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(361 - 378) 
 

U Z N E S E N I A 
 

 z 10. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
volebného obdobia 2014 – 2018, 

konaného 12. apríla 2016 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 
 

361 
uznesenie 

 
K záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2015 

a hodnotiaca správa za rok 2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2015 
 
b) stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy k záverečnému 

účtu mesta Trnavy za rok 2015 
 
c) správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Trnavy za rok 

2015 
 
2. Schvaľuje 
a) záverečný účet mesta Trnavy za rok 2015 s tým, že súhlasí s celoročným hospodárením 

bez výhrad 
 
b) zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2015 na použitie v roku 2016 vo výške 

15 211,64 eura 
 

c) rozdelenie do fondov 
 

1. prídel do rezervného fondu mesta Trnavy vo výške 4 519 636,34 eura 
 

 v rámci prídelu účelovo vyčleniť finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 
858 241 eur na financovanie kapitálových výdavkov a 8 090 eur na financovanie 
bežných výdavkov posunutých z roku 2015 do rozpočtu 2016. 
 

 finančné prostriedky na budúce použitie pre: 
a) Zariadenie pre seniorov v Trnave vo výške 25 728 eura 
b) Základné školy a školské zariadenia vo výške 7 660,37 eura 
c) Materské školy a školské zariadenia vo výške 17 605,81 eura 

 
2. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti 

Trnava z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti vo výške 42 204,31 eura 
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3. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava z výsledku hospodárenia hlavnej a podnikateľskej činnosti vo 
výške 21 490,98 eura 

 
4. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Základná umelecká škola 

M. Sch. Trnavského z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti vo výške 16 650,92 
eura 
 

d) doplnenie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 o výdavky: 
 
1. bežné  

 Koncepcia architektonicko – priestorového dotvorenia 
mestských priestorov CMZ TRNAVA 

7 000 eur 

 archeologický výskum 1 090 eur 

 
2. kapitálové   

 rekonštrukcia MK Šrobárova ulica - projektová dokumentácia 3 232 eur 

 realizácia nových parkovísk 8 296 eur 

 rekonštrukcia MK Zelený kríčok - projektová dokumentácia    15 000 eur 

 rekonštrukcia MK Štefánikova ulica - projektová dokumentácia  28 000 eur 

 rekonštrukcia MK Kukučínova ulica - projektová dokumentácia  4 940 eur 

 rekonštrukcia MK M. Koperníka - projektová dokumentácia   4 800 eur 

 ostatné parkoviská – projektová dokumentácia 7 940 eur 

 rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici 12 000 eur 

 Integrovaný projekt - Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom 
podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava  

 10 000 eur 

 humanizácia obytného súboru Zátvor dvor č. 3 - projektová 
dokumentácia  

1 350 eur 

 humanizácia obytného súboru Zátvor dvor č. 2 - projektová 
dokumentácia 

2 405 eur 

 rekonštrukcia detstkého ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK 
Slávia – projektová dokumentácia 

5 000 eur 

 rekonštrukcia detstkého ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK 
Slávia   

 15 670 eur 

 parčík Bela IV. - projektová dokumentácia  5 000 eur 

 detské ihrisko na Limbovej ulici - projektová dokumentácia  4 000 eur 

 humanizácia OS A. Kubinu 22 - úprava betónovej plochy 
za Merkúrom 

6 000 eur 

 mestá odolné na dopady zmeny klímy 41 500 eur 

 revitalizácia parku a verejného priestoru galérie 23 600 eur 

 revitalizácia parku na Kapitulskej ulici 19 500 eur 

 pasport zelene 4 400 eur 

 Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná  15 000 eur 

 Skládka tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta - V. 
kazeta 

50 000 eur 

 doplnenie verejného osvetlenia - ulica Stredná 1 000 eur 

 Malometrážne byty na Clementisovej ulici - projektová 
dokumentácia 

29 976 eur 

 Zariadenie pre seniorov - rekonštrukcia kuchyne 2 500 eur 

 Zariadenie pre seniorov v Trnave - kamerový systém 12 000 eur 

 vyregulovanie vykurovacieho systému 211 167 eur 

 budovy škôl a školských zariadení 20 000 eur 
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 ostatné kapitálové výdavky materských škôl a školských 
zariadení 

