(1022 - 1048)
UZNESENIA
z 30. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2014 – 2018,
konaného 6. novembra 2018 v konferenčnej sále trnavskej radnice

1022
uznesenie
K schváleniu programu zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 6.11.2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
program zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 6.11.2018
zverejneného návrhu a hlasovaním schválenej zmeny návrhu programu

v zmysle

1023
uznesenie
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 504,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 455 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 504, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 455 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava.
Termín: do 15.11.2018
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1024
uznesenie
K rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019
a viacročný rozpočet na roky 2019 - 2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnava k rozpočtu mesta Trnava na rok 2019
a viacročnému rozpočtu na roky 2019 - 2021
b) stanovisko Finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019
2. Schvaľuje
a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2019 s úpravou:
- vo výdavkovej časti v programe 11 Kultúra, 11.1.1.2 Dotácie doplniť dotáciu
vo výške 6 000 eur pre Trnavskú hudobnú spoločnosť, o. z.
- v príjmovej časti III PODIELOVÉ DANE navýšiť položku podiel na výnose dane
z príjmov fyzických osôb o 6 000 eur
b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2019 – 2021 so záväznosťou rozpočtu
podľa písmena a)
c) rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava na roky 2019 – 2021
so záväznosťou rozpočtu na rok 2019
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Základnej umeleckej školy M. Schneidera -Trnavského

1025
uznesenie
K predaju pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou
v lokalite ulíc Hospodárska - Kollárova v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v lokalite ulíc
Hospodárska - Kollárova, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, v k. ú. Trnava, zastavaná
plocha, parc. č. 887/5 s výmerou 21 m2, do výlučného vlastníctva vlastníkovi garáže Mgr.
Petrovi Kxxxxxxxx, nar.xxxxxx, bytom Trnava, xxxxxx, za cenu spolu 420,- eur s tým, že
kupujúci uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod
nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlého pozemku, ktorý svojim umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: 15.11.2018
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b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31.03.2019
1026
uznesenie
K ponuke na odpredaj pozemkov na Bratislavskej ceste v Trnave
(Ing. Šefčíková PhD. – likvidátor majetku TTKS, s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu pozemkov v katastrálnom území mesta Trnava, parcely registra „C“ č. 9076/13 o
celkovej výmere 1700 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a parcela č. 9076/14
o celkovej výmere 1480 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísané v katastri
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 843 do vlastníctva mesta Trnava za kúpnu cenu 5,- eur/m2,
spolu 3180 m2 za 15 900,- eur.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 20.11.2018
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 15.12.2018

1027
uznesenie
Ku kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou
„Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/2 na pozemkoch v k. ú. Trnava:
- parcela reg. KN C č. 9040/8 zastavané plochy o výmere 75 m2 zapísaná LV č. 4216
- parcela registra KN C č. 10590/66, orná pôda o výmere 93 m2, oddelená z parcely reg. KN
C č. 10590/40 orná pôda o výmere 207 m2 zapísanej na LV 4216,
- parcela registra KN C č. 10582/11, zastavané plochy o výmere 19 m2, oddelená z parcely
reg. KN E č. 1585/2 orná pôda o výmere 12831 m2 zapísanej na LV 4216,
- parcela registra KN C č. 9040/13, zastavané plochy o výmere 10 m2, oddelená z parcely
reg. KN E č. 1585/1 orná pôda o výmere 1564 m2 zapísanej na LV 4216,
- parcela registra KN C č. 9040/16, zastavané plochy o výmere 38 m2, oddelená z parcely
reg. KN E č. 1585/1 orná pôda o výmere 1564 m2 zapísanej na LV 4216,
podľa geometrického plánu č. 88/2017 vypracovaného dňa 25.08.2017, úradne overeného
Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom pod č. 1558/2017 dňa 15.11.2017,
od Ing. Denisy Hxxxxxxxxx, rod. Mxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxxx, 2372
Giesshübl, Rakúska republika, do majetku Mesta Trnava za dohodnutú jednotkovú cenu 6
eur /m2 zastavaného pozemku, t. j. celkom 705 eur za výmeru 117,5 m2 pripadajúcu na
spoluvlastnícky podiel ½ z celkovej výmery 235 m2,
3

za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre stavbu „Prepojenie cyklotrasy
Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince“.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
Termín: do 30.11.2018
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, vrátane súhlasu vlastníka s vyňatím ornej pôdy
z PPF a súhlasu so zápisom geometrického plánu do katastra nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.01.2019
c) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 60 dní od kolaudácie stavby

