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U Z N E S E N I A 
 

z 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
volebného obdobia 2018 – 2022, 

konaného 30. apríla 2019 v konferenčnej sále trnavskej radnice 
 

 
 

77 
uznesenie 

 
K schváleniu programu zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 30.4.2019 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
program zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 30.4.2019 v zmysle zverejneného 
návrhu a hlasovaním schválených zmien návrhu programu  
 
 

 
78 

uznesenie 
 

K prerokovaniu protestu prokurátora 
proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava  

č. 394 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
Trnava, v znení VZN č. 417 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 394 o pravidlách  
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení VZN č. 277, 
zo dňa 06.09.2007. 
 
2. Prijíma  
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 261 o pravidlách  
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení VZN č. 417, 
zo dňa 29.01.2019. 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť na rokovanie MZ návrh VZN Mesta Trnava v súlade s prijatým protestom prokurátora. 
Termín : ihneď 
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79 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 511 

o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN  č. 511 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava. 
Termín: do 15 dní po rokovaní MZ 
 

 
80 

uznesenie 
 

K Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 512, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN      

č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493 a VZN č. 496 o  Územnom  pláne  mesta  Trnava                  
a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Zmene Územného 

plánu (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  01/2018: 
- Lokalita F – Cyklotrasy  
- Lokalita G – Pokračovanie Spartakovskej ulice – zmena etapizácie 
- Lokalita J – Posilnenie prepojenia elektrických staníc Križovany a Jaslovské Bohunice 
- Lokalita N – Bytová výstavba na Ulici B.S. Timravy 

 a spôsob ich vyhodnotenia   (v materiáli) 
b)  stanovisko Okresného  úradu  Trnava,  odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle 

§ 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a)  Zmenu Územného  plánu (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  

01/2018: 
- Lokalita F – Cyklotrasy  
- Lokalita G – Pokračovanie Spartakovskej ulice – zmena etapizácie 
- Lokalita J – Posilnenie prepojenia elektrických staníc Križovany a Jaslovské Bohunice 
- Lokalita N – Bytová výstavba na Ulici B.S. Timravy 

b)  VZN č. 512, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 
478, VZN č.484, VZN č. 489,  VZN č. 493 a VZN č. 496 o Územnom pláne mesta Trnava a 
o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: 2.5.2019 
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b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmenu 01/2018 a VZN č. 512 
Termín: priebežne 
 
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 01/2018 a VZN č. 512 na  Okresnom  
úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a stavebnom úrade 
Termín: do 30.7.2019 
 

 
81 

uznesenie 
 

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 513, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 

484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496 a VZN č. 512  
o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania            

územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Zmene Územného 

plánu (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  02/2019 -  Obytná zóna 
Pri Orešianskej ceste a spôsob ich vyhodnotenia   (v materiáli) 

b)  stanovisko Okresného  úradu  Trnava,  odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle 
§ 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel  

 
2. Schvaľuje 
a)  Zmenu Územného  plánu (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  

02/2019 - Obytná zóna Pri Orešianskej ceste 
b)  VZN č. 513, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 

478, VZN č.484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496 a VZN č. 512 o Územnom pláne mesta 
Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: 17.5.2019 
 
b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmenu 02/2019 -   Obytná zóna 
Pri Orešianskej ceste a VZN č. 513 
Termín: priebežne 
 
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 02/2019 – Obytná zóna Pri 
Orešianskej ceste a VZN č. 513  na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej 
politiky a stavebnom úrade 
Termín: do 30.7.2019 

 
 

82 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 514 

 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov  
vo vlastníctve  mesta Trnava   
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje                                                                                                                                  
VZN č. 514  o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 
mesta Trnava  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: do 3.5.2019 
 
3. Ukladá 
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  
pripraviť návrh sadzby za prenájom nebytových priestorov v objekte na Ulici Hlavná 17 
(predchádzajúci nájomca – kníhkupectvo TK - LIBRI) pre podmienky vyhlásenia opakovanej 
obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov s prihliadnutím na doterajšie 
neúspešné obchodné verejné súťaže  
Termín: do 30.6.2019 
 

 
83 

uznesenie 
 

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 515 
o nájomných bytoch pre potreby škôl, školských zariadení a služobných bytoch,     

ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve Mesta Trnava 
                                   
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 515 o nájomných bytoch pre potreby škôl, školských zariadení a služobných bytoch, 
ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve Mesta Trnava. 
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zverejniť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a na internetovej stránke mesta 
Trnava. 
Termín: do 03.05.2019 
                                                                                                                         

 
 

84 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 516,  

ktorým sa ruší VZN č. 256  o spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľa 
základnej umeleckej školy a riaditeľa školského zariadenia 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 516, ktorým sa ruší VZN č. 256  o spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu 
riaditeľa základnej umeleckej školy a riaditeľa školského zariadenia 
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť  VZN vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: 03.05.2019 
 

 
85 

uznesenie 
 

K schváleniu  
 Zadania Územný plán zóny Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita Ib - Ic) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie  
a) pripomienky,  ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania  vznesené k návrhu  Zadania    
Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita Ib - Ic) a spôsob ich 
vyhodnotenia (materiál v prílohe) 
 
b)  stanovisko  Okresného  úradu  Trnava,  odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle § 20, 
ods. 6, zákona č.50/76 Zb. v znení noviel (stavebný zákon) 
 
2. Schvaľuje 
Zadanie Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita Ib - Ic) 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť uloženie  (archiváciu) Zadania  Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava -   
Prúdy (lokalita Ib - Ic) na Mestskom úrade v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií  
Termín: priebežne 
 
           

86 
uznesenie 

 
K  povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)   
Zmena ÚPN (Územného plánu), Lokalita C  – Obytný súbor Alžbetin park 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita C  – Obytný súbor 
Alžbetin park (limit podlažnosti 5+1) 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita C  
– Obytný súbor Alžbetin park na základe prefinancovania žiadateľom  
Termín: 31.7.2019 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita 
Lokalita C  – Obytný súbor Alžbetin park 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 



6 

 

 
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, 
Lokalita C  – Obytný súbor Alžbetin park predložiť  na  schválenie  mestskému  zastupiteľstvu  
Termín: 30.12.2019 
 

 
87 

uznesenie 
 

K Zásadám tvorby a použitia fondu poplatku za rozvoj 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
 
a) stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy k zásadám tvorby a 
použitia fondu poplatku za rozvoj 

 
2. Schvaľuje 
a) zásady tvorby a použitia fondu poplatku za rozvoj 

 
 
 

88 
uznesenie 

 
K Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2018  

a hodnotiacej správe za rok 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2018 
 
b) stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy k záverečnému účtu 

mesta Trnavy za rok 2018 
 
c) správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Trnavy za rok 2018 
 
 
2. Schvaľuje 
a) záverečný účet mesta Trnavy za rok 2018 s tým, že súhlasí s celoročným hospodárením 

bez výhrad 
 
b) zostatok účelovo určených bežných a kapitálových príjmov z roku 2018 na použitie v roku 

2019 vo výške 260 335,88 eur 
 
c) rozdelenie do fondov 

 
1. prídel do rezervného fondu mesta Trnavy vo výške 5 484 260,04 eur 

 

• v rámci prídelu účelovo vyčleniť finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 
4 659 648 eur na financovanie kapitálových výdavkov posunutých z roku 2018 do 
rozpočtu 2019 
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2. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti 
Trnava z výsledku hospodárenia vo výške 21 579,18 eur 

 
3. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava z výsledku hospodárenia hlavnej a podnikateľskej činnosti vo 
výške 25 594,78 eur 

 
4. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Základná umelecká škola 

M. Sch. Trnavského z výsledku hospodárenia vo výške 3 125,10 eur 
 

5. prídel do fondu poplatku za rozvoj mesta Trnavy  vo výške 90 632,15 eur 
 

d) doplnenie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019 o kapitálové výdavky: 
 

v eurách 

• rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia 70 372 

• rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica - projektová 
dokumentácia 

3 240 

• rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica J. Hajdóczyho - projektová 
dokumentácia 

23 084 

• rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica J. Hajdóczyho - realizácia 88 628 

• rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská - Ivana Krasku) 27 000 

• dopravné prepojenie Prednádražie - Bratislavská cesta - projektová 
dokumentácia 

25 000 

• miestna obslužná komunikácia Trnava - Modranka - projektová 
dokumentácia 

8 760 

• rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínová ulica (vrátane chodníka) 
- doplatok projektovej dokumentácie 

665 

• rekonštrukcia miestnej komunikácie Horné bašty 96 275 

• rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica 8 887 

• okružná križovatka Bratislavská - Coburgova - projektová dokumentácia 40 000 

• okružná križovatka J. Bottu - Študentská - projektová dokumentácia 10 000 

• stavebné úpravy križovatky Vl. Clementisa - Kaufland - Lidl - projektová 
dokumentácia 

10 000 

• chodník Rovná ulica 4 - projektová dokumentácia 1 140 

• chodník Rovná ulica 4 - realizácia 2 641 

• spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri 
Trnávke - projektová dokumentácia 

3 065 

• spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od 
Strojárenskej po kataster obce Hrnčiarovce) - projektová dokumentácia 

18 510 

• cestička pre cyklistov Botanická - projektová dokumentácia 9 115 

• cestička pre cyklistov Kamenná cesta (od Kamenného mlyna po 
Rekreačnú ulicu  obec Biely Kostol) - projektová dokumentácia 