28 000 eur 

 zateplenie objektu MŠ Spartakovská 5 vrátane rekonštrukcie 
strechy - projektová dokumentácia 

2 000 eur 

 MŠ Okružná 27 - prístrešok nad pieskovisko 4 730 eur 

 Rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10 10 000 eur 

 Integrovaný projekt vzdelávania - Vybudovanie MŠ Gorkého 5 000 eur 

 Integrovaný projekt vzdelávania - Rekonštrukcia odborných 
učební ZŠ M. Gorkého 

10 000 eur 

 výstavba technického zázemia Mestského baseballového 
štadióna 

100 000 eur 

 výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o 
energetickej efektívnosti - príspevok pre Stredisko sociálnej 
starostlivosti  

90 415 eur 

 výdavky vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o 
energetickej efektívnosti - výdavky na realizáciu opatrení v 
objektoch v správe STEFE Trnava, s.r.o. 

43 820 eur 

 
3. Potvrdzuje 
a) použitie zdrojov na úhradu schodku kapitálového rozpočtu 
 

1. z prebytku bežného rozpočtu vo výške 1 506 043,17 eura 
2. z finančných operácií príjmových vo výške 1 935 219,53 eura 

 
 
 

Výkon uznesenia MZ č. 362 pozastavený primátorom mesta JUDr. Petrom Bročkom, 
LL.M., po prerokovaní v Mestskej rade mesta Trnava dňa 21.04.2016 

 
Uznesenie MZ č. 362 v zmysle § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov stratilo 13.6.2016 platnosť. 
 
 

362 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  

 Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  
(Aktualizované znenie rok 2009)   

 Zmena 02/2016, lokalita B - Vybavenosť v IBV Kamenný mlyn 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2016 lokalita B – 
Vybavenosť v IBV Kamenný mlyn  

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny ÚPN mesta Trnava – Zmena 02/2016 lokalita B – 
Vybavenosť v IBV Kamenný mlyn na základe prefinancovania žiadateľom 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny ÚPN mesta Trnava – Zmena 02/2016 lokalita B – 
Vybavenosť v IBV Kamenný mlyn  
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Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmena 02/2016 lokalita B – Vybavenosť v IBV Kamenný 
mlyn predložiť na  schválenie  mestskému   zastupiteľstvu  
 

363 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  

 Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  
(Aktualizované znenie rok 2009)   

 Zmena 02/2016, lokalita C - Vybavenosť v lokalite Pekné Pole VII a riešenie napojenia 
Ulice J. Hlubíka na severovýchodný obchvat  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2016 lokalita  C – 
Vybavenosť v lokalite Pekné Pole VII a riešenie napojenia Ulice J. Hlubíka na 
severovýchodný obchvat  

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny ÚPN mesta Trnava – Zmena 02/2016 lokalita  C – 
Vybavenosť v lokalite Pekné Pole VII a riešenie napojenia Ulice J. Hlubíka na 
severovýchodný obchvat  na základe prefinancovania žiadateľom 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny ÚPN mesta Trnava – Zmena 02/2016 lokalita  C – 
Vybavenosť v lokalite Pekné Pole VII a riešenie napojenia Ulice J. Hlubíka  na 
severovýchodný obchvat   
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmena 02/2016 lokalita  C – Vybavenosť v lokalite Pekné 
Pole VII a riešenie napojenia Ulice J. Hlubíka na severovýchodný obchvat  predložiť na  
schválenie  mestskému   zastupiteľstvu  
 
 

364 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie   

Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava 
 – Zmena ÚPN CMZ 01/2016  

Prístavba polyfunkčného objektu na Zelenom kríčku 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie  Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ 
01/2016 Prístavba polyfunkčného objektu na Zelenom kríčku 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
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a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – 
Zmena ÚPN CMZ 01/2016 Prístavba polyfunkčného objektu na Zelenom kríčku na základe 
prefinacovania žiadateľom 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – 
Zmena ÚPN CMZ 01/2016 Prístavba polyfunkčného objektu na Zelenom kríčku 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN CMZ 
 
c)   po prerokovaní Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena 
ÚPN CMZ 01/2016 Prístavba polyfunkčného objektu na Zelenom kríčku predložiť na  
schválenie  mestskému   zastupiteľstvu  
 
