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SPOLOČNÝ SPRAVODAJCA 
 

z 21. riadneho zasadania Mestskej rady mesta Trnava, konaného 30.10.2012 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Mgr. Eva Lackovičová 
                    organizačný referát  
 
V Trnave 31.10.2012 
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Mestská rada mesta Trnava na zasadnutí 30. októbra 2012 hlasovaním odporučila 
nasledujúcu úpravu v programe rokovania mestského zastupiteľstva : 
 
 
a/   s t i a h n u ť   materiál č. 6.13 
Zmena podmienok a výšky nájomného pre prenájom nebytových priestorov v objekte 
športový areál Trnava, Rybníkova 16 

Dôvod:  
Prenájom nebytových priestorov pani Beate Opatovskej, Okružná 8,Trnava, vzišiel 
z ponukového konania, preto je potrebné preveriť podmienky súťaže na prenájom priestorov.    
 
 
 
 
Materiál č. 1.1 
Projekt CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského – majetkovoprávne usporiadanie 
– kúpna zmluva, nájomná zmluva /City-Arena a.s., Trnava/ 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou úpravou textu na str. 6 „Kúpnej zmluvy“ v bode 5.5. Podľa 
informácií spracovateľa materiálu požiadavka mestskej rady bude prenesená do konečného 
textu kúpnej zmluvy; s novým textom predmetného bodu bude oboznámený spravodajca. 
 Zároveň mestská rada požiadala spracovateľa materiálu o spresnenie informácií 
súvisiacich s daňovými záležitosťami. 
 
Poznámka: 
 Požadovaná informácia bude predložená spravodajcovi materiálu na rokovaní 
mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
Materiál č. 2.1 
Sťažnosť obyvateľov Coburgovej ulice a štvrte Tulipán v Trnave na porušenie zákona 
o obecnom zriadení 

Spravodajca MR: Ing. Kvetoslava Tibenská 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s doplnením textu návrhu uznesenia o ďalšie body : 
 
...2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vyriešiť sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a predkladateľovi 
sťažnosti zaslať odpoveď 
Termín: do 16.11.2012 
 
b/ vytvoriť pracovnú skupinu zo zamestnancov Mesta Trnava a poslancov MZ, ktorá predloží 
návrh riešenia problematiky neprispôsobivých občanov v meste Trnava 
Termín: do 30.11.2012 
 
3. Žiada 
poslanecké kluby v MZ a nezávislých poslancov v MZ 
o nomináciu poslancov do predmetnej komisie 
Termín: do 25.11.2012... 
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Materiál č. 3.1 
Návrh na povolenie  spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava 
(Aktualizované znenie rok 2009) 

Spravodajca MR: PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva : 
 
a/ s alternatívou A, t. j. povoliť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – 
Zmena ÚPN L/2012 – Parkovací dom na Hlinách 
 
b/ zároveň mestská rada odporučila, aby spracovanie zmeny bolo prefinancované Mestom 
Trnava, na základe čoho príde k úprave textu návrhu uznesenia v bode 2a/ : 
...zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena ÚPN L/2012 – 
Parkovací dom na Hlinách na základe prefinancovania Mestom Trnava... 
 
 
Stanovisko Komisie stavebnej, územného plánovania a kultúrnych pamiatok MZ 
z 10.10.2012: 
- komisia odporučila materiál schváliť. 

 
 
 
 
 
Materiál č. 4.1 
Petícia občanov proti zmene Územného plánu mesta Trnava a výstavbe na Kamennej 
ceste 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 5.1 

Zadanie Urbanistickej štúdie „IBV Kamenný mlyn“ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
Stanovisko Komisie stavebnej, územného plánovania a kultúrnych pamiatok MZ k materiálu 
bude odprezentované predsedom v rámci spravodajskej správy. 
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Materiál č. 6 
Majetkové záležitosti 

Spravodajca MR: Ing. Augustín Hambálek 
 
 
Č. 6.1 
Prenájom nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku 
Trnava spoločnosti .A.S.A., s.r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 6.2 

Prenájom nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom 
parku Trnava spoločnosti RM Trading Partners, s.r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
Č. 6.3 

List obyvateľa Kulisieviča adresovaný poslancom MZ na neoprávnené 
vyrubenie miestnej dane za užívanie verejného priestranstva 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 Zároveň požiadala spracovateľa materiálu o výber postupnosti krokov mestského úradu 
k danej záležitosti; informácia bude spravodajcovi odovzdaná  v písomnej forme na rokovaní 
mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
Č. 6.4 

Prenájom pozemku a spevnenej plochy od spoločnosti Zberné suroviny, a. s. 
(Ulica gen. Goliana) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou pripomienkou – doplniť do návrhu uznesenia v bode „1. 
Schvaľuje“ nájomcu, t. j Mesto Trnava :  
...1. Schvaľuje 
prenájom časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na lV č. 3001, para. č. 8399/38, 
o rozmeroch 16,50m x 28,55 m, Mestu Trnava od spoločnosti  /ďalej pokračuje pôvodný 
text/ 
 
 
 
 
Č. 6.5 
Schválenie prenájmu predajného stánku a pozemku pod predajným stánkom  
a súťažných podmienok  obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej 
zmluvy na prenájom predajného stánku  a pozemku pod predajným stánkom na Ulici 
Kollárova v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Č. 6.6 
Súhlas s použitím pozemkov na realizáciu líniovej stavby „TA – Trnava, výmena VN 
(TS84-38, TS84-39), VNk“ na uliciach Kukučínova, Špačinská cesta, Na hlinách 
a zriadenie vecného bremena (ZSE Distribúcia, a. s., Bratislava) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
Č. 6.7 
Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch (Strelnica Štrky) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 6.8 
Výpožička pozemku pre výstavbu Sport centra Pohoda v športovom areáli na 
Rybníkovej ul.  v Trnave (BDN, s. r. o.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 6.9 
Prenájom pozemku pre umiestnenie predajného stánku na Ulici Hospodárska v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 6.10 
Usporiadanie investícií realizovaných nájomcom v areáli na Priemyselnej ulici č. 5 
v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
 
Č. 6.11 
Bezodplatný prevod pozemkov do vlastníctva mesta v rámci usporiadania cestnej 
siete v meste Trnava 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov . 
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Č. 6.12 
Odpustenie pohľadávky – Patrik Paukov 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s alternatívou 1, t. j. schváliť odpustenie pohľadávky vo výške 300,00 
eur, avšak s podmienkou odstránenia predajného stánku v lehote do 15.12.2012 
/podmienka bude po schválení doplnená do návrhu uznesenia v bode „1. Schvaľuje“/.  
 Zároveň mestská rada upozornila na technickú chybu v dátume uvedenom v 2. ods. 
dôvodovej správy na str. 11-6/12/3, oprava dátumu z „29.10.2012“ na ...29.10.2010...  
 
 
Stanovisko spracovateľa materiálu – Odboru právneho a majetkového MsÚ : 
 Podmienku odpustenia pohľadávky navrhovanú mestskou radou nie je možné 
splniť z nasledovných dôvodov: 
 
Patrik Paukov bol vlastníkom predajného stánku od 01. 08.2009 do 30. 09. 2010. Na to 
obdobie s ním bola uzatvorená nájomná zmluva na prenájom pozemku pod predajným 
stánkom.  
Od 01. 10. 2010 do 31. 05. 2011 bola vlastníčkou predajného stánku Ľuboslava Červenková, 
bytom Senec Kysucká 8, ktorá mala na toto obdobie uzatvorenú nájomnú zmluvu s Mestom 
Trnava na prenájom pozemku pod predajným stánkom.  
Od 01. 06. 2011 do 30. 09. 2012 bola uzatvorená nájomná zmluva na prenájom pozemku 
pod predaj. stánkom so súčasným vlastníkom predaj. stánku  spoločnosťou ALMAS, s. r.o..  
Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, do 30. 09. 2012  bez možnosti ďalšieho 
predĺženia.  
Keďže stánok nebol  po ukončení nájomného vzťahu odstránený,  bol mestom Trnava dňa 
26. 10. 2012  podaný návrh na vypratanie pozemku na Okresný súd v Trnave. 
 
 
 
 
 
Č. 6.13 
Zmena podmienok a výšky nájomného pre prenájom nebytových priestorov v objekte 
športový areál Trnava, Rybníkova 16 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál z rokovania mestského 
zastupiteľstva  s t i a h n u ť . 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 7.1 
Zástupca mesta v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava, spol.  
s r. o. – zmena 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
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Materiál č. 8.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnavy 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN 
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216. 
   
 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 16.10.2012 do 25.10.2012. 
 V určenej lehote bola k nemu uplatnená pripomienka vedením mesta /viď. tabuľka na 
vyhodnotenie pripomienok./ 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila pripomienku vedenia mesta 
vznesenú k návrhu VZN k zaradeniu  textu z čl. 1 ods. 1 do čl. 14 ods. 2 akceptovať. 
  Ďalšie návrhy z rokovania mestskej rady nevyplynuli. 
 
Poznámka: 
Upravený návrh VZN a tabuľka s vyhodnotením pripomienok boli doručené s týmto 
spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 9.1 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 
termín plnenia je v intervale 06.09.2012 do 17.10.2012 

Spravodajca MR: Ing. Blažena Královičová 
 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s doplnením ďalšej zmeny uznesenia MZ č. 384/2012, ktorá bude 
zapracovaná do dôvodovej správy a do návrhu uznesenia v bode a4) : 
 
 

Predkladá: MsÚ V Trnave, Odbor právny a majetkový 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ  č. 384/2012 

Názov uznesenia K predaju pozemku a súhlasu s použitím pozemku na výstavbu 
parkovacích miest pri Olympii – Mina Livsmedel, s.r.o., so sídlom 
Radlinského 1, Trnava  

Navrhovaná zmena:  V bode 1.  za textom ...1502/27... a ... 1502/28... nahradiť text 
...“ostatná plocha“ ... textom „zastavaná plocha“ 

 Doplnenie  textu v bode 2.a) – za text ...p. č. 1502/1... doplniť  
text ...“p. č. 8727“...   

Dôvod zmeny: Pri stavebnom konaní bolo 29.10.2012 zistené, že časť parkovacích 
miest, ktorých realizácia bola schválená uznesením MZ č. 384 dňa 
25.9.2012 na pozemkoch p. č. 1502/1 a 1578, bude aj na pozemku p. 
č. 8727, čo je potrebné doplniť do schváleného uznesenia a ostatná 
plocha sa mení pri parc. číslach uvedených v bode 1. na zastavanú 
plochu. 

 