14 424 

• chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska - projektová 
dokumentácia 

1 800 

• chodník a cyklochodník na Ulici Veterná - projektová dokumentácia 2 400 

• cestička pre cyklistov a chodník na Špačinskej ceste I. časť - projektová 
dokumentácia 

2 357 

• cyklotrasa úsek na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa - projektová 
dokumentácia 

27 936 

• chodník Zavarská cesta (od rodinného domu č. 23 po jestvujúcich 
cyklochodník smer PSA) - projektová dokumentácia 

11 376 



8 

 

• chodník na ulici L. van Beethovena za predajňou Chemolaku - 
projektová dokumentácia 

420 

• cestička pre cyklistov Stromová ulica - projektová dokumentácia 10 500 

• cestička pre cyklistov Bratislavská ulica (od Stromovej po Nerudovu) - 
projektová dokumentácia 

21 504 

• chodník Slovenská – L. Janáčka - projektová dokumentácia 6 962 

• cyklochodník Slovanská - projektová dokumentácia 16 731 

• chodník k divadlu DISK – Kopánka - realizácia 9 465 

• chodník na ulici L. van Beethovena za predajňou Chemolaku - realizácia 10 980 

• chodník Seredská ulica č. 158 - 176 - projektová dokumentácia + 
realizácia 

19 000 

• cyklotrasa na Spartakovskej, napojenie na City arénu - projektová 
dokumentácia 

4 761 

• cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká 960 

• cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Piešťanská - projektová 
dokumentácia 

8 877 

• prepojovací cyklochodník Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné strelecké 
centrum (realizačný projekt) - doplatok  

642 

• projektová dokumentácia pre parkoviská 24 154 

• rekonštrukcie a stavebné úpravy parkovísk (vrátane stojísk) 3 945 

• projektová dokumentácia pre parkoviská - parkovisko Okružná ulica 7-9 
+ autobusová zastávka 

5 547 

• projektová dokumentácia pre parkoviská - trvalé dopravné značenie na 
sídlisku Ľ. Podjavorinskej 

474 

• parkovisko pred ŽSR Trnava - realizácia 4 160 

• modernizácia dopravného priestoru Špačinskej cesty v Trnave 35 772 

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

10 907 

• Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava 77 970 

• Cyklistické prepojenie Trnava - PSA - Zavar 29 554 

• Zátvor dvor č. 1 - PHSR - projektová dokumentácia 960 

• Zátvor dvor č. 1 - PHSR - realizácia 5 000 

• Vodáreň dvor č. 2 - projektová dokumentácia 3 100 

• Vodáreň dvor č. 2 – realizácia 18 750 

• Vodáreň dvor č. 1 - realizácia 35 938 

• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Kollárovej po 
Sládkovičovu ul. - realizácia 

600 

• Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Sládkovičovej 
po Študentskú ul. - projektová dokumentácia 

20 000 

• G. Dusíka - spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov - 
projektová dokumentácia 

420 

• G. Dusíka - spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov - 
realizácia 

77 670 

• revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 - 64 (za Kysucou) - projektová 
dokumentácia 

5 000 

• parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia 20 000 

• Agátka - projektová dokumentácia 42 000 

• východné hradby Hlboká - výsadba 12 000 

• park Janka Kráľa - revitalizácia územia - projektová dokumentácia 36 900 

• Námestie SNP - projektová dokumentácia 24 282 

• spádové detské ihrisko na Limbovej ulici 46 840 

• Kamenný mlyn - vyhliadková veža 8 000 

• Mestá odolné na dopady zmeny klímy 4 416 
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• studne na území mesta 46 820 

• aktualizácia pasportu zelene 1 000 

• Projekt - Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie 
lávky na Starohájskej ul. 

110 779 

• Projekt - Implementácia udržateľného využívania územia v integrovanom 
environmentálnom manažmente funkčných mestských oblastí (LUMAT, 
CE89) - Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky 

350 778 

• Projekt - Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - 
revitalizácia vodného toku a okolia - vybudovanie multifunkčnej zóny 
Trnava – Medziháj 

100 000 

• Rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta - 2. 
etapa - projektová dokumentácia 

9 663 

• polopodzemné kontajnery 111 508 

• doplnenie a realizácia nového verejného osvetlenia 28 769 

• Cintorín na Kamennej ceste - projektová dokumentácia na rozšírenie 
cintorína 

10 000 

• Projekt Coburgova - rozšírenie kapacity Zariadenia opatrovateľskej 
služby a vybudovanie útulku pre jednotlivcov, vrátane materiálno-
technického vybavenia 

954 689 

• Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. - zabezpečenie priestorov 36 700 

• Projekt vybudovania Sociálneho centra 1 690 

• Projekt Čulenova - Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s 
deťmi 

374 027 

• ZŠ s MŠ Atómová - rekonštrukcia školského areálu - projektová 
dokumentácia 

9 900 

• CVČ Kalokagatia - rekonštrukcia priestorov v objekte bývalej ZŠ V jame 
3 

33 000 

• ZŠ s MŠ A. Kubinu - rekonštrukcia priestorov základnej školy pre potreby 
MŠ 

60 000 

• rekonštrukcia areálu AŠK Slávia 7 134 

• rekonštrukcia Mestskej športovej haly – projektová dokumentácia 50 000 

• realizácia prezentácie archeologickej lokality karner za Bazilikou sv. 
Mikuláša 

3 492 

• archeológia 2 000 

• mestské opevnenie, severná vetva, úsek pri severovýchodnej veži 51 689 

• mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova vonkajšieho 
líca mestského opevnenia 

4 250 

• realizácia prezentácie južnej vetvy opevnenia v amfiteátri a sprístupnenie 
juhovýchodnej nárožnej veže 

204 

• sprístupnenie ochodze na východnej strane mestského opevnenia 
pri severovýchodnej nárožnej veži   

2 500 

• komunitné projekty VMČ 2 Trnava - Západ (altánok a ohnisko 
v Kamennom mlyne) 

9 939 

• majetkoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 292 750 

• bytové náhrady pre reštituentov 496 521 

• realizačná projektová dokumentácia na riešenie prízemia mestského 
úradu 

20 000 

• rekonštrukcia sociálneho zariadenia na nádvorí radnice 10 000 

• projekt interiéru kancelárií na radnici 7 170 

• rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 274 440 

• skladovacia hala 16 400 
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3. Potvrdzuje 
a) použitie zdrojov na úhradu schodku kapitálového rozpočtu 

1. z prebytku bežného rozpočtu vo výške 682 311,32 eur 
2. z finančných operácií príjmových vo výške 5 925 312,44 eur 

 
 

 
89 

uznesenie 
 

K 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 

a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 1. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 
2019 

 
2. Schvaľuje 

a) 1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019 
  

b) použitie rezervného fondu vo výške 5 423 143 eur, z toho na: 
 

splátky istín 2 463 399 

majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 1 221 586 

polopodzemné kontajnery 128 158 

rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica - realizácia 1 010 000 

rekonštrukcie izieb a kúpeľní, zateplenie budovy - Zariadenie pre 
seniorov v Trnave 100 000 

rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 200 000 

športové haly - projektová dokumentácia 100 000 

rekonštrukcia nájomných priestorov 200 000 

 
c) použitie fondu na obnovu a údržbu mestských pamiatok vo výške 332 eur na obnovu 

mestského opevnenia pri Bernolákovej bráne 
 

d) 1. aktualizáciu rozpočtu príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava 

− Strediska sociálnej starostlivosti Trnava 

− Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
 

 
90 

uznesenie 
 

K návrhu na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 200,- eur  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
 
a) Odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Trnava vo výške 5 540,01 eur 
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b) Odpis nevymožiteľných pohľadávok Zariadenia pre seniorov, ul. T. Vansovej 5 v Trnave vo 
výške 4 912,49 eur 
 
c) Odpis nevymožiteľných pohľadávok Strediska sociálnej starostlivosti Trnava vo výške 
34 643,67 eur 
 
 

91 
uznesenie 

 
K prenájmu nebytových priestorov v objekte SO 02  (Pavilón výrobných buniek) 

v TTIP – Trnava Industrial Park  
spoločnosti PATROL HLOHOVEC, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich v Pavilóne výrobných buniek  (objekt 
SO 02, 3.NP) v TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave s celkovou 
výmerou 17,44 m²  spoločnosti PATROL HLOHOVEC, s.r.o. Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, 
IČO: 47 240 351 na dobu neurčitú, s platnosťou od 1.6.2019 za cenu:  
11,9 m² x 52,98 eur/m²/rok =   630,46 eur/rok za priestory určené na administratívne účely,  
5,07 m² x 17,67 eur/m²/rok =     89,59 eur/rok za pomernú časť spoločných priestorov, 
0,47 m² x 45,92 eur/m²/rok = 21,58 eur/rok za pomernú časť priestorov určených na skladovo-
logistické účely, teda spolu za cenu vo výške  741,63 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 31.5.2019 
 
 

92 
uznesenie 

 
K predaju pozemku medzi Ulicami Štefánikova a Františkánska v Trnave 

(ISMONT, s. r. o.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1.  Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, v katastrálnom území 
Trnava, parcela registra „C“ č. 95/45 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 15 m2, 
zapísaného na LV č. 5000, do výlučného vlastníctva spoločnosti ISMONT, s. r. o., Strojárenská 
1C, 917 02 Trnava, IČO: 45 593 141 za cenu 2500 eur/15 m2 , t. j. za celú výmeru pozemku, 
 