 
 

365 
uznesenie 

 
K predaju pozemkov na Stromovej ulici v Trnave 

/PBS REAL INVEST, s. r. o./ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy predaj pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 11228 ako parc. reg. „C“           
č. 7227/2, zast. pl. a nádvoria s výmerou 9 m2 a parc. reg. „C“ č. 7228/2, zast. pl. a nádvoria 
s výmerou 32 m2 spolu s výmerou 41 m2 spoločnosti PBS REAL INVEST, s. r. o., Hlavná 31, 
Trnava, IČO 76145346 za cenu 50 eur/m2, t. j. spolu 2 050 eur.  
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30.06.2016 
 
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, t. j. ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou.    
 
 
 

366 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu častí pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. E č. 1116 – orná pôda zapísaná na LV              
č. 11267, oddelených geometrickým plánom č. 37/2016 ako parc. reg. C č. 9085/49- vodn.pl. 

s výmerou 7 m2, parc. reg. C č. 10102/328- orn.pl. s výmerou 12 m2, parc. reg. C                

č. 10103/20- vodn.pl. s výmerou 83 m2, za cenu 8,18 eur/m2 t. j. spolu za 834,36 eura    

od Daniely Hxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom Trnava. 
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 30.04.2016 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30.06.2016 

367 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu častí pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. E č. 1114/1 – orná pôda zapísaná na LV          
č. 6901, oddelených geometrickým plánom č. 37/2016 ako parc. reg. C č. 10102/326- orn.pl. 

s výmerou 14 m2, parc. reg. C č. 10103/17- vodn.pl. s výmerou 450 m2, za cenu 8,18 eur/m2 

t. j. spolu za 3795,52 eura:    

- od Marty Kxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytom Piešťany podiel 1/5 a 1/20 za cenu 
948,88 eura, 
- od Jána Zxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytom Trnava, podiel 7/20 za cenu 1328,43 eura, 
- od Timoteja Mxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytom  Spišská Nová Ves, podiel 1/5 za cenu 
189,78 eura, 
- od Marty Vxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytom  Trenčín podiel 1/5 za cenu 189,78 eura. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 30.04.2016 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.07.2016 
 
 

368 
uznesenie 

 
K súhlasu vlastníka pozemku s umiestnením stavebných objektov 

 súvisiacich s výstavbou  Obchodného centra Trnava  
na Tamaškovičovej ulici v Trnave  

(ISTROFINAL a.s. Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v  k. ú. Trnava na Tamaškovičovej a Bulharskej ulici, parciel reg. C      
č. 6929/4, 8980/2 a 8980/8 a parciel reg. E č. 1211/1, 1145/2, 1146/3 zapísaných na LV        
č. 5000 a parcely reg. E č. 1145/16 zapísanej na LV č. 11228 vo vlastníctve mesta Trnava, 
na: 
- vybudovanie areálových prípojok (telekomunikačná, vodovodná) 
- preložiek, úprav a rozšírení príslušných inžinierskych sietí (plynovod, vodovod, kanalizácia,    
  verejné  osvetlenie, slaboprúdové a silnoprúdové rozvody) 
- úpravy miestnej komunikácie a chodníkov na  Bulharskej ulici 
- úpravu cesty I/61 na okružnú križovatku, 
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v rámci stavby „Obchodné centrum Trnava“, podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej 
stavebným úradom, pre ISTROFINAL, a.s. Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina, IČO: 
36 396 761, ako  stavebníka stavby, pre účely vydania územného rozhodnutia. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
doručiť schválené uznesenie stavebníkovi 

