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U Z N E S E N I A 
 

z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
volebného obdobia 2018 – 2022, 

konaného 12. februára 2019 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 
 

15 
uznesenie 

 
K schváleniu programu zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 12.2.2019 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
program zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 12.2.2019 v zmysle 
zverejneného návrhu a hlasovaním schválených zmien návrhu programu  
 
 
 

16 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 505  

Štatút mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 505 Štatút 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 15.2.2019 

 
 
 

17 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 506, 

 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Trnava 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 506 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: 13.2.2019 
 

18 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 507, 

 ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 507, ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 
 
2. Ukladá 
Mestskému  úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN, ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Trnavu vyvesením na 
úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke Mesta Trnava 
Termín: do 13.2.2019  
 
 

19 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 508 

 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území  mesta Trnava, na 

záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá 
voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti 

a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole 
a školskom klube detí na rok 2019 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 508 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území  mesta Trnava, na záujmové 
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času 
mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2019, 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN, vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: 13.2.2019 
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20 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 509,  

ktorým sa ruší VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 509, ktorým sa ruší VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na 
území mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: do 15.1.2019 
 
 

21 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu 510 

o vyhradení miesta  a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na 
verejných priestranstvách na území mesta Trnava počas volebnej kampane 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 510 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Trnava  počas volebnej kampane 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: do 13.02.2019 
 
 
 

22 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)   
Zmena ÚPN (Územného plánu) 02/2019, Lokality A  – Úprava regulatívov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2019, Lokality A – Úprava 
regulatívov okrem zmeny požadovanej súkromnými vlastníkmi v lokalite IBV Kamenný mlyn 
(časť pri Kolibe)  
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2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2019, 
Lokality A – Úprava regulatívov 
Termín: 30.9.2019 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2019, 
Lokality A – Úprava regulatívov 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2019, 
Lokality A – Úprava regulatívov predložiť  na  schválenie  mestskému  zastupiteľstvu  
Termín: 30.12.2019 
 
d) upovedomiť žiadateľov o nepovolení  časti zmeny požadovanej súkromnými vlastníkmi 
v lokalite IBV Kamenný mlyn (časť pri Kolibe)  
Termín: 28.2.2019 
 

 
23 

uznesenie 
 

K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  
(Aktualizované znenie rok 2009)   

Zmena ÚPN 02/2019, Lokalita B – Polyfunkcia na nároží Ulíc Dedinskej a Krasku 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nepovoľuje 
spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 02/2019, Lokalita B – 
Polyfunkcia na nároží Ulíc Dedinskej a Krasku 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľa o nepovolení  Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 
02/2019, Lokalita B – Polyfunkcia na nároží Ulíc Dedinskej a Krasku 
Termín: 28.2.2019 
 
 

24 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)   
Zmena ÚPN 02/2019, Lokalita C  – Mestotvorná polyfunkcia na Ulici A. Hlinku 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nepovoľuje 
spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2019, Lokalita C  – 
Mestotvorná polyfunkcia na Ulici A. Hlinku 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
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upovedomiť žiadateľa o nepovolení  Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 
02/2019, Lokalita C  – Mestotvorná polyfunkcia na Ulici A. Hlinku 
Termín: 28.2.2019 

 
 

25 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu (zámena) pozemkov pre investičnú akciu 

„Cyklotrasa Spartakovská – City aréna“ v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
zámenu pozemkov na Ulici Spartakovská v k. ú. Trnava parcely registra „C“ č. 5671/314 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2 zapísanej  na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta 
Trnava za pozemok parcela registra „C“ č. 5671/380 – zastavaná plocha o výmere 92 m2 
(oddelený geometrickým plánom č. 59/2018 z parcely registra „C“ č.  5671/167- zapísaný na 
LV č. 6502 vo vlastníctve McDonald´s Slovakia spol. s r.o., Kráľovské údolie 1, Bratislava, IČO: 
31 392 229), s tým že hodnota zamieňaných pozemkov je rovnaká a podmienkou bude právo 
a povinnosť spoločnosti zabezpečovať starostlivosť o zeleň na pozemku parcela registra „C“ 
č. 5671/380 tak, aby bol zabezpečený vysoký štandard zelene na 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 ide o prevod majetku za účelom usporiadania vlastníctva pozemkov pod 
stavbou  – chodníkom pre cyklistov. 
 
2. Schvaľuje  
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v práve 
prechodu a prejazdu v celej šírke a dĺžke pozemku na Ulici Spartakovskej v k. ú. Trnava, 
parcela registra „C“ č. 5671/380 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2 (oddelený 
geometrickým plánom č. 59/2018 z parcely registra „C“ č. 5671/167 ) v prospech oprávneného 
z vecného bremena:  McDonald´s Slovakia, spol. s r.o., Kráľovské údolie 1, Bratislava, IČO: 
31 392 229, ako aj každodobého vlastníka pozemku - parcela registra „C“ č. 5671/167 - 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1958 m2 (nová výmera v zmysle geometrického plánu 
č. 59/2018) zapísaného na liste vlastníctva č. 6502, k. ú. Trnava a každodobého vlastníka 
pozemku – parcela registra „C“ č. 5671/182 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m2 
zapísaného na liste vlastníctva č. 6502, k. ú. Trnava ako aj stavby so súpisným č. 7170 
nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ č. 5671/182. 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného 
bremena 
Termín: do 28.02.2019 
 
b) pripraviť zámennú zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis 
primátorovi mesta  
Termín: do 31.03.2019 
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26 
uznesenie 

 
K prenájmu nebytových priestorov v objekte SO 01A  (Pavilón sofistikovanej výroby) 

a parkovacích miest   v TTIP – Trnava Industrial Park   
                    spoločnosti Mars SR, kom. spol. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
 1. Schvaľuje 
a) priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich v Pavilóne sofistikovanej 
výroby  (objekt SO 01A, 3.NP a 4.NP) a parkovacie miesta v areáli TTIP – Trnava Industrial 
Park na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave s celkovou výmerou 129,25 m² nájomcovi –  
spoločnosti Mars SR, kom. spol., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, IČO: 31 342 175 na dobu 
neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 1.4.2019 za 
cenu:  
36,6 m² x 52,98 eur/m²/rok = 1 939,07, eur/rok za priestory určené na administratívne účely,  
11,84 m² x 45,92 eur/m²/rok =  543,69 eur/rok za priestory určené na skladovo-logistické účely, 
18,31 m² x 17,67 eur/m²/rok =  323,54, eur/rok za pomernú časť spoločných priestorov, 
62,50 m² x 17,33 eur/m²/rok = 1 083,13 eur/rok za vonkajšie priestory, 
teda spolu za cenu vo výške 3 889,43 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 tom, že nájomca už užíva predmetné priestory na 
základe nájomnej zmluvy na dobu určitú, plní si svoje záväzky voči prenajímateľovi, pričom 
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 31.3.2019 
 
 

27 
uznesenie 

 
K prenájmu nebytových priestorov v objekte SO 01A  (Pavilón sofistikovanej výroby), 

v objekte PO 04 a parkovacích miest   v TTIP – Trnava Industrial Park                    
spoločnosti OTIS Výťahy, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich v Pavilóne sofistikovanej 
výroby  (objekt SO 01A, 3.NP), v objekte PO 04 a parkovacie miesta v areáli TTIP – Trnava 
Industrial Park na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave s celkovou výmerou 288,33 m² nájomcovi –  
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spoločnosti OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava – mestská časť Nové 
Mesto, IČO: 35 683 929 na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej 
zápisnice, najneskôr od 1.4.2019 za cenu:  
113,2 m² x 52,98 eur/m²/rok =  5 997,34 eur/rok za priestory určené na administratívne účely,  
49,13 m² x 17,67 eur/m²/rok =     868,13 eur/rok za pomernú časť spoločných priestorov, 
63,50, m² x 43,42 eur/m²/rok =  2 757,17 eur/rok za skladové priestory, 
62,50 m² x 17,33 eur/m²/rok =   1 083,13 eur/rok za vonkajšie priestory, 
teda spolu za cenu vo výške 10 705,77 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 tom, že nájomca už užíva predmetné priestory na základe 
nájomnej zmluvy na dobu určitú, plní si svoje záväzky voči prenajímateľovi, pričom 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 31.3.2019 

 
 

28 
uznesenie 

 
K rozšíreniu predmetu nájmu v TTIP – Trnava Industrial Park                                                 

pre spoločnosť 4Robotics s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) priamy prenájom parkovacích miest nachádzajúcich v areáli TTIP – Trnava Industrial Park 
na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave s celkovou výmerou 37,50 m² nájomcovi –  spoločnosti  
4Robotics s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 50 977 083 na dobu neurčitú od 1.4.2019 
za cenu:  
37,50 m² x 17,33 eur/m²/rok =   649,88 eur/rok za vonkajšie priestory, 
určenú v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava v platnom znení s výpovednými lehotami: 

- 1 mesiac: 
ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby spojené 
s prenájmom, 
ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
- 3 mesiace bez udania dôvodu.  

