(760 - 790)
UZNESENIA
z 23. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2014 – 2018,
konaného 14. novembra 2017 v konferenčnej sále trnavskej radnice

760
uznesenie
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 490
o miestnom poplatku za rozvoj
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 490 o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou dňom 1. januára 2018
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta.
Termín: do 17.11.2017
761
uznesenie
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 491,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 465 o obmedzení používania
pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 491, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických
výrobkov na území mesta Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 465 o obmedzení používania
pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava vyvesením na úradnej tabuli mesta
Trnava a zverejniť na internetovej stránke mesta.
Termín: do 17.11.2017
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762
uznesenie
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 492,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 486
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava
a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú
centrá voľného času mimo územia mesta Trnava na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) VZN č. 762, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 486 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Trnava a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta
Trnava na rok 2017,
b) presun finančných prostriedkov vo výške 52 543 eur na vyrovnanie rozpočtu na položke
neštátne školy a školské zariadenia v rámci programu 9 – školstvo a vzdelávací systém
z položky ostatné výdavky škôl a školských zariadení.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta.
Termín: 16.11.2017
763
uznesenie
K návrhu na úpravu účelu využitia výťažku z predaja objektu
na Ulici Kollárova č. 24 v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
využitie príjmov z predaja majetku vo výške 1 234 567,- eur za predaj nehnuteľnosti na Ul.
Kollárova č. 24 na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektov v sociálnej oblasti
nasledovne:
 Projekt Coburgova - rozšírenie kapacity Zariadenia opatrovateľskej služby
a vybudovanie útulku pre jednotlivcov, vrátane materiálno-technického vybavenia vo
výške 874 000,- eur, resp. úhrada reálnych nákladov potrebných na projekt /v plnom
rozsahu/
 Projekt Čulenova - Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi vo
výške 360 567,- eur, v čiastočnom financovaní - využitie rozdielu medzi čiastkou
použitou na projekt Coburgova a výťažkom z predaja nehnuteľnosti na Kollárovej
ulici č. 24
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zapracovať použitie rezervného fondu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia do rozpočtu
mesta na rok 2018.
Termín: do 30.11.2017
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764
uznesenie
K prenájmu nebytových priestorov v objekte
SO 01A – Pavilón sofistikovanej výroby v TTIP – Trnava Industrial Park
spoločnosti 4Robotics s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich v Pavilóne sofistikovanej výroby
(objekt SO 01A, 4.NP) a vonkajších priestorov v areáli TTIP – Trnava Industrial Park na
Priemyselnej ulici 5 v Trnave s celkovou výmerou 320,58 m² nájomcovi 4Robotics s.r.o.,
Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO 50 977 083, na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa
predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 1.1.2018 za cenu:
89,40 m² x 52,30 eur/m²/rok = 4 675,62 eur/rok priestory určené na administratívne účely,
48,73 m² x 17,44 eur/m²/rok = 849,85 eur/rok za spoločné priestory,
15,95 m² x 45,33 eur/m²/rok =
723,01 eur/rok priestory určené na skladovo-logistické
účely,
104 m² x 2,5 eur/m²/rok =
260,- eur/rok za terasu,
62,50 m² x 17,11 eur/m²/rok = 1 069,38 eur/rok za vonkajšie priestory,
teda spolu za cenu vo výške 7 577,86 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 456 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 zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných
osobitného zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých
poslancov. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v zámere mesta podporovať
podnikateľské aktivity 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
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1) a predložiť primátorovi na podpis.
Termín: do 31.12.2017