369 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na stavbu 

 „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Kukučínova, UO002856“ 
(SPP – distribúcia, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava, parcely reg. „C“ č. 8865, 8858/3, 8864, 8870, 8871, 
8863 (LV 5000), parcela reg. C č. 8862 (LV 11228), parcela reg. C č. 8875 v právnom stave 
parcela reg. E č. 2433 (LV 11228), parcely reg. C č. 8866/1, 8889, 8907/1 v právnom stave  
parcela reg. E č. 1505/131 (LV č. 5000), príp. ďalších dodatočne zistených v navrhovanej 
trase plynovodu, na umiestnenie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Kukučínova, 
UO002856“ v rozsahu projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, pre SPP 
– distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, ako stavebníka 
stavby, pre účely stavebného konania, za nasledovných podmienok: 
- v súvislosti s plánovaným zahájením prípravy investície mesta – rekonštrukcie Kukučínovej 
ulice, je potrebné zabezpečiť porealizačné zameranie pôvodných trás rekonštruovaných 
plynovodov a zrealizovaných nových vedení (poloha a výška), ktoré budú podkladom pre 
aktualizáciu dokumentácie rekonštrukcie Kukučínovej ulice. V prípade, že by obe investície 
boli realizované v rovnakom čase, je potrebné zabezpečiť ich koordináciu s MsÚ – Odborom 
investičnej výstavby. 
  
2.  Schvaľuje  
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parcely reg. „C“ č. 8865, 8858/3, 8864, 8870, 8871, 
8863 (LV 5000), parcela reg. C č. 8862 (LV 11228), parc. reg. C č. 8875 v právnom stave 
parcela reg. E č. 2433 (LV 11228), parcely reg. C č. 8866/1, 8889, 8907/1 v právnom stave 
parcela reg. E č. 1505/131 (LV č. 5000), prípadne ďalších, určených geometrickým plánom 
na vyznačenie vecného bremena, po zrealizovaní stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, 
Kukučínova, UO002856“, v rozsahu projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej 
stavebným úradom, v prospech  SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, IČO: 35 910 739, spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na svojich 
pozemkoch umiestnenie inžinierskych sietí a s tým súvisiacich užívateľských práv.  
Investor stavby uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad vecného bremena do 
katastra nehnuteľností.  
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena  
Termín: do 30.04.2016 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na  podpis  
Termín: do 31.07.2016 
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c) po kolaudácii stavby pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta a  predložiť primátorovi mesta na  podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov na uzatvorenie zmluvy            

o  zriadení vecného bremena  
  
 

370 
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. Gen. Goliána č. 2, parc. č. 8399/49, súp. č. 6001, 
predaj 3-izbového bytu č. 15 na 5. NP o podlahovej ploche 79,71 m2  
za cenu 1.010,33 eura 
Michal Jxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytom, Trnava;  
 
2/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Mozartova č. 7,8,9, parc. č. 1635/85, súp. č. 6329, 
predaj 1-izbového bytu č. 29 na 4. NP o podlahovej ploche 29,51 m2  
za cenu 368,24 eura 
Ján Rxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytom Trnava  
a manželka Zlatuše Rxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytom tamtiež; 
 
3/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Gen. Goliána č. 50-54, parc. č. 8399/79, súp. č. 6021, 
predaj 2-izbového bytu č. 71 na 9. NP o podlahovej ploche 50,60 m2  
za cenu  646,06 eura 
Peter Mxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytom Trnava;  
 
4/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Športová č. 15, parc. č. 6365/1, súp. č. 531, 
predaj 2-izbového bytu č. 7 na 3. NP o podlahovej ploche 83,76 m2  
za cenu 1.592,54 eura 
Tibor Kxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytom Trnava;  
 
5/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Na hlinách č. 24 - 27, parc. č. 5311/40, súp. č. 6292, 
predaj 2-izbového bytu č. 74 na 5. NP o podlahovej ploche 54,60 m2  
za cenu 1. 064,72 eura 
Veronika Hxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytom Trnava,  
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci. 
      
2. Ukladá 
STEFE Trnava, s.r.o. 
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

     Termín: do 30.06.2016  
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371 

uznesenie 
 

K prenájmu pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania  
letného exteriérového sedenia a Výnimka zo schválených Všeobecných podmienok 

a postupov umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení        
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava – Halenárska 7 

Žiadateľ: Štefan Gašparík, Špačince  
Výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava, časť parcely                      

č. 8842/001 na Halenárskej ulici pred prevádzkarňou „SPIRIT BAR“, Ulica Halenárska 7, 
za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia o výmere 31,9 m2, 
prevádzkovateľovi Štefan Gašparík, so sídlom Mierová 1B, Špačince, IČO: 43541411 
a  výnimku zo Všeobecných podmienok a postupov umiestňovania, povoľovania 
a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava -
pódium v max. výške 75 cm. 
 

b) Nájom vo výške 1 231,34 eura na obdobie od 22.04.2016 do 31.10.2016 na ploche            
31,9 m2 (0,20 eura/m2/deň).  
 