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 predmetný pozemok môže využiť len vlastník susediacich pozemkov, 
ktorým je spoločnosť ISMONT, s. r. o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 45 593 141. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31.5.2019 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.8 2019 
 
 

93 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemku na vybudovanie parkovacích miest pri Sport centrum 

Pohoda v Trnave 
(BDN, s. r. o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí  
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava parcela registra „C“ č. 3547/1 – zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 39315 m2 zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva    
č. 12341 vo vlastníctve mesta Trnava, na vybudovanie parkovacích miest na Ulici Rybníkovej, 
v blízkosti Sport centra POHODA pri jestvujúcej trafostanici, investorom spoločnosťou BDN, 
spol. s r. o., Rybníková 15/B, 917 01 Trnava, IČO: 362 386 35, podľa projektovej dokumentácie 
odsúhlasenej v stavebnom konaní a s prijatím daru skolaudovanej investície od investora 
stavby do majetku mesta Trnava 
 
s podmienkou, že nepríde k vyhradeniu parkovacích miest pre žiadateľa – spoločnosť BDN, 
s.r.o., Trnava 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie budúcej darovacej zmluvy 
Termín: do 31.5.2019 
 
b)  pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.8.2019 
 
c)  do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, uzatvoriť  
darovaciu zmluvu 
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94 
uznesenie 

 
K správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila  

schváliť  15.1.2019 a 11.3.2019 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 15. 1. 2019 a 11. 3. 2019 prerokované 
na zasadnutí majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava resp. Mestskej rady mesta Trnava – zaujala nesúhlasné 
stanovisko. 
 
 

95 
uznesenie 

 
K zmluve o budúcej nájomnej zmluve „Obnova zeleného kríčka“ 

 – MPU rodina Zxxxxxx     
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 8795/2 o výmere 292,50 m2 evidovanej ako 
zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 2536 m2 , zapísanej v katastri nehnuteľností 
na LV č. 2466 vo vlastníctve Ing. Jozefa Zxxx, Gen. Klapku xxxxx, 945 01, Komárno, dát. 
narodenia xxxxxxxxx v spoluvlastníckom podiele 4/6, p. Michala Zxxxxxx, Gen. Klapku xxxxx, 
945 01 Komárno, dát. narodenia xxxxxxxx v spoluvlastníckom podiele 1/6  a p. Michaely 
Zxxxxxxx, Gen. Klapku xxxxxxx, 945 01 Komárno, dát. narodenia xxxxxxx v spoluvlastníckom 
podiele 1/6 v zmysle projektovej dokumentácie, za sumu 1 000,- eur/rok 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve  
Termín: do 31.5.2019 
 
b)  pripraviť zmluvu o budúcej nájomnej zmluve a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.8.2019 
 
 

96 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodník Zelenečská – Hraničná 

 a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu  spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 13215, 
parc. reg. “E” č. 1121/1 – orná pôda, s výmerou 480 m2 a parc. reg. “E” č. 1121/2 - orná pôda 
s výmerou 54 m2, spolu výmera 534 m2 za cenu 8,18 eur/m2 od spoluvlastníkov: 

a) Márie Pxxxxx, rod. Fxxxxxx, nar. xxxxx, bytom Okružná, Trnava, podiel 1/840 za cenu 
5,20 eura, 
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b) Milana Fxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Šípová xxx, Trnava, podiel 1/840 za cenu 5,20 eura, 
c) Heleny Bxxxxx, rod. Fxxxxx, nar. xxxxxx, bytom Šípová xxx, Trnava, podiel 1/840 za 

cenu 5,20 eura, 
teda spolu za cenu 15,60 eura. 
 
2. Schvaľuje  
kúpu  spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava, zapísanom na LV č. 13096, parc. 
reg. “E” č. 1176/1 – orná pôda, s výmerou 11285 m2 , za cenu 20,08 eur/m2,                  od 
spoluvlastníkov: 

a) Márie Pxxxxxx, rod. Fxxxx, nar. xxxxxx, bytom Okružná xxx, Trnava, podiel 1/840 za 
cenu 269,77 eura, 

b) Milana Fxxxxx, nar. xxxxxx, bytom Šípová xxx, Trnava, podiel 1/840 za cenu 269,77 
eura, 

c) Heleny Bxxxxxxx, rod. Fxxxxx, nar.xxxxxxx, bytom Šípová xxx,Trnava, podiel 1/840 za 
cenu 269,77 eura, 

d) Karola Kxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Olympijská xx, Trnava, podiel 18/192 za cenu 
21 244,01 eura, 

teda spolu za cenu 22 053,32 eura. 
 
3. Schvaľuje  
kúpu  spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava, zapísanom na LV č. 8211, parc. 
reg. “C” č. 9067/10 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 52 m2 za cenu 20,08 eur/m2     od 
spoluvlastníkov: 

a) Magdalény Gxxxxx, rod. Fxxxxx, nar. xxxxx, bytom A. Sládkoviča xx, Trnava, podiel 
5/840 za cenu 6,22 eura, 

b) Andreja Fxxxx, nar. xxxxxx, bytom Záhradná xxx Biely Kostol, podiel 5/840           za 
cenu 6,22 eura, 

c) Jany Šxxxxxx, rod. Fxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Ledce xx ČR, podiel 5/840          za 
cenu 6,22 eura, 

d) Jany Kxxxxxxx, rod. Fxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Špačinská xxxx, Trnava, podiel 
5/840 za cenu 6,22 eura, 

e) Márie Pxxxxx, rod. Fxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Okružná xx, Trnava, podiel 1/840 za 
cenu 1,24 eura, 

f) Silvie Fxxxxxx, nar. xxxxxx, Centrum sociálnych služieb - SLOVEN, Slavnica xx, podiel 
1/840 za cenu 1,24 eura, 

g) Jána Fxxxx, nar. xxxxx, bytom Zelená x, Trnava, podiel 1/840 za cenu 1,24 eura, 
h) Milana Fxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Šípová xx Trnava, podiel 1/840 za cenu         1,24 

eura, 
i) Heleny Bxxxxx, rod. Fxxxxxx, nar. xxxxxx, bytom Šípová xx, Trnava, podiel 1/840 za 

cenu 1,24 eura, 
j) Rudolfa Vxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom T. Tekela x, Trnava, podiel 1/192 za cenu 5,24 

eura, 
k) Evy Márie Vxxxx, rod. Vxxxxxx, nar. xxxxxx, bytom Stephenson Ave Unit xxxx, Toronto, 

Kanada, podiel 1/144 za cenu 7,22 eura, 
l) Ireny Hxxxxx, rod. Axxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom Leoša Janáčka xxxxxx, Trnava, 

podiel 12/192 za cenu 65,26 eura, 
m) Anny Mxxxxxx, rod. Rxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Palárikova xx, Trnava, podiel 16/192 

za cenu 87,01 eura. 
n) Jozefa Hxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom A.Žarnova x, Trnava, podiel  5/3360 za cenu 1,55 

eura, 
 
teda spolu za cenu 197,36 eura. 
 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31.5.2019 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.8.2019 
 
 

97 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu  pozemkov pod cyklochodníkom  

Zelenečská – Hraničná  
(Slovenský pozemkový fond) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
bezodplatný prevod častí pozemkov v k. ú. Trnava: 
- zapísaných na LV č. 11242 vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského 
pozemkového fondu 
- parc. reg. „E“ č. 1117/1 – orná pôda, časť oddelená geometrickým plánom č. 37/2015 ako 
parc. reg. „C“ č. 10102/329 s výmerou 31 m2,  
- parc. reg. „E“ č.  1118/1 – orná pôda, časť oddelená geometrickým plánom č. 37/2015 ako 
parc. reg. „C“ č. 10102/330 s výmerou 26 m2,  
- spoluvlastníckeho podielu 1/20  SR v správe Slovenského pozemkového fondu na časti 
pozemku zapísaného na LV č. 3002, parcela registra „E” č. 1110/6 – orná pôda s výmerou 
1949 m2, oddelenej ako parc. reg. „C” č. 10103/13 s výmerou 49 m2. 

 
 
2. Schvaľuje  
kúpu  častí pozemkov v k. ú. Trnava, oddelených geometrickým plánom č. 37/2015 zapísaných  
a) na LV č. 11270, parcela registra „E” č. 1122/1 – orná pôda s výmerou 45 m2, oddelených 
ako parc. reg. „C” č. 6511/289 s výmerou 40 m2 a parc. reg. „C” č. 6511/290       s výmerou 5 
m2, 
b) na LV č. 11270, parcela registra „E” č. 1122/2 – vodné plochy s výmerou 351 m2,,  
oddelenej ako parc. reg. „C” č. 9085/57 s výmerou 77 m2, 
c) na LV č. 11269, parcela registra „E” č. 1118/102 – vodné plochy s výmerou 265 m2,,  
oddelenej ako parc. reg. „C” č. 9085/52 s výmerou 59 m2, s podielom ¼ (14,75 m2), 
d) na LV č. 11269, parcela registra „E” č. 1119/2 – vodné plochy s výmerou 270 m2,  
oddelenej ako parc. reg. „C” č. 9085/53 s výmerou 59 m2, s podielom ¼ (14,75 m2), 
e) na LV č. 11268, parcela registra „E” č. 1118/2 - orná pôda s výmerou 1990 m2,  oddelenej 
ako parc. reg. „C” č. 10102/331 s výmerou 15 m2, 
f) na LV č. 11268, parcela registra „E” č. 1119/1 - orná pôda s výmerou 2051 m2, oddelenej 
ako parc. reg. „C” č. 10102/332 s výmerou 17 m2, 
g) na LV č. 11266, parcela registra „E” č. 1114/2 - orná pôda s výmerou 2158 m2, oddelenej 
ako parc. reg. „C” č. 10102/327 s výmerou 38 m2 a parc. reg. „C” č. 10103/18                        s 
výmerou 165 m2, 
h) na LV č. 11265, parcela registra „E” č. 1110/5 - orná pôda s výmerou 1949 m2, oddelenej 
ako parc. reg. „C” č. 10103/12 s výmerou 71 m2, 
od Slovenského pozemkového fondu za neznámych vlastníkov, za cenu 8,18 eura/m2, t. j. spolu 
za výmeru 457,50 m2   za cenu 3742,35 eura. 
 