765
uznesenie
K rozšíreniu predmetu nájmu v TTIP – Trnava Industrial Park
pre nájomcu Andrej Fridrich – EUROPE FREY TEAM
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
a) priamy prenájom nebytového priestoru – garáže č.5 nachádzajúcej sa v objekte PO 04
v areáli TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici č.5/C v Trnave s celkovou
výmerou 63,32 m² nájomcovi – Andrej Fridrich – EUROPE FREY TEAM, Vajanského 5,
917 01 Trnava, IČO: 17 542 154, a to:
na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od
1.1.2018 za cenu:
63,32 m² x 42,86 eur/m²/rok = 2 713,90 eur/rok za garáž,
určenú v súlade s VZN č. 456 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 zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných
osobitného zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých
poslancov. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nájomca Andrej Fridrich –
EUROPE FREY TEAM si už od roku 2009 v TTIP prenajíma kancelárske priestory a garáže,
ktoré mu z dôvodu rozšírenia jeho aktivít nepostačujú. V danom čase neprejavil záujem
o vybraný priestor iný subjekt.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1) a predložiť primátorovi na podpis.
Termín: do 31.12.2017
766
uznesenie
K prenájmu nebytových priestorov v objekte
SO 01B – Výrobno-technologický pavilón
v TTIP – Trnava Industrial Park
spoločnosti HORSONA, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich vo Výrobno-technologickom
pavilóne (objekt SO 01B, 1.NP) a vonkajších priestorov v areáli TTIP – Trnava Industrial
Park na Priemyselnej ulici 5 v Trnave s celkovou výmerou 1 585,43 m² nájomcovi –
HORSONA, s.r.o., Kollárova 30, 917 01 Trnava, IČO 34 136 185, na dobu neurčitú, s
platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 1.1.2018 za cenu:
79,30 m² x 52,30 eur/m²/rok = 4 147,39 eur/rok za priestory určené na administratívne
účely,
1 162,30 m² x 25,50 eur/m²/rok = 29 638,65 eur/rok za priestory na výrobné účely,
92,93 m² x 17,44 eur/m²/rok = 1 620,70 eur/rok za spoločné priestory,
188,40 m² x 45,33 eur/m²/rok = 8 540,17 eur/rok za priestory určené na skladovo-logistické
účely,
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62,50 m² x 17,11 eur/m²/rok = 1 069,38 eur/rok za vonkajšie priestory,
teda spolu za cenu vo výške 45 016,29 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 456 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,
- 12 mesiacov bez udania dôvodu.
V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných
osobitného zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých
poslancov. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v zámere mesta podporovať
podnikateľské aktivity 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
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1) a predložiť primátorovi na podpis.
Termín: do 31.12.2017
767
uznesenie
K návrhu na odpustenie poplatku za energie a služby spojené s výpožičkou
nebytového priestoru v TTIP- Trnava Industrial Park
pre vypožičiavateľa spoločnosť Siemens, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
refundáciu nákladov vo výške 397,16 eura za spotrebované energie a služby spojené
s výpožičkou nebytového priestoru v objekte PO 06 areálu TTIP v celkovej výmere 99,59
m² za obdobie od 1.11.2016 do 31.8.2017 spoločnosti Siemens, s.r.o. Lamačská cesta
3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31 349 30.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
refundovať schválenú sumu v zmysle bodu 1)
Termín: do 31.12.2017

768
uznesenie
K rozšíreniu predmetu nájmu v TTIP – Trnava Industrial Park
pre spoločnosť WOFIS, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) priamy prenájom nebytového priestoru – parkovacej plochy nachádzajúcej sa
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v areáli TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici č.5/C v Trnave s celkovou
výmerou 54 m² nájomcovi WOFIS, s.r.o., Bernolákova 2, 917 01 Trnava, IČO: 31 410 855,
a to:
na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od
1.1.2018 za cenu:
54 m² x 17,11 eur/m²/rok = 923,94 eur/rok za vonkajší priestor,
určenú v súlade s VZN č. 456 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 zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných
osobitného zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých
poslancov. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť WOFIS s.r.o. si
už v TTIP prenajíma skladové, kancelárske priestory a parkovacie miesto, ktoré jej
nepostačujú z dôvodu rozšírenia jej aktivít.
V danom čase neprejavil záujem o vybraný priestor iný subjekt.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1) a predložiť primátorovi na podpis.
Termín: do 31.12.2017
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769
uznesenie
K predaju pozemkov na Stromovej ulici v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom
území Trnava parc. reg. C č. 9004/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2
oddeleného geometrickým plánom č. 70/2017 z pozemku zapísaného na LV 11228
označeného ako parc. reg. C č. 9004/3 a parc. reg. C č. 9007/2 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 70/2017 z pozemku
zapísaného na LV 5000 označeného ako parc. reg. C č. 9007, do výlučného vlastníctva
Ing. Viliamovi Horváthovi, bytom Trnava, v podiele 1/1, za cenu 50 eur/m2 t. j. spolu za cenu
2550,00 eur,
s podmienkou, že kupujúci uhradí správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra
nehnuteľností,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúci v tom, že predmetné pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Ing.
Viliama Horvátha, na ktorých plánuje zriadiť predzáhradku a tým sa zarovná uličná čiara.
2. Ukladá
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Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 01.12.2017
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.01.2018

770
uznesenie
K predaju pozemku na Ulici Michalská v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území
Trnava parc. č. 8856/5, zast. pl. s výmerou 4 m², oddeleného geometrickým plánom
č. 84/2017 z parcely č. 8856/1, zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.
12341, Branislavovi Bxxxxxx, bytom Trnava, za cenu 120,00 eur/m², t. j. spolu za 480,00
eur
s podmienkou, že kupujúci uhradí správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra
nehnuteľností,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúci v prevode majetku mesta vlastníkovi susediaceho pozemku za účelom
zarovnania hranice pozemkov do jednej línie objektov radovej zástavby na Ulici Michalská.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 30.11.2017
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.01.2018

771
uznesenie
K prenájmu pozemkov pre umiestnenie elektrickej nabíjacej stanice
a prenájom dvoch parkovacích miest na Ulici Rybníková a Hlboká
(north tower, s.r.o)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava, v k. ú. Trnava, zapísaných na LV
č. 5000, časti parc. č. 395 a 396 o výmere asi 1 m2 za cenu 1 euro/rok na umiestnenie
elektrickej nabíjacej stanice priliehajúcej k rozvodnej skrini a dvoch parkovacích miest č. 5
a 6 spolu o výmere asi 25 m2 za cenu 1 euro/rok, vybudovaných v zmysle projektovej
dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní, na dobu určitú 30 rokov, ktorá začne
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plynúť po skolaudovaní a odovzdaní parkoviska do vlastníctva mesta Trnava, spoločnosti
north tower, s.r.o., IČO: 47 475 129, Ulica Átriová 8687/16P, 917 01 Trnava,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúci v tom, že predmetným využitím majetku sa zvýši kvalita života občanov a
zlepšia sa ekologické podmienky mesta Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve
Termín: do 01.12.2017
b) pripraviť zmluvu o budúcej nájomnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.01.2018
c) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 60 dní po odovzdaní parkoviska do majetku mesta Trnava

