(738 - 759)

UZNESENIA
z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2014 – 2018,
konaného 10. októbra 2017 v konferenčnej sále trnavskej radnice

738
uznesenie
K povoleniu na spracovanie
Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ
01/2017
Malá Trnava – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova - Hornopotočná
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povoľuje
spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN
CMZ 01/2017 „Malá Trnava – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná“
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava –
Zmena ÚPN CMZ 01/2017 „Malá Trnava – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova –
Hornopotočná“ na základe prefinancovania žiadateľom
Termín : 31.12.2017
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava –
Zmena ÚPN CMZ 01/2017 „Malá Trnava – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova –
Hornopotočná“
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN CMZ
c) po prerokovaní Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena
ÚPN CMZ 01/2017 „Malá Trnava – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná“
predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu
Termín : do 31.5.2018

739
uznesenie
K 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017,
vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Berie na vedomie
a) vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnavy za 1. polrok 2017 a monitorovaciu správu
za 1. polrok 2017
b) stanovisko Finančnej komisie MZ k 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017,
k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok 2017 a k monitorovacej správe za 1. polrok
2017
2. Schvaľuje
a) 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2017 v znení prerokovávaného materiálu
a schváleného poslaneckého návrhu
b)

3. aktualizáciu rozpočtov príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

740
uznesenie
K návrhu na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 200 eur
(stav k 30.6.2017)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) Odpis nevymožiteľných pohľadávok STEFE Trnava vo výške 93 627,06 eura
b) Odpis nevymožiteľných pohľadávok Strediska sociálnej starostlivosti Trnava vo výške
98 748,33 eura
c) Odpis nevymožiteľných pohľadávok Správy kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava vo výške 11 524,60 eura