1028
uznesenie
K bezodplatnému prevodu nehnuteľností do majetku mesta
medzi Ulicami Spartakovská a Konštantína Čulena v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
bezodplatný prevod pozemkov v k. ú. Trnava parc. reg. C č. 5670/1 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1316 m2 a parc. reg. C č. 5671/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
2811 m2 zapísané na LV č. 11271 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Okresného
úradu v Trnave do vlastníctva Mesta Trnava v zmysle § 8a ods. 10 zákona č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave, odboru právnemu a majetkovému
doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva Okresnému úradu v Trnave
Termín: do 15.11.2018

1029
uznesenie
K zámene pozemkov v k. ú. Modranka
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zámenu pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. Modranka
parc. reg. C č. parc. č. 363/4 – zastavané plochy s výmerou 88 m2,
za spoluvlastnícky podiel 1/2 na častiach pozemkov spolu s výmerou 157 m2 v k. ú. Trnava
zapísaných na LV č. 6176 parcely registra "E" č. 1120/1, 1120/101 a na LV č. 6175 parcely
registra "E" č. 1120/102, 1120/202, oddelených geometrickým plánom č. 37/2015 ako parc.
reg. "C" č. 9085/54 s výmerou 45 m2, parc. reg. "C" č. 10102/333 s výmerou 15 m2, parc. reg.
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"C" č. 6511/294 s výmerou 1 m2, parc. reg. "C" č. 6511/292 s výmerou 33 m2, parc. reg. "C" č.
6511/293 s výmerou 4 m2, parc. reg. "C" č. 9085/55 s výmerou 59 m2, t. j. spolu výmera
pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1/2 je 78,50 m2, od Vladimíra Ďxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx,
bytom xxxxxxxxxx, Trnava, pričom cena pozemkov je určená dohodou v rovnakej výške,
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.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok pred nehnuteľnosťou
vo vlastníctve Vladimíra Ďxxxxxxxx, ktorý je už niekoľko rokov oplotený, svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve Vladimíra Ďxxxxxxx na rohu Ul.
Topoľovej a Jarnej v Modranke a mesto zámenou pozemkov získa časti pozemkov pod časťou
chodníka a cyklochodníka Zelenečská – Hraničná popri Trnávke.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31.01.2018

1030
uznesenie
K zriadeniu vecných bremien v lokalite od Zavarského
(TOP Development, a. s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zrušenie uznesenia MZ č. 415/2016 v bode 3c) - po uložení rozvodov uzatvoriť zmluvu
o zriadení vecného bremena so spol. TT Dev, s.r.o.
2. Schvaľuje
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v povinnosti
mesta strpieť existujúce siete v prospech vlastníka sietí - vodovodu, splaškovej a dažďovej
kanalizácia - Top Development, a. s., so sídlom Františkánska 4, Trnava, IČO 35 899 140:
- na pozemku parc. č. 10080/17 podľa geometrického plánu č. 124/2018 za odplatu vo výške
205,44 eura za každú sieť, t. j. spolu 410,88 eura;
- na pozemkoch parc. č. 10555/21 a 10555/22 podľa geometrického plánu č. 122/2018 za
odplatu vo výške 205,44 eura za každú sieť, t. j. spolu 410,88 eura;
t. j. spolu odplata za všetky siete 821,76 eura
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti
Termín : do 30. 11. 2018
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava
a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín : do 31. 1. 2019
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1031
uznesenie
K zriadeniu vecných bremien v lokalite od Zavarského
(TMT Energy, a. s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v povinnosti
mesta strpieť existujúce siete v prospech vlastníka sietí – NN a VN elektro rozvodov a STL
plynovodu - TMT Energy, a. s., so sídlom Františkánska 4, Trnava, IČO 47 474 238:
- na pozemku parc. č. 10080/17 podľa geometrického plánu č. 124/2018 za odplatu vo výške
205,44 eura za každú sieť, t. j. spolu 410,88 eura;
- na pozemkoch parc.10555/21 a 10555/22 - každá sieť podľa geometrického plánu č.
122/2018 za odplatu vo výške 205,44 eura za každú sieť, t. j. spolu 616,32 eura;
- na pozemku parc. č. 10080/41 - STL plynovod a NN prípojka, podľa geometrického plánu
č. 123/2018 za odplatu vo výške 308,15 eura za NN prípojku a 205,44 eura za STL plynovod,
t. j. spolu odplata za všetky siete 1540,79 eura.
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti
Termín: do 30. 11. 2018
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava
a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31. 1. 2019