 

3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31. 5. 2019 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31. 10. 2019 
 
 

98 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemku na Ulici Ivana Krasku  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu spoluvlastníckeho podielu ½ na pozemku v k. ú. Modranka, zapísaného na LV č. 2799, 
parc. reg. “C” č. 833 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 76 m2  za cenu 20 eur/m2 , t. j. 
spolu za 760 eur  od Petra Kxxxxx, rod. Kxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom  Bosniacka xx, Trnava - 
Modranka. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30. 6. 2019 

 
 

99 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemku v k. ú. Modranka  

(Južná komunikácia) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
A) kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/11 na pozemku v k. ú. Modranka, zapísaného na LV  č.  
2674, parc. reg. “C” č. 429/222 – zastavané plochy s výmerou 261 m2, za cenu 35 eur/m2,  od 
Heleny Rxxxx, rod. Lxxxx nar. xxxx, bytom Rajčurská xx Trnava, t. j.  za výmeru pripadajúcu na 
spoluvlastnícky podiel 23,727 m2 za cenu 830,45 eura. 
 

B)  spätnú úhradu nájomného za užívanie pozemku v k. ú. Modranka, zapísaného na LV  č. 
2674, parc. reg. “C” č. 429/222 – zastavané plochy s výmerou 261 m2, za výmeru pripadajúcu 
na spoluvlastnícky podiel 1/11 -  23,727 m2  Helene Rxxxxxx, rod. Lxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, 
bytom Rajčurská xx, Trnava do podpísania kúpnej zmluvy vo výške 2,284 eura/m2/rok, za 
obdobie od 5. 12. 2018 do 30. 4. 2019 vo výške 21,76  eura  
 
s podmienkou, že spoluvlastníčka pozemkov si nebude uplatňovať úroky z omeškania 
z jednotlivých úhrad spätného nájomného. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a zmluvu o úhrade nájomného a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30.6.2019 
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100 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemkov pod stavbou „Cyklistické prepojenie obcí Trnava – Biely Kostol – 

Zvončín – Suchá nad Parnou, prípojka Ružindol“ – Vinohradnícka cyklotrasa  
(ZEAINVENT a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu častí pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 3529, parc. reg. C č. 10845/10 – 
zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou asi 1 m2, parc. reg. C č. 10845/21 – zastavaná plocha 
a nádvorie, s výmerou asi 44 m2, parc. reg. C č. 10845/23 – zastavaná plocha a nádvorie,                 
s výmerou asi 18 m2, výmery budú upresnené geometrickým plánom po kolaudácii stavby,                 

za cenu 10,- eur/m2,  od spoločnosti ZEAINVENT a. s. do vlastníctva Mesta Trnava. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 31.5.2019 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.8 2019 
 
c)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 60 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, na základe 
geometrického plánu  

 
 

101 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov a stavby novej komunikácie 
odbočovacieho pruhu a autobusovej zastávky na Malženickej ceste v Trnave 

(STABIL spol. s r.o.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemku v  k. ú. Trnava na Malženickej ceste, parcela reg. C č. 10728/5, 
zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava na realizáciu stavby „Autobusová 
zastávka – letisko, Malženická cesta, Trnava“, podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej 
stavebným úradom, pre spoločnosť STABIL spol. s r. o., Priemyselná ulica 5B, 917 01 Trnava, 
IČO: 314 361 61,  ako  stavebníka stavby, za splnenia podmienok vznesených v stavebnom 
konaní predmetnej stavby, pre účely vydania stavebného povolenia. 
 
2. Schvaľuje 
Uzatvorenie dohody o spolupráci medzi spoločnosťou STABIL spol. s r. o., Priemyselná ulica 
5B, 917 01 Trnava, IČO: 314 361 61 a Mestom Trnava, na základe ktorej :  
 
a) spoločnosť STABIL spol. s r. o., Priemyselná ulica 5B, 917 01 Trnava, IČO: 314 361 61 
zrealizuje stavebné práce v zmysle predloženého projektu stavby „Autobusová zastávka – 
letisko, Malženická cesta, Trnava“ a Mesto Trnava združí finančné prostriedky do výšky 50 % 
nákladov na stavbu, maximálne však do výšky 26 400 eur vrátane DPH, na vybudovanie novej 
komunikácie odbočovacieho pruhu a autobusovej zastávky, na časti pozemku, parc. č. 



18 

 

10648/1 v predbežnej výmere 424 m2, zapísanom na LV č. 5876 vo vlastníctve STABIL spol. 
s r. o., Priemyselná ulica 5B, 917 01 Trnava, IČO: 314 361 61, v rámci stavby „Autobusová 
zastávka – letisko, Malženická cesta, Trnava“ s tým, že stavebné objekty miestnej komunikácie 
sa stanú majetkom Mesta Trnava, 
 
b) spoločnosť STABIL spol. s r.o. sa zaviaže previesť časti pozemkov v  k. ú. Trnava 
zastavaných stavebnými objektami miestnej komunikácie pripravovanej stavby „Autobusová 
zastávka – letisko, Malženická cesta, Trnava“ uvedenými v bode a) tejto časti uznesenia, a to:  
 
- časť parcely č. 10648/1 v predbežnej výmere 424 m2 vo vlastníctve STABIL spol. s r. o., 
Priemyselná ulica 5B, 917 01 Trnava, IČO: 314 361 61 s tým, že k nej bude pričlenená i ďalšia 
časť tejto parcely v predbežnej výmere 54 m2 na realizáciu cyklochodníka,          
prípadne ďalších pozemkov zastavaných stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto 
bodu uznesenia, podľa porealizačného geometrického plánu stavby, do  majetku  mesta 
Trnava, za dohodnutú cenu 1 euro, 
 
c) po ukončení stavby sa dohodne zriadenie bezodplatného vecného bremena in rem na časti 
pozemku na Malženickej ceste, v k. ú. Trnava, parcely č. 10648/1, ktorý bude po realizácii 
stavby „Autobusová zastávka – letisko, Malženická cesta, Trnava“  zapísaný do vlastníctva 
Mesta Trnava podľa bodu a) a b) tejto časti uznesenia,  v prospech spoločnosti  STABIL spol. 
s r. o., Priemyselná ulica 5B, 917 01 Trnava, IČO: 314 361 61, spočívajúceho v práve 
prechodu a prejazdu na parcely č. 10731/7, 10648/2 a 10731/17  (do areálu letiska), na dobu 
neurčitú a s tým súvisiacich užívateľských práv. 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s Dohodou o spolupráci medzi spoločnosťou STABIL spol. 
s r. o. a Mestom Trnava pri realizácii stavby „Autobusová zastávka – letisko, Malženická cesta, 
Trnava“ 
Termín: do 31.05.2019 
 
b) pripraviť Dohodu o spolupráci a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.07.2019 
 
c)  pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od doručenia 
výzvy a predloženia dokladov  

 
 
 

102 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu komunikácií a spevnených plôch budovaných 

v rámci stavby „KPZ PRÚDY-Zavarská cesta Trnava“ 
a pozemkov pod nimi  

 (PL – REALITY,s.r.o., Dechtice)  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
a) kúpu skolaudovaných stavebných  objektov  „E2.1 komunikácie a spevnené plochy – 1. 
časť“ spolu s verejným osvetlením a verejnou zeleňou a  „E2.1 komunikácie a spevnené 
plochy – 2. časť“ spolu s verejným osvetlením a verejnou zeleňou, budovaných v rámci stavby 
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"KPZ PRÚDY - Zavarská cesta - Trnava“, k.ú. Trnava, podľa projektovej dokumentácie 
schválenej stavebným úradom, z vlastníctva 
PL – REALITY, s.r.o., 919 53  Dechtice 104, IČO 36 272 744, ako investora stavby, do  
vlastníctva, správy a údržby Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 euro za každý odovzdaný 
stavebný objekt, s podmienkou poskytnutia záručnej lehoty na skolaudované stavebné objekty 
v trvaní 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Za 
samostatné stavebné objekty sa pre účely prevodu vlastníctva budú považovať aj chodníky, 
ak nebudú kolaudované spoločne s uvedenými komunikáciami a spevnenými plochami, ale 
samostatne, a  tiež verejné osvetlenie a verejná zeleň, ak budú kolaudované stavebným 
úradom ako samostatné stavebné objekty. 
 
b) kúpu pozemkov, prípadne ich častí, v k. ú. Trnava, zastavaných stavebnými objektami 
uvedenými v bode a) tejto časti uznesenia podľa porealizačného geometrického plánu 
predloženého stavebníkom ku kolaudácii uvedených stavebných objektov:  
- parc. reg. „C“: parc.č. 5680/257, parc.č. 5680/263, parc.č. 5680/534 a parc.č. 9066/7, vo 

vlastníctve PL – REALITY, s.r.o., 919 53  Dechtice č.104, SR, zapísaných na  
LV č. 12304, 