 
V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod 
hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť 4Robotics s.r.o.  si už v TTIP 
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prenajíma priestory určené na skladovo-logistické a administratívne účely ako i parkovacie 
miesta, ktoré jej nepostačujú z dôvodu rozšírenia jej aktivít. Zároveň uvádzame, že spoločnosť 
si plní svoje záväzky voči prenajímateľovi.  

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis. 
Termín: do 31.3.2019 
 
 

29 
uznesenie 

 
K zmene nájomcu nebytových priestorov 

v objekte na Ulici Ľ. Podjavorinskej 30 
Ing. arch. Peter Hanzlíček 

PHAAD s.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
zmenu nájomcu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 2547, na pozemku parcelné 
číslo 6299, v k. ú. mesta Trnava, na Ulici Ľ. Podjavorinskej 30 v Trnave, na prízemí o výmere 
72,57 m2, z pôvodného nájomcu Ing. arch. Peter Hanzlíček, Vančurova 6204/44, 917 01 
Trnava, IČO: 43 669 328   
na nového nájomcu PHAAD s.r.o., Vančurova 6204/44, 917 01 Trnava, IČO: 51 485 737, 
za účelom prevádzkovania architektonického ateliéru s následným predajom vytvorených 
autorských diel za nájomné podľa čl. 4 ods. 1 písm. b) a h) VZN č. 456: 
 
ateliér                           58,60 m2 x  30,46 eura/m2/rok      1 784,96 eura 
ostatné priestory  
(chodba, predsieň, WC, kuchynka)   13,97 m2 x  10,14 eura/m2/rok           141,65 eura 
Spolu                                                  72,57 m²                                         1 926,61 
eura/rok 
Spolu suma k úhrade.................................................................................    1 926,61 eura/rok 
                                                                                           
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.04.2019, 
s výpovednými lehotami  
a﴿ 1 mesiac: 

- ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 
spojenými      
  s užívaním nebytových priestorov,   

    - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
    - ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou, 
b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe  
s tým, že do uzatvorenia novej nájomnej zmluvy bude pôvodný nájomca platiť nájomné za 
prenájom nebytových priestorov a preddavky za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 
 
2. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.  
uzatvoriť novú zmluvu o nájme v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: do 31.03.2019 
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30 
uznesenie 

 
K zmene nájomcu nebytových priestorov 

v objekte na Ulici Trhová 3 
RELAX – TEAM s.r.o. 
MaPa Appetito s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
zmenu nájomcu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 189, na pozemkoch parcelné 
číslo 667 a 665, v k. ú. mesta Trnava, na ulici Trhová 3 v Trnave, na prízemí o výmere 407,57 
m2, z pôvodného nájomcu RELAX - TEAM s.r.o., Rybníkova 16, 917 00 Trnava, IČO: 31 414 
893   
na nového nájomcu MaPa Appetito s.r.o., Hospodárska 3609/31, 917 01 Trnava, IČO: 52 006 
450, 
za účelom prevádzkovania gastronomickej prevádzky – reštaurácie určenej výlučne pre 
nefajčiarov  
bez vymedzenia fajčiarskej časti  a umiestnenia výherných automatov 
za nájomné v zmysle VZN č. 241 v platnom znení po započítaní preinvestovaných nákladov 
na stavebné úpravy s výškou atraktivity za prenájom nebytových priestorov v zmysle 
Uznesenia Mestskej rady č. 428/2017 zo dňa 3.10.2017, ktoré predstavuje sumu:   
 
sklad 14,10 m2 x 25,70 eura/m2/rok      362,37 eura 
chodba 10,33 m2 x 10,14 eura/m2/rok      104,75 eura 
kancelária  6,61 m2 x 33,86 eura/m2/rok      223,81 eura 
vinotéka 3,71 m2 x 30,46 eura/m2/rok      113,00 eura 
predsieň 3,93 m2 x 10,14 eura/m2/rok      39,85 eura 
upratovačka 1,28 m2 x 10,14 eura/m2/rok      12,98 eura 
predsieň WC-M 6,98 m2 x 10,14 eura/m2/rok      70,78 eura 
WC-M 1,68 m2 x 10,14 eura/m2/rok      17,04 eura 
predsieň WC-Ž 4,64 m2 x 10,14 eura/m2/rok      47,05 eura 
WC-Ž 1,78 m2 x 10,14 eura/m2/rok      18,05 eura 
WC-Ž 1,78 m2 x 10,14 eura/m2/rok      18,05 eura 
chodba 5,21 m2 x 10,14 eura/m2/rok      52,83 eura 
predsieň 2,83 m2 x 10,14 eura/m2/rok      28,69 eura 
WC 2,34 m2 x 10,14 eura/m2/rok      23,73 eura 
WC 2,00 m2 x 10,14 eura/m2/rok      20,28 eura 
predsieň 2,98 m2 x 10,14 eura/m2/rok      30,22 eura 
kuchyňa 62,82 m2 x 25,70 eura/m2/rok      1 614,47 eura 
umývanie  čierneho  
riadu  11,37 

m2 x 
25,70 

eura/m2/rok      
292,20 

eura 

sklad 5,45 m2 x 25,70 eura/m2/rok      140,06 eura 
kotolňa 3,20 m2 x 10,14 eura/m2/rok      32,45 eura 
sklad 5,68 m2 x 25,70 eura/m2/rok      145,98 eura 
vstup zádverie  1,20 m2 x 10,14 eura/m2/rok      12,17 eura 
vstup zádverie  1,21 m2 x 10,01 eura/m2/rok      12,27 eura 
reštaurácia  244,46 m2 x 30,46 eura/m2/rok      7 446,25 eura 

Spolu                                           407,57     m²                                                 10 879,33 
eura/rok 
Atraktivita 350%          38 077,69 eura/rok  
Spolu ..................................................................................   48 957,02 eura/rok 
Zápočet s atraktivitou                                 - 38 077,69 eura/rok 
Suma k úhrade ...................................................................   10 879,33 eura/rok                                                                                       
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na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.04.2019, 
s výpovednými lehotami  
a﴿ 1 mesiac: 

- ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 
spojenými      
  s užívaním nebytových priestorov,   

    - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
    - ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou, 
b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe  
s tým, že do uzatvorenia novej nájomnej zmluvy bude pôvodný nájomca platiť nájomné za 
prenájom nebytových priestorov a preddavky za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 
 
2. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.  
uzatvoriť novú zmluvu o nájme v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: do 31.03.2019 
 