741
uznesenie
K predaju podielov z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava vlastníkom bytov
v bytových domoch na Ul. B. Smetanu 12 a Poštová 24 v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielu zo spoluvlastníckeho podielu Mesta Trnava na pozemku v spoluvlastníctve
Mesta Trnava, za cenu 0,1162 eura/m2:
a) zapísaného na LV 8587 parc. č. 1613 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 882 m2,
zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu 61/5399 na spoločných častiach
a zariadeniach domu súp. č. 2790 na Ul. B. Smetanu 11, 12, 13, 14 v Trnave do výlučného
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vlastníctva vlastníčke bytu č. 64 zapísanej na LV č. 6326 Júlii Oxxxxxxxxx rod.Oxxxxxxxxx
nar. xxxxxxxxx bytom Bratislava, xxxxxxxxx, za cenu 1,16 eura,
b) zapísaného na LV 8518 parc. č. 5292/47 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 654 m2,
zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu 2830/449832 na spoločných častiach
a zariadeniach domu súp. č. 6561 na Ul. Poštová 22, 24, 26 v Trnave do výlučného
vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 zapísanej na LV č. 8045 Márii Ľxxxxxx rod. Ľxxxxxxxx nar.
xxxxxxxxx bytom Trnava, xxxxxxxxx, za cenu 0,48 eura,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
Priamy predaj je možný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom
v zmysle
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31.12.2017
742
uznesenie
K predaju pozemku na Ul. Seredská v Modranke
(Mgr. Mária Mxxxxx)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
Neschválilo
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č.
1300 v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 1995/2- ostatné plochy s výmerou 67 m2 za cenu 40
eur/m2 t. j. spolu za cenu 2680 eur s možnosťou úhrady vo forme 3 splátok po dobu 3 rokov
do výlučného vlastníctva jednej zo spoluvlastníčok susediacej nehnuteľnosti súp. č. 4005
zapísanej na LV č. 2722, Mgr. Márii Mxxxxxxx rod. Kxxxxxxx nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx,
Trnava.
Návrh na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností bude daný až po úhrade celej
kúpnej ceny do 3 rokov od podpisu kúpnej zmluvy.
Priamy predaj je možný podľa § 9a ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, pretože sa predáva pozemok zastavaný stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
1. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31.12.2017
uznesenie
K predaju pozemku na Ul. Kalinčiakova
(Ing. Ľuboš Mxxxxxxxxx)
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Neprijalo
uznesenie k priamemu predaju kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava
zapísaného na LV č. 5000 v k. ú. Trnava parc. reg. E č. 1934/6- ostatné plochy, časti
oddelenej geometrickým plánom č. 7/2012 ako parc. č. 8745/3 s výmerou 96 m2 za cenu
89,73 euar/m2 t. j. spolu za cenu 8614,08 eura s možnosťou úhrady vo forme 3 splátok po
dobu 3 rokov do výlučného vlastníctva vlastníkovi susednej nehnuteľnosti zapísanej na LV
č. 5745 Ing. Ľubošovi Mxxxxxxxx - xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, Trnava.
743
uznesenie
K predaju pozemku na Stromovej ulici v Trnave
(Alexander Mxxxxxx a Mgr. Simoneta Mxxxxxxxxxxx)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území
Trnava parc. reg. C č. 7238/4 - záhrady s výmerou 80 m2 zapísaného na LV č. 11228
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Mxxxxxxx Alexandra r. Mxxxxxx nar.xxxxxxx
a Mgr. Mxxxxxx Simonety r. Bxxxxxxxx nar. xxxxxxxxx, obaja bytom xxxxxxxx, Trnava,
v podiele 1/1, za cenu 50 eur/m2 t. j. spolu za cenu 4000,00 eur, s podmienkou, že kupujúci
uhradia 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 predmetný pozemok sa nachádza v oplotenom areáli rodinného domu
s. č. 2349, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov a nie je možné jeho iné využitie.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 31.10.2017
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.12.2017
744
uznesenie
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.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemku v k. ú. Trnava, parcely reg. C č. 8788/14 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 839 m2, zapísaného na LV č. 5000 na vybudovanie elektrických rozvodov
v rozsahu stavebného objektu „SO 01 - VN vedenie káblové zemné“ v rámci stavby
„TA_Trstínska ulica JEDNOTA COOP VOZ“, podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej
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stavebným úradom, pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36361518, ako
stavebníka stavby, pre účely vydania územného
rozhodnutia a stavebného povolenia, za nasledovných podmienok:
- nebude
negatívne
ovplyvnená
plánovaná
investícia
mesta „Chodník
a cyklochodník
Trstínska cesta v Trnave“, ktorej realizácia sa plánuje na 4. švrťrok 2017, VN rozvod
je potrebné koordinovať s projektom cestičky a jej križovanie realizovať tak, aby
realizácia mestskej stavby nebola časovo a najmä technicky obmedzená s tým, že
medzi cestičkou a komunikáciou bude vytvorený vsakovací pás do hĺbky cca 1,0 m,
- zriadenia
odplatného
vecného bremena podľa
schvaľovacej
časti
tohto
uznesenia,
- dodržania
podmienok
vznesených
v
územnom
a
stavebnom
konaní
stavby,
- umožnenia pripokládky potrebného počtu chráničiek mestu Trnava, v zastúpení
spoločnosťou TT - IT, s. r. o. pre potreby mestskej optickej siete TOMNET, prípadne
inému subjektu založeného mestom, na základe osobitnej dohody.
2. Schvaľuje
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k. ú.
Trnava, zapísanom na liste vlastníctva č. 5000 ako parc. registra „C“ č. 8788/14 pred
vybudovaním
stavby
elektroenergetického
zariadenia,
v prospech
spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518,
spočívajúceho v povinnosti každodobého vlastníka strpieť na uvedených pozemkoch
zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia – elektrických rozvodov v rozsahu
stavebného objektu „SO 01 - VN vedenie káblové zemné“ vybudovaného v rámci stavby
„TA_Trstínska ulica JEDNOTA COOP VOZ“ v rozsahu podľa geometrického plánu ako
koridor vecného bremena, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy uvedeného
elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie, v rozsahu podľa geometrického plánu
ako koridor vecného bremena, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami oprávneným z vecného bremena
a ním povereným osobám za účelom výkonu povolenej činnosti a činností vyššie
uvedených, v rozsahu celých dotknutých nehnuteľností, za odplatu vo výške 507,00 eur,
ktorú uhradí investor – spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36361518, pričom správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena
do katastra nehnuteľností uhradí investor.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zmluvu o zriadení vecných bremien v zmysle bodu 2. tohto uznesenia a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: do 30 dní od doručenia geometrického plánu investorom
745
uznesenie
K majetkovoprávnemu usporiadaniu infraštruktúry
pre stavbu „CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB TRNAVA - Trstínska cesta
(HORNEX, a.s. Bratislava)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava na Trstínskej ceste a Cukrovej ulici, parcely reg. C č.
5