 
- parc. reg. „C“ parc.č. 10066/3  a  parc.č. 10066/59, vo vlastníctve Blaho Igor,  

rod. Blaho, Zeleneč č. 663, SR, nar. 19.07.1969, zapísaných na LV č. 9626, 
 

- parc. reg. „C“ parc.č. 10066/63  vo vlastníctve Blaho Igor, rod. Blaho, s.č. 40, Zeleneč, SR, 
nar. 19.07.1969, zapísaného na LV č. 9523, 
 

- parc. reg. „C“: parc.č. 5680/222 a parcely reg.“E“ parc.č. 1271/2, parc.č. 1271/3 vo 
vlastníctve Slovenská republika, správca Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36,  
Bratislava, PSČ 817 15, SR , zapísaných  na LV č. 5524, 

 
- parc. reg. „C“ parc.č. č. 10066/24  a  parc.č. 10066/65 a parcela reg.“E“ parc.č. 1311/4 

vo vlastníctve Slovenská republika, správca Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 
817 15 Bratislava 11, zapísaných na LV č. 11242, 

 
- parc. reg. „E“ parc.č. č. 1272/1 vo vlastníctve Baranovič Štefan, rod. Baranovič 

(zomr.21.6.1979, Družba K/1, Trnava, 917 01) a Baranovičová Anna, rod. Cibulková (Družba 
K/1, Trnava), nar. 19.10.1901, správca  Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 
15 Bratislava 11, zapísaného na LV č. 11292, 

 
prípadne ďalších pozemkov, zastavaných stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto 
bodu uznesenia, po ich majetkovoprávnom usporiadaní medzi súčasnými vlastníkmi a  PL – 
REALITY, s.r.o., Dechtice 104, IČO 36 272 744, ako stavebníkom stavby, ku dňu uzavretia 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre účely stavebného povolenia, z vlastníctva PL – REALITY, 
s.r.o., Dechtice 104, IČO 36 272 744, do  vlastníctva  Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 euro 
za každý odovzdaný pozemok so samostatným parcelným číslom, v zmysle porealizačného 
geometrického plánu. 
 
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci, ktorý hradí aj všetky poplatky, 
s tým spojené.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve   
Termín: do 31.05.2019  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
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Termín: do 30 dní po splnení podmienok, stanovených v časti b) schvaľovacej časti uznesenia 
 
c) pripraviť kúpnu zmluvu na prevod pozemkou a stavieb 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 vlastníctva, správy a údržby mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 60 dní po uzavretí kúpnej zmluvy  
 
 

103 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu komunikácií a spevnených plôch budovaných 

v rámci stavby „ČS PHM a motorest – technická infraštruktúra“, ul. Zavarská, Trnava 
a pozemkov pod nimi  

 (PL – REALITY,s.r.o., Dechtice)  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
a) kúpu skolaudovaných stavebných  objektov  „SO 04.2 Zberná komunikácia - vetva A“ spolu 
s verejným osvetlením a verejnou zeleňou a  „SO 04.3 Obslužná komunikácia - vetva B“ spolu 
s verejným osvetlením a verejnou zeleňou, budovaných ako súčasť nadradeného stavebného 
objektu „SO 04 Cesty a spevnené plochy“ v rámci stavby 
"ČS PHM a motorest – technická infraštruktúra“ – Zavarská,Trnava, k.ú. Trnava, podľa 
projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, z vlastníctva  
PL – REALITY, s.r.o., 919 53 Dechtice 104, IČO 36 272 744, ako stavebníka stavby, do  
vlastníctva, správy a údržby Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 euro za každý odovzdaný 
stavebný objekt, s podmienkou poskytnutia záručnej lehoty na skolaudované stavebné objekty 
v trvaní 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Za 
samostatné stavebné objekty sa pre účely prevodu vlastníctva budú považovať aj chodníky 
a spevnené plochy, ak nebudú kolaudované spoločne s uvedenými komunikáciami, ale 
samostatne, a  tiež verejné osvetlenie a verejná zeleň, ak budú kolaudované stavebným 
úradom ako samostatné stavebné objekty. 
              
b) kúpu pozemkov, prípadne ich častí, v k. ú. Trnava, zastavaných stavebnými objektami 
uvedenými v bode a) tejto časti uznesenia podľa porealizačného geometrického plánu 
predloženého stavebníkom ku kolaudácii uvedených stavebných objektov:  
- parc. reg. „C“: parc.č. 10066/56 a  parc.č. 10066/58,  vo vlastníctve PL – REALITY, s.r.o., 

919 53  Dechtice č. 104, SR,  zapísaných na LV č. 12304, 
 
prípadne ďalších pozemkov, zastavaných stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto 
bodu uznesenia, z vlastníctva PL – REALITY, s.r.o., Dechtice 104,  
IČO 36 272 744, do  vlastníctva  Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 euro za každý odovzdaný 
pozemok so samostatným parcelným číslom, v zmysle porealizačného geometrického plánu. 
 
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci, ktorý hradí aj všetky poplatky, 
s tým spojené.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve   
Termín: do 31.05.2019  
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b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 31.10.2019   
 
c) pripraviť kúpnu zmluvu na prevod pozemkou a stavieb 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 vlastníctva, správy a údržby mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 60 dní po uzavretí kúpnej zmluvy  
 
 
 

104 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemku pre lesopark v lokalite Sibírskej ulice v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
kúpu pozemku v k. ú. Trnava,  parcela reg. KN C č. 10734/3 orná pôda o výmere 190 513 m2, 

zapísaná na LV č. 7245, od Alexandra Wxxxxxx, nar. xxxxxx, bytom 18 Barwon St., Kallen Act 
2617, Australia, do majetku Mesta Trnava za dohodnutú jednotkovú cenu 3,20 eura/m2 
pozemku, t. j. celkom 609 641,60 eura za výmeru 190 513 m2, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku pre územnú rezervu na vytvorenie budúcej parkovej, oddychovej 
a zalesňovanej plochy v rámci navrhovanej zmeny Územného plánu ako verejnoprospešnej 
stavby, ktorej  investorom bude Mesto Trnava. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy  
Termín: do 31.05.2019   
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.07.2019 
 
 
 

- 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena – uloženie a prekládka  

vedenia  VN a NN pre bytový dom Púpavová 
  (Západoslovenská distribučná, a. s., SPP distribúcia,a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neschválilo  
uznesenie k súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena – uloženie a 
prekládka  vedenia  VN a NN pre bytový dom Púpavová  (Západoslovenská distribučná, a. s., 
SPP distribúcia,a. s.) 
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- 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena – uloženie a prekládka  

vedenia  STL plynovodu pre bytový dom Púpavová 
  (Západoslovenská distribučná, a. s., SPP distribúcia,a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neschválilo  
uznesenie k súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena – uloženie a 
prekládka  vedenia  STL plynovodu pre bytový dom Púpavová  (Západoslovenská distribučná, 
a. s., SPP distribúcia,a. s.) 

 
 
 

105 
uznesenie 

 
K výpožičke pozemkov na Prednádraží v Trnave 

pre polopodzemné kontajnery 
(FCC Trnava, s.r.o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
výpožičku častí pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných v katastri nehnuteľností 
v katastrálnom území Trnava na liste vlastníctva č. 5000, parc. č. 1635/65, 1635/60, 1635/107 
a 1501/1 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 Čajkovského 4,  na Ulici Mozartova  11,  
na Ulici Botanická 4,  na Ulici Gejzu Dusíka 18,  s výmerou, ktorá bude určená porealizačným 
zameraním, na dobu neurčitú. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 30.6.2018 
 
b) pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 30 dní po predložení porealizačného zamerania.  

 

 

106 
uznesenie 

 
K návrhu kritérií pre posudzovanie súladu žiadosti poskytovateľa sociálnej služby         

o finančný príspevok z verejných zdrojov (z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR) s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Trnavy  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
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kritériá pre posudzovanie súladu žiadosti poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie 
finančného príspevku podľa §78b zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
Zverejniť kritériá pre posudzovanie súladu žiadosti poskytovateľa sociálnej služby  
o poskytnutie finančného príspevku podľa §78b zákona č. 448/2008 Z. z. Zákona  
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov s Komunitným plánom sociálnych služieb 
mesta Trnavy na webovom sídle mesta.  
Termín: 15.5.2019 
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uznesenie 

 
K návrhu na poskytnutie finančných dotácií na rok 2019  

z rozpočtu mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
poskytnutie finančných dotácií na rok 2019 z rozpočtu mesta Trnava pre žiadateľov 
zoradených v tabuľke (príloha č. 1) podľa IČO  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných dotácií v zmysle VZN č. 482, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava na podpis primátorovi mesta Trnava. 
Termín: priebežne 
 
 

108 
uznesenie 

 
K návrhu na opätovnú voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
výsledky volieb občanov do funkcie prísediacich pre Okresný súd Trnava 
 
