(495 – 520)
UZNESENIA
z 15. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2014 – 2018,
konaného 15. novembra 2016 v konferenčnej sále trnavskej radnice
_________________________________________________________________________

495
uznesenie
k schváleniu Zadania Urbanistickej štúdie
Komerčnopodnikateľská zóna Zelenečská – Mikovíniho ulica v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) Zadanie Urbanistickej štúdie Komerčnopodnikateľská zóna Zelenečská – Mikovíniho
ulica v Trnave
b) spracovanie Urbanistickej štúdie Komerčnopodnikateľská zóna Zelenečská – Mikovíniho
ulica v Trnave na základe prefinancovania investorom budúcej výstavby
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť spracovanie Urbanistickej štúdie Komerčnopodnikateľská zóna Zelenečská –
Mikovíniho ulica v Trnave v širšom územnom a dopravnom kontexte.
b) zabezpečiť prerokovanie Urbanistickej štúdie a dopravnej štúdie Komerčnopodnikateľská
zóna Zelenečská – Mikovíniho ulica v Trnave.
c) po prerokovaní a spracovaní pripomienok z prerokovania predložiť Urbanistickú štúdiu
Komerčnopodnikateľská zóna Zelenečská – Mikovíniho ulica v Trnave na schválenie
mestskému zastupiteľstvu
Termín: najbližšie zasadnutie MZ po prerokovaní urbanistickej štúdie
496
uznesenie
k povoleniu na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava
(Aktualizované znenie rok 2009)
Zmena 02/2016, lokalita L – Podnikateľská zóna Trstínska cesta
Lokalita M – Úprava regulatívov pre veľké obchodné centrá
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povoľuje
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2016, lokalita L –
Podnikateľská zóna Trstínska cesta

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2016, lokalita
L – Podnikateľská zóna Trstínska cesta na základe prefinancovania žiadateľmi
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2016, lokalita
L – Podnikateľská zóna Trstínska cesta
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN
c) po prerokovaní Zmeny ÚPN – Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2016,
lokalita L – Podnikateľská zóna Trstínska cesta predložiť na schválenie mestskému
zastupiteľstvu

497
uznesenie
k povoleniu na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava
(Aktualizované znenie rok 2009)
Zmena 02/2016, lokalita L – Podnikateľská zóna Trstínska cesta
Lokalita M – Úprava regulatívov pre veľké obchodné centrá
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povoľuje
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2016, Lokalita M – Úprava
regulatívov pre veľké obchodné centrá
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2016,
Lokalita M – Úprava regulatívov pre veľké obchodné centrá na základe prefinancovania
žiadateľom
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny ÚPN mesta Trnava - Zmena 02/2016, Lokalita M –
Úprava regulatívov pre veľké obchodné centrá
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN
c) po prerokovaní Zmeny ÚPN – Zmena 02/2016, Lokalita M – Úprava regulatívov pre veľké
obchodné centrá predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu

498
uznesenie
k povoleniu na spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny
Trnava – Zmena ÚPN CMZ 03/2016
Polyfunkčný objekt North Tower na Ulici Rybníkovej
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povoľuje
spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ
03/2016 Polyfunkčný objekt North Tower na Ulici Rybníkovej
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave

a) zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava –
Zmena ÚPN CMZ 03/2016 Polyfunkčný objekt North Tower na Ulici Rybníkovej na základe
prefinacovania žiadateľom
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava –
Zmena ÚPN CMZ 03/2016 Polyfunkčný objekt North Tower na Ulici Rybníkovej
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN CMZ
c) po prerokovaní Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena
ÚPN CMZ 03/2016 Polyfunkčný objekt North Tower na Ulici Rybníkovej predložiť na
schválenie mestskému zastupiteľstvu

499
uznesenie
Rekonštrukcia bytového domu vo vlastníctve mesta Trnava na
Ul. gen. Goliána 3, Trnava a riešenie bytových náhrad pre nájomcov z reštituovaných
bytových domov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) Rekonštrukciu bytového domu na Ul. gen. Goliána č. 3 ktorou sa získajú byty pre
nájomcov z reštituovaných bytových domov (Ulica Kalinčiakova 27, Ulica Štefánikova 25,
Ulica Hlavná . 20) uvedených v písm. b), 3 byty pre pôvodných nájomcov bytového domu
(nájomcovia budú počas rekonštrukcie budú dočasne presťahovaní do náhradných bytov) a
zvyšné byty, ktoré mesto Trnava použije na doriešenie svojich úloh v sociálnej oblasti.
b) Výnimku z nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava:
1. tri 1-izbové byty pre nájomcu:
Jana Bednárová, nar. 19. 10. 1953, bytom Ulica Hlavná 20/54, Trnava,
Hlbocká, nar. 06. 11. 1929, bytom Ulica Hlavná 20/52, Trnava,
Janka Pukancová, nar. 20. 03. 1935, bytom Ulica Hlavná 20/54, Trnava.