2540/49, 2540/95 a 8792/5 zapísaných na LV č. 5000 a parcely reg. E č. 1616/3
(neidentická parcela reg. C č. 8786) a 1069/3 (neidentická parcela reg. C č. 9084/1)
zapísaných na LV č. 11228 vo vlastníctve Mesta Trnava a s použitím stavby mosta cez
potok Trnávka, ktorý tvorí súčasť komunikácie na Cukrovej ulici, vo vlastníctve Mesta
Trnava, na realizáciu prípojok inžinierskych sietí, verejných chodníkov a úprav komunikácie
vybudovaných v rámci stavby „CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB TRNAVA - Trstínska
cesta“, podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť
Hornex, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35802570, ako stavebníka stavby, za
splnenia podmienok vznesených v územnom a stavebnom konaní predmetnej stavby, pre
účely vydania stavebného povolenia.
2. Schvaľuje
a) prevod častí stavebných objektov verejnej infraštruktúry - chodníka, úpravy komunikácie
a úpravy mosta na Cukrovej ulici, vybudovaných na pozemkoch vo vlastníctve Mesta
Trnava v k. ú. Trnava, parcely reg. C č. 2540/49 a 8792/5, zapísaných na LV č. 5000
a parcely reg. E č. 1616/3 (neidentická parcela reg. C č. 8786) a 1069/3 (neidentická
parcela reg. c č. 9084/1), zapísaných na LV č. 11228, v rámci stavby „CENTRUM
OBCHODU A SLUŽIEB TRNAVA - Trstínska cesta“, od spoločnosti Hornex, a.s., Agátová
4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35802570, ako stavebníka stavby, do majetku, správy
a údržby mesta Trnava, po ich kolaudácii, za cenu 1 euro, s podmienkou dĺžky záruky
skolaudovanej stavby v lehote 60 mesiacov od dňa nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia,
b) zriadenie bezodplatného vecného bremena na časti pozemkov na Trstínskej ceste, v k.
ú. Trnava, parcely reg. C č. 2540/49 a 2540/95, zapísaných vo vlastníctve Mesta Trnava na
LV č. 5000, na uloženie areálových prípojok vody, kanalizácie a slaboprúdu vybudovaných
v rámci stavby „CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB TRNAVA - Trstínska cesta“, pre
spoločnosť Hornex, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35802570 ako stavebníka
stavby, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na svojich pozemkoch
umiestnenie prípojok inžinierskych sietí a s tým súvisiacich užívateľských práv.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvami o budúcich zmluvách
Termín: do 31.10.2017
b) pripraviť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena a o darovaní
a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.12.2017
c) pripraviť zmluvy o zriadení vecného bremena a o darovaní a predložiť primátorovi
mesta na podpis
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od doručenia
výzvy a predloženia dokladov od stavebníka
746
uznesenie
Ku kúpe pozemkov pozdĺž Ulice gen. Goliána v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
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kúpu pozemkov v k. ú. Trnava, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 6613: parc. č. 8399/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 13 072 m², parc. č.
8399/146, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 131 m², parc. č. 8399/191, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 30 m², spolu s výmerou 13 233 m², za kúpnu cenu 15 eur/m²
od spoluvlastníkov:
Mgr. Eleny Šxxxxxxx, narod. xxxxxxxxx, bytom Bratislava, xxxxxxxxx, v podiele 5/24 za
41 353,12 eura,
MUDr. Anny Sxxxxxxxx, narod. xxxxxxx, bytom Nová Baňa, xxxxxxxx, v podiele 5/24 za
41 353,12 eura,
MUDr. Patrika Pxxxxxxx, narod. xxxxxxxx, bytom Bratislava, xxxxxxxxx, v podiele 14/24 za
115 788,75 eura,
s tým, že v prípade zmeny územného plánu mesta za účelom iného využitia predmetných
pozemkov, ako je plánovaný park (verejná zeleň), predávajúci majú právo spätnej kúpy
pozemkov parc. č.: 8399/1, 8399/146, 8399/191, za rovnakú cenu, za akú ich predajú
mestu Trnava (ďalej len „budúca nepeňažná pohľadávka“)
a zároveň za účelom zabezpečenia budúcej nepeňažnej pohľadávky schvaľuje zriadenie
záložného práva na predmet kúpnej zmluvy, pozemky v k. ú. Trnava: parc. č. 8399/1,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 13 072 m², parc. č. 8399/146, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 131 m², parc. č. 8399/191, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
30 m², v prospech predávajúcich: Mgr. Eleny Šxxxxxxx, narod. xxxxxxxx, bytom Bratislava,
xxxxxxxxxxxx, v podiele 5/24, MUDr. Anny Sxxxxxxxxx, narod. xxxxxxxxx, bytom Nová
Baňa, xxxxxxxxxxx, v podiele 5/24, MUDr. Patrika Pxxxxxxxxx, narod. xxxxxxxxx, bytom
Bratislava, xxxxxxxxxxx, v podiele 14/24. Budúca nepeňažná pohľadávka predávajúcich sa
stane splatnou momentom zmeny územného plánu mesta, ktorá sa dotkne aj zmeny
charakteru predávaných pozemkov parc. č.: 8399/1, 8399/146, 8399/191.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 31.10.2017
b) pripraviť kúpnu zmluvu s právom spätnej kúpy a so záložným právom v zmysle
schvaľovacej časti tohto uznesenia a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.12.2017
747
uznesenie
K správe o žiadostiach, ktoré Majetková komisia MZ
neodporučila schváliť 8.8.2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 8. 8. 2017 prerokované na
zasadnutí majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava resp. Mestskej rady mesta Trnava – zaujala nesúhlasné
stanovisko.
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748
uznesenie
K predaju pozemku na Ul. Bosniacka v Modranke
(Mgr. Mário Sxxxxxx a Mgr. Monika Oxxxxxxxxx)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na
LV č. 1300 v k. ú. Modranka parc. reg. C č. 1350- zastavané plochy s výmerou 1418 m2,
oddelenej geometrickým plánom č. 89/2017 ako parc. č. 1350/9 s výmerou 17 m2 za cenu
40 eur/m2 t. j. spolu za cenu 680 eur do podielového spoluvlastníctva spoluvlastníkom
susediacej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1047 Mgr. Máriovi Sxxxxxxxxxx nar.
xxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, Trnava a Mgr. Monike Oxxxxxxxx rod. Oxxxxxx nar.
xxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxx, Drahovce, každému s podielom 1/2.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje
priamy predaj majetku mesta v zmysle § 9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného
zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok pred
nehnuteľnosťou v spoluvlastníctve Mgr. Mária Sxxxxxxxxx a Mgr. Moniky Oxxxxxxxxxx,
ktorí zabezpečujú údržbu pozemku, na ktorom sa okrem zelene bude nachádzať elektrická
prípojka, vchod a vjazd do domu.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31.12.2017