2. Konštatuje, že   
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre funkčné obdobie 2019 - 2023 boli opätovne 
zvolení títo prísediaci :  
a/  
Anna Gunišová 
bytom : Trnava- Modranka  
b/ 
JUDr. Viktor Križan, PhD. 
bytom : Trnava 
c/ 
JUDr. Silvia Lipovská 
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bytom : Trnava 
d/  
Mgr. Dušan Martinovič 
bytom: Trnava 
e/ 
Mgr. Jarmila Moncmannová 
bytom : Trnava 
f/ 
Adam Rapšo 
bytom : Trnava 
g/ 
Benjamín Franta 
bytom : Trnava 
h/ 
Mária Kramárová 
bytom : Trnava 
i/ 
Pavlína Kramárová 
bytom : Trnava 
j/ 
Marta Kozáčiková 
bytom : Trnava 
k/ 
Daniela Marešová 
bytom : Trnava  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vydať zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení 
Termín: do 15.05.2019 
 
b/ zaslať výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na Okresný súd Trnava 
Termín: do 15.05.2019 
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uznesenie 
 

K návrhu na poverenie poslancov mestského zastupiteľstva vykonávať  
akty uzavretia manželstva pred orgánom mesta vo volebnom období  2018 – 2022  

doplnenie nových poslancov 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Poveruje 
poslancov  mestského zastupiteľstva, ktorí budú doplnení do zoznamu sobášiacich, vykonávať 
akty uzavretia manželstva vo volebnom  období 2018 – 2022 : 
 
Mgr. Magdaléna Eliášová 
Ing.  Andrej Farkaš 
Mgr. Ľubica Horváthová 
PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 
Juraj Šarmír 
Mgr. Tatiana Vavrová 
 
s účinnosťou od  30.04.2019 
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2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť písomné poverenia primátora mesta a po podpise doručiť dotknutým poslancom. 
Termín: do 03.05.2019 
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uznesenie 

 
K stanovisku k zriadeniu Cirkevnej základnej školy Narnia Trnava 

zriadenej Združením škôl C.S. Lewisa, ú.z.  
so sídlom na Ulici Beňadická 38, Bratislava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
so zriadením Cirkevnej základnej školy  
Termín: k 1.9.2020 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
oznámiť žiadateľovi súhlasné stanovisko mesta Trnava k zriadeniu Cirkevnej základnej školy 
Narnia Trnava 
Termín: do 7.5.2019 
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uznesenie 

 
K stanovisku k zriadeniu Súkromnej základnej školy Felix Trnava,  

zriadenej Občianskym združením Polygnosi,  
Ulica Malá 17 v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
so zriadením Súkromnej základnej školy Felix Trnava 
Termín: k 1.9.2020 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
oznámiť žiadateľovi súhlasné stanovisko mesta Trnava k zriadeniu Súkromnej základnej školy 
Felix Trnava 
Termín: do 7.5.2019 
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uznesenie 

 
K informatívnej hodnotiacej správe o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych 

služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 za rok 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Berie na vedomie  
Informatívnu hodnotiacu správu o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 
mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 za rok 2018 
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uznesenie 

 
K ADVENT-u v Trnave 

Organizačné zabezpečenie akcie na rok 2019 
Vyhodnotenie akcie za rok 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a)  Organizačné zabezpečenie akcie ADVENT v Trnave 2019 v dňoch 29.11.2019 – 
22.12.2019. 

b)  Umiestnenie betlehemu na Trojičnom námestí v termíne do 07.01.2020. 
c)  Výstavbu klziska so zázemím a bufetom na ulici Hlavná v termíne od 18.11.2019  -      

24.11.2019, s prevádzkovaním klziska v dňoch 25.11.2019 – 07.01.2020. 
d) Všeobecné zásady na organizačné zabezpečenie akcie ADVENT v Trnave 2019. 
e) Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo 

vlastníctve a v užívaní Mesta Trnava počas akcie ADVENT v Trnave 2019. 
f) Riaditeľa Organizačnej skupiny akcie ADVENT v Trnave 2019: vedúci odboru dopravy 

a komunálnych služieb 
 

2. Ukladá 
2.1 Riaditeľovi organizačnej skupiny 

a) Zabezpečiť organizovanie akcie ADVENT v Trnave 2019 v zmysle schváleného 
Organizačného zabezpečenia a príslušných VZN. 
Termín: počas konania akcie    

b) Menovať členov organizačnej skupiny 
Termín: máj 2019 

 
2.2 Mestskému úradu 
Pripraviť zmluvu o zriadení, prevádzkovaní a údržbe klziska so zázemím so spoločnosťou 
Mediaflash, s.r.o. a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: najneskôr do 15.10.2018 
 
3.  Poveruje 
Riaditeľa akcie ADVENT v Trnave 2019  
3.1. Schválením prípadnej zmeny času predaja ustanoveného Organizačným      
       zabezpečením. 
3.2 Schválením drobných zmien pri organizácii akcie súvisiacich s bezproblémovým  
      priebehom akcie.  
 
4. Berie na vedomie 

a)  správu o priebehu akcie Vianočné trhy 2018 – Advent v Trnave,  
b)  konečné zúčtovanie akcie Vianočné trhy 2018 – Advent v Trnave,  
c)  správu hlavného kontrolóra mesta k zúčtovaniu akcie Vianočné trhy 2018 – Advent 

v Trnave.  
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114 
uznesenie 

 
K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

k termínu konania MZ 30.4.2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  
v intervale od 24.1.2019 do 10.4.2019 

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

Uznesenie (orgán): MZ č. 42/2019 
Názov uznesenia K návrhu na voľbu členov výborov mestských častí v meste 

Trnava vo volebnom období 2018 – 2022 z obyvateľov mesta 
Trnava 

Navrhovaná zmena: V bode 2 uznesenia v časti VMČ 1... vypustiť text Mgr. Jana 
Braniša, PhD., xxxxx, Trnava. 
 

 
a2) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 616/2018 v znení 851/2018 
Názov uznesenia Súhlas s použitím pozemkov na uloženie telekomunikačných 

rozvodov na Ul. J. Bottu v Trnave  
Navrhovaná zmena: Nahradiť text v  schvaľovacej časti:  

 ...“507 eur“ .... novým textom ... „526,43 eura“...   
 
a3) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 1038/2018 
Názov uznesenia K prenájmu ornej pôdy v k.ú. Zavar (Poľnohospodárske družstvo 

Zavar) 
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 1. písm. a)  

1/ vypúšťajú sa slová „časti pozemku“ a nahrádzajú sa len slovom 
„pozemku“ 
2/ vypúšťa sa výmera „1205 m2“ a nahrádza sa výmerou  „1586 m2“  
3/ celková cena nájmu  „30,13 eura/rok“ sa nahrádza cenou nájmu 
„39,65 eura/rok“ 
V ukladacej časti uznesenia v bode 2. zmeniť termín prípravy 
nájomnej zmluvy z pôvodného termínu „do 31.1.2019“ na nový  
„do 30.06.2019“. 

 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 1009/2018 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie káblov v Parku J. Kráľa 
v Trnave a zriadenie vecného bremena 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia: 
Nahradiť text: „umiestnenie káblov NN a s tým súvisiacich 
užívateľských práv podľa projektovej dokumentácie schválenej 
stavebným úradom“ novým textom „v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne zriadenie a uloženie elektroenergetických 
zariadení; užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
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rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 
plánovanej stavby a jej odstránenie“.  

 
a5) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 557/2017 
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie rozvodu vody 

na Ulici Halenárskej v Trnave /Trnavská vodárenská spoločnosť,  
a. s./ 

Navrhovaná zmena: V bode 1 sa text „8841/3, 8847 a 8843 a“ nahrádza textom „8843 
a parc. reg. „E“ č. 1072/19“ 
V bode 2 sa text „8841/3, 8847 a 8843“ nahrádza textom „8843 
a parc. reg. „E“ č. 1072/19“ 

 
a6) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 832/2018 
Názov uznesenia K súhlas s použitím pozemkov „Rekonštrukcia vodovodu 

Halenárska, Hollého ul. Trnava“ / Trnavská vodárenská 
spoločnosť, a. s./ 

Navrhovaná zmena: V bode 1 sa text „pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava 
zapísaných na LV č. 11228 ako parc. reg. C č. 8842/7 a parc. reg. 
E č. 747/21“ nahrádza textom „pozemku vo vlastníctve mesta 
Trnava zapísaného na LV č. 11228 ako parc. reg. E č. 747/21“ 
V bode 2 sa text „pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava 
zapísaných na LV č. 11228 ako parc. reg. C č. 8842/7 a parc. reg. 
E č. 747/21“ nahrádza textom „pozemku vo vlastníctve mesta 
Trnava zapísaného na LV č. 11228 ako parc. reg. E č. 747/21“ 

 
a7) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 660/2017 v znení uznesenia MZ č. 951/2018 – doplnenie 
textu 

Názov uznesenia K Súhlasu s použitím pozemkov „Zvýšenie výkonu transformačnej 
stanice TS 0084-132“  /Západoslovenská distribučná, a.s./ 