Monika

2. deväť 2-izbových bytov pre nájomcu :
Alena Mériová, nar. 20. 12. 1964, bytom Ulica Kalinčiakova 3357/27, Trnava,
Drahomíra Bučeková, nar. 21. 02. 1952, bytom Ulica Štefánikova 115/25,
Trnava,
Ing. Peter Páleník, nar. 12. 06. 1958, bytom Ulica Hlavná 20/54, Trnava,
Peter Pavlovič, nar. 17. 11. 1946, bytom Ulica Hlavná 20/52, Trnava,
Lucia Áčová, nar. 02. 11. 1976, bytom Ulica Hlavná 20/54, Trnava,
Ing. Daniel Škoda, nar. 05. 12. 1965, bytom Ulica Hlavná 20/54, Trnava,
Stanislava Halásová, nar. 19. 08. 1957, bytom Ulica Hlavná 20/54, Trnava,
Katarína Farkašová, nar. 27. 03. 1963, bytom Ulica Hlavná 20/52, Trnava,
Mária Tolarovičová, nar. 29. 10. 1942, bytom Ulica Hlavná 20/52, Trnava.
c) Podanie žiadosti Mesta Trnava o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných bytov na
základe § 3 ods. 1) písm. h) zákona č. 261/2011 Z. z. poskytovaní dotácií na obstaranie
náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov, t.j. na rekonštrukciu 12 bytov
(tri 1- izbové byty, deväť 2 - izbových bytov a jeden 3 - izbový byt) na Ul. gen. Goliána č.
3 v Trnave, zapísaných na LV č. 5000.
2. Ukladá
a) Mestskému úradu v Trnave Odboru investičnej výstavby

pripraviť a zrealizovať rekonštrukciu objektu bytového domu na Ul. gen. Goliána č. 3
v Trnave
Termín: 31. 12. 2017
b) Mestskému úradu v Trnave Odboru sociálnemu
pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy jednotlivým nájomcom uvedeným
v bode 1. písm. b) tohto uznesenia a predložiť primátorovi na podpis
Termín: 31. 12. 2017
c) Mestskému úradu v Trnave Odboru právnemu a majetkovému
1. pripraviť žiadosť vrátane všetkých podkladov k žiadosti o poskytnutie dotácie na
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“)
a predložiť primátorovi na podpis.
Termín: do 30 dní po uzatvorení zmluvy o dielo na rekonštrukciu bytového domu na Ul. gen.
Goliána 3
2. po rozhodnutí o pridelení dotácie z ministerstva a vypracovaní Zmluvy na obstaranie
náhradných nájomných bytov zabezpečiť podpis zmluvy primátora
mesta na ministerstve
Termín: ihneď po podpísaní zmluvy ministerstvom

500
uznesenie
k majetkovoprávnemu usporiadaniu parkovísk
v IBV Trnava - Za traťou III
(Imrich Gažo)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. S c h v a ľ u j e
a) kúpu skolaudovaných stavebných objektov „Parkovisko I“ a „Parkovisko II“ v rozsahu
stavby „IBV Trnava – Za traťou III/B – I. etapa“, podľa projektovej dokumentácie schválenej
stavebným úradom, z vlastníctva Imricha Gaža, r. Gaža, nar. 15.2.1960, 919 32 Opoj č. 21,
ako stavebníka stavby „IBV Trnava – Za traťou III/B – I. etapa“, do majetku, správy a údržby
mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 euro za každý stavebný objekt, t. j. spolu 2 eurá,
s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby 60 mesiacov od dňa nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
b) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava zastavaných stavebnými objektami “Parkovisko I“ a
„Parkovisko II“ vybudovanými v rámci stavby „IBV Trnava – Za traťou III/B – I. etapa“ podľa
porealizačného geometrického plánu predloženého stavebníkom ku kolaudácii stavby:
- časti parciel reg. C č. 10806/630 a 10806/637, oddelené podľa GP č. 84/2014 zo dňa
14.10.2014 ako parcely reg. C č. 10806/808 a 10806/815, ktoré sú v podielovom
spoluvlastníctve Ing. Zuzany Bábicsovej, r. Čavojskej, nar. 26.10.1962, Jedľová 8, Bratislava
v podiele 1/15, Ing. Ulriky Belicovej, r. Gažovej, nar. 26.9.1958, Ľubovnianska 3195/4,
Bratislava v podiele 19/45, MUDr. Jozefa Turaya, r. Turaya, nar. 27.11.1948, M. R.
Štefánika 2600/1, Zvolen v podiele 3/45, Ing. Kataríny Halenárovej, r. Gažovej, nar.
7.1.1957, Vysoká 41, Biely Kostol v podiele 7/45, Imricha Gaža, r. Gaža, nar. 15.2.1960, 919
32 Opoj 21 v podiele 7/45, JUDr. Daniely Palkovičovej, r. Palkovičovej, nar. 25.2.1976,
Radvanská 6263/29, 811 01 Bratislava v podiele 1/15 a Ing. Gabriela Turaya, r. Turaya, nar.

25.1.1951, Novosvetská 1223/34, 811 04 Bratislava v podiele 3/45, zapísané na LV 8975,
prípadne ďalších pozemkov zastavaných stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto
bodu uznesenia, z vlastníctva ich súčasných vlastníkov do majetku mesta Trnava za
dohodnutú cenu 1 euro za parcelu, t. j. spolu 2 eurá.