31 
uznesenie 

 
K investičnej akcii mesta  

„Revitalizácia športového areálu Slávia“ – prekládka VN vedenia  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v športovom areáli Slávia, v k. ú. Trnava, 
parcely reg. „C“ číslo 3544/5 a parcela číslo 3547/1 v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 
č. 12341, vo vlastníctve Mesta Trnava a v správe Správy kultúrnych a športových zariadení 
mesta Trnava, na umiestnenie káblového vedenia VN pre  spoločnosť Západoslovenská 
distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 50 482 815  
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava v športovom areáli Slávia, v k. ú. Trnava, parcely reg. „C“ číslo 
3544/5 a parcela číslo 3547/1 zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 12341, 
vo vlastníctve Mesta Trnava a v správe Správy kultúrnych a športových zariadení mesta 
Trnava v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, 
IČO: 50 482 815,  spočívajúce v práve vlastníka stavať (umiestniť) a prevádzkovať nové 
preložené elektroenergetické zariadenie vlastníka na týchto nehnuteľnostiach a práve vstupu,  
prechodu a prejazdu za týmto účelom, podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným 
úradom.  
Zabezpečiť spoločnosti TT-IT realizáciu pripokládky chráničky pre potreby optickej siete. 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave,  OPaM: 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                 
Termín: do 01.03.2019   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 31.05.2019 
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c) po uložení rozvodov uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi 
mesta na  podpis 
Termín : do 60 dní po predložení geometrického plánu 
 
Mestskému úradu v Trnave, OIV: 
zabezpečiť spoločnosti TT-IT realizáciu pripokládky chráničky pre potreby optickej siete 
 

 
 

32 
uznesenie 

 
K predaju pozemkov a zriadenie vecného bremena - Polyfunkčný súbor 

Hviezdoslavova – Hornopotočná, Trnava    
(RENNTAX, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území 
Trnava parc. reg. C č. 268/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2, zapísanej v katastri 
nehnuteľností na LV 5000, parcely č.  261/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2, 
zapísanej  v katastri nehnuteľností na LV 4 a parcely č. 261/3  zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 65 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 4 do výlučného vlastníctva 
spoločnosti  RENNTAX, a.s., A. Žarnova č. 1, 917 02 Trnava, IČO: 44 032 129, v podiele 1/1, 
za cenu 100,-  eura/m2 t. j. spolu za cenu 24 700,- eura, s podmienkou, že kupujúci uhradí 
správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy  do katastra nehnuteľností, 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
spočívajúci v tom, že predmetné pozemky sú priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
spoločnosti RENNTAX, a.s., na ktorých je naplánovaná výstavba polyfunkčného súboru 
stavieb. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť znalecký posudok na stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného 
bremena  
Termín: 01.03.2019 
 
b)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného 
bremena 
Termín:  do 15.03.2019 
 
c)  pripraviť kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis 
primátorovi mesta 
Termín:  do 30.06.2019 
 

33 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov v rámci DUR stavby 

 "B2B_FTTx_Trnava-priemyselná zóna_Nová" 
 (Slovak Telekom a.s.) 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí  
s umiestnením optickej telekomunikačnej siete stavby „B2B_FTTx_Trnava_priemyselná 
zóna_Nová“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava parc. reg. C č. 10080/115, 10080/17, 
10080/38, 10080/39, 10080/40, príp. ďalších pozemkov dodatočne zistených v navrhovanej 
trase rozvodov, v rozsahu projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným úradom, 
pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, za 
podmienky poskytnutia jednorazovej primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti vo výške 526,43 eur pre dĺžku siete 104,6 m, formou dohody o náhrade za 
nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách, za podmienky splnenia všetkých podmienok uvedených vo 
vyjadrení k dokumentácii k územnému rozhodnutiu OURaK/37210-99820/2018/Hn zo dňa 
20.12.2018. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s vypracovaním dohody  
Termín: do 1.3.2019 
 
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť  
primátorovi mesta na  podpis             
Termín: do 30.6.2019 
  

 
34 

uznesenie 
 

K zriadeniu vecného bremena pri objekte aquaparku v Trnave  
(Trnavská teplárenská, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta strpieť existujúcu horúcovodnú prípojku v prospech jej vlastníka – Trnavská 
teplárenská, a. s., so sídlom Coburgova 84, Trnava, IČO 36 246034, na pozemku v k. ú. 
Trnava parc. č. 3546/1 a 3547/3 podľa geometrického plánu č. 74/2018  za odplatu vo výške 
210,58 eura formou: 
trojstrannej zmluvy o zriadení vecného bremena súčasne aj s vlastníkom pozemku parc. č. 
3545/4, na ktorom je časť horúcovodnej prípojky, spol. Aqua Wellness Trnava, s.r.o., IČO 
46 384 677, so sídlom spoločnosti Kapitulská 14/456, Trnava.     
 
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena.  
Termín: do 28.2.2019 
 
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a zabezpečiť jej podpísanie.  
Termín: do 31.5.2019 
 
 



13 
 

35 
uznesenie 

 
K zriadeniu vecného bremena pri OC Olympia  

(Trnavská teplárenská, a. s.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 
mesta strpieť existujúcu horúcovodnú prípojku v prospech jej vlastníka – Trnavská 
teplárenská, a. s., so sídlom Coburgova 84, Trnava, IČO 36 246034, na pozemkoch v k. ú. 
Trnava parc. č. 1578 a 8727/1 podľa geometrického plánu č. 15/2016  za odplatu vo výške 
526,43 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 28.2.2019 
 
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava 
a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.5.2019 
 
 

36 
uznesenie 

 
Ku kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch 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, 
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od MUDr. Jaroslavy Bxxxxxx, rod. Bxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxx Bratislava 
49, 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, 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 kúpnej zmluvy   
Termín: do 31.03.2019   
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.08.2019 
 
 

37 
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 2/6 na pozemku v k. ú. Trnava, parcela registra 
KN C č. 10585/12, orná pôda o výmere 23 m2, oddelená geometrickým plánom č. 91/2017, 
úradne overeným Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom pod č. 1555/2017 dňa 
20.11.2017, z pozemku parcela reg. KN E č. 1454/3 orná pôda o výmere 13400 m2 
zapísanom na LV 10998, od Jozefa Kxxxxxxx, rod. Kxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxxx, 917 01 Trnava, do majetku Mesta Trnava za dohodnutú jednotkovú cenu 6 eur 
/m2 zastavaného pozemku, t. j. celkom 46,- eur. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy  
Termín: do 31.03.2019   
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.08.2019 

 
 

38 
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 2/3 na pozemku v k. ú. Trnava, parcela registra 
KN C č. 10585/11, orná pôda o výmere 53 m2, oddelená geometrickým plánom č. 91/2017, 
úradne overeným Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom pod č. 1555/2017 dňa 
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20.11.2017, z pozemku parcela reg. KN E č. 1454/2 orná pôda o výmere 11416 m2 
zapísanom na LV 5693, od Gabriely Šxxxxxxxx, rod. Šxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom 
xxxxxxxx, 917 01 Trnava, do majetku Mesta Trnava za dohodnutú jednotkovú cenu 6 eur /m2 
zastavaného pozemku, t. j. celkom 212,- eur. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy  
Termín: do 31.03.2019   
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.08.2019 
 
 

39 
uznesenie 

 
K návrhu na vstup do občianskeho združenia Smart Cities klub 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
vstup Mesta Trnava do občianskeho združenia Smart Cities klub 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť podklady na vstup Mesta Trnava do združenia Smart Cities klub a predložiť 
primátorovi mesta Trnava na podpis Žiadosť o prijatie za člena.  
Presun finančných prostriedkov na úhradu členského poplatku z programu 11, 11.1.1 Bežné 
výdavky, 11.1.1.1 Kultúrne podujatia - Reprezentačný ples mesta na novovytvorenú položku 
v programe 21 Administratíva, 21.1 Bežné výdavky – členské príspevky vo výške 1 500,- eur.   
Termín: 28.02.2019 
 
 
 

40 
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   od 
01.02.2019 do 31.01.2020, 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 
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Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom služobného bytu a predložiť ho 
primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 28.02.2019 
 
b) zaslať uznesenie Základnej škole s materskou školou, Ulica Jána Bottu 2780/27, Trnava.  
Termín: do 28.02.2019 
                                                                                                                                   

 
41 

uznesenie 
 

K návrhu na voľbu ďalších členov – neposlancov do stálych komisií  
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 - 2022 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
výsledky volieb ďalších členov – neposlancov stálych komisií Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 – 2022 nasledovne : 

              
     

a) Finančná komisia  
ďalší členovia – neposlanci: 
 