Úhrada nájomného bude vykonaná splátkami v nasledovných termínoch a sumách: 
            do 30.04.2016 –  57,42 eura 

do 15.05.2016 – 197,78 eura 
do 15.06.2016 – 191,40 eura 
do 15.07.2016 – 197,78 eura 
do 15.08.2016 – 197,78 eura 
do 15.09.2016 – 191,40 eura 
do 15.10.2016 – 197,78 eura 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu v súlade so schválenými „Všeobecnými podmienkami a postupu 
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava“ a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 15 dní po rokovaní MZ 

 
 
 

372 
uznesenie 

 
K prenájmu pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania  

letného exteriérového sedenia a Výnimka zo schválených Všeobecných podmienok 
a postupov umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení         

na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava – Halenárska 13 
Žiadateľ: B.A.S.E. s.r.o., Trnava  

Výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
a) Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava, časť parcely                      

č. 8842/001 na Halenárskej ulici pred prevádzkarňou „BASE“, Ulica Halenárska 13, za 
účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia o výmere 21,2 m2, 
prevádzkovateľovi B.A.S.E. s.r.o., so sídlom Ulica Halenárska 13 v Trnave, IČO: 
47732091 a výnimku zo Všeobecných podmienok a postupov umiestňovania, povoľovania 
a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava -
pódium v max. výške 75 cm. 
 

b) Nájom vo výške 843,76 eura na obdobie od 01.05.2016 do 15.11.2016 na ploche 21,2 m2 
(0,20 eura/m2/deň).  

 
Úhrada nájomného bude vykonaná splátkami v nasledovných termínoch a sumách: 

do 15.05.2016 – 131,44 eura 
do 15.06.2016 – 127,20 eura 
do 15.07.2016 – 131,44 eura 
do 15.08.2016 – 131,44 eura 
do 15.09.2016 – 127,20 eura 
do 15.10.2016 – 131,44 eura 

       do 15.11.2016 –   63,60 eura 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu v súlade so schválenými „Všeobecnými podmienkami a postupu 
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava“ a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 15 dní po rokovaní MZ 

 
 
 

373 
uznesenie 

 
K návrhu na poskytnutie finančných dotácií na rok 2016  

z rozpočtu Mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
poskytnutie finančných dotácií na rok 2016 z rozpočtu Mesta Trnava pre žiadateľov 
zoradených v tabuľke : 
  

Číslo 
projekt

u 

IČO Žiadateľ Schválená 

suma 

z jednotlivý

ch 

programov 

 
Schválené 

v rozpočte 

Schválená 

suma 

z programu     

č. 18 

Súčet 

schválenýc

h  súm 

19 18049923 

Telovýchovná 

Jednota ELÁN 

Trnava, Sídlisko 

Linčianska 500,00   

 
3 500,00 
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20 18049923 

Telovýchovná 

Jednota ELÁN 

Trnava, Sídlisko 

Linčianska  3 000,00  

  

47 34017020 

Trnavské mestské 

zbory 500,00   

 
10 500,00  

48 34017020 

Trnavské mestské 

zbory  10 000,00  
  

60 35629827 

Basketbalový klub 

AŠK Slávia Trnava 300,00   

 
4 300,00  

61 356298297 

Basketbalový klub 

AŠK Slávia Trnava  4 000,00  
  

84 36083283 

DOMKA - Združenie 

saleziánskej 

mládeže, stredisko 

Trnava   15 000,00 

 
 

19 500,00 

 

85 36083283 

DOMKA - Združenie 

saleziánskej 

mládeže, stredisko 

Trnava 4 500,00   

  

89 36084611 

Slovenský skauting, 

2. zbor Dlhých 

mačiek Trnava 1 600,00   

 
 