772
uznesenie
K majetkovoprávnemu usporiadaniu miestnej komunikácie a pozemkov
v rámci stavby IBV Za traťou IV/B Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava , parcely reg. E č. 1836/4, 1839/2 a 1839/3 zapísané
na LV č. 11228 a parcela reg. E č. 1932/2 zapísaná na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta
Trnava, na realizáciu stavebného objektu „SO 01 – Pozemné komunikácie – II. etapa“,
vybudovaného v rámci stavby „IBV Za traťou IV/B Trnava“ podľa projektu schváleného
stavebným úradom, pre Imricha Gxxx, Opoj, ako stavebníka stavby, za splnenia
podmienok vznesených v územnom a stavebnom konaní predmetnej stavby, pre účely
vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
2. Schvaľuje
a) kúpu skolaudovaného stavebného objektu „SO 01 – Pozemné komunikácie – II.
etapa“, vybudovaného v rámci stavby „IBV Za traťou IV/B Trnava“, podľa projektovej
dokumentácie schválenej stavebným úradom, z vlastníctva Imricha Gxxx, Opoj, ako
stavebníka stavby, do majetku, správy a údržby mesta Trnava za dohodnutú cenu 1
euro, s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby 60 mesiacov od dňa
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,
b) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava zastavaných stavebným objektom “SO 01 – Pozemné
komunikácie – II. etapa“ vybudovaným v rámci stavby „IBV Za traťou IV/B Trnava“ podľa
porealizačného geometrického plánu predloženého stavebníkom ku kolaudácii stavby:
- časti parcely reg. KN E č. 1839/1 – LV 5853 a parcely reg. KN E č. 1840 – LV 5524
zapísané vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15
Bratislava,
IČO: 17335345,
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- časť parcely reg. C č. 10801/468 – LV 12030 zapísaná vo vlastníctve Imricha Gxxx,
Opoj, ako stavebníka stavby,
- časť parcely reg. C č. 10802/3 – LV 1425 zapísaná vo vlastníctve Trnavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany,
s tým, že všetky pozemky budú najneskôr ku kolaudácii stavebného objektu „SO 01 –
Pozemné komunikácie – II. etapa“ zapísané vo vlastníctve Imricha Gxxx, Opoj ako
stavebníka stavby,
prípadne ďalšie pozemky zastavané stavebným objektom uvedeným v časti a) tohto bodu
uznesenia, do majetku mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 euro za parcelu, t. j. spolu 4
eurá.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve
Termín: do 31.12.2017
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky a stavby a predložiť primátorovi
mesta na podpis
Termín: do 31.03.2018
c) pripraviť kúpnu zmluvu na pozemky a stavby a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 60 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 60 dní po kolaudácii stavby

773
uznesenie
K majetkovoprávnemu usporiadaniu prepojovacej komunikácie,
cyklistickej cestičky, VO a pozemkov pre stavbu
„OS Trnava, Zátvor II., Veterná ulica“
(Arboria Land Development s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemku v k. ú. Trnava na Veternej ulici, parcely č. 5292/40, zapísaného na LV
č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, na realizáciu stavebného objektu „SO 006.11
Prepojovacia komunikácia a cyklistická cestička – Sibírska ulica“, vybudovaného v rámci
stavby „Obytný súbor Trnava, Zátvor II., Veterná ulica“ podľa projektu schváleného
stavebným úradom, pre spoločnosť Arboria Land Development, s.r.o., Záhradnícka 36, 821
01 Bratislava, IČO: 50265041, ako stavebníka stavby, za splnenia podmienok vznesených
v územnom a stavebnom konaní predmetnej stavby, pre účely vydania územného
rozhodnutia a stavebného povolenia.
2. Schvaľuje
a) bezodplatný prevod stavebného objektu verejnej infraštruktúry „SO 006.11 Prepojovacia
komunikácia a cyklistická cestička – Sibírska ulica“, vybudovaného v rámci stavby „Obytný
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súbor Trnava, Zátvor II., Veterná ulica“ podľa projektu schváleného stavebným úradom, od
spoločnosti Arboria Land Development, s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, IČO:
50 265 041, ako stavebníka stavby, do majetku, správy a údržby Mesta Trnava, po jeho
kolaudácii, s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby v lehote 60 mesiacov od dňa
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,
b) bezodplatný prevod pozemkov v k. ú. Trnava, zastavaných stavebným objektom
„SO 006.11 Prepojovacia komunikácia a cyklistická cestička – Sibírska ulica“, podľa
porealizačného geometrického plánu predloženého stavebníkom ku kolaudácii stavby:
- zapísaných vo vlastníctve spoločnosti SFA 2006 s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09
Bratislava – Ružinov, IČO: 36 736 996, na LV 10089 ako parc. č. 5292/134, 5292/144,
5292/314, 5292/72 a 5292/71,
- zapísaných vo vlastníctve spoločnosti Regius Park s.r.o, Mlynské nivy 49, 821 09
Bratislava – Ružinov, IČO: 36 809 161, na LV 2352 ako parc. č. 5292/313, 5292/381
a 5292/377,
- zapísaného vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja ako parc. č. 5292/11 na LV
5017 s tým, že tento pozemok bude najneskôr ku kolaudácii stavebného objektu „SO
006.11 Prepojovacia komunikácia a cyklistická cestička – Sibírska ulica“ zapísaný vo
vlastníctve spoločnosti Arboria Land Development s.r.o., Záhradnícka 36, 821 01
Bratislava, IČO: 50265041, ako stavebníka stavby,
prípadne ďalších pozemkov zastavaných stavebným objektom uvedeným v časti a) tohto
bodu uznesenia, do majetku Mesta Trnava.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode
Termín: do 31.12.2017
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode a predložiť primátorovi
mesta na podpis
Termín: do 31.03.2018
c) pripraviť zmluvu o bezodplatnom prevode a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, do 60 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 60 dní po kolaudácii stavby