1. Ing. Marián Kunovský, Trnava, Kozácka 11 
2. Mgr. Peter Kozelka, Trnava, Hviezdna 50 
3. Ing. Daša Nováková, Trnava, Vajanského 10 
 

b) Komisia kultúry 
ďalší členovia – neposlanci: 
 

1. Mgr. Peter Cagala, Trnava, Jánošíkova 27 
2. PhDr. Dušan Vančo, Trnava, Vajanského 11 
3. Peter Letovanec, Trnava, V. Clementisa 24 
4. Bc. Marek Polonec, Trnava, J. Hajdóczyho 19/A 
5. Mgr. Matúš Hlinčík, Trnava, Františkánska 7 
 

c) Komisia mládeže a športu 
ďalší členovia – neposlanci: 

 
1. Ing. Vladimír Gubrický, Trnava, Kapitulská 21B 
2. Roman Holekši, Trnava, Botanická 14 
3. Marián Hýbela, Trnava, Zelenečská 23 
4. Mgr. Jozef Pikna, Trnava, Hlboká 16 
5. Mgr. Adriana Hosťovecká, Bratislava, Donská 60 
6. Ing. Miloš Bučka, Trnava, Hurbanova 23 
7. Denisa Plesnivá, Trnava, J. Hajdóczyho 6 
 

d) Komisia sociálnych vecí a zdravia  
ďalší členovia – neposlanci: 
 

1. Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., Trnava, gen. Goliana 53 
2. Martina Šarvaicová, Trnava-Modranka, Tichá 12 
3. Mgr. Juraj Štofej, PhD., Trnava, Ľ. Podjavorinskej 20 
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4. Mgr. Michal Rafajdus, Trnava, R. Dilonga 3 
  

e) Komisia bytová  
ďalší členovia – neposlanci: 

 
1. Matej Vávra, Trnava, Jána Bottu 29/G 
2. Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD., Trnava, Františkánska 7 
3. Mgr. Zuzana Zaťková, Suchý potok 574/4, Lehota pod Vtáčnikom 
 

f) Komisia stavebná, územného plánovania a dopravy  
ďalší členovia – neposlanci: 
 

1. Ing. arch. Miroslav Beňák, Trnava, V. Clementisa 32 
2. Ing. arch. Ondrej Virág, Trnava, K. Mahra 6 
3. Ing. Tibor Ondruška, Suchá nad Parnou 679 
4. Ing. Bohdan Suchoň, Trnava, Čajkovského 46 
5. Ing. arch. Pavol Ďurko, Trnava, Hornopotočná 19A 
6. Ing. Boris Aresta, Trnava, B. Smetanu 6  

 
g) Komisia školstva a vzdelávania  
ďalší členovia – neposlanci: 
 

1. Lenka Bagin, Trnava-Modranka, I. Krasku 9 
2. Mgr. Martin Brestovanský, PhD., Trnava, J. Hajdóczyho 136 
3. PaedDr. Ľubica Lutzbauerová, Trnava. J. Hajdóczyho 18 
4. Mgr. Andrej Štefák, Trnava, E. Kostolányiovej 44 
5. Pavol Koprda, Trnava, J. Bottu 66  

 
h) Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt  
ďalší členovia – neposlanci: 
 

1. Ing. Ján Jobb, Trnava, K. Mahra 6 
2. Ing. arch. Róbert Suchý, Trnava, Hlboká 4 
3. Ing. Patrícia Peterková, Trnava, A. Štrekára 53 
4. Rastislav Hvizdoš, Trnava, Sladovnícka 4 
5. Stanislav Hric, st., Trnava, Markovičova 40 

 
   
2. Ukladá 

      Mestskému úradu v Trnave 
vypracovať a predložiť primátorovi mesta na podpis menovacie dekréty členov komisií – 
neposlancov 

      Termín: do 28.02.2019 
 
 

42 
uznesenie 

 
K návrhu na voľbu členov výborov mestských častí v meste Trnava 

 vo volebnom období 2018 – 2022 z obyvateľov mesta Trnava  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
štruktúru výborov mestských častí pre volebné obdobie 2018 – 2022 nasledovne: 
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VMČ č. 1 Trnava – stred (Staré mesto, Špiglsál, ...) v zložení 5 poslancov, .. obyvateľov 
mesta. 
VMČ č. 2 Trnava – západ (Prednádražie, ...) v zložení 6 poslancov, .. obyvateľov mesta 
VMČ č. 3 Trnava – sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň, ...) v zložení 7 poslancov, .. obyvateľov 
mesta 
VMČ č. 4 Trnava – východ (Hlboká, Vozovka, ...) v zložení 7 poslancov, .. obyvateľov mesta 
VMČ č. 5 Trnava – juh (Tulipán, Linčianska, ...) v zložení 5 poslancov, .. obyvateľov mesta 
VMČ č. 6 Trnava – Modranka v zložení 1 poslanec, .. obyvateľov mesta 
 
2. Berie na vedomie 
výsledky volieb členov výborov mestských častí z obyvateľov mesta Trnava nasledovne: 
 

VMČ č. 1 Trnava-stred (Staré mesto, Špiglsál, ...)  

Mgr. Jana Braniša, PhD., Hlavná 30, Trnava 

Mgr. Ivana Kubáňová, Hornopotočná 16, Trnava 

Rastislav Petráš, Dolnopotočná 1, Trnava 

Ing. Matúš Rojko, Športová 16, Trnava 

 

VMČ č. 2 Trnava-západ (Prednádražie, …)  

Ing. Branislav Augustín, E. Kostolányiovej 19, Trnava 

Štefan Berhedi, Botanická 6, Trnava 

Mgr. Miloš Brezina, Čajkovského 42, Trnava 

Peter Hanák, J. G. Tajovského 5, Trnava 

Ing. Adam Mihočka, B. Smetanu 8/A, Trnava 

Mgr. Ivan Ostrihoň, Ludvika van Beethovena 34, Trnava 

Mgr. Juraj Svrček, Mozartova 6, Trnava 

 

VMČ č. 3 Trnava-sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň, …)  

Ing. Pavol Hluchý, J. Hajdóczyho 812/4, Trnava 

Mgr. Katarína Kolevová, Hviezdna 51, Trnava 

Ing. Anton Kollár, Saleziánska 28, Trnava 

Mgr. Peter Kozelka, Hviezdna 8275/50, Trnava 

Milan Minárech, Veterná 13, Trnava 

Igor Pavelek, Na hlinách 61, Trnava 

 

VMČ č. 4 Trnava-východ (Hlboká, Vozovka, …)  

Michal Adamec, Spartakovská 16, Trnava 

Mgr. Daniela Boškovská, Tehelná 20, Trnava 

Ing. Peter Potrok, J. Slottu 12, Trnava 

Ing. Jozef Šúst, T. Tekela 8, Trnava 

MUDr. Michal Vašíček, Hlboká 11, Trnava 

 

VMČ č. 5 Trnava-juh (Tulipán, Linčianska, …)  

Richard Brix, Jiráskova 13, Trnava 

Ing. Matúš Gallia, gen. Goliána 64, Trnava 

Bc. Vojtech Hlavna, Jiráskova 32, Trnava 

Martin Kováč, Ulica gen. Goliána 7, Trnava 

Miroslav Pavlík, Jiráskova 2, Trnava 

VMČ č. 6 Modranka  



19 
 

Bc. Lenka Bagin, I. Krasku 9, Trnava-Modranka 

Ing. Vladimír Hrčka, Seredská 223, Trnava-Modranka 

JUDr. Ing. Mária Košťálová, Seredská 3977/173, Trnava-Modranka 

Ing. Štefan Moncman, Seredská 93, Trnava-Modranka 

Martina Šarvaicová, Tichá 12, Trnava-Modranka 

Marián Štrbo, Bosniacka 69, Trnava-Modranka 

 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
písomne oznámiť členom VMČ ich zvolenie do príslušného VMČ. 
Termín: do 28.2.2019 
 

 
 