1032
uznesenie
K súhlasu k využitím pozemkov na uloženie plynovodu pre stavbu
„Komerčno – podnikateľská zóna, Trnava Mikovíniho – Zelenečská“
(ISLAND, s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území Trnava parcely
registra „C“ č. 6511/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2205
m2, parcela č. 8381/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1937
m2, parcela č. 10548/3, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 1009 m2, parcela č.
10548/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 862 m2 a pozemku
parcela registra „E“ č. 1125/3, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 125 m2,
na umiestnenie navrhovaného plynovodu pre stavebníka: ISLAND, s.r.o., Strojárenská 1C,
917 02 Trnava, IČO: 47 206 705, podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným
úradom pre stavbu "Komerčno- podnikateľská zóna Trnava Zelenečská - Mikovíniho ulica",
pre účel vydania územného rozhodnutia.
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Mestské zastupiteľstvo súhlasí s použitím mestských pozemkov, za podmienky, že stavba
musí byť priestorovo a časovo koordinovaná s pripravovanými investičnými akciami mesta
Trnava:
- Rekonštrukcia mosta a časti MK Mikovíniho, od kruhovej križovatky po most
- Rekonštrukcia MK Mikovíniho od mosta po Priemyselnú ulicu
- Cyklochodník Zelenečská – Hraničná popri Trnávke
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva stavebníkovi
Termín: do 30.11.2018

1033
uznesenie
K súhlasu s použitím pozemku na zriadenie vjazdu k rodinného domu
na Ulici Zdenky Schellingovej v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava na Ulici Zdenky Schellingovej v Trnave, parcely reg.
C č. 4021/813 orná pôda o výmere 3363 m2, zapísanej vo vlastníctve mesta Trnava na LV č.
5000 ako parc. reg. E č. 1502/128 o výmere 23487 m2, na zriadenie vjazdu k rodinného domu
na adrese Ulica Jána Hlubíka 6942/40 v Trnave, ktorý je postavený na pozemkoch parc. č.
4591/4 (záhrada o výmere 219 m2) a parc. č. 4591/5 (zast. plocha a nádvorie o výmere 181
m2) zapísaných vo vlastníctve Kataríny Kxxxxxxx, rod. xxxxxxxx, nar. xxxxxxx a Stanislava
Kxxxxxx, nar. xxxxxxx, obaja bytom Ulica xxxxxxx, Trnava, na LV č. 4124, ako stavebníkov,
za nasledovných podmienok:
- stavebníci sú povinní predložiť k povoleniu na zriadenie vjazdu zjednodušenú dokumentáciu
stavebných úprav, ku ktorým realizáciou vjazdu príde na parcele č. 4021/813.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
doručiť uznesenie stavebníkom
Termín: do 30.11.2018

1034
uznesenie
K súhlasu s použitím pozemkov na výstavbu inžinierskych sietí pre stavbu „Bytový
dom s občianskou vybavenosťou“ na Ulici Hattalova v Trnave
(LEVAN Trnava, s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava na Ulici Hattalova v Trnave, pre účely
vydania územného rozhodnutia, a to:
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-

-

-

pozemku parc. reg. C č. 8959 (bez LV) v právnom stave ako časť parc. reg. E č. 1240/59
vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaný na LV 5000, na umiestnenie 2 x VN kábla,
pozemku parc. reg. C č. 8959 (bez LV) v právnom stave ako časť parc. reg. E č. 1240/27
vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaný na LV 11228, na vybudovanie horúcovodnej
šachty a prípojky,
pozemku parc. reg. C č. 8958/1 (bez LV) v právnom stave ako časť parc. reg. E č. 1263/1
vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaný na LV 5000, na vybudovanie optického kábla –
prípojky,
pozemku parc. reg. C č. 8959, (bez LV) v právnom stave ako časť parc. reg. E č. 1240/27
vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaný na LV 11228, na vybudovanie prípojky
kanalizácie,

pre stavbu „Bytový dom s občianskou vybavenosťou“ podľa projektovej dokumentácie
odsúhlasenej stavebným úradom, spoločnosti LEVAN Trnava, s.r.o. IČO: 36 223 280, so
sídlom Hattalova 1, 917 00 Trnava ako stavebníkovi, za nasledujúcej podmienky:
- novú skriňu PRIS-6 osadiť na pozemku mesta v súlade so Zásadami hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta §14 bod 4 v dotyku s fasádou budovy alebo s oplotením v
prípade, ak ju nie je možné osadiť na pozemku stavebníka. Konkrétne riešenie osadenia PRIS
6 musí byť doriešené v stupni pre územné rozhodnutie.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva stavebníkovi
Termín: do 30.11.2018