774
uznesenie
K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov
v lokalite Zelenečskej ulice a na Ulici Kozácka v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu pozemkov v k. ú. Trnava, častí parcely reg. „E“ č. 1082/1, zapísanej v katastri
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1937, oddelených geometrickým plánom č. 39/2017
ako: parc. reg. „C“ č. 8269/23, zast. pl. s výmerou 601 m2, parc. reg. „C“ č. 8269/41, zast.
pl. s výmerou 1 708 m2 a geometrickým plánom č. 70/2017 ako parc. reg. „C“ č. 8992/2,
zast. pl. s výmerou 450 m2, t. j. spolu s výmerou 1 708 m2 do majetku mesta Trnava za
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kúpnu cenu 20,00 eur/m² od spoluvlastníkov: RNDr. Petra Kxxxx, bytom Bratislava,
v podiele ½ za 27 590,00 eur, Lýdie Kxxxxxxxx, bytom Bratislava, v podiele ½ za
27 590,00 eur.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 15.12.2017
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.01.2018

775
uznesenie
K umiestneniu optickej siete na pozemkoch mesta
v lokalite Ulice T. Tekela a Ulice J. Slottu v Trnave
(Slovak Telekom, a.s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
umiestnenie rozvodov optickej siete verejnej elektronickej komunikácie a 6 skriniek PODB
v rámci stavby „INS_FTTH_TT_Trnava_Tekela Slottu“ na pozemkoch v k. ú. Trnava vo
vlastníctve mesta Trnava, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000,
na častiach parc. č.: 5671/76, 5671/92, 5676/3, 5676/13, 5676/14, 5676/36, 5680/11,
5680/18, 5680/514, podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom
v územnom konaní, spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava,
IČO: 35 763 469, formou dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení
za jednorazovú primeranú náhradu vo výške 2 965,74 eura (1 521,00 eur podľa dĺžky siete
viac ako 1000 metrov + 1 444,74 eura za 6 skriniek PODB), za podmienky umožnenia
pripokládky potrebného počtu chráničiek mestu Trnava, prípadne inému subjektu
založenému mestom, na základe osobitnej dohody na niektorých vybraných úsekoch
stavby, kde nie je už existujúce vedenie TOMNET a súčasne za podmienok, uvedených v
záväznom stanovisku mesta k územnému konaniu č. OÚRaK/33375-71202/2017/Hn z 25.
8. 2017.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie dohody
Termín: do 15.12.2017
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a predložiť
na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.01.2018
776
uznesenie
K umiestneniu telekomunikačnej stavby na pozemkoch mesta
v lokalite Prednádražie
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(Slovak Telekom, a.s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
umiestnenie rozvodov optickej siete verejnej elektronickej komunikácie a 13 skriniek pasívnych
optických
distribučných
boxov
PODB
v rámci
stavby
„INS_FTTH_Trnava_Prednádražie-KBV“, na pozemkoch v k. ú. Trnava vo vlastníctve
mesta Trnava, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, na častiach
parc. č.: 925/1, 1501/1, 1502/1, 1502/4, 1502/5, 1502/12, 1578, 1579/1, 1623/1, 1635/1,
1635/34, 1635/46, 1635/48, 1635/49, 1635/50, 1635/53, 1635/54, 1635/55, 1635/60,
1635/61, 1635/65, 1635/66, 1635/72, 1635/75, 1635/79, 1635/82, 1635/83, 1635/90,
1635/102, 1635/104, 1635/143, 1635/163, 1635/197, 1635/227, 1635/228, 1635/230,
8720/1, 8720/3, 8721, 8722/1, 8723, 8724, 8726, 8728/3, 8729/2, podľa projektovej
dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom v územnom konaní, spoločnosťou Slovak
Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469, formou dohody
o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti v súlade s § 66 zákona č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení za jednorazovú primeranú
náhradu vo výške 4 651,27 eura (1 521,00 eur podľa dĺžky siete viac ako 1000 metrov +
3 130,27 eura za 13 skriniek PODB),
za podmienok uvedených v záväznom stanovisku k územnému konaniu č. OÚRaK/3337663512/2017/Hn zo 17. 7. 2017, ktoré je v prílohe materiálu, vrátane dodržania podmienok
správcov dotknutých inžinierskych sietí.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie dohody
Termín: do 15.12.2017
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a predložiť
na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.01.2018
777
uznesenie
K úprave a rozšíreniu pôvodných vyrovnávacích schodov
pred bytovým domom na Ulici Hlboká č. 12, 13, 14 v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím častí pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava parc. č. 5671/6,
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, na úpravy existujúcich
vyrovnávacích schodov na pozemku parc. č. 5671/6 v rámci zmeny stavby pred
dokončením: „81 b. j. Hlboká 12, 13, 14, Trnava - obnova a zateplenie bytového domu“
v rozsahu: úpravy na vyrovnávacích betónových schodoch, pozostávajúce z rozšírenia
pôvodných vyrovnávacích schodov, rozšírenia a zväčšenia nástupnej plochy, vybudovania
oceľovej rampy a oceľového zábradlia, podľa dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom
konaní, s podmienkou, že zrealizovaná investícia zostane v majetku vlastníkov bytového
domu súpisné č. 5943.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
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zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva Bytovému družstvu so sídlom v Trnave,
Ulica Ludvíka van Beethovena 26, Trnava, správcovi bytového domu súpisné č. 5943 na
Ulici Hlboká č. 12, 13, 14 v Trnave
Termín: do 15.12.2017
778
uznesenie
K súhlasu s umiestnením káblových rozvodov NN
na Ulici Rázusova a na Námestí SNP v Trnave
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území Trnava parc. č.
8941 a parc. č. 8833/4, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000,
na umiestnenie nových káblových rozvodov NN stavebníka: Západoslovenská distribučná,
a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, podľa projektovej dokumentácie
odsúhlasenej stavebným úradom, za podmienky umožnenia pripokládky jednej chráničky
HDPE 40 pre potreby mestskej optickej siete TOMNET na základe osobitnej dohody,
pre účel vydania územného rozhodnutia.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva stavebníkovi
Termín: do 15.12.2017
779
uznesenie
K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie horúcovodu
na Ul. Františkánska a Štefánikova
(Trnavská teplárenská, a. s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov zapísaných vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 5000
- parc. č. 8814/3, 8813/1, 8813/8, 8813/9, 8813/11, 8812/1, na LV č. 11228 - parc. č.
8815/1 a na LV č. 12341 – parc. č. 95/1 na Ul. Františkánska a Štefánikova na uloženie
horúcovodných rozvodov, podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom
pre Výstavbu HV prípojky pre obytný súbor City Residence v Trnave, spoločnosti Trnavská
teplárenská, a.s., Coburgova 84, Trnava, IČO 36 246034.
2. Schvaľuje
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch
zapísaných vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 5000 - parc. č. 8814/3,
8813/1, 8813/8, 8813/9, 8813/11, 8812/1, na LV č. 11228 - parc. č. 8815/1 a na LV č.
12341 – parc. č. 95/1 na Ul. Františkánska a Štefánikova na uloženie horúcovodných
rozvodov, podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom pre Výstavbu HV
prípojky pre obytný súbor City Residence v Trnave, spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s.,
Coburgova 84, Trnava, IČO 36 246034, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť
na svojich pozemkoch uloženie horúcovodných rozvodov dĺžky do 500 m (asi 317 m) za
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odplatu 507 eur, podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom,
v prospech spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, Trnava, IČO 36 246034.
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 15.12.2017
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.01.2018
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
780
uznesenie
K predĺženiu prenájmu nebytových priestorov – výmenníkových staníc
/STEFE Trnava, s. r. o., Trnava/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predĺženie prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa
v bytových domoch a v iných nebytových objektoch, v k. ú. Trnava, označených ako:
Označenie VS
Uran 1
Saturn
Zátvor
Vodáreň
Na hlinách 18
Čulenova
Technické služby
Mestská športová hala
Rovná bazén
Jupiter 1
Jupiter 2
Tatrasklo – DS
Dolné bašty
Vajanského
Podjavorinská
Mestská poliklinika Starohájska
Hospodárska J

Súp. č. LV
3194
3200
1673
7178
5816
6904
6281
5126
576
1793
3616
3618
3618
243
189
247
6717
2547
6755
3609

7463
6751
6844
5000
5000
1005
2
5000
5000
5000
7251
7573
7413
7402
5000
5000
7350
6700
6795
5000
7140

Výmera
v m2
140,23
86,63
322,37
214,00
210,00
23,05
37,80
61,20
14,36
127,24
142,45
90,64
97,50
61,90
140,96
80,42
181,00
78,64
14

Orion
Hospodárska F
Hospodárska B
Študentská A
Študentská B
Študentská C
Študentská D
Študentská E
Poliklinika Prednádražie

3610
3601
3597
3588
3587
3584
5679
3582
3581
5906

6909
7347
7050
6482
7030
6600
6556
6657
6520
5000

127,24
102,08
101,84
19,27
31,49
32,76
33,74
90,99
31,86

obchodnej spoločnosti STEFE Trnava, 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. 2018 do 31. 12. 2018,
za nájomné určené dohodou spolu vo výške 97 268,71 eura/rok,
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 STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava, IČO:
36 277 215.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 4.4.2017 a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: 15.12.2017