43 
uznesenie 

 
K návrhu na 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 § 139, § 140, § 141 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov pre funkčné obdobie 2019 - 2023 boli zvolení títo prísediaci :  
 
a/  Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 
     nar. :  xxxxxxxxx 
     trvale bytom : Opoj xxxxxxx 
     pracovisko : Trnavská univerzita Trnava, Pedagogická fakulta  
 
b/  Mgr. Eva Mičková 
     nar. : xxxxxxxxx 
     trvale bytom : xxxxxxx,  917 01 Trnava 
 
c/  Bc., Ing., Mgr. Michal Bartošovič 
     nar. : xxxxxxxx  
     trvale bytom : xxxxxxxxxx, 917 01 Trnava 
 
d/  Ružena Stachovičová 
     nar. : xxxxxxxx 
     trvale bytom : xxxxxxxx, 917 01 Trnava 
 
e/  Bc. Ing. Aleš Hetteš 
     nar. : xxxxxxxx 
     trvale bytom : xxxxxxxxx, 917 05 Trnava-Modranka 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vydať zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení 
Termín: do 28.02.2019 
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b/ zaslať výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na Okresný súd Trnava 
Termín: do 28.02.2019 
 
 

44 
uznesenie 

 
K návrhu na voľbu členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
výsledky volieb členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom: 

 
JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 
Mgr. Tibor Pekarčík 
Ing. Peter Šujan 
Bc. Marcel Krajčo 
Ing. Juraj Novota 
Juraj Šarmír 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť menovací dekrét novým členom Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom. 
Termín: 29.3.2019 

 
 

45 
uznesenie 

 
K delegovaniu zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, rady školského zariadenia, 

mestskej školskej rady a určenie zloženia rád škôl   
a rady školského zariadenia 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Určuje 
zloženie a počet členov rád škôl, rady školského zariadenia a mestskej školskej rady tak, ako 
je to uvedené v prílohe č. 1 tohto materiálu 
 
2. Deleguje 
zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, rady školského zariadenia a mestskej školskej rady tak, 
ako je to uvedené v prílohe č. 2 tohto materiálu 
 
3. Splnomocňuje  
primátora mesta  
v prípade zmien a doplnkov delegovať alebo odvolávať zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, 
rady školského zariadenia a mestskej školskej rady 
 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, rady školského 
zariadenia a mestskej školskej rady  
 



21 
 

5. Ruší 
uznesenie MZ č.67/2015 zo dňa 17.02.2015 k delegovaniu zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 
a rady školského zariadenia a určenie zloženia rád škôl a rady školského zariadenia v školách 
a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 
 
 
 

46 
uznesenie 

 
K výmene zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch  

obchodných spoločností 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o., 
Hlavná 1, Trnava, IČO: 36 219 681 tak, že zástupcov mesta: 
− Bc. Pavla Nižnánského, xxxxxxxxxxxx, 
− PhDr. Miloša Krištofíka, xxxxxxxxxxxx, 
− Mgr. Mateja Lančariča,  xxxxxxxxxxxx, 
nahradia vo funkcii členov dozornej rady zástupcovia mesta: 
− PhDr. Katarína Ďurková, PhD., xxxxxxxxxxxx, 
− Mgr. Ľubica Horváthová, xxxxxxxxxxxx, 
− Ing. Richard Sládek, xxxxxxxxxxxx,  

 
2. Poveruje 
primátora mesta zabezpečiť zmeny na zasadnutí valného zhromaždenia obchodnej 
spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti Mestská televízia 
Trnava, s.r.o. 
Termín: 15.3.2019 

 
47 

uznesenie 
 

K výmene zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch  
obchodných spoločností 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava, 
IČO: 44 102 771 tak, že zástupcov mesta: 
− Emanuela Gronského, xxxxxxxxxxxx, 
− Mgr. Rastislava Mráza, xxxxxxxxxxxx, 
− Ing. Antona Babku, xxxxxxxxxxxx, 
nahradia vo funkcii členov dozornej rady zástupcovia mesta: 
− Ing. Andrej Farkaš, xxxxxxxxxxxx, 
− Emanuel Gronský, xxxxxxxxxxxx, 
− Mgr. Ľuboš Kollár, xxxxxxxxxxxx, 
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2. Poveruje 
primátora mesta zabezpečiť zmeny na zasadnutí valného zhromaždenia obchodnej 
spoločnosti TT-IT, s.r.o. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o. 
Termín: 15.3.2019 
 
 

48 
uznesenie 

 
K výmene zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch  

obchodných spoločností 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
v obchodnej spoločnosti FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, Trnava, IČO: 31 449 697 
zmenu členov dozornej rady tak, že zástupcov mesta: 

− Mgr. Ing. Mariána Galbavého, xxxxxxxxxxxx, 
− Ing. Jozefa Pobieckého, xxxxxxxxxxxx, 

nahradia vo funkcii členov dozornej rady zástupcovia mesta: 
− RNDr. Gabriela Cabanová, xxxxxxxxxxxx, 
− Ing. Peter Šujan, xxxxxxxxxxxx, 
 

2. Poveruje 
primátora mesta zabezpečiť zmeny na zasadnutí valného zhromaždenia obchodnej 
spoločnosti FCC Trnava, s.r.o. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti FCC Trnava, s.r.o. 
Termín: 15.3.2019 
 
 
 

49 
uznesenie 

 
K výmene zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch  

obchodných spoločností 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 
16, Trnava, IČO: 36 277 215 tak, že zástupcov mesta: 
− Mgr. Petra Haščíka, xxxxxxxxxxxx, 
− Bc. Pavla Nižnánského, xxxxxxxxxxxx, 
nahradia vo funkcii členov dozornej rady zástupcovia mesta: 
− Mgr. Stanislav Hric, xxxxxxxxxxxx, 
− Mgr. Martin Uhlík, xxxxxxxxxxxx, 
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2. Poveruje 
primátora mesta zabezpečiť schválené zmeny na zasadnutí valného zhromaždenia obchodnej 
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. 
Termín: 15.3.2019 
 
 

50 
uznesenie 

 
K výmene zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch  

obchodných spoločností 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odvolanie členov dozornej rady obchodnej spoločnosti City-Arena a. s., Kapitulská 5, 
Trnava, IČO: 46 682 848 tak, že zástupcov mesta: 
− Mgr. Ing. Mariána Galbavého, xxxxxxxxxxxx, 
− Mgr. Petra Haščíka, xxxxxxxxxxxx, 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti City-Arena a. s. 
Termín: 15.3.2019 

 
 
 

51 
uznesenie 

 
K návrhu na ustanovenie Riadiaceho výboru Zdravého mesta 

 a drogovej prevencie na volebné obdobie 2018-2022 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší 
zloženie Riadiaceho výboru  Zdravého mesta Trnava a  protidrogovej prevencie, ktoré bolo 
schválené uznesením  MZ č. 59  zo dňa 17. 2. 2015 
2. Schvaľuje 
Riadiaci výbor Zdravého mesta Trnava a  drogovej prevencie na volebné obdobie  
2018 – 2022  v zložení : 
 
Predseda : PhDr. Eva Nemčovská, PhD. – 1. zástupkyňa primátora 
Podpredseda :Ing. Juraj Novota – poslanec MZ 
Členovia :     Mgr. Ľubica Horváthová – poslankyňa MZ 
  Ing. Andrej Farkaš – poslanec MZ 
  MUDr. Štefan Krištofík, MPH. – poslanec MZ 

PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH – Fakulta zdravotníctva a sociálnej  
 práce Trnavská univerzita, Odbor verejné zdravotníctvo 

PhDr. Lucia Šmidovičová, MPH– Trnavský samosprávny kraj, Odbor 
zdravotníctva - riaditeľka 
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Mgr. Andrea Šimorová – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, 
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdravia – vedúca oddelenia 
Mgr. Pavol Ščasný – Združenie STORM 

 
Tajomník : referent kancelárie Zdravého mesta, ktorý bude menovaný primátorom mesta 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
vypracovať a predložiť primátorovi mesta na podpis dekréty o menovaní členov do 
Riadiaceho výboru Zdravého mesta a drogovej prevencie 
Termín: do 28.2.2019 
 
 

52 
uznesenie 

 
K návrhu  na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom  

v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa  
VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnavy za rok 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) udelenie ocenení za rok 2018: 
 
A. ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TRNAVY 
1. RNDr. Branislavovi  M a t o u š k o v i, CSc.   
    pri príležitosti životného jubilea za obsiahlu vedeckú prácu 
    finančný dar v zmysle VZN  500,- eur 
2. prof. MUDr. Bohumilovi  C h m e l í k o v i  
    pri príležitosti životného jubilea za neúnavnú činnosť v rozvoji kultúry a spoločenskom 
    živote v Trnave 
    finančný dar v zmysle VZN 500,- eur      
3. in memoriam Miroslavovi  V á l k o v i    
    za jeho celoživotnú literárnu tvorbu a vzťah k rodnému mestu 
    finančný dar v zmysle VZN 500,- eur 
 
B. CENA MESTA TRNAVY       
1.  doc. PhDr. Erikovi  H r n č i a r i k o v i   
     za prínos k poznaniu a obohateniu dejín mesta Trnavy archeologickými výskumami 
     finančný dar v zmysle VZN 350,- eur 
2.  Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave   
     pri príležitosti 180. výročia založenia za prezentáciu diel významnej hudobnej    
     osobnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského 
     finančný dar v zmysle VZN 850,- eur 
 
C. UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVY 
 1.  Jánovi  Ď a l á k o v i  
      za úspešnú reprezentáciu mesta Trnavy a trénerskú činnosť   

  finančný dar v zmysle VZN 170,- eur 
 

2.  Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
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zabezpečiť slávnostné udeľovanie ocenení mesta Trnavy  dňa 3. marca 2019  s odovzdaním 
finančných darov oceneným v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení  
 
 

53 
uznesenie 

 
K zriadeniu Súkromnej jazykovej školy v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nesúhlasí 
so zriadením Súkromnej jazykovej školy v Trnave  
Termín: k 1.9.2020 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
oznámiť žiadateľovi nesúhlasné stanovisko mesta Trnava k zriadeniu Súkromnej jazykovej 
školy v Trnave 
Termín: do 20.2.2019  
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uznesenie 
 

K Zmene č. 12 Zriaďovacej listiny  
Strediska sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa č. 51 Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Schvaľuje 
Zmenu č. 12 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnej starostlivosti v predloženom znení. 
 
2. Ukladá 
Stredisku sociálnej starostlivosti  
vydať úplné znenie Zriaďovacej listiny a premietnuť schválené zmeny do ostatných 
dokumentov Strediska sociálnej starostlivosti. 
Termín: do 28.02.2019 
 
 

55 
uznesenie 

 
K Organizačnému zabezpečeniu akcie Májový kvet 2019 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a)  Organizačné  zabezpečenie  akcie „Májový kvet 2019“ 
     v dňoch 16.05. – 18.05.2019 – štvrtok – sobota  
     na Trojičnom námestí, Hlavnej a Hviezdoslavovej ulici v Trnave. 
b)  Platby a určenie nájomného za predajné zariadenia a za prenajatú plochu vo vlastníctve   
     Mesta Trnava počas akcie „Májový kvet 2019“. 
c)  Rozpočet akcie „Májový kvet 2019“ . 
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Zabezpečiť organizovanie akcie v zmysle schváleného uznesenia.  
Termín: máj 2019 
 
 

56 
uznesenie 

 
K správe o priebehu a konečnom zúčtovaní  

Tradičného trnavského jarmoku 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) správu o priebehu TTJ 2018,  
b) konečné zúčtovanie TTJ 2018,  
c) správu hlavného kontrolóra mesta k zúčtovaniu TTJ 2018.  
 

 

57 
uznesenie 

 
K Organizačnému zabezpečeniu 

 Tradičného trnavského jarmoku 2019 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
a) Termín konania Tradičného trnavského jarmoku 2019 v dňoch 05.09.2019 – 08.09.2019 – 

štvrtok - nedeľa. 
b) Organizačné zabezpečenie TTJ 2019. 
c) Všeobecné zásady pre organizačné zabezpečenie TTJ 2019 v zmysle materiálu a 

schváleného doplnku. 
d) Výšku poplatkov počas TTJ 2019 v zmysle materiálu a schválených zmien. 
e) Organizáciu dopravy počas TTJ 2019. 
f) Riaditeľa Organizačnej skupiny TTJ 2019: vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb. 

      
2.   Ukladá 

Riaditeľovi OS TTJ 2019 
a) Zabezpečiť organizovanie TTJ 2019 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia 

a príslušných VZN. 
     Termín: počas TTJ 2019 
b) Menovať do OS TTJ 2019 členov zo zamestnancov Mesta Trnava. 
     Termín: marec 2019 
 
3. Poveruje 

Riaditeľa TTJ  
schválením prípadnej zmeny času predaja počas TTJ 2019, ustanoveného Organizačným 
zabezpečením TTJ 2019. 
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58 
uznesenie 

 
K správe o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava  za rok 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2018 
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uznesenie 
 

K informatívnej správe o výsledkoch kontrol  
ukončených a rozpracovaných od 24.10.2018 do 29.1.2019 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 24.10.2018 
do 29.1.2019 
 
 

60 
uznesenie 

 
K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

k termínu konania MZ 12.2.2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  
v intervale od 18.10.2018 do 23.1.2019 

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

Uznesenie (orgán): MZ č. 982/2018 
Názov uznesenia K súhlasu k umiestneniu VN prípojky pre stavbu „Komerčno – 

podnikateľská zóna, Trnava Mikovíniho – Zelenečská“ (ISLAND, 
s.r.o.) 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 1. za text „parc. č. 10548/2“ sa 
dopĺňa text: 
„ a parc. č. 10548/3“  
V ukladacej časti uznesenia v bode 2. sa dopĺňa bod c) nasledovne: 
„c) vypracovať dodatok č. 1 k dohode o uložení chráničky a predložiť 
primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 28.02.2019“ 

 
a2) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 983/2018 
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Názov uznesenia K súhlasu k umiestneniu stavieb (napojenie na MK, preložka VO, 
chodníky a cyklochodník) pre stavbu „Komerčno – podnikateľská 
zóna, Trnava Mikovíniho – Zelenečská“ (ISLAND, s.r.o.) 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 1. sa vypúšťa pôvodný  text 
uznesenia uvedený v zátvorke: “(napojenia na miestnu 
komunikáciu, preložky verejného osvetlenia, chodníky 
a cyklochodník) a nahrádza sa novým textom: „ (napojenie sa na 
kostru horúcovodu, pripojenie sa na miestnu komunikáciu, preložky 
verejného osvetlenia, vybudovanie chodníkov, cyklochodníkov 
a sadových úprav)“  

 
a3) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 1036/2018 
Názov uznesenia K výpožičke pozemku na vybudovanie schodíka k objektu 

Štefánikova č. 3 v Trnave (Trnka Investments, spol. s r.o.) 
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia sa v bode 1. pôvodný text 

uznesenia ruší a nahrádza sa novým textom: 
„ s vybudovaním schodíka k prevádzke pekárne na časti pozemku 
– parcela registra „C“ č. 8814/3 o výmere 8468 m2 vo vlastníctve 
mesta Trnava zapísaného na liste vlastníctva č. 5000 pre 
katastrálne územie Trnava o veľkosti 0,534 m2 (rozmer schodíka 
1,78 m x 0,30 m) pred objektom Štefánikova č. 3 v Trnave, súpisné 
číslo 93, meštiacky dom (objekt A), parcela č. 58/1, zapísaným na 
liste vlastníctva č. 5030 pre katastrálne územie Trnava vo 
vlastníctve Ing. Miroslava Trnku, Záhradnícka č. 60, 821 08 
Bratislava, podľa dokumentácie schválenej stavebným úradom“ 
 
V schvaľovacej časti uznesenia sa v bode 2 pôvodný text uznesenia 
ruší a nahrádza sa novým textom: 
„ výpožičku časti pozemku – parcela registra „C“ č. 8814/3 o výmere 
8468 m2 vo vlastníctve mesta Trnava zapísaného na liste 
vlastníctva č. 5000 pre katastrálne územie Trnava v potrebnej časti 
o veľkosti 0,534 m2 zodpovedajúcej veľkosti schodíka 1,78 m x 0,30 
m pred objektom Štefánikova č. 3 v Trnave, súpisné číslo 93, 
meštiacky dom (objekt A), parcela č. 58/1 zapísaným na liste 
vlastníctva č. 5030 pre katastrálne územie Trnava vo vlastníctve 
Ing. Miroslava Trnku, Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava, na dobu 
neurčitú od 01.01.2019“ 

 
a4) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 1012/2018 

Názov uznesenia K zriadeniu vecného bremena BD Stajnerka 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 1. sa vypúšťa text „... a 

pozemok parcela  registra „E“ číslo 1969/120 o výmere 333 m 2 

zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 11228“. 