1035
uznesenie
K súhlasu s použitím pozemkov k územnému rozhodnutiu pre stavbu
„Trnava – polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná“
(RENNTAX, a. s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava parcely reg. „C“ č. 268/2 zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 95 m2, zapísaná v katastri nehnuteľností na LV 5000, parcela
č. 269 záhrada o celkovej výmere 301 m, zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č.
5000, parcela č. 261/2 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 87m2, zapísaná
v katastri nehnuteľností na LV 4, parcela č. 261/3 zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 65 m2, zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 4 na umiestnenie stavby pre
stavebníka RENNTAX, a. s., A. Žarnova č. 1, 917 02 Trnava, IČO: 44 032 129, podľa
projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom pre stavbu „Trnava – polyfunkčný
súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná“, pre účely vydania územného rozhodnutia.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva stavebníkovi
Termín: do 30.11.2018
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1036
uznesenie
K výpožičke pozemku na vybudovanie schodíka
k objektu Štefánikova č. 3 v Trnave
(Trnka Investments, spol. s r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s vybudovaním schodíka k prevádzke pekárne na časti pozemku parcela registra „C“ č.
8814/3 o výmere 0,534 m2 (rozmer schodíka 1,78 m x 0,30 m pred objektom Štefánikova č. 3
v Trnave) vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného v katastri nehnuteľností v katastrálnom
území mesta Trnava na liste vlastníctva č. 5030, spoločnosti Trnka Investments, spol. s r.o.,
Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava, IČO: 46 191 682, podľa dokumentácie schválenej
stavebným úradom
2. Schvaľuje
výpožičku časti pozemku parcela registra „C“ č. 8814/3 o výmere 0,534 m2 (rozmer schodíka
1,78 m x 0,30 m pred objektom Štefánikova č. 3 v Trnave) vo vlastníctve mesta Trnava,
zapísaného v katastri nehnuteľností v katastrálnom území mesta Trnava na liste vlastníctva č.
5030, spoločnosti Trnka Investments, spol. s r.o., Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava, IČO:
46 191 682, na dobu neurčitú od 01.01.2019
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.01.2019

1037
uznesenie
K prenájmu pozemkov pod cyklochodníkom Park J. Kráľa
- cesta k depu od ŽSR
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
prenájom častí pozemkov vo vlastníctve SR – Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8,
Bratislava, , IČO: 31 364 501. zapísaných na LV č. 11249 v k. ú. Trnava geometrickým plánom
č. 34/2018 oddelených:
- z parc. reg. C č. 9090/19 – zastavané plochy s výmerou 28340 m2 ako parc. č. 9090/27 s
výmerou 122 m2,
- z parc. reg. C č. 9090/22– zastavané plochy s výmerou 6588 m2 ako parc. č. 9090/30 s
výmerou 266 m2, parc. č. 9090/32 s výmerou 110 m2
- z parc. reg. E č. 1928/2 – orná pôda s výmerou 710 m2 ako parc. č. 10140/10 s výmerou
30 m2,
s celkovou výmerou 528 m2, na dobu neurčitú od právoplatnosti zmluvy za cenu 0,22
eur/m2/rok bez dane z pridanej hodnoty (DPH) s tým, že DPH bude fakturovaná podľa platných
právnych predpisov. Ročné nájomné za 528 m2 pozemkov vrátane DPH je spolu 139,39 eura,
pričom prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranného zvýšenia nájomného formou
písomného oznámenia o zvýšení nájomného za predmet nájmu v závislosti od úrovne inflácie
jedenkrát ročne.
9

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.12.2018

1038
uznesenie
K prenájmu ornej pôdy v k. ú. Zavar
(Poľnohospodárske družstvo Zavar)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) priamy prenájom časti pozemku v k. ú. Zavar zapísaného na LV č. 2551 parc. reg. C č.
240/279 – orná pôda s výmerou 1205 m2, Poľnohospodárskemu družstvu Zavar, IČO
00208451, so sídlom Mlynská 8, Zavar, na poľnohospodárske účely za cenu nájmu 0,025
eur/m2/rok, t. j. spolu za cenu 30,13 eura/rok, platnú pre rok 2018, počnúc rokom 2019
upravovanú o oficiálne oznámené % inflácie, na dobu určitú 10 rokov od 1.1.2018 do
31.12.2027.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje
priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného
zreteľa, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Poľnohospodárske družstvo Zavar
obhospodaruje pozemok, na ktorom je trasované vzdušné vedenie VVN 110 kV s 20 m
ochranným pásmom od krajného vodiča na obidve strany, užíva aj okolité pozemky iných
vlastníkov v danej lokalite v k. ú. Zavar a tento pozemok je pre mesto Trnava inak nevyužiteľný.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť nájomnú zmluvu na prenájom poľnohospodárskej pôdy a predložiť primátorovi mesta
na podpis.
Termín: do 31. 1. 2019

1039
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

Súp. č.