749
uznesenie
K súhlasu s odpisovaním technického zhodnotenia prenajatých nebytových
priestorov v objekte na Trojičnom námestí 3
(ReBarbora spol. s r.o)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s realizáciou technického zhodnotenia prenajatých nebytových priestorov nachádzajúcich
sa na prízemí objektu na Trojičnom námestí 3 v Trnave, v súlade s projektovou
dokumentáciou odsúhlasenou stavebným úradom, nájomcom spoločnosťou ReBarbora
spol. s r.o., so sídlom v Hrnčiarovciach nad Parnou, Farská ulica 63/7016, IČO: 50 720 406.
2. Súhlasí
s odpisovaním technického zhodnotenia definovaného v bode 1 uznesenia nájomcom,
spoločnosťou ReBarbora spol. s r.o., so sídlom v Hrnčiarovciach nad Parnou, Farská ulica
63/7016, IČO: 50 720 406, v zmysle § 24 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom
znení.
3. Schvaľuje
kúpu technického zhodnotenia definovaného v bode 1 uznesenia, z vlastníctva spoločnosti
ReBarbora spol. s r.o., so sídlom v Hrnčiarovciach nad Parnou, Farská ulica 63/7016, IČO:
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50 720 406 do vlastníctva Mesta Trnava, po ukončení odpisovania technického
zhodnotenia nájomcom, prípadne po ukončení nájmu nebytových priestorov objektu na
Trojičnom námestí 3 v Trnave spoločnosti ReBarbora spol. s r.o., podľa toho, ktorá z týchto
skutočností nastane skôr, za cenu spolu 1,00 euro.
4. Ukladá
a) Základnej umeleckej škole M. Schneidera Trnavského, Trnava
uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve v zmysle bodu 1 a 2 uznesenia
Termín: do 30. 11. 2017
b) Mestskému úradu v Trnave
predložiť primátorovi mesta na podpis kúpnu zmluvu v zmysle bodu 3 uznesenia
Termín: do 90 dní po ukončení odpisovania technického zhodnotenia, prípadne po
ukončení nájmu nebytových priestorov podľa toho, ktorá z týchto skutočností
nastane skôr
750
uznesenie
K predaju bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie č. 566/2017 zo dňa 28.2.2017 bod 2/ schvaľovacej časti uznesenia:
2/ - v k. ú. Trnava na Ul. Okružná č. 15 - 17, parc. č. 5326/1, súp. č. 6499
predaj 1-izbového bytu č. 56 na 1. NP o podlahovej ploche 29,30 m2
za cenu 323,24 eura
Jozefína Dxxxxxxxx, rod. Dxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxx, Trnava
2. 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. Nerudova č. 6 - 11, parc. č. 8399/90, súp. č. 6029
predaj 3-izbového bytu č. 57 na 2. NP o podlahovej ploche 66,71 m2
za cenu 870,60 eura
Natália Sxxxxxxxxx, rod. Sxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxx, Trnava
2/ - v k. ú. Trnava na Ul. Nerudova č. 14, parc. č. 8399/109, súp. č. 6032
predaj 2-izbového bytu č. 24 na 9. NP o podlahovej ploche 63,68 m2
za cenu 848,00 eura
Dávid Pxxxxxxxxxxx, rod. Pxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxx, Trnava
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Termín: do 30.11.2017
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751
uznesenie
K Informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených
a rozpracovaných od 30.8.2017 do 26.9.2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 30.8.2017
do 26.9.2017