V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2. sa vypúšťa text „... a 

pozemok parcela  registra „E“ číslo 1969/120 o výmere 333 m 2 

zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 11228“. 

V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2. písmeno b) sa vypúšťa 

text „a 243,92 eura za každú novú skrinku“ a za text „vo výške 

513,59 eur“ sa dopĺňa text „ktorú uhradí žiadateľ (platiteľ) IC III, 

s.r.o., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 50 482 815, 
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ktorý taktiež uhradí správny poplatok spojený s vkladom vecného 

bremena do katastra nehnuteľností“. 

Zároveň sa v bode 2 sa vypúšťa text „Správny poplatok spojený 

s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí 

oprávnený z vecného bremena.“ 

 
a5) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ 1009/2018 

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

Navrhovaná zmena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V schvaľovacej časti uznesenia  
text v bode 2 „spočívajúceho v povinnosti  mesta Trnava strpieť na 
svojich pozemkoch umiestnenie káblov NN a s tým súvisiacich 
užívateľských práv podľa projektovej dokumentácie schválenej 
stavebným úradom“ sa ruší  
a nahrádza sa novým textom „spočívajúceho v povinnosti  mesta 
Trnava strpieť na svojich pozemkoch v rozsahu vyznačenom  
v geometrickom pláne zriadenie a uloženie elektroenergetických 
zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 
plánovanej stavby a jej odstránenie podľa projektovej dokumentácie 
schválenej stavebným úradom“           

 
a6) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 188/2003 
Názov uznesenia k súhlasu s použitím pozemku mesta na vybudovanie parkovacích 

miest – darovanie investície parkovacích miest na Tehelnej ul. do 
majetku mesta 

Navrhovaná zmena: v schvaľovacej časti uznesenia v bode 1. nahradiť pôvodný text 
uznesenia v písm. b)  novým textom: „s prijatím daru investície 41 
parkovacích miest po skolaudovaní a porealizačnom zameraní od   
STAVOINVESTA DS, spol. s r. o., IČO 31 418 775, Kukučínova 
479/24, 929 01 Dunajská Streda do majetku Mesta Trnava“. 

 
a7) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 1005/2018 
Názov uznesenia predaj podielov z pozemku ... na Ul. Sladovnícka 10,11,12 

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom: 
...“3. podielu 73/1482 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom 
bytu č. 3 Ing. Igor Cxxxxx, nar. xxxxxx bytom Ul. xxxxxxx, Trnava, 
v podiele ½, Ing. Róbertovi Cxxxxxxx nar. xxxxxxx, bytom Na 
Hlinách 19, Trnava, v podiele ½, spolu  za cenu 1,81 eura,“... 
...“12. podielu 59/1482 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov vlastníkom bytu č. 12 Mgr. Michalovi Pxxxxxx nar. 
xxxxxxx bytom Bučany s manželkou  Mgr. Alenou Pxxxxxxx, rod. 
Sxxxxxxxx nar. xxxxxx, bytom xxxxxxxxx, Trnava, za cenu 1,47 
eura,“... 

 
a8) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 744/2017 v znení MZ č. 992/2018 
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Názov uznesenia K súhlasu s umiestnením elektrických rozvodov na pozemkoch 
mesta a zriadenie vecného bremena v rámci stavby „TA_Trstínska 
ulica JEDNOTA COOP VOZ“ (Západoslovenská distribučná a.s.) 

Navrhovaná zmena: V celom texte uznesenia sa slovné spojenie „vecné bremeno“ 
nahrádza slovným spojením „vecné bremená“ v príslušnom 
gramatickom tvare. 
V bode 1. uznesenia sa text za prvou odrážkou zrušuje v celom 
rozsahu. 
Bod 2. uznesenia sa zrušuje v celom rozsahu a nahrádza sa 
nasledujúcim textom: 
„2. Schvaľuje 
zriadenie odplatných, časovo neobmedzených vecných bremien in 
personam na pozemku v k. ú. Trnava, zapísanom na liste vlastníctva 
č. 5000 ako parc. registra „C“ č. 8788/14, v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
IČO: 36 361 518, spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava ako 
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej 
nehnuteľnosti: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia v rozsahu 
podľa geometrického plánu ako koridor vecných bremien; 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 
elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie v rozsahu podľa 
geometrického plánu ako koridor vecných bremien; 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými 
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným 
z vecných bremien a ním povereným osobám za účelom výkonu 
povolenej činnosti a činností vyššie uvedených, v rozsahu celej 
zaťaženej nehnuteľnosti; 
za odplatu vo výške 507,00 eur, ktorú uhradí investor – spoločnosť 
COOP VOZ, a.s., Trstínska cesta 13, 917 00 Trnava, IČO: 
36 248 444, vrátane správneho poplatku spojeného s vkladom 
vecných bremien do katastra nehnuteľností“ 

 
a9) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 773/2017 

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 celom text uznesenia sa slovné spojenia „Záhradnícka 36, 821 01 
Bratislava“, resp. „Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava“ nahrádzajú 
slovným spojením „Legionárska 10, 811 07 Bratislava-Staré Mesto“. 
V bode 2. písm. b) uznesenia sa text za prvými dvomi odrážkami 
zrušuje v celom rozsahu a nahrádza sa nasledujúcim textom: 
„- zapísaných vo vlastníctve spoločnosti Arboria Land Development, 
s.r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, na LV č. 
10089 ako parc. reg. „C“ č. 5292/134, 5292/144, 5292/314, 5292/72, 
5292/71, 5292/313, 5292/381 a 5292/377,“ 
V bode 2. písm. b) uznesenia sa do textu za treťou odrážkou za 
výraz „parc.“ dopĺňa slovné spojenie „reg. „C“ “. 

 
a10) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 773/2017 



31 
 

Názov uznesenia K prenájmu ornej pôdy Poľnohospodárskemu družstvu Trnava 
 

Navrhovaná zmena: V bode 1. písm. a) uznesenia sa za výraz „od 16. 1. 2018“ dopĺňa 
text „do 15. 1. 2023, resp.“. 

 
a11) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 970/2018  

Názov uznesenia K súhlasu s umiestnením elektrických rozvodov na pozemkoch 
mesta a zriadenie vecného bremena v rámci stavby „Obytná zóna 
Trnava rybník, pozemné komunikácie a inžinierske siete“ 

Navrhovaná zmena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V bode 3 uznesenia sa mení text: 
bod b/ nahradiť nasledovným textom:  
„b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných  bremien 
a predložiť primátorovi mesta na podpis“ 
Termín: do 30.04.2019“    
a dopĺňa sa text: 
c/ pripraviť zmluvu o zriadení vecných bremien a predložiť primátorovi 
mesta na podpis 
Termín: do 60 dní od doručenia výzvy a podkladov od stavebníka 

 
a12) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 554/2017  

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry 
vybudovanej v rámci stavby „IBV Pekné pole – Hellova ul. II.časť, 
Trnava“ 