2. U k l a d á
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve
Termín: do 30.11.2016
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky a stavby a predložiť primátorovi
mesta na podpis
Termín: do 31.01.2017
c) pripraviť kúpnu zmluvu na pozemky a stavby a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 30 dní od doručenia
výzvy a predloženia dokladov od stavebníka
d) zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do majetku, správy a údržby mesta Trnava
Termín: na základe výzvy do 30 dní po kolaudácii stavby
501
uznesenie
k majetkovoprávnemu usporiadaniu stavieb a pozemkov verejnej infraštruktúry
pre stavbu „IBV Pekné pole VI. Trnava“
(OMNICO s. r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. S ú h l a s í
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava, parc. reg. C č. 4021/618 a 4021/620, parc. reg. C č.
4021/813 a 8887 v právnom stave ako parc. reg. E č. 1502/128, parc. reg. C č. 9059/1
v právnom stave ako parc. reg. E č. 1502/28, zapísané vo vlastníctve mesta Trnava na LV č.
5000, na výstavbu stavebných objektov “SO 01 Komunikácie a spevnené plochy“, „SO 07
Vonkajšie verejné osvetlenie“ a „SO 08 Sadové úpravy“ v rozsahu stavby „IBV Pekné pole
VI. Trnava“, pre spoločnosť OMNICO s. r. o., Wolkrova 23, 851 01 Trnava, IČO: 31 405 690,
ako stavebníka, pre účely stavebného konania,
2. S c h v a ľ u j e
a) kúpu skolaudovaných stavebných objektov “SO 01 Komunikácie a spevnené
plochy“, „SO 07 Vonkajšie verejné osvetlenie“ a „SO 08 Sadové úpravy“ v rozsahu
stavby „IBV Pekné pole VI. Trnava“, podľa projektovej dokumentácie schválenej
stavebným úradom, z vlastníctva spoločnosti OMNICO s. r. o., Wolkrova 23, 851 01 Trnava,
IČO: 31 405 690, ako stavebníka stavby „IBV Pekné pole VI. Trnava“, do majetku, správy a
údržby mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 euro za každý stavebný objekt, t. j. spolu 3 eurá,
s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
b) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava zastavaných stavebnými objektami “SO 01 – Komunikácie
a spevnené plochy“, „SO 07 – Vonkajšie verejné osvetlenie“ a „SO 08 Sadové úpravy“

vybudovanými v rámci stavby „IBV Pekné pole VI. Trnava“ podľa porealizačného
geometrického plánu predloženého stavebníkom ku kolaudácii stavby:
- parc. č. 4021/34, 4021/180 a 9059/15 zapísané vo vlastníctve Jozefa Kovačiča, Jána
Hajdóczyho 82, Trnava, v podiele ½ a Márie Schallerovej, r. Kovačičovej, Ostravská 19,
Bratislava, v podiele ½, na LV 5403,
prípadne ďalších pozemkov zastavaných stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto
bodu uznesenia, z vlastníctva ich súčasných vlastníkov do majetku mesta Trnava za
dohodnutú cenu 1 euro za parcelu.
3. U k l a d á
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve
Termín: do 15.12.2016
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky a stavby a predložiť primátorovi
mesta na podpis
Termín: do 31.03.2017
c) pripraviť kúpnu zmluvu na pozemky a stavby a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 30 dní od doručenia
výzvy a predloženia dokladov od stavebníka
d) zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do majetku, správy a údržby mesta Trnava
Termín: na základe výzvy do 30 dní po uzavretí kúpnej zmluvy
502
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na
ulici Veterná v Trnave
(SWAN, a.s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
umiestnenie rozvodov optickej telekomunikačnej siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Trnava v k. ú. Trnava na Ulici Veterná, parc. reg. C č. 5292/17 a 5292/422 zapísané na LV č.
5000, príp. ďalších pozemkov dodatočne zistených v navrhovanej trase rozvodov, v rozsahu
projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť SWAN,
a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, IČO: 47 258 314, ako stavebníka stavby, za
podmienky poskytnutia jednorazovej primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti vo výške 304,20 eur podľa dĺžky siete, formou dohody o náhrade za nútené
obmedzenie užívania nehnuteľnosti v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách.
2. U k l a d á
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady súvisiace s vypracovaním dohody
Termín: do 30.11.2016
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.01.2017

503
uznesenie
k súhlasu s použitím časti pozemku na umiestnenie pätiek lodžií a zriadenie
bezodplatného vecného bremena
(Bytový dom, Ulica Hospodárska č. 86, 87)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č.
5000 ako parc. č. 2535/1 s výmerou cca 1,00 m2 vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v
bytovom dome súp. č. 3618, zapísanom na LV č. 8495, situovanom na pozemku v k. ú.
Trnava parc. č. 2532 na Ulici Hospodárska č. 86, 87 na umiestnenie 3 ks pätiek lodžií
realizovaných podľa projektovej dokumentácie stavby „Prístavba železobetónových
predsadených lodžií EKONORM-SK k bytovému domu na ul. Hospodárskej č. 3618/86,87
v Trnave“ odsúhlasenej v stavebnom konaní.
2. Schvaľuje
zriadenie
bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach
pozemku
v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č. 5000 ako parc. č. 2535/1,
oddelenej geometrickým plánom, na ktorom sú umiestnené pätky lodžií realizované v rámci
projektovej dokumentácie stavby „Prístavba železobetónových predsadených lodžií
EKONORM-SK k bytovému domu na ul. Hospodárskej č. 3618/86,87 v Trnave“ podľa
dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, v prospech každodobých vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 3618, zapísanom na LV č. 8495,
situovanom na pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 2532 na Ulici Hospodárska č. 86, 87,
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku umiestnenie pätiek
lodžií a s tým súvisiacich užívateľských práv. Správny poplatok spojený s vkladom
zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností hradia oprávnení z vecného
bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného, časovo neobmedzeného
vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na
podpis
Termín : do 31. 01. 2017
b) po skolaudovaní stavby v zmysle projektovej dokumentácie pripraviť zmluvu o zriadení
bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín : do 90 dní po predložení geometrického plánu
c) po dokončení stavby hľadať možnosti odpredaja zastavaných častí pozemkov do
osobného vlastníctva vlastníkom dotknutých bytov.
Termín : do 90 dní po predložení geometrického plánu