LV

3194
3200
1673

7463
6751
6844

Výmera
v m2
140,23
86,63
10

Zátvor
Vodáreň
Na hlinách 18
Čulenova
Technické služby
Športová hala Slávia
Rovná bazén
Jupiter 1
Jupiter 2
Tatrasklo – DS
Dolné Bašty
Vajanského
Podjavorinská
Mestská poliklinika
Starohájska
Hospodárska J
Orion
Hospodárska F
Hospodárska B
Študentská A
Študentská B
Študentská C
Študentská D
Študentská E
Poliklinika Prednádražie

7178
5816
6904
6281
5126
576
1793
3616
3618
3618
243
189
247
6717
2547
6755

5000
5000
10052
5000
5000
5000
7251
7573
7413
7402
5000
5000
7350
6700
6795
5000

322,37
214,00
210,00
23,05
37,80
61,20
14,36
127,24
142,45

3609
3610
3601
3597
3588
3587
3584
5679
3582
3581
5906

7140
6909
7347
7050
6482
7030
6600
6556
6657
6520
5000

78,64
127,24
102,08
101,84
19,27
31,49
32,76
33,74
90,99

90,64
97,50
61,90
140,96
80,42
181,00

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 01. 01. 2019 do 31. 12.
2019, za nájomné určené dohodou spolu vo výške 97 268,71 eur/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 tepelnotechnické 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 č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 04. 04. 2017 v znení
dodatku č. 1 a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 15.12.2018

1040
uznesenie
K správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť
14. 8. 2018, 18. 9. 2018 a 16. 10. 2018
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli dňa 14. 8. 2018, 18. 9. 2018
a 16. 10. 2018 prerokované na zasadnutí majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na
schválenie do Mestského zastupiteľstva mesta Trnava resp. Mestskej rady mesta Trnava –
zaujala nesúhlasné stanovisko.

1041
uznesenie
K prenájmu nebytových priestorov
v objekte na ulici Mozartova 10
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy nájom nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 5687, na parcele parcelné číslo
1634/34, na Ulici Mozartova 10 v Trnave, na prízemí a 1. poschodí budovy bývalej základnej
školy o výmere 583,75 m², nájomcovi Dominika Chorvatovičová, Ulica Francisciho 1543/9,
917 01 Trnava, IČO: 50 445 774
za účelom výučby a rozvoja pohybových zručností detí a tiež zriadenia tanečného
a pohybového štúdia Crazy Family pre deti, dorast a dospelých,
za ponukovú cenu, ktorá je rovnaká ako nájomné v zmysle VZN č. 456:
miestnosť č. 68 (WC muži)
14,30 m2 x 10,01 eura/m2/rok
143,14 eura
miestnosť č. 69 (trieda)
76,30 m2 x 16,54 eura/m2/rok
1 262,00 eura
miestnosť č. 70 (trieda)
58,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok
959,32 eura
miestnosť č. 71 (trieda)
58,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok
959,32 eura
miestnosť č. 72 (trieda)
29,90 m2 x 16,54 eura/m2/rok
494,55 eura
miestnosť č. 73 (WC ženy)
20,40 m2 x 10,01 eura/m2/rok
204,20 eura
chodba na 1. poschodí
45,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok
450,45 eura
spojovacia chodba na 1. poschodí 135,50 m2 x 10,01 eura/m2/rok
1 356,36 eura
schodisko
10,85 m2 x 10,01 eura/m2/rok
108,61 eura
2
2
spoločné priestory na prízemí
135,50 m x 10,01 eura/m /rok
1 356,36 eura
Spolu
583,75 m²
7 294,30 eura/rok
Spolu suma k úhrade.......................................................................... 7 294,30 eura/rok
na dobu neurčitú po predložení notárskej zápisnice od 01.12.2018 s výpovednou lehotou 1
mesiac bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu ako prípad hodný
osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe.
2. Ukladá
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.,
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Termín: 30.11.2018
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1042
uznesenie
K návrhu na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava pre:
Júliu Vxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, trvale bytom Ulica xxxxxxxxxxx, Trnava na nájom 2-izbového
bytu č. 25, 1.podlažie, ktorý sa nachádza na Ulici A. Kubinu 3194/6 v Trnave na dobu určitú 1
rok od 01.01.2019 do 31.12.2019,
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §4 bod 4, písm. r Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený
v platnom znení (musí byť schválená 3/5 väčšinou poslancov). Dôvod hodný osobitného
zreteľa je uvedený v dôvodovej správe.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom bytu a predložiť ho primátorovi
mesta na podpis.
Termín: do 30.11.2018
b) zaslať uznesenie správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska
71/16, Trnava.
Termín: do 30.11.2018