Navrhovaná zmena: V bode 1 sa text „ parc. reg. E č. 973/2, parc. reg. E č. 970 
zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4 a parc. 
reg. E  č. 1072/19 a parc. reg. C č. 8939/2, parc. reg. C č. 5671/95 
zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000“ 
nahrádza textom „parc. reg. E č. 973/2, parc. reg. E č. 970 
zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4 a parc. 
reg. E  č. 1072/19 a parc. reg. C č. 5671/95 zapísaných v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000 a parc. reg. E č. 1246/1 
zapísaná na LV č. 11228“ 
V bode 2 sa text „parc. reg. E č. 973/2, parc. reg. E č. 970 
zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4 a parc. 
reg. E č. 1072/19 a parc. reg. C č. 8939/2 zapísaných v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000“ nahrádza textom „parc. 
reg. E č. 973/2, parc. reg. E č. 970 zapísaných v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4 a parc. reg. E  č. 1072/19 
a parc. reg. C č. 5671/95 zapísaných v katastri nehnuteľností na 
liste vlastníctva č. 5000 a parc. reg. E č. 1246/1 zapísaná na LV č. 
11228“ 
V bode 2 sa za text „vo výške 507,00 eur“ dopĺňa text „ktorú uhradí 
žiadateľ (platiteľ) LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s.r.o., so 
sídlom Sladovnícka 15, 917 01 Trnava, IČO: 35782803, ktorý 
taktiež uhradí správny poplatok spojený s vkladom vecného 
bremena do katastra nehnuteľností“. 
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Zároveň sa v bode 2 vypúšťa text „Správny poplatok spojený 
s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí 
oprávnený z vecného bremena.“ 

 
a8) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ  č. 1031/2018 

Názov uznesenia Zriadenie vecných bremien v lokalite od Zavarského 
Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti: 

...“TMT Energy, a.s.“ ..... novým textom ... „ČEZ Distribučné 
sústavy a.s. 

 
a9) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 773/2017 v znení MZ č. 60/2019 

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu prepojovacej komunikácie, 
cyklistickej cestičky, VO a pozemkov pre stavbu „OS Trnava, Zátvor 
II., Veterná ulica“ (Arboria Land Development s.r.o.) 

Navrhovaná zmena: V bode 2. písm. b) uznesenia sa do textu za treťou odrážkou pred 
slovo „zapísaného“ dopĺňa slovné spojenie „časť pozemku“ a za 
výraz „LV 5017“ sa dopĺňa text „označená ako pozemok parc. reg. 
„C“ č. 5292/585“. 

 
a10) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 744/2014  

Názov uznesenia: K prevodu nájmu nebytových priestorov v objekte na ulici 
Františkánska 3  
zo spoločnosti Attactive Body s.r.o. na spoločnosť TAMAPRO, s.r.o. 

Navrhovaná zmena:    V schvaľovacej časti uznesenia zmena sídla spoločnosti 
TAMAPRO, s.r.o. 
    z pôvodného sídla: Olympijská 11/1703, 917 01 Trnava  
    na nové sídlo: Dúhová ulica 8342/43, 917 01 Trnava  

 
a11) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 516/2013 v znení uznesení 693/2013, 403/2016, 649/2017 
a 696/2017     

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry IBV 
Kamenný mlyn  (MEFAL INVEST s. r. o. a Kamenáč, s. r.o.) 

Navrhovaná zmena: 1. Vo schvaľovacej časti uznesenia upraviť text nasledovne: 
V bode a2) upraviť text nasledovne: 
za text „10138/379“ 
doplniť text „10138/861“ 
a opraví sa text  „t. j. spolu 21,- eur“ 
na text „t. j. spolu 22,- eur“ 
text „101438/379“ 
opraviť na text „10138/379“ 
V bode c2) upraviť text nasledovne: 
Za textom „10138/254“ doplniť nasledovný text: 
„10138/715, 10138/716, 10138/717, 10138/718, 10138/719, 
10138/720, 10138/641, 10138/642“  
 a text „t. j. spolu 3,- eurá“ nahradiť nasledovným textom: 
„t. j. spolu 11,- eur“ 
Ukladá: 
Mestskému úradu v Trnave 
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Pripraviť kúpne zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis   
Termín: do 30 dní od predloženia výzvy a dokladov od stavebníka  

 
 
a12) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 46/2015 v znení uzn. č. 60/2019  

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie inžinierskych sietí 
a zriadenie odplatného vecného bremena pre stavbu Obytná zóna 
Rybník (xxxxxxxx) 

Navrhovaná zmena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V bode 2 uznesenia: 
a) dopĺňa sa za text:  
„s tým, že pre podzemné káblové VN vedenie bude vecné bremeno 
zriadené“ 
nasledovný text: 
„v prospech spoločnosti  Západoslovenská distribučná, a. s., so 
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518“ 
 
b) dopĺňa sa za text: 
„pre „SO 06 VN prípojka pre TS 1“ je upresnená dĺžka 68 m s výškou 
odplaty 304,20 eura“  
nasledovný text: 
„s tým, že odplatu za zriadenie vecných bremien hradí investor – 
spoločnosť PERIUM, s. r. o., Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO: 
45 882 941, pričom správny poplatok spojený s vkladom vecných 
bremien do katastra nehnuteľností uhradí taktiež investor.“ 
 
V bode 3 uznesenia sa dopĺňa text: 
„f) pripraviť dodatok k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien 
Termín: do 30.06.2019 

 
a13) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 599/2017 
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov  „Rekonštrukcia horúcovodu ulica 

Ružindolská Trnava“ (Trnavská teplárenská, a.s.) 
Navrhovaná zmena: V bode 2 písm. a) za text „určených geometrickým plánom“ sa 

dopĺňa text: 
„č. 8/2018 zo dňa 25.01.2018“. 
V bode 2, písm. b) za text „ určených geometrickým plánom“ sa 
dopĺňa text: 
„č. 8/2018 zo dňa 25.01.2018“ .  

 
 
a14) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 830/2018 v znení uzn. 903/2018  

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre 
stavbu „Okružná križovatka Trstínska cesta v Trnave“ 

Navrhovaná zmena: 
 
 
 
 
 

V bode 2 b) uznesenia sa vypúšťa pôvodný text: 
„- parcela reg. C č. 3377/1 zapísaná vo vlastníctve spoločnosti  
Hornex, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35802570 na LV č. 
4740, 
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- parcela reg. C č. 3352/1 zapísaná vo vlastníctve spoločnosti 
FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s., Karloveská 34, 841 04 
Bratislava, IČO: 50017616 na LV č. 9831“ 
a nahrádza sa novým textom: 
„- parcely reg. C č. 3377/50 a 3377/47 zapísané vo vlastníctve 
spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s, Trnavská cesta 41/A, 
831 04 Bratislava, IČO: 35790164 na LV č. 4740 (pre chodníky vo 
verejnej časti), 
- parcely reg. C č.  3377/47, 3377/48, 3377/49 a  3377/50 zapísané 
vo vlastníctve spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s, 
Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35790164 na LV č. 4740 
(pre SO 02 Verejné osvetlenie), 
-parcela reg. C č. 9058/1 v právnom stave parcela reg. E č. 1670 
zapísaná vo vlastníctve SR – v správe Slovenskej správy ciest na LV 
č. 11282 (pre SO 02 Verejné osvetlenie), 
- parcely reg. C č. 3352/1 a 3352/51 zapísané vo vlastníctve 
spoločnosti FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s., Karloveská 34, 
841 04 Bratislava, IČO: 50017616 na LV č. 9831 (pre SO 02 Verejné 
osvetlenie), 
- parcela reg. C č. 2540/112 zapísaná vo vlastníctve Mesta Trnava na 
LV č. 5000 (pre zastávku MHD)“ 

 
a15) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 745/2017 v znení uzn. 903/2018  a č. 60/2019  

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu infraštruktúry pre stavbu 
„Centrum obchodu a služieb Trnava – Trstínska cesta“ 

Navrhovaná zmena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V bode 2 uznesenia sa mení text: 
V bode 2 a) a 2 b) sa mení text: 
„Hornex, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35802570“ 
na text: 
„Kaufland Slovenská republika v.o.s, Trnavská cesta 41/A, 831 04 
Bratislava, IČO: 35790164“ 
 
V bode 2 b) sa mení text: 
„parcely reg. C č. 2540/49 a 2540/95“  
na text: 
„parcely reg. C č. 2540/109, 2540/110 a 2540/112 podľa GP č. 6/2019 
vypracovaného AnGeo, s.r.o., Slnečná 978/43, 917 01 Trnava dňa 
27.03.2019“ 

 
a16) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 1013/2018 v znení MZ č. 1047/2018 

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 text „pozemku vo 
vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísaného na liste 
vlastníctva č. 5000 ako parc. registra „C“ č. 2540/49 ostatná plocha 
o výmere 5569 m²“ nahrádza textom „pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000 
ako parc. reg. „C“ č. 2540/109 – zastavaná plocha a nádvorie, 
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s výmerou 161 m² a parc. reg. „C“ č. 2540/110 – zastavaná plocha 
a nádvorie, s výmerou 330 m²“, 
text „GP č. 65/2018 vyhotoveného dňa 26.07.2018 spoločnosťou 
2.Geo, s.r.o“ nahrádza textom „geometrického plánu č. 9/2019, 
vyhotoveného dňa 8.4.2019 spoločnosťou AnGeo, s.r.o. so sídlom 
Slnečná 978/43, 917 01 Trnava, IČO: 36 708 755“, 
text „v povinnosti každodobého vlastníka pozemku strpieť na časti 
zaťaženej nehnuteľnosti“ sa nahrádza textom „v povinnosti 
každodobého vlastníka pozemkov strpieť na zaťažených 
nehnuteľnostiach“, 
text „inžinierskych sietí – plynárenských zariadení opávneného 
z vecného bremena, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, 
údržbu, prevádzku a rekonštrukciu týchto zariadení“ sa nahrádza 
textom „inžinierskej siete – plynárenského zariadenia oprávneného 
z vecného bremena, jeho ochranných a bezpečnostných pásiem, 
údržbu, prevádzku a rekonštrukciu tohto zariadenia“, 
text „geometrickým plánom č. 65/2018 na vyznačenie vecného 
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 
26.07.2018 vyhotoveného firmou 2.Geo, s.r.o., IČO: 50005499, 
úradne overeného Okresným úradom Trnava, katastrálnym 
odborom pod č. 1247/2018 dňa 04.09.2018“ sa nahrádza textom 
„geometrickým plánom č. 9/2019 na vyznačenie vecného bremena 
práva uloženia inžinierskej siete, vyhotoveného dňa 8.4.2019 
spoločnosťou AnGeo, s.r.o.“, 
text „za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom 
toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú 
dotknutú nehnuteľnosť“ sa nahrádza textom „za účelom údržby 
a opravy plynárenského zariadenia v celej šírke a dĺžke zaťažených 
nehnuteľností“ 

 
a17) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 323/2016 v znení uzn. č. 536/2016   