10 230,00 
 

90 36084611 

Slovenský skauting, 

2. zbor Dlhých 

mačiek Trnava  8 630,00  

 

 

98 36088986 

Baseballový klub  

Angels Trnava   950,00 

 
 

8 950,00  

99 36088986 

Baseballový klub  

Angels Trnava  8 000,00  
  

100 36089010 

Trnavský komorný 

orchester   3 000,00 7 000,00  

101 36089010 

Trnavský komorný 

orchester  4 000,00   
 



12 

 

107 36093173 

ZÁUJMOVÉ 

ZDRUŽENIE 

RODINA 8 000,00   

 
8 150,00 

 

108 36093173 

ZÁUJMOVÉ 

ZDRUŽENIE 

RODINA 150,00   

  

114 37834487 

Volejbalový oddiel Hit 

Trnava   400,00 
 

4 400,00  

115 37834487 

Volejbalový oddiel 

HIT Trnava  4 000,00  
 

 

168 42160049 OZ Publikum.sk   3 000,00 
 

5 000,00 
 

169 42160049 OZ Publikum.sk  2 000,00    

 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných dotácií v zmysle VZN č. 457, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Trnava na podpis primátorovi mesta Trnava. 
Termín: 06.05.2016 
 
 

374 
uznesenie 

 
K určeniu platu primátora mesta Trnava  

v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a Odmeňovacím poriadkom 

funkcionárov mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
plat primátora mesta Trnava, určený podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý je 3,19 – násobkom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR vyčíslenej na 
základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s § 4 tohto zákona.   
 
2. Schvaľuje 
zvýšenie platu primátora v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest o 50 %. 
 
3. Určuje 
plat primátora od 01.04.2016 vo výške 4 226 eur. 
 
 

375 
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uznesenie 
 

K určeniu platu hlavného kontrolóra mesta Trnava  
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
plat hlavného kontrolóra mesta Trnava, určený podľa § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov 
mesta Trnava, článok 1 ods. 11 písm. Ab), ktorý je 2,47 – násobkom priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za 
predchádzajúci kalendárny rok.    
 
2. Schvaľuje 
hlavnému kontrolórovi mesta Trnava mesačnú odmenu v súlade s § 18c ods. 5 zákona        
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava 
článkom 1 ods. 11 písm. Ab) vo výške  25 % z mesačného platu určeného podľa § 18c ods. 
1 zákona č. 369/1990 Zb.  
 
 

376 
uznesenie 

 
K informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených 

a rozpracovaných od 24.02.2016 do 30.03.2016 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 24.02.2016 
do 30.03.2016 

 
 

377 
uznesenie 

   
K správe o činnosti Mestskej polície mesta Trnava 

za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 
a Prehľad stavu, štruktúry a dynamiky kriminality, stavu ochrany verejného 

poriadku a dopravnej nehodovosti v územnom obvode 
 Obvodného oddelenia PZ Trnava za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1.   Berie  na  vedomie 
správu o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 
a Prehľad stavu, štruktúry a dynamiky kriminality, stavu ochrany verejného poriadku 
a dopravnej nehodovosti v územnom obvode  Obvodného oddelenia PZ Trnava za obdobie 
od 1.1.2015 do 31.12.2015 

 
 

378 
uznesenie 
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K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

k termínu konania MZ 12.4.2016 
a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 18.022016 do 23.03.2016 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení: 
 
a1) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č.274/2015 zo dňa 10.11.2015 

Názov uznesenia K predaju bytov                     
Navrhovaná zmena:  v schvaľovacej časti uznesenia v bode 1. ods. 7/. 

sa pôvodný text:  
- 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, 
Eva Kxxxxxxxxxxxxxx a Adriana Lxxxxxxxxxx,  obe trvale bytom 
Trnava. 
nahrádza novým textom: 
- 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 podlahovej ploche 86,05 m2  
za cenu 1.070,24 eura, 
Eva Kxxxxxxxxxxx,  trvale bytom Trnava. 

 
a2) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č.368/2012 zo dňa 25.09.2012, v znení uznesenia MZ 
č.534/2013 zo dňa 16.04.2013  

Názov uznesenia K prevodu nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici 
Študentská 1- D-ORT HO s.r.o.                      