1043
uznesenie
K návrhu na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava pre:
Martinu Rxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytom Bučany na nájom 3-izbového služobného
bytu, ktorý sa nachádza na Ulici Ludvika van Beethovena 5802/16 v Trnave na dobu určitú do
31.01.2019, počas trvania pracovného pomeru v Základnej škole s materskou školou, Ulica
Jána Bottu 2780/27 v Trnave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §4 bod 4, písm.
r Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý
bol mestu zverený v platnom znení (musí byť schválená 3/5 väčšinou poslancov). Dôvod
hodný osobitného zreteľa je uvedený v dôvodovej správe.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom služobného bytu a predložiť ho
primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 30.11.2018
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b) zaslať uznesenie Základnej škole s materskou školou, Ulica Jána Bottu 2780/27, Trnava.
Termín: do 30.11.2018

1044
uznesenie
K spolufinancovaniu projektu
„Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu „Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica, dvor A“,
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
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 vo
výške 13 195,14 eur;

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 dňa uzatvorenia hodnotiaceho kola
Pre rok 2019 sú termíny uzatvorenia hodnotiaceho kola stanovené nasledovne: 9.1.2019,
následne každé 3 mesiace až do uzavretia výzvy riadiacim orgánom; presné termíny určí
riadiaci orgán v roku 2019.

1045
uznesenie
K informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených
a rozpracovaných od 26.9.2018 do 23.10.2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 26.9.2018
do 23.10.2018.
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1046
uznesenie
K plánu kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2019
2. Poveruje
Hlavného kontrolóra mesta
na vykonanie kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

1047
uznesenie
K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
k termínu konania MZ 6.11.2018 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ
v intervale od 20.9.2018 do 17.10.2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu textu uznesení:
a1)
Uznesenie (orgán MZ č. 542/2013
číslo/rok):
Názov uznesenia Uznesenie k nájmu nebytových priestorov objekt V JAME č. 3,917 01
TRNAVA
pre: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Navrhovaná zmena: Nahradiť text „6.633,68 m2“ .. textom 5.589,99 m2“ ...,
ruší sa text „okrem priestorov materskej školy o výmere 664,78 m 2 a
služobného bytu o výmere 75,11 m2“,
nahradiť text „65.000,- eur“ ... textom 54.763,72,- eur“ ,
a2)
Uznesenie (orgán MZ č. 959/2018
číslo/rok):
Názov uznesenia Kúpa pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská - Hraničná ...
Navrhovaná zmena: V bode 3 písmeno k) text ...“90/192 za cenu 106 220,06
eura“...nahradiť textom...“ 72/192 za cenu 84 976,05 eura“...

a3)
Uznesenie (orgán MZ č. 963/2018
číslo/rok):
Názov uznesenia Kúpa pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská - Hraničná
Navrhovaná zmena: V bode 1. text ...“1998 m2“...nahradiť textom...“915 m2“...
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a4)
Uznesenie (orgán MZ č. 1013/2018 zo dňa 9. októbra 2018
číslo/rok):
Názov uznesenia K zriadeniu vecného bremena na umiestnenie rozvodov plynu
v rámci výstavby okružnej križovatky na Trstínskej ceste (HORNEX,
a. s. Bratislava)
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 1.
sa ruší text:
„ktorú uhradia investori stavby, pre ktorú sa preložka realizovala,
ktorými sú spoločnosti FORESPO CITY TRNAVA a. s., IČO:
50017616 so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava a HORNEX,
a.s. so sídlom Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35802570, vrátane
ostatných nákladov spojených s vkladom vecného bremena do
katastra nehnuteľností, a to každý v ½.“
a nahrádza sa nasledujúcim textom:
ktorú uhradí investor stavby, spoločnosť HORNEX, a.s. so sídlom
Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35802570, pre ktorú sa preložka
realizovala, vrátane ostatných nákladov spojených
s vkladom
vecného bremena do katastra nehnuteľností”