Navrhovaná zmena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V bode 1 uznesenia: 
a) dopĺňa sa za text: „stavebných objektov“  
nasledovný text: „a)“  
b) dopĺňa sa za text: „gravitačné“  
nasledovný text: „pre stavebníka Občianske združenie Hellova ulica 
so sídlom Hlboká 5969/5, Trnava, IČO: 52103820, b) “  
Doplniť nový bod 1a/ : 
„1a/ súhlasí s  prevodom práv a povinností pôvodných stavebníkov 
(súčasných vlastníkov stavebných pozemkov/ na Občianske 
združenie Hellova ulica so sídlom Hlboká 5969/5, Trnava, IČO: 
52103820 vo vzťahu k stavebným objektom „SO 02 Vodovod“ a „SO 
03 Kanalizácia splašková gravitačná“  
V bode 3 uznesenia sa dopĺňa text: 
„g) pripraviť dodatok č. 2 k zmluve o zriadení vecného bremena 
a predložiť primátorovi mesta na podpis“ 
Termín: do 30.04.2019“   

 
a13) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 46/2015  

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

Navrhovaná zmena: 
 
 
 

V bode 1 uznesenia: 
a) dopĺňa sa za text: „parc. č. 9041/4“  
nasledovný text: „3486/67 a 3540/39“  
b) sa ruší text:  
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„pre Ing. Romana Kxxxxxx, r. Kxxxxxx, nar. xxxxxx, xxxxxx ulica 
7756/2, 917 08 Trnava“  
a nahrádza sa nasledujúcim textom:                    
„pre spoločnosť PERIUM s.r.o., IČO: 45882941, Ulica Andreja 
Žarnova 1, 917 01 Trnava“ 
Doplniť nový bod 1a/ : 
„1a/ súhlasí s prevodom práv a povinností pôvodného stavebníka Ing. 
Romana Kxxxxx, r. Kxxxxxx, nar. xxxxxxx, xxxxxxxx ulica 7756/2, 917 
08 Trnava“ na nového stavebníka spoločnosť PERIUM s.r.o., IČO: 
45882941, Ulica Andreja Žarnova 1, 917 01 Trnava“ 
V bode 2 uznesenia: 
a) dopĺňa sa za text: „parc. č. 9041/4“  
nasledovný text: „3486/67 a 3540/39“  
b) dopĺňa sa za text:  
„umiestnenie inžinierskych sietí a s tým súvisiacich užívateľských 
práv“  
nasledovný text:  
„s tým, že pre podzemné káblové VN vedenie bude vecné bremeno 
zriadené v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor 
vecných bremien: 

a) zriadenie a užívanie elektromagnetických zariadení 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, 

modernizácie a  akékoľvek iné stavebné úpravy 
elektromagnetických zariadení a ich odstránenie“,  

pre „SO 06 VN prípojka pre TS 1“ je upresnená dĺžka 68 m s výškou 
odplaty 304,20 eura“  
V bode 3 uznesenia sa dopĺňa text: 
„d) pripraviť dodatok k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien 
Termín: do 31.03.2019 
„e) po predložení geometrického plánu na vyznačenie koridoru 
vecných bremien na stavebné objekty „SO 06 VN prípojka pre TS 1“ 
a „SO 07 VN prípojka pre TS 2“ pripraviť zmluvu o zriadení vecných 
bremien a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov na 
uzatvorenie zmluvy“   

 
a14) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 745/2017  

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

Navrhovaná zmena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V bode 2 uznesenia sa dopĺňa text: 
„c) zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemku v k. ú. 
Trnava, parcela č. 3377/51 zast. plocha o výmere 194 m2, vytvorená 
z pôvodnej parcely č. 3377/1 vo vlastníctve spoločnosti Kaufland 
Slovenská republika v.o.s, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, 
IČO: 35790164, podľa geometrického plánu č. 1/2019 vyhotoveného 
AnGeo, s. r. o. Slnečná 978/43, 917 01 Trnava  dňa 20.01.2019,  na 
umiestnenie verejného chodníka uvedeného v bode a) tejto časti 
uznesenia, pre Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 
00 313 114, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na 
svojom pozemku umiestnenie chodníka a s tým súvisiacich 
užívateľských práv.“   
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2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 1036/2018    do 28.02.2019 
b2) č. 1012/2018       do 28.02.2019 
b3) č. 1037/2018       do 28.02.2019 
b4) č. 877/2018    do 30.04.2019 
b5) č. 188/2003       do 31.05.2019 
b6) č. 1005/2018       do 31.05.2019 
b7) č. 879/2018 2a)    do 30.04.2019   
                          2b)    do 31.03.2019 
                          2c)    do 30.04.2019 
                          4    do 31.05.2019 
b8) č. 510/2016       do 30.06.2019 
b9) č. 629/2017       do 30.06.2019 
b10) č. 661/2017       do 30.06.2019 
b11) č. 662/2017       do 30.06.2019 
b12) č. 773/2017       do 30.04.2019 
b13) č. 876/2018       do 31.03.2019 
b14) č. 941/2018       do 30.06.2019 
b15) č. 967/2018       do 30.09.2019 
b16) č. 1011/2018       do 30.06.2019 
b17) č. 1013/2018       do 30.06.2019 
b18) č. 968/2018       do 30.04.2019 
b19) č. 969/2018       do 30.04.2019 
b20) č. 970/2018       do 30.04.2019 
b21) č. 713/2017       do 30.06.2019 
b22) č. 835/2018       do 30.06.2019 
b23) č. 874/2018         do 30.04.2019 
b24) č. 882/2018       do 30.04.2019 
b25) č. 504/2016 do odovzdania porealizačného zamerania Západoslovenskou distribučnou 
b26) č. 505/2016 do odovzdania porealizačného zamerania investormi stavby 
b27) č. 390/2016       do 30.06.2019 
b28) č. 391/2016       do 30.06.2019 
b29) č. 544/2017       do 30.06.2019 
b30) č. 474/2013       do 30.06.2019 
b31) č. 849/2014       do 30.06.2019 
b32) č. 861/2014       do 30.06.2019 
b33) č. 44/2015       do 30.06.2019 
b34) č. 154/2015       do 30.06.2019 
b35) č. 153/2015       do 30.06.2019 
b36) č. 257/2015       do 30.06.2019 
b37) č. 500/2016       do 30.06.2019 
b38) č. 544/2016       do 30.06.2019 
b39) č. 664/2017       do 30.06.2019 
b40) č. 772/2017       do 30.06.2019 
b41) č. 830/2018       do 30.06.2019 
b42) č. 831/2018       do 30.06.2019 
b43) č. 978/2018       do 30.06.2019 
b44) č. 912/2018 bod 2c)      do 30.06.2019 
b45) č. 913/2018 bod 2c)      do 30.06.2019 
b46) č. 914/2018 bod 2c)      do 30.06.2019 
b47) č. 462/2016       do 31.12.2019 
b48) č. 993/2010       do 31.12.2019 
b49) č. 956/2010       do 31.12.2019 
b50) č. 1026/2018       do 31.03.2019       
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b51) č. 715/2017       do 30.06.2019 
b52) č. 719/2017       do 31.12.2019 
b53) č. 421/2016       do 30.06.2019 
b54) č. 922/2018       do 30.06.2019 
b55) č. 392/2016       do 30.06.2019 
b56) č. 1015/2018 bod 2b)      do 30.06.2019 
 
3. Ruší  
uznesenie MZ: 
c1) č. 1004/2018 
c2) č. 154/2003 
c3) č. 779/2017 
 
4. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 18.10.2018 do 23.1.2019. 
 
 

61 
uznesenie 

 
K schváleniu úverového rámca na financovanie rekonštrukcie priestorov  

základných škôl s materskými školami v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnava k stavu a vývoju dlhu 
 
2. Schvaľuje 
prijatie bankového úveru vo výške 2 500 000,- eur na financovanie kapitálových výdavkov 
v oblasti školstva 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zapracovať prijatie bankového úveru do Rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019 (navýšenie 
príjmových finančných operácií, bankové úvery vo výške 2 500 000 eur a zapracovanie do 
výdavkovej časti rozpočtu, do programu 9 Školstvo, 9.1.2. Kapitálové výdavky) 
Termín: s dátumom schválenia uznesenia Mestského zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
 
                                    JUDr. Peter  B r o č k a , LL.M. 
                                                                                                            primátor mesta 
 
 
 
Za formálnu správnosť:  Ing. Katarína Koncošová, PhD. 
                                          prednostka MsÚ 
                                      
V Trnave 13.2.2019 