Navrhovaná zmena:  v schvaľovacej časti uznesenia zmena adresy miesta 
podnikania  z pôvodnej adresy Športová 7241/16A, 917 01 
Trnava na novú adresu Jána Bottu 2762/84 . 

 
a3) 
Uznesenie (orgán): MZ č. 283/2012 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku... na Ul. Jiráskova 23 
Navrhovaná zmena:  zmena textu - v schvaľovacej časti  

V bode 67. nahradiť pôvodný text novým: ... „podielu 6452/445725 do 
vlastníctva vlastníkovi bytu č. 69 Ivanovi Dxxxxxxxx, trvale bytom 
Trnava, za cenu 0,86 eura,“... 

 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 257/2015 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku... na Ul. Hlbokej 12,13,14 
Navrhovaná zmena:  zmena textu - v schvaľovacej časti v bode 59. nahradiť text 

...“Topercerovi“... textom ...“ Toporcerovi“...  

 doplniť nový bod „77. podielu 2930/4495724 do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu 
č. 53 Ing. Stanislavovi Šxxxxxxxxxx s manželkou Ing. Evou 
Sxxxxxxxxxxxx, obaja bytom  Nitra, za cenu 0,49 eura,“... 
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a5) 

Uznesenie (orgán) 
číslo/rok: 

MZ č. 317/2016  

Názov:  K predaju pozemku na Ul. I. Krasku v Modranke 
 

Navrhovaná 
zmena: 

 doplniť text v schvaľovacej časti za „Sxxxxxxxx“ nový text ... 
„nar.xxxxxxxxxx“... 

  
    
    
 a6) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

 MZ č. 348/2016  

Názov uznesenia K zriadeniu vecného bremena na pozemok vo vlastníctve TTSK pre 
stavbu „Rekonštrukcia MK Olympijská“  
(Trnavský samosprávny kraj) 

Navrhovaná 
zmena: 

 v schvaľovacej časti uznesenia: 
sa pôvodný text „zmluvou o budúcej kúpnej zmluve kúpu časti 
pozemku v k. ú. Trnava, parcela registra C č. 5292/11, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 5970 m², zapísaného na LV č. 5017 vo 
vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, IČO 37836901, so 
sídlom Starohájska ulica 10, 917 01 Trnava, za dohodnutú 
jednotkovú cenu 1,00 euro, do vlastníctva Mesta Trnava, IČO 
00313114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, ako stavebníka stavby 
„Rekonštrukcia MK Olympijská“, za účelom realizácie stavby.“  
 
nahrádza novým textom: 
„zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného 
bremena na časti pozemku v k. ú. Trnava, parcela registra C č. 
5292/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5970 m², 
zapísaného na LV č. 5017 vo vlastníctve Trnavského 
samosprávneho kraja, IČO 37836901, so sídlom Starohájska ulica 
10, 917 01 Trnava, na ktorom bude situovaná časť stavby 
„Rekonštrukcia MK Olympijská“, v prospech Mesta Trnava, IČO 
00313114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, ako stavebníka stavby, 
spočívajúceho v povinnosti Trnavského samosprávneho kraja, IČO 
37836901, so sídlom Starohájska ulica 10, 917 01 Trnava, strpieť na 
svojom pozemku umiestnenie časti miestnej komunikácie 
a parkoviska a s tým súvisiacich užívateľských práv.“ 
 

 v ukladacej časti uznesenia: 
Celú ukladaciu časť zrušiť a nahradiť textom: 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 30. 4. 2016  
b) po skolaudovaní stavby uzatvoriť zmluvu o zradení 
bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na 
pozemku vo vlastníctve TTSK a predložiť primátorovi mesta na 
podpis 
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
 

 
2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
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b1) č. 328/2016             do 30.04.2016 
b2) č. 149/2015             do 31.08.2016 
3. Schvaľuje 
Správu o plnení uznesení MZ v intervale od 18.02.2016 do 23.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            JUDr. Peter Bročka, LL.M 
                                                                                                     primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť:  Ing. Hana Dienerová 
                                              prednostka MsÚ 
 
 
V Trnave 13.04.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