a5)
Uznesenie (orgán MZ č. 51/2015
číslo/rok):
Názov uznesenia K preložke NTL plynového rozvodu budovaného v rámci stavby
Rekonštrukcia mostu na Ulici Radlinského v Trnave
Navrhovaná zmena: Zrušiť bod č. 1 v celom rozsahu a to „1. Schvaľuje zriadenie
bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena
v prospech SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy č. 44/b, Bratislava, IČO
35 910 73 spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na
pozemku v k. ú. Trnava, zapísanom na LV č. 5000 ako parc. č. 8806/2
umiestnenie NTL plynového potrubia a podzemnej doregulačnej
stanice plynu.“
Zrušiť bod č. 3 odst. a) v celom rozsahu a to „pripraviť zmluvu o
zriadení vecného bremena v zmysle bodu 1 tohto uznesenia Termín:
do termínu kolaudácie SO 05 - Preložka plynového potrubia“
a6)
Uznesenie (orgán MZ č. 882/2018
číslo/rok):
Názov uznesenia K výpožičke pozemkov na Ulici V. Clementisa a na Ulici Hlboká
v Trnave pre polopodzemné kontajnery (FCC Trnava, s.r.o.)
Navrhovaná zmena: V bode 1 sa text „výpožičku častí pozemku parc. č. 5671/6 vo vlastníctve
mesta Trnava, zapísaného v katastri nehnuteľností v katastrálnom
území Trnava na liste vlastníctva č. 5000, spoločnosti FCC Trnava,
s.r.o., so sídlom Priemyselná 5, Trnava, IČO: 31 449 697, na dobu
neurčitú, pre vybudovanie a prevádzkovanie stojísk polopodzemných
kontajnerov na komunálny a triedený odpad v meste Trnava: na Ulici
V. Clementisa (or. č. 16), na Ulici V. Clementisa (or. č. 19), na Ulici
Hlboká (or. č. 9), na Ulici Hlboká (or. č. 15), na Ulici Hlboká (or. č. 18),
s výmerou, ktorá bude určená podľa projektu jednotlivých stojísk,
odsúhlaseného odbornými útvarmi mestského úradu pred uzatvorením
zmluvného vzťahu“ mení v celom rozsahu za text „výpožičku pozemkov
vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných v katastri nehnuteľností
v katastrálnom území Trnava na liste vlastníctva č. 5000: časti parcely
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č.: 5671/6, s výmerou 24,4 m² na Ulici V. Clementisa (stojisko č. 8, or.
č. 16), častí parciel č.: 5671/6 a 5671/183 s výmerou 21,8 m² na Ulici
V. Clementisa (stojisko č. 9, or. č. 19), časti parcely č.: 5671/6,
s výmerou 24,9 m2 + prístupová plocha 10,3 m² na Ulici V. Clementisa
(stojisko č. 10, or. č. 24), časti parcely 5671/6 s výmerou 23,9 m2 +
prístupová plocha 4,8 m² na Ulici Hlboká (stojisko č. 11, or. č. 20), časti
parcely č. 5671/6 s výmerou 23,9 m2 + prístupová plocha 4,8 m² na Ulici
Hlboká (stojisko č. 13, or. č. 11), podľa projektu odsúhlaseného
odbornými útvarmi mestského úradu, spoločnosti FCC Trnava, s.r.o.,
so sídlom Priemyselná 5, Trnava, IČO: 31 449 697, na dobu neurčitú,
pre
vybudovanie
a prevádzkovanie
stojísk
polopodzemných
kontajnerov na komunálny a triedený odpad v meste Trnava.“
a7)
Uznesenie (orgán MZ č. 257/2015 v znení 360/2018, 378/2016, 403/2016
číslo/rok):
Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku... na Ul. Hlbokej 12,13,14
Navrhovaná zmena: Zmena textu - v schvaľovacej časti nahradiť text v bodoch:
3. celý text nahradiť textom "podielu 6833/449524 do vlastníctva
vlastníkovi bytu č. 3 Tomášovi Kxxxxxxxxx, Trnava, za cenu 1,15 eura"
7. celý text nahradiť textom "podielu 2900/449524 do vlastníctva
vlastníkovi bytu č. 8 Denise Mxxxxxx, Trnava, za cenu 0,49 eura"
21. celý text nahradiť textom "podielu 3028/449524 do vlastníctva
vlastníkovi bytu č. 23 Miroslavovi Fxxxxxxxxxx, Trnava, za cenu 1,19
eura"
50. celý text nahradiť textom "podielu 6778/449524 do vlastníctva
vlastníkovi bytu č. 55 Mgr. Kataríne Lxxxxxxxxxx, Trnava, za cenu 1,15
eura"
52. celý text nahradiť textom "podielu 6913/449524 do vlastníctva
vlastníkovi bytu č. 57 Márii Dxxxxxxxxxxx, Trnava, za cenu 1,16 eura"
68. text „75“ sa nahrádza textom „74“
71. celý text nahradiť textom "podielu 5910/449524 do vlastníctva
vlastníkovi bytu č. 77 Eve Sxxxxxxxxxxxx, Trnava, za cenu 0,49 eura"
73. podielu 6930/449524 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom
bytu
č.
79
Dušanovi
Bxxxxxxxxx
podiel
½,
Agnese
Gxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Trnava podiel ¼ a Ľubici Bxxxxxxxxxx, Trnava
podiel 1/4
a8)
Uznesenie (orgán MZ č. 384/2012 v znení 443/2016
číslo/rok):
Názov uznesenia K predaju pozemku a súhlas s použitím pozemku na výstavbu
parkovacích miest pri Olympii – Mina Livsmedel, s.r.o., so sídlom
Radlinského 1, Trnava
Navrhovaná zmena: Zmena textu - v schvaľovacej časti nahradiť text v bode 1.:
Text „404/206“ nahradiť textom „43/2016“

2. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1) č. 958/2018
b2) č. 959/2018
b3) č. 715/2017

do 31.10.2018
do 30.06.2019
do 31.12.2018
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b4) č. 832/2018
b5) č. 920/2018
b6) č. 941/2018
b7) č. 938/2018
b8) č. 939/2018
b9) č. 831/2018

do 31.12.2018
do 31.12.2018
do 31.12.2018
do 31.12.2018
do 31.12.2018
do 31.12.2018

3. Schvaľuje
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je
v intervale od 20.9.2018 do 17.10.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Potvrdilo
hlasovaním 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov platnosť uznesenia MZ č. 995 zo
7. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, konaného 3.
októbra 2018 s textom:
K prerokovaniu aktuálneho súdneho sporu Mesta Trnava
so spoločnosťami City – Arena, a. s. a City-Arena PLUS, a. s.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Konštatuje, že
a) v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je oprávnenie na nakladanie s majetkom mesta,
schvaľovanie najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto majetku a kontrola
hospodárenia s ním vyhradená výlučne mestskému zastupiteľstvu,
b) uznesenie č. 400/2012 k majetkovoprávnemu usporiadaniu Mestského štadióna Antona
Malatinského (Projekt CITY ARENA) bolo schválené počtom hlasov 31 z 31 členov
mestského zastupiteľstva,
c) rozhodnutie o kolaudácii rekonštrukcie Mestského štadióna Antona Malatinského ako aj
preberací protokol k jeho technickému zhodnoteniu podpísal v roku 2015 za mesto
Trnava osobne JUDr. Peter Bročka, LL.M. bez pripomienok,
d) kroky JUDr. Petra Bročku, LL.M. smerujúce k podaniu žaloby o určenie vlastníckych práv
k pozemkom voči spoločnostiam City-Arena, a.s. a City-Arena PLUS, a.s. neboli
predmetom rokovania mestského zastupiteľstva a neboli ani s mestským
zastupiteľstvom konzultované,
e) podaním žaloby porušil JUDr. Peter Bročka, LL.M. ustanovenie bodu 12.2 kúpnej zmluvy,
ktorá zakotvuje povinnosť zmluvných strán urovnať prípadné vzájomné spory
vyplývajúce zo zmluvy prednostne formou vzájomných rokovaní,
f) žaloba JUDr. Petra Bročku, LL.M. o určenie vlastníckych práv k pozemkom bola
rozsudkom Okresného súdu Trnava odmietnutá,
2. Vyjadruje nesúhlas
s ďalším pokračovaním sporu.
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1048
uznesenie
K návrhu Mgr. Jozefa Piknu, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Žiada
hlavného kontrolóra
vykonať kontrolu - preverenie aktuálneho stavu a skutočností týkajúcich sa prenájmu ľadovej
plochy pre športové kluby na Mestskom zimnom štadióne v Trnave.
Termín: 31.12.2018

JUDr. Peter B r o č k a , LL.M.
primátor mesta

Za formálnu správnosť: JUDr. Jana Tomašovičová
zástupkyňa prednostu MsÚ
a vedúca OPaM
V Trnave 07.11.2018
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