781
uznesenie
K odpusteniu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena pre stavbu
„Polyfunkčný objekt Ulička“ na Ulici Zelený kríčok v Trnave
(inwest s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) odpustenie jednorazovej odplaty vo výške 15 700,00 eur schválenej uznesením č.
546/2017 MZ mesta Trnava z 28. februára 2017 za zriadenie časovo neobmedzeného
vecného bremena v prospech spoločnosti inwest s.r.o., Ulica Bernolákova 1, 917 01
Trnava, ktoré bude spočívať v tom, že Mesto Trnava strpí stavbu polyfunkčného objektu,
ktorý bude vybudovaný na pozemkoch v k. ú. Trnava, parc. č. 139/1, 139/6, 139/17, 139/18,
139/19, 139/20, 139/21 a 139/22,
b) úpravu schváleného uznesenia č. 546/2017 MZ mesta Trnava z 28. februára 2017 v
bode 1 a) schvaľovacej časti tak, že text „za jednorazovú odplatu vo výške 15 700,00 eur“
sa zmení na nový text „bezodplatne“.
2. Ukladá
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Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa
26.09.2017 a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.01.2018
782
uznesenie
K spolufinancovaniu projektu:
„Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v meste Trnava“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu „Vybudovanie cyklotrasy – Saleziánska ulica v meste Trnava“,
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mesta Trnava;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
najviac vo výške 19 852,28 eura;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
Termín: do 31.03.2018

783
uznesenie
K spolufinancovaniu projektu:
„Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v meste Trnava“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Prehodnotenie realizácie projektu „Vybudovanie cyklotrasy – Saleziánska ulica v meste
Trnava“ a jeho financovanie z iných zdrojov v prípade, že Riadiaci orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program neschváli žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre tento
projekt.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
spracovať materiál na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva po rozhodnutí
riadiaceho orgánu o neschválení projektu.
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784
uznesenie
K spolufinancovaniu projektu:
„Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste Trnava“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu „Vybudovanie cyklotrasy – Bučianska ulica v meste Trnava“,
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mesta Trnava;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
najviac vo výške 11 575,351 eura;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
Termín: do 31.03.2018

785
uznesenie
K spolufinancovaniu projektu:
„Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste Trnava“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Prehodnotenie realizácie projektu „Vybudovanie cyklotrasy – Bučianska ulica v meste
Trnava“ a jeho financovanie z iných zdrojov v prípade, že Riadiaci orgán pre Integrovaný
regionálny operačný program neschváli žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre tento
projekt.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
spracovať materiál na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva po rozhodnutí
riadiaceho orgánu o neschválení projektu.

786
uznesenie
K spolufinancovaniu projektu:
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Informačný a orientačný systém v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR Program 1 –
Obnovme si svoj dom na rok 2018, podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a
edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu pre projekt Informačný
a orientačný systém v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie
minimálne vo výške 5% v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, najviac vo
výške 2 300,00 eur; z celkových oprávnených nákladov na projekt 46 000,00 eur.;
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predložiť žiadosť o dotáciu so súhlasným stanoviskom Krajského pamiatkového
úradu SR podľa podmienok aktuálne vyhlásenej výzvy Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona
č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“).
Termín: do 25.11. 2017

787
uznesenie
K Informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených
a rozpracovaných od 27.9.2017 do 31.10.2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 27.9.2017
do 31.10.2017

788
uznesenie
K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
k termínu konania MZ 14.11.2017 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ
v intervale od 21.9.2017 do 25.10.2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu textu uznesení:
a1)
Uznesenie (orgán): MZ č. 545/2017
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Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome na Ul. gen. Goliana 57-62 v
Trnave
Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom v bode:
...“ 3. text „Špačinská cesta 62“ nahradiť textom „Ul. gen. Goliána
60“
17. text „Šxxxxxx“ nahradiť textom „Šxxxxxxx“
19. text „Ul. gen. Goliána 6“nahradiť textom „Ul. gen. Goliána 60“
a2)
Uznesenie (orgán): MZ č. 741/2017
Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava
vlastníkom bytov v bytových domoch na Ul. B. Smetanu 12 a
Poštová 24 v Trnave
Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom :
Text... „do výlučného vlastníctva Júlii Oxxxxxxxx, bytom
Bratislava,“ nahradiť textom... „do podielového spoluvlastníctva
Júlii Oxxxxxxxx, bytom Bratislava, a Radovanovi Jxxxxxxx, bytom
Sľažany, každému s podielom ½, spolu....“
a3)
Uznesenie (orgán): MZ č. 799/2014
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie distribučných
rozvodov a zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného
vecného bremena /Západoslovenská distribučná, a.s./
Navrhovaná zmena: V bode 2 sa za textom „8837/2“ dopĺňa text „8838, 709/1, LV č.
12341 ako parc. reg. C č. 655/1, LV č. 4 ako parc. reg. C č. 711/7“
a4)
Uznesenie (orgán MZ č. 420/2016 v znení MZ 519/2016 a MZ 649/2017
číslo/rok):
Názov uznesenia K zriadeniu vecného bremena na umiestnenie rozvodov elektriny
pre IBV Kamenný mlyn (Západoslovenská distribučná, a.s.)
Navrhovaná zmena: Vo schvaľovacej časti v bode 1. uznesenia sa nahrádza pôvodný
text:
„a)
zriadenie
a uloženie
elektroenergetických
zariadení
(elektrického vedenia nízkeho a vysokého napätia) v rozsahu podľa
geometrického plánu,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie
a akékoľvek
iné
stavebné
úpravy
elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, v rozsahu podľa
geometrického plánu“
novým textom:
„a)
zriadenie
a uloženie
elektroenergetických
zariadení
(podzemného káblového VN (22 kV) vedenia a podzemného
káblového NN (1 kV) vedenia),
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie
a akékoľvek
iné
stavebné
úpravy
elektroenergetických zariadení (podzemného káblového VN (22 kV)
vedenia a podzemného káblového NN (1 kV) vedenia) a ich
odstránenie“.
a5)
Uznesenie (orgán MZ č. 761/2014
číslo/rok):
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Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie rozvodov NN
a zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena
pre stavbu IBV Kamenný mlyn – II. a III. etapa
Navrhovaná zmena: V celom texte uznesenia sa nahrádza pôvodný text „IBV
Kamenný mlyn – II. a III. etapa“ novým textom „IBV Kamenný
mlyn – II. etapa“
a pôvodný text „umiestnenie inžinierskych sietí a s tým súvisiacich
užívateľských práv“ sa nahrádza novým textom:
„a)
zriadenie
a uloženie
elektroenergetických
zariadení
(podzemného káblového NN (1 kV) vedenia),
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie
a akékoľvek
iné
stavebné
úpravy
elektroenergetických zariadení (podzemného káblového NN (1 kV)
vedenia) a ich odstránenie,
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za
účelom výkonu povolenej činnosti a uvedených činností, v rozsahu
celých zaťažených nehnuteľností“.
a6)
Uznesenie (orgán): MZ č. 283/2012
Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.
č. 8399/93 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č.
6045 na Jiráskovej 23
Navrhovaná zmena: Zmena textu v schvaľovacej časti - nahradiť celý text novým
textom v bodoch:
...“9. podielu 6412/445725 do podielového spoluvlastníctva
vlastníkom bytu č. 9 Ing. Petrovi Gxxxxxxxx, PhD., v podiele 3/4
a Ing. Angelike Oxxxxxxx, v podiele 1/4, obaja bytom, Trnava,
spolu za cenu 0,86 eura",...
...“12. podielu 6483/445725 do podielového spoluvlastníctva
vlastníkom bytu č. 12 Jozefovi Sxxxxxxx v podiele ½, Zuzane
Sxxxxxxxx v podiele ¼ a Eve Sxxxxxxxx v podiele ¼, všetci bytom
Trnava, spolu za cenu 0,87 eura,
13. podielu 6483/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 13
Alexandre Šxxxxxxxx, bytom Trnava, za cenu 0,87 eura,“...
...“29. podielu 6503/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 30
Jánovi Sxxxxxxx, bytom Trnava, za cenu 0,87 eura,“...
...“34. podielu 4579/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 35
Petrovi Bxxxxxxxx, bytom Trnava, za cenu 0,55 eura,
41.
podielu 6503/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu č. 36 Erikovi Kxxxxxxxx, a Lucii
Kxxxxxxxx, obaja bytom Trnava, za cenu 0,87 eura,“...
...“40. podielu 4108/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 41
Zdene Sxxxxxxxx bytom, Trnava, za cenu 0,55 eura,
41. podielu 6503/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 42 Eve
Bxxxxxxxxxx, bytom Trnava, za cenu 0,87 eura,“...
...“44. podielu 6432/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 45
Petre Mxxxxxxxx, bytom Trnava, za cenu 0,86 eura,“...
...“47. podielu 6505/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 49
Mgr. Tomášovi Axxxxxxxxx, bytom Trnava, za cenu 0,87 eura,
... „50.podielu 6407/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 52
Deziderovi Mxxxxxxx , bytom Močenok, za cenu 0,86 eura,
51. podielu 4139/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 53 Jane
Šxxxxxxxx, bytom Trnava, za cenu 0,55 eura,“...
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...“55. podielu 6414/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 57
Matejovi Jxxxxxxx, bytom Trnava, za cenu 0,86 eura,“...
...“60. podielu 4128/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 62
Mgr. Jane Pxxxxxxxxxxx bytom Kalinovo, za cenu 0,55 eura,“...
...“63. podielu 4108/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 65
Barbore Fxxxxxxx, bytom Trnava, za cenu 0,55 eura,
64. podielu 6650/445725 do podielového spoluvlastníctva
vlastníkom bytu č. 66 Ivanovi Mxxxxxxx a Ivone Sxxxxxxxx, obaja
bytom Trnava, každému s podielom ½, spolu za cenu 0,89 eura,“...
...“67. podielu 6452/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 69
Ivanovi Dxxxxxxx, bytom Trnava, za cenu 0,86 eura,“...
...“70. podielu 6524/445725 do podielového spoluvlastníctva
vlastníkom bytu č. 72 Andrejovi Zxxxxxxx, bytom Trnava, podiel
1/6, Martine Kxxxxxxx, bytom Sokolovce, podiel 1/6, Daniele
Zxxxxxx, bytom Trnava, podiel ½ a 1/6, spolu za cenu 0,87
eura,“...
...“72. podielu 4115/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 74
Ľubomírovi Kxxxxx, bytom Trnava, za cenu 0,55 eura,“...
...“74. podielu 6439/445725 do podielového spoluvlastníctva
vlastníkom bytu č. 76 Alanovi Gxxxxxx, bytom, Vrbové, v podiele
a Simone Gxxxxxxxxx v podiele 1/2, bytom Hrnčiarovce nad
Parnou, spolu za cenu 0,86 eura,
75. podielu 4108/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 77 Anne
Mxxxxxxx, bytom Trnava, za cenu 0,55 eura,“...
a7)
Uznesenie (orgán): MZ č. 544/2017
Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku ...na Ul. Gen. Goliána 57-62
Navrhovaná zmena: 2. text „Čxxxxxx“ nahradiť textom „Čxxxxxxx“.
3. celý text nahradiť novým: „podielu 3405/618090 do vlastníctva
vlastníkovi bytu č. 7 Samuelovi Lxxxxxxxx, bytom Trnava, spolu
za cenu 0,68 eura“.
7. celý text nahradiť novým: „podielu 6701/618090 do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12
Patrikovi Bxxxxxxxx s manželkou Silviou, obaja bytom Trnava, za
cenu 1,33 eura“.
30. celý text nahradiť novým: „podielu 6701/618090 do
podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 47 každému
s podielom ½ Marekovi Mxxxxxxxxxx, Brezová pod Bradlom
a Nikole Hxxxxxxx, bytom Brezová pod Bradlom, spolu za cenu
1,33 eura“.
a8)
Uznesenie (orgán MZ č. 746/2017
číslo/rok):
Názov uznesenia Ku kúpe pozemkov pozdĺž Ulice gen. Goliána v Trnave
Navrhovaná zmena: V bode 1 uznesenia sa výraz „s tým, že v prípade zmeny“ nahrádza
výrazom „s výhradou, že v prípade zmeny“.
a9)
Uznesenie (orgán MZ č. 725/2017
číslo/rok):
Názov uznesenia K preložke elektrických rozvodov VN a NN na pozemkoch mesta na
Ulici Andreja Žarnova v Trnave
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Navrhovaná zmena: Vo schvaľovacej časti v bode 2. uznesenia sa na koniec prvého
odseku dopĺňa nový text:
„spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť na častiach
svojich pozemkov v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie
a akékoľvek
iné
stavebné
úpravy
elektroenergetických zariadení a ich odstránenie“.
2. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1) č. 674/2017
b2) č. 667/2017 body 5b, 5c
b3) č. 666/2017 body 5b, 5c
b4) č. 420/2016
b5) č. 510/2016
b6) č. 675/2017
b7) č. 681/2017
b8) č. 392/2016
b9) č. 678/2017
b10) č. 664/2017
b11) č. 671/2017
b12) č. 676/2017
b13) č. 683/2017
b14) č. 658/2017 2a
č. 658/2017 2c
b15) č. 659/2017 2a
č. 659/2017 2c