504
uznesenie
k súhlasu s umiestnením elektroenergetického zariadenia na pozemkoch mesta a
zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta
(Ulica Nevädzová)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000
ako parc. reg. „C“ č. 8993/1 a reg. „E“ č. 1968/27 a na LV č. 11228 ako parc. reg. „E“ č.
1968/1, 1969/114, 1969/117 na Ulici Nevädzová na uloženie elektroenergetického zariadenia
(rozvod VN) realizovaného v rámci stavby „Bytové domy Nevädzova – Trnava“ podľa
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518.
2. Schvaľuje
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov v k.
ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 ako parc. reg. „C“ č.
8993/1 a reg. „E“ č. 1968/27 a na LV č. 11228 ako parc. reg. „E“ č. 1968/1, 1969/114,
1969/117
na Ulici Nevädzová na uloženie elektroenergetického zariadenia (rozvod VN) realizovaného
v rámci stavby „Bytové domy Nevädzova – Trnava“ podľa projektovej dokumentácie
schválenej v stavebnom konaní spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6,
Bratislava, IČO: 36 361 518 spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich
pozemkoch zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia (rozvod VN) v rozsahu
podľa geometrického plánu. Vecné bremeno sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť,
v prospech oprávneného – „právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetickej stavby
a za účelom užívania, prevádzkovania, údržby, opravy úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetickej stavby na povinnej nehnuteľnosti
a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za týmto účelom oprávneným a ním povereným
osobám“. Odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške 507 eur a správny poplatok
spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí
spoločnosť Medipront, s. r. o., Ulica V. Paulínyho Tótha č. 1, Trnava, IČO: 50 087 649.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín : do 31. 01. 2017
b) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta
na podpis
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu

505
uznesenie
k súhlasu s umiestnením prístupovej rampy na pozemku mesta a zriadenie
bezodplatného vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta
(Ulica Michalská)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č.
12341 ako parc. reg. „C“ č. 399/2 na Ulici Michalská na uloženie prístupovej rampy podľa
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní:
- Ing. Mariánovi Počuchovi, nar. 13. 04. 1959 a Beáte Počuchovej, rod. Krchnárovej, nar. 13.
04. 1959, obaja bytom Františkánska č. 7, Trnava,
- Ing. arch. Kataríne Viskupičovej, rod. Viskupičová, nar. 12. 07. 1961, bytom Školská č. 12,
Šúrovce,
- Ing. Petrovi Horváthovi, nar. 05. 11. 1953 a Mgr. Edity Horváthovej, rod. Érsekovej, nar.
14.06.1953, obaja bytom Ulica J. Fándlyho č. 19, Trnava.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku v k.
ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č. 12341 ako parc. reg. „C“ č.
399/2 na Ulici Michalská na umiestnenie prístupovej rampy podľa projektovej dokumentácie
schválenej v stavebnom konaní pre oprávnených z vecného bremena:
- Ing. Mariána Počucha, nar. 13. 04. 1959 a Beáty Počuchovej, rod. Krchnárovej, nar. 13. 04.
1959, obaja bytom Františkánska č. 7, Trnava,
- Ing. arch. Kataríny Viskupičovej, rod. Viskupičovej, nar. 12. 07. 1961, bytom Školská č. 12,
Šúrovce,
- Ing. Petra Horvátha, nar. 05. 11. 1953 a Mgr. Edite Horváthovej, rod. Érsekovej, nar. 14.
06. 1953, obaja bytom Ulica J. Fándlyho č. 19, Trnava
a tiež v prospech každodobých vlastníkov nehnuteľností situovaných na pozemkoch parc. č.
401/3-5, 403/3-5, 404/1 spočívajúce v povinnosti mesta Trnava strpieť na vyššie uvedenom
pozemku umiestnenie prístupovej rampy a s tým súvisiacich užívateľských práv.
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra
nehnuteľností hradia oprávnení z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín : do 31. 01. 2017
b) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení
vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu

506
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku mesta na umiestnenie pätiek lodžií
a zriadenie vecného bremena
(Bytový dom na Ulici Tehelná č. 13, 14, 15 v Trnave)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Súhlasí
s použitím častí pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc. č. 5680/13, zapísaného
v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava na liste vlastníctva č. 5000, vlastníkmi bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome súpisné č. 5713 na parcele č. 5680/96, ktorý je
zapísaný v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava na LV č. 9235, na umiestnenie 6 pätiek
lodžií, spolu s výmerou cca 3 m2, v rámci stavby „Prístavba železobetónových, predsadených
montovaných lodžií EKONORM-SK k bytovému domu na Ulici Tehelná č. 13, 14, 15
v Trnave“ podľa projektovej dokumentácie, odsúhlasenej stavebným úradom.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemku
v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č. 5000 ako parc. č. 5680/13,
v rozsahu podľa geometrického plánu, na ktorých budú umiestnené pätky lodžií, realizované
v rámci stavby „Prístavba železobetónových, predsadených montovaných lodžií
EKONORM-SK k bytovému domu na Ulici Tehelná č. 13, 14, 15 v Trnave“, v zmysle
projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, v prospech každodobých
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súpisné č. 5713 na parcele č.
5680/96, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava na LV č. 9235,
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku umiestnenie pätiek
lodžií a s tým súvisiacich užívateľských práv. Správny poplatok spojený s vkladom vecného
bremena do katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis
primátorovi mesta
Termín: do 31. 12. 2016
b) po skolaudovaní stavby „Prístavba železobetónových, predsadených montovaných lodžií
EKONORM-SK k bytovému domu na Ulici Tehelná č. 13, 14, 15 v Trnave“ pripraviť
zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 90 dní po predložení geometrického plánu
c) po dokončení stavby hľadať možnosti odpredaja zastavaných častí pozemkov do
osobného vlastníctva vlastníkom dotknutých bytov.
Termín : do 90 dní po predložení geometrického plánu

507
uznesenie
k ukončenie nájmu pozemkov v lokalite Farský mlyn
(Ing. Jozef Lošonský)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
výpoveď Ing. Jozefa Lošonského zo dňa 25. 9. 2016 zaevidovanú na MsÚ v Trnave
28. 9. 2016.
2. Schvaľuje
ukončenie nájmu pozemkov – ornej pôdy v lokalite Farský mlyn v k. ú. Trnava zapísaných
na LV č. 5000 časti parc. č. 10769/10 s výmerou 406 186 m2 a parc. č. 10769/7 s výmerou
41827 m2 spolu výmera 448 013 m2 s Ing. Jozefom Lošonským, nar. 15. 3. 1948, bytom
Kozácka 39, Trnava, výpoveďou zo strany nájomcu, pričom nájomná zmluva končí uplynutím
výpovednej lehoty dňom 1. 10. 2017.

3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zaslať uznesenie nájomcovi.
Termín: do 30. 12. 2016
b) pripraviť návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom ornej pôdy v lokalite
Farský mlyn
Termín: do 30. 4. 2017
508
uznesenie
k zmene prenájmu pozemku spol. UNI - WERBUNG, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
ukončenie nájmu časti pozemku na Trstínskej ceste v k. ú. Trnava parc. č. 2540/49 –
zastavané plochy zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve mesta Trnava pod prístreškom
mestskej autobusovej dopravy a 1,00 euro/ks CL dňom 19. 9. 2016 so spoločnosťou UNI WERBUNG, s.r.o., IČO 17319862, so sídlom Brečtanová 2, Bratislava.
2. Schvaľuje
priamy prenájom časti pozemku na Ul. Hlboká v k. ú. Trnava parc. č. 5680/531 – zastavané
plochy zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve mesta Trnava za nájomné je vo výške 1,00
euro/ks prístrešku mestskej autobusovej dopravy a 1,00 euro/ks CL na dobu určitú od
1. 12. 2016 do 31.7.2023 spoločnosti UNI - WERBUNG, s.r.o., IČO 17319862, so sídlom
Brečtanová 2, Bratislava.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje
priamy prenájom majetku mesta v zmysle §9a ods. 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného
zreteľa, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť UNI - WERBUNG, s.r.o., IČO
17319862, ako súčasť nájmu pozemkov pre umiestnenie prístreškov MAD s city lightami
zabezpečuje údržbu a čistotu autobusových prístreškov a súčasne umožní bezplatne
využívanie voľných reklamných plôch integrovaných v prístreškoch MAD mestom Trnava.
Schválením prenájmu nepríde k zvýšeniu počtu pozemkov pre umiestnenie prístreškov MAD
so city lightami, ale len k zmene pozemku, na ktorom bude prístrešok umiestnený.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok nájomnej zmluvy centrálne č. 870/2013 a predložiť primátorovi mesta na
podpis.
Termín: do 31. 12. 2016
509
uznesenie
k prenájmu nebytových priestorov v objektoch bytových domov a v iných nebytových
objektoch
/STEFE Trnava, s. r. o., Trnava/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje

prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v bytových
domoch a v iných nebytových objektoch, v k. ú. Trnava, označených ako:
Označenie VS
Uran 1
Saturn
Zátvor
Vodáreň
Na hlinách 18
Čulenova
Technické služby
Mestská športová hala
Rovná bazén
Jupiter 1
Jupiter 2
Tatrasklo – DS
Dolné bašty
Vajanského
Podjavorinská
Mestská poliklinika Starohájska
Hospodárska J
Orion
Hospodárska F
Hospodárska B
Študentská A
Študentská B
Študentská C
Študentská D
Študentská E
Poliklinika Prednádražie

Súp.
Výmera v m2
LV
č.
3194
7463
140,23
3200
6751
1673
86,63
6844
7178
322,37
5000
5816
214,00
5000
6904
210,00
10052
6281
23,05
5000
5126
37,80
5000
576
61,20
5000
1793
14,36
7251
3616
127,24
7573
3618
7413
142,45
3618
7402
243
90,64
5000
189
97,50
5000
247
61,90
7350
6717
140,96
6700
2547
80,42
6795
6755
181,00
5000
3609
78,64
7140
3610
127,24
6909
3601
102,08
7347
3597
101,84
7050
3588
19,27
6482
3587
31,49
7030
3584
32,76
6600
5679
33,74
6556
3582
6657
90,99
3581
6520
5906
31,86
5000

obchodnej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava, IČO: 36 277 215, za
účelom prevádzkovania činnosti tepelného hospodárstva, ktorou sa rozumie výroba, rozvod
a dodávka tepla, teplej úžitkovej vody, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi činnosť
tepelného hospodárstva, na dobu určitú jeden rok od 1. 1. 2017, za nájomné určené
dohodou nasledovne:
Označenie VS

Plocha v m2

Výška nájomného v €/rok

Uran 1
Saturn
Zatvor
Vodáreň
Na hlinách 18
Čulenova
Technické služby
Šport.hala Slávia

140,23
86,63
322,37
214,00
210,00
23,05
37,80
61,20

3 557,64
2 197,80
8 178,53
5 429,18
5 327,70
584,78
958,99
2 328,96

Rovná bazén
Jupiter 1
Jupiter 2
Tatrasklo-DS
Dolné Bašty
Vajanského
Podjavorinská
Mest. pol. Staroh. 2
Hospodárska J
Orion
Hospodárska F
Hospodárska B
Študentská A
Študentská B
Študentská C
Študentská D
Študentská E
Poliklinika-Predn.

14,36
127,24
142,45
188,14
61,90
140,96
80,42
181,00
78,64
127,24
102,08
101,84
19,27
31,49
32,76
33,74
90,99
31,86

364,31
4 842,12
5 420,94
14 319,33
4 711,20
10 728,48
2 040,26
4 591,97
2 992,65
4 842,12
3 884,65
3 875,52
488,88
798,90
831,12
855,98
2 308,42
808,29

t. j. spolu vo výške 97 268,71 eura/rok, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, spočívajúceho v skutočnosti, že vybavenie umiestnené v uvedených
nebytových priestoroch – výmenníkových staniciach, teda tepelno-technické zariadenia
potrebné pre výrobu, rozvod a dodávku tepla, je v predmetných nebytových priestoroch
pevne zabudované a ich vlastníkom je spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16,
Trnava, IČO: 36 277 215.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 15. 12. 2016

510
uznesenie
ku kúpe časti pozemku do vlastníctva Mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu časti pozemku evidovaného na liste vlastníctva č. 6357 pre k. ú. Trnava, obec Trnava,
okres Trnava, označeného ako parc. registra „C“ č. 8836/4, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, s celkovou výmerou 1 866 m2, nachádzajúcu sa pod pozostatkami
pôvodného mestského opevnenia, rozšírenú o 1 meter od pozostatkov, ktorá časť bude
upresnená geometrickým plánom spracovaným po realizácii zamerania pozostatkov
pôvodného mestského opevnenia, z vlastníctva spoločnosti City-Arena a.s., Kapitulská 5,
Trnava, IČO: 46 682 848 do vlastníctva Mesta Trnava, za celkovú kúpnu cenu 1,00 euro
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave

a) pripraviť zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a predložiť primátorovi mesta na
podpis
Termín: 15. 12. 2016
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 60 dní od spracovania geometrického plánu
511
uznesenie
k správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 18. 10. 2016
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 18. 10. 2016 prerokované na
zasadnutí majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do Mestského
zastupiteľstva Mesta Trnava resp. Mestskej rady Mesta Trnava – zaujala nesúhlasné
stanovisko.
512
uznesenie
k výpožičke pozemkov v Trnave pre polopodzemné kontajnery
(FCC Trnava, s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
výpožičku pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných v katastri nehnuteľností
v katastrálnom území Trnava na liste vlastníctva č. 5000: časti parc. č. 8399/115 cca
s výmerou 35 m² na Ulici Limbová, časti parc. č. 8399/107 cca s výmerou 45 m² na Ulici
Jiráskova, časti parc. č. 8399/48 cca s výmerou 30 m² na Ulici gen. Goliána, časti parc.
č. 5671/92 cca s výmerou 35 m² na Ulici Teodora Tekela, časti parc. č. 5671/92 cca
s výmerou 40 m² na Ulici Juraja Slottu, 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.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 30. 11. 2016
b) pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 12. 2016
513
uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. SCHVAĽUJE:
podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení noviel a
VZN č. 85/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo
vlastníctve mesta Trnava v úplnom znení VZN č. 352/2009 na základe podanej žiadosti,
ktorou nájomcovia prejavili záujem o prevod vlastníctva bytu
1/ - v k. ú. Trnava na Ul. Hospodárska č. 80, 81, parc. č. 2528, súp. č. 3617
predaj 3-izbového bytu č. 5 na 3. NP o podlahovej ploche 66,24 m2
za cenu 686,25 eura
Roman Ivančík, nar. 6.6.1974, trvale bytom Hospodárska 80, Trnava
a manželka Erika Ivančíková, rod. Antalová, nar. 28.10.1974, trvale bytom tamtiež
2/ - v k. ú. Trnava na Ul. G. Dusíka 51-55, parc. č. 1492, súp. č. 2815
predaj 4-izbového bytu č. 6 na 3. NP o podlahovej ploche 74,64 m2
za cenu 611,05 eura
Bc. Gabriela Langová, rod. Štibraná, nar. 28.12.1975, trvale bytom G. Dusíka 51, Trnava
3/ - v k. ú. Trnava na Ul. Spartakovská č. 11, 12, 13, parc. č. 5671/16, súp. č. 6546
predaj 1-izbového bytu č. 62 na 9. NP o podlahovej ploche 29,33 m2
za cenu 341,52 eura
Antónia Balažovičová, rod. Heráková, nar. 14.6.1963, trvale bytom Spartakovská 13, Trnava
4/ - v k. ú. Trnava na Ul. Gen. Goliána č. 1, parc. č. 8399/153, súp. č. 6000
predaj 1-izbového bytu č. 2 na 1. NP o podlahovej ploche 34,26 m2
za cenu 436,65 eura
Patrik Greguš, nar. 22.1.1973, trvale bytom Gen. Goliána 1, Trnava
a Dušan Greguš, nar. 19.2.1978, trvale bytom Gen. Goliána 3, Trnava
5/ - v k. ú. Trnava na Ul. Slovanská č. 4,5,6, parc. č. 8370, súp. č. 1861
predaj 2-izbového bytu č. 4 na 2. NP o podlahovej ploche 52,50 m2
za cenu 550,96 eura
Daniel Lačný, nar. 5.12.1978, trvale bytom Slovanská 4, Trnava
6/ - v k. ú. Trnava na Ul. Kočišské 1-17/1, parc. č. 10513, súp. č. 6386
predaj 2-izbového bytu č. 9 na 1. NP o podlahovej ploche 74,75 m2
za cenu 501,08 eura
Stanislava Štefaničková, rod. Danielová, nar. 26.06.1969, trvale bytom Kočišské 9, Trnava
7/ - v k. ú. Trnava na Ul. A. Kubinu 19,20,21, parc. č. 2540/17, súp. č. 1673
predaj 1-izbového bytu č. 66 na 10. NP o podlahovej ploche 23,72 m2
za cenu 315,62 eura
Ľubica Krupanská, rod. Holečková, nar. 27.11.1962, trvale bytom A. Kubinu 20, Trnava
8/ - v k. ú. Trnava na Ul. G. Dusíka 28 - 32, parc. č. 1497, súp. č. 2820
predaj 3-izbového bytu č. 28 na 4. NP o podlahovej ploche 64,26 m2
za cenu 465,32 eura
Mária Kadlečíková, rod. Valovičová, nar. 2.2.1956, trvale bytom G. Dusíka 31, Trnava
9/ - v k. ú. Trnava na Ul. Okružná 7-9, parc. č. 5326/2, súp. č. 6497
predaj 1-izbového bytu č. 80 na 9. NP o podlahovej ploche 29,17 m2
za cenu 321,65 eura
Janette Makraiová, rod. Lietavová, nar. 31.5.1970, trvale bytom Okružná 7, Trnava

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci
2. UKLADÁ:
STEFE Trnava, s.r.o.
- pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Termín: do 31.12.2016
514
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:
Ing. Beatu Čerešňákovú, nar. 13. 04. 1958, trvale bytom Ulica Hlavná 20/54, Trnava k nájmu
1-izbového bytu č. 51, 4. podlažie, ktorý sa nachádza na Ulici gen. Goliána 6009/20 v Trnave
na dobu neurčitú ako bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a
spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)
pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom bytu
primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 30.11.2016

a predložiť ho

b)
zaslať uznesenie správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska
71/16, Trnava.
Termín: do 30.11.2016

515
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:
Martu Pechanovú, nar. 11. 07. 1938, trvale bytom Ulica Hlavná 20/54, Trnava k nájmu
1-izbového bytu č. 20, 6. podlažie, ktorý sa nachádza na Ulici gen. Goliána 6000/1 v Trnave
na dobu neurčitú ako bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a
spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)
pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom bytu
primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 30.11.2016

a predložiť ho

b)
zaslať uznesenie správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska
71/16, Trnava.
Termín: do 30.11.2016
516
uznesenie
k návrhu
na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
1. neschvaľuje
Výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava pre:
Henricha Današa, nar. 14.07.1970, trvale bytom Ulica Lomonosovova 2796/2 Trnava a Vieru
Gajdošíkovú, nar. 06.09.1971, trvale
bytom
Ulica Čajkovského 6331/40, Trnava
na spoločný nájom 3-izbového bytu č. 7, 4. podlažie, ktorý sa nachádza na Ulici A. Kubinu
3193/33 v Trnave a na dobu neurčitú.
2. ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zaslať uznesenie správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska
71/16, Trnava.
Termín: do 30.11.2016
b) zaslať uznesenie Henrichovi Današovi.
Termín: do 30.11.2016

517
uznesenie
k nahradeniu zástupcu mesta v kontrolnom orgáne – dozornej rade oblastnej
organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
nahradenie zástupcu Mesta Trnava v kontrolnom orgáne – dozornej rade oblastnej
organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism, Hospodárska 33, Trnava, IČO: 42 288 924,
JUDr. Petry Klembarovej, nar. 6. 12. 1979, bytom Trnava, Veterná 11
zástupcom Mesta Trnava v kontrolnom orgáne – dozornej rade oblastnej organizácie
cestovného ruchu Trnava Tourism, Hlavná 5, Trnava, IČO: 42 288 924
Mgr. Mgr. Michal Žitňanský, PhD., nar. 14. 9. 1984, bytom Na hlinách 39, Trnava

na dobu počas trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky JUDr. Petry
Klembarovej, s účinnosťou od zvolenia valným zhromaždením oblastnej organizácie
cestovného ruchu
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva oblastnej organizácii cestovného ruchu
Trnava Tourism
Termín: 30. 11. 2016

518
uznesenie
k informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených
a rozpracovaných od 28.09.2016 do 31.10.2016
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 28.09.2016
do 31.10.2016.

519
uznesenie
k návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
k termínu konania MZ 15.11.2016 a správe o kontrole plnenia uznesení MZ
v intervale od 22.9.2016 do 26.10.2016
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu textu uznesení:
a1)
Uznesenie (orgán MZ č.464/2016, zo dňa 06.09.2016
číslo/rok):
Názov uznesenia: K zmene nájomcu nebytových priestorov v objekte na ulici Trhová 2
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia žiadame zmeniť pôvodný text
„za nájomné v zmysle VZN č. 241 v platnom znení ..... „
za nový text
„za nájomné v zmysle VZN č. 456 ..... „
V schvaľovacej časti uznesenia žiadame zmeniť pôvodný text
„ na dobu určitú do 22.8.2023 odo dňa predloženia notárskej
zápisnice, najneskôr od 01.10.2016,...“
za nový text
„na dobu určitú do 22.8.2023 odo dňa predloženia notárskej
zápisnice,
najneskôr od 01.01.2017, ...“
a2)
Uznesenie (orgán MZ č.465/2016, zo dňa 06.09.2016