752
uznesenie
K správe o priebehu a konečnom zúčtovaní podujatia
Májový kvet 2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) Správu o priebehu podujatia „Májový kvet 2017“
b) Konečné zúčtovanie podujatia „Májový kvet 2017“

753
uznesenie
K návrhu na ukončenie členstva v záujmovom združení právnických osôb
Regionálne technologické centrum so sídlom v Trnave k 31.12.2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
ukončenie členstva Mesta Trnava v záujmovom združení právnických osôb Regionálne
technologické centrum so sídlom v Trnave k 31.12.2017.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť podklady k ukončeniu členstva Mesta Trnava v záujmovom združení právnických
osôb Regionálne technologické centrum k 31.12.2017 v zmysle platných stanov združenia
a predložiť na podpis primátorovi mesta Trnava.
Termín: 31.12.2017
754
uznesenie
K návrhu na ukončenie členstva v záujmovom združení právnických osôb
Slovenský dom Centrope k 31.12.2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
ukončenie členstva Mesta Trnava v záujmovom združení právnických osôb Slovenský dom
Centrope k 31.12.2017.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť podklady k ukončeniu členstva Mesta Trnava v záujmovom združení právnických
osôb Slovenský dom Centrope k 31.12.2017 v zmysle platných stanov združenia
a predložiť na podpis primátorovi mesta Trnava.
Termín: 31.12.2017

755
uznesenie
K návrhu na ukončenie členstva v záujmovom združení právnických osôb
Energetický klaster- Západné Slovensko k 31.12.2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
ukončenie členstva Mesta Trnava v záujmovom združení právnických osôb Energetický
klaster – Západné Slovensko k 31.12.2017.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť podklady k ukončeniu členstva Mesta Trnava v záujmovom združení právnických
osôb Energetický klaster - Západné Slovensko k 31.12.2017 v zmysle platných stanov
združenia a predložiť na podpis primátorovi mesta Trnava.
Termín: 31.12.2017
756
uznesenie
K návrhu na ukončenie členstva v záujmovom združení právnických osôb
Automobilový klaster Slovensko k 31.12.2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
ukončenie členstva Mesta Trnava v záujmovom združení právnických Automobilový klaster
Slovensko k 31.12.2017.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť podklady k ukončeniu členstva Mesta Trnava v záujmovom združení právnických
osôb Automobilový klaster Slovensko k 31.12.2017 v zmysle platných stanov združenia
a predložiť na podpis primátorovi mesta Trnava.
Termín: 31.12.2017
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757
uznesenie
K návrhu
na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
k termínu konania MZ 10.10.2017 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ
v intervale od 24.8.2017 do 20.9.2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu textu uznesení:
a1)
Uznesenie (orgán): MZ č. 708/2014
Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku ...na Saleziánska 38-40
Navrhovaná zmena: 29. celý text nahradiť novým: „podielu 6152/224010 do vlastníctva
vlastníkovi bytu č. 32 Marekovi Sxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom
Trnava, xxxxxxxxxxx, za cenu 1,22 eura“
a2)
Uznesenie (orgán MZ č. 674/2013 zo dňa 10.12.2013 v znení uzn. č. 182/2015 zo dňa
číslo/rok): 23.06.2015, uzn. č. 649/2017 zo dňa 02.05.2017 a uzn. č. 696/2017
zo dňa 27. 06. 2017
Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry IBV
Kamenný mlyn III. etapa (Kamenáč, s. r. o.)
Navrhovaná zmena: v schvaľovacej časti uznesenia v bode a2) sa opraví text:
„10133/545“ na text „10138/545“
a3)
Uznesenie (orgán): MZ č. 587/2009
Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku ...na Hlboká 9-11
Navrhovaná zmena: 2. celý text nahradiť novým: „podielu 8642/475487 do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2 Ing. Tomášovi
Šxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx a Mgr. Ivane Šxxxