
 
         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
         Príloha k materiálu pod názvom „Návrh koncepcie rozvoja ISVS mesta Trnava“ je 
z dôvodu veľkého obsahu k dispozícii iba v elektronickej podobe a to na webovej stránke 
mesta. 
 
link: http://www.trnava.sk/sk/clanok/dokumenty-mz  (5. časť) 
 
 
Materiál č. 9.1 
Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2012 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 
 
         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

http://www.trnava.sk/sk/clanok/dokumenty-mz
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Materiál č. 10.1 
Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v I. polroku roka 2013 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov 
a služieb nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur určené uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 158/2011 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 
 
         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez zmeny návrhu uznesenia s tým, že v priloženej tabuľke „Prehľad 
verejného obstarávania tovarov, služieb, návrhov nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur – I. 
polrok 2013 je v bode 1 potrebné opraviť chybný dátum vyhlásenia súťaže z 18.12.2013 
na 18.12.2012. 
 
 
Materiál č. 10.2 
Informácia k uskutočneným e-aukciám za rok 2010, 2011, 2012 a I. polrok 2013 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 
 
        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
Materiál č. 11.1 
Informatívna správa i tvorbe portálu cestovného ruchu, ktorý je súčasťou projektu 
„Komplexná podpora cestovného ruchu v regióne Trnava“ 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 
 
           Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
Materiál č. 12.1 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 
termín plnenia je v intervale od 4.6.2013 do 2.9.2013. 

Spravodajca MR: Ing. Blažena Královičová 
 
         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
Materiál č. 13.1 
Stavebné úpravy nebytových priestorov a prenájom časti pozemku v objekte na ulici 
Hollého 8 
Trnavská univerzita v Trnave 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 
 
         Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 