číslo/rok):
Názov uznesenia: K zmene nájomcu nebytových priestorov v objekte na ulici Saleziánska
21
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia žiadame zmeniť pôvodný text
„ na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice,
najneskôr od 01.10.2016,...“
za nový text
„na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice,
najneskôr od 1.12.2016,...“
a3)
Uznesenie (orgán MZ č. 413/2016, 494/2016
číslo/rok):
Názov uznesenia Súhlas s podaním žiadostí o poskytnutie dotácie na obstaranie
náhradných bytov pre nájomníkov v reštituovaných bytových
domoch
Navrhovaná zmena: 1) V bode 1. a) text „6001/1“ nahradiť textom „6000/1“
2) V bode 2. text „Bytový dom – Kollárova 3, Trnava“ nahradiť
textom „Bytový dom – Kollárova 33, Trnava“.
a4)
Uznesenie (orgán MR – č. 272A/2016
číslo/rok):
Názov uznesenia Podnájom a výpožička nebytových priestorov v objekte Mestský
zimný štadión v Trnave, Spartakovská 1/B
Navrhovaná zmena: Pôvodný text uznesenia 272A/:
Mestská rada mesta Trnava po prekovaní schvaľuje:
Podnájom nebytového priestoru objektu Mestského zimného
štadióna v Trnave, súpisné číslo 7239, na Spartakovskej ulici č. 1,
v Trnave, na II. podlaží objektu, v hlavnej budove, spolu o výmere
26,45 m2 –
(miestnosť číslo 114) pre Hokejový klub Trnava, Spartakovská ulica
1/B, Trnava, IČO: 36088960, v zastúpení Štefanom Hlinkom,
prezidentom klubu, za účelom zriadenia kancelárie na činnosť klubu
.......................
Text navrhovanej zmeny:
V texte uznesenia navrhujeme nahradiť pôvodnú výmeru na výmeru
13,28 m2
Navrhovaný text uznesenia 272/A:
Mestská rada mesta Trnava po prekovaní schvaľuje:
Podnájom nebytového priestoru objektu Mestského zimného
štadióna v Trnave, súpisné číslo 7239, na Spartakovskej ulici č. 1,
v Trnave, na II. podlaží objektu, v hlavnej budove, spolu o výmere
13,28 m2 –
pre Hokejový klub Trnava, Spartakovská ulica 1/B, Trnava, IČO:
36088960, v zastúpení Štefanom Hlinkom, prezidentom klubu, za
účelom zriadenia kancelárie na činnosť klubu .......................
a5)
Uznesenie (orgán Mestské zastupiteľstvo č. 481/2016
číslo/rok):
Názov uznesenia Kúpa pozemku pod cyklochodníkom Zelenečská-Hraničná

Navrhovaná zmena: V bode 1. nahradiť text ...“k. ú. Trnava parc. reg. E č. 1181“ novým
textom...“k. ú. Modranka parc. reg. E č. 1181/8“...
a6)
Uznesenie (orgán Mestské zastupiteľstvo
číslo/rok): č. 420/2016 z 28. júna 2016
Názov uznesenia K zriadeniu vecného bremena na umiestnenie rozvodov elektriny pre
IBV Kamenný mlyn
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
Navrhovaná zmena: Vo schvaľovacej časti uznesenia v bode 1
sa text „umiestnenie rozvodov elektriny a s tým súvisiacich
užívateľských práv“
nahrádza textom:
„a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení (elektrického
vedenia nízkeho
a vysokého napätia) v rozsahu podľa geometrického plánu,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich
odstránenie,
v rozsahu podľa geometrického plánu,
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami, oprávneným za účelom výkonu povolenej
činnosti a uvedených
činností, v rozsahu celých zaťažených nehnuteľností.“
a7)
Predkladá: Odbor právny a majetkový
Uznesenie (orgán MZ č. 201/2015 v znení 243/2015
číslo/rok):
Názov: Súhlas s použitím pozemkov na uloženie sietí pre bytový dom
Bottova III
Navrhovaná zmena: Doplniť text v bode 1. ...“parc. č. 1635/24 a parc. č. 1643/3
zapísaná na LV č. 12341“...
Dôvod zmeny: Úprava podľa predloženého geometrického plánu.
2. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1) č. 464/2016
b2) č. 465/2016
b3) č. 393/2016
b4) č. 160/2015
b5) č. 420/2016

do 31.12.2016
do 30.11.2016
do 30.11.2016
do 30.06.2017
do 31.01.2017

3. Schvaľuje
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je
v intervale od 22.9.2016 do 26.10.2016.

520
uznesenie
k vymenovaniu riaditeľa príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
vzdanie sa funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava, Ulica Hlavná 17, 917 01 Trnava, IČO: 00598135 Mgr. Miroslava
Hrubého, bytom Ulica Poľovnícka 5393/75, 919 34 Biely Kostol dňom 31.12.2016.
2. Vymenúva
s účinnosťou od 01.01.2017 na návrh primátora mesta Trnava Ing. Martina Turčana, bytom
Na hlinách 6925/17, 917 01 Trnava do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Ulica Hlavná 17, 917 01 Trnava, IČO:
00598135.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpečiť potrebné náležitosti súvisiace so vzdaním sa funkcie a vymenovaním riaditeľa
príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Ulica
Hlavná 17, 917 01 Trnava, IČO: 00598135.
Termín: 31.12.2016

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta

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

Trnava, 16.11.2016