do 31.12.2017
do 31.12.2017
do 31.12.2017
do 31.12.2017
do 31.12.2017
do 31.12.2017
do 31.12.2017
do 31.12.2017
do 31.12.2017
do 31.12.2017
do 31.12.2017
do 31.12.2017
do 31.12.2017
do 31.01.2018
do 30.06.2018
do 31.01.2018
do 30.06.2018

3. Ruší
uznesenie MZ:
c1) č. 672/2017
4. Schvaľuje
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je
v intervale od 21.9.2017 do 25.10.2017.

789
uznesenie
K požiadavke vznesenej poslancom MZ pri prerokovávaní zmeny a doplnenia
organizačného zabezpečenia Vianočných trhov 2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zaslať Úradu pre verejné obstarávanie žiadosť o preverenie procesu verejného
obstarávania v súvislosti s akciou Vianočné trhy 2017
Termín: do 21.11.2017
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790
uznesenie
K zmene a doplneniu organizačného zabezpečenia Vianočných trhov 2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) Zrušenie časti uznesenia schváleného MZ č. 759/207 zo dňa 10. októbra 2017 bod 1.
písmeno a) ,, zmenu a doplnenie organizačného zabezpečenia Vianočných trhov 2017
(ďalej len VT 2017) v časti lokalita a rozmiestnenie stánkov“.
b) Presun kompetencií vo veci prideľovania, rozmiestňovania a počtu predajných miest
počas VT 2017 na Organizačnú skupinu VT 2017.
2. Ukladá
2.1 Riaditeľovi OS VT 2017
a) Zabezpečiť organizovanie VT 2017 v zmysle schváleného upraveného
Organizačného zabezpečenia a príslušných VZN.
Termín: počas VT 2017
Termín: ihneď

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Ivana Mudriková, PhD.
prednostka MsÚ

V Trnave 15.11.2017

23