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre 
stavbu „IBV Trnava – Za traťou III/B – 2. etapa – západné 
prepojenie“ 

Navrhovaná 
zmena: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V bode 1 b) uznesenia sa text „- parcely reg. C č. 10804/24, 
10804/25, 10805/8, 10805/9, 10806/770, 10806/771 , ktoré  sú vo 
vlastníctve Augustína Kxxxxxx, r. Kxxxxxx, nar. xxxxxxx, J. Bottu xx, 
917 01 Trnava, zapísané na LV č. 4553,“ vypúšťa a nahrádza 
textom: „-- parcely reg. C č. 10804/24, 10804/25, 10805/8, ktoré sú 
vo vlastníctve Márie Kxxxxxxxx,  r. Bxxxxxx, nar. xxxxxxx,  Jána 
Bottu xx, Trnava, zapísané na LV 4553, parcely rec. C č. 10805/9, 
10806/770, 10806/771 , ktoré  sú vo vlastníctve Ing. Aleny 
Schxxxxxxxx r. Kxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, Agátová xx, Trnava, 
zapísané na LV 13057“ 
 
V bode 1 b) uznesenia sa za text „spolu 10 eur“ vkladajú nasledujúce 
odrážky: /s textom podľa materiálu/ 
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a18) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 267/2015  v znení uzn.č. 471/2016 a č. 586/2017  

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre 
stavbu „IBV Trnava – Za traťou III/B – 1. etapa/A “ 

Navrhovaná zmena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V bode 1 a) uznesenia sa za text: 
 „ t.j. spolu 3 eurá“ 
vkladá text: 
„a kúpu skolaudovaného objektu „SO 05 Dažďová kanalizácia“ 
v rozsahu stavby „IBV Za Traťou III.B – 1. etapa“, podľa projektovej 
dokumentácie schválenej stavebným úradom, z vlastníctva DAKRA, 
s.r.o., Hviezdoslavova 13, 97 01 Trnava, IČO: 34149694, ako 
stavebníka stavby, do majetku, správy a údržby mesta Trnava za 
dohodnutú cenu 1 euro,“  
V bode 1 b) uznesenia sa text „- parcely reg. C č. 3249/16, 10806/509, 
10806/552, 10806/742, 10806/793, ktoré sú vo vlastníctve Augustína 
Kxxxxxx, r. Kxxxxxx, nar. xxxxxx, J. Bottu xx, Trnava, zapísané na LV 
č. 4553,“ vypúšťa a nahrádza textom  „-parcely reg. C č. 3249/16, 
10806/509, 10806/552, 10806/742, 10806/793, ktoré sú  vo 
vlastníctve Ing. Aleny Schxxxxxxxxx r. Kxxxxxx, nar. xxxxxxx, 
Agátová xx, Trnava, zapísané na LV 13057, 
 
V bode 1 b) uznesenia sa za text „spolu 22 eur“ vkladajú nasledujúce 
odrážky: /s textom podľa materiálu/  

-  
 
2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 1009/2018               do 30.09.2019 
b2) č. 1036/2018      do 31.03.2019 
b3) č. 1037/2018        do 30.09.2019 
b4) č. 1012/2018   do 30.09.2019 
b5) č. 1031/2018      do 30.06.2019 
b6) č. 1026/2018      do 30.06.2019 
b7) č. 1030/2018      do 30.06.2019          
b8) č. 773/2017   do 30.09.2019 
b9) č. 876/2018      do 30.06.2019 
b10) č. 1027/2018      do 30.09.2019 
b11) č. 1010/2018        do 30.06.2019 
b12) č. 1038/2018   do 30.06.2019 
 
3. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 24.1.2019 do 10.4.2019. 
 
 
 

115 
uznesenie 

 
K informatívnej správe o výsledkoch kontrol  

ukončených a rozpracovaných od 30.1.2019 do 15.4.2019 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 30.1.2019 
do 15.4.2019 
 
 

116 
uznesenie 

 
K prenájmu pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania  

letného exteriérového sedenia – Halenárska 5 
Žiadateľ: GIO CAFFE s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava za účelom zriadenia a prevádzkovania letného 
exteriérového sedenia  
prevádzkovateľovi: GIO CAFFE s.r.o, so sídlom Mostná 60, Nitra, IČO: 45884455; 
časť parcely: E747/21, na ulici: Halenárska; výmera: 8,3 m2; 
prevádzka: GIO; adresa: Halenárska 5. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu v súlade so schválenými „Všeobecnými podmienkami a postupu 
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava“ a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 15.5.2019  
 
 

117 
uznesenie 

 
K prenájmu pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania  

letného exteriérového sedenia – Trojičné námestie 2 
Žiadateľ: PERICLASS s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava za účelom zriadenia a prevádzkovania letného 
exteriérového sedenia  
prevádzkovateľovi: PERICLASS s.r.o, so sídlom Miletičova 550/1, Bratislava, IČO: 50767798; 
časť parcely: 8825/1; na ulici: Trojičné námestie; výmera: 37,40 m2; 
prevádzka: Kaviareň BEZKYDOV; adresa: Trojičné námestie 2. 
 
Okrem dní konania Tradičného trnavského jarmoku 2019, t. j. v čase 05.09. – 08.09.2019.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu v súlade so schválenými „Všeobecnými podmienkami a postupu 
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava“ a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 15.5.2019 
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118 

uznesenie 
 

K prenájmu pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania  
letného exteriérového sedenia – Halenárska 5 

Žiadateľ: T-bone s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava za účelom zriadenia a prevádzkovania letného 
exteriérového sedenia  
prevádzkovateľovi: T-bone s.r.o, so sídlom Halenárska 13, Trnava, IČO: 51252147; 
časť parcely: E747/21, na ulici: Halenárska; výmera: 8,3 m2; 
prevádzka: SUSHI KI; adresa: Halenárska 5. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu v súlade so schválenými „Všeobecnými podmienkami a postupu 
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava“ a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 15.5.2019  
 

 

 

 

 

 

                JUDr. Peter Bročka, LL. M. 
                                                                                                  primátor mesta 
 

 

 

 

 

 

 

Za formálnu správnosť: Ing. Katarína Koncošová, PhD. 
                                                     prednostka MsÚ 
 
 
 
V Trnave 2.5.2019 
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Príloha č. 1 k uzneseniu MZ č. 107 
 

 
 
 
 

P
o

r.
 č

. 
 

p
ro

je
k

tu
 

Žiadateľ IČO Názov projektu 

Schválená 
dotácia z 

jednotlivých  
programov 

26 
Telovýchovná Jednota ELÁN 
Trnava, Sídlisko Linčianska 18049923 

Zabezpečenie činnosti TJ 
ELÁN v roku 2019 

                 
500,00    

57 
Basketbalový klub AŠK Slávia 
Trnava 35629827 

Zabezpečenie finálových 
turnajov MS basketbaloých 
družstiev žiačok 1 000,00    

77 

DOMKA - Združenie 
saleziánskej mládeže, stredisko 
Trnava 36083283 Kopánka s mladými  5 000,00    

84 
Slovenský skauting, 2. zbor 
Dlhých mačiek Trnava 36084611 Celoročná skautská činnosť 

                           
-      

87 Občianske združenie ISKIERKA 36086762 

Spôsob, akým žijeme naše 
dni, je spôsob, akým žijeme 
naše životy 

                 
800,00    

96 Hokejový klub Trnava 36088960 RIGA HOCKEY Cup 2019 2 000,00    

98 
Baseballový klub  Angels 
Trnava 36088986 

Organizácie ME mužov v 
Trnave     5 000,00    

104 
Slovenský skauting, 88.zbor 
skautov a skautiek Trnava 36090719 

Systematická celoročná práca 
s deťmi a mládežou 

                 
400,00    

122 TC EMPIRE Trnava a.s. 36368397 EMPIRE Slovak Open 2019 
                           

-      

126 Divadelná skupina Trnava 37835785 

Tvorba  a reprízy divadelnej 
inscenácie Blaho Uhlár a 
kolektív DISK: Tertium non 
datur       1 500,00    

148 SK Trnava Panthers 37851772 
Womanś European PREMIER 
CUP 2019       1 000,00    

154 
Mužský Basketbalový Klub AŠK 
Slávia Trnava 37984870 

Medzinárodný turnaj chlapcov 
v basketbale U17 EBYL 3 000,00    

223 Bronco n.o. 45735549 Kubik 2019 2 000,00    

224 Bronco n.o. 45735549 
Trnavský rínek, Trnavský 
blšák      2 500,00    

250 Malý Berlín 50916211 Ypsalon 2019   3 000,00    

       SPOLU: 27 700,00    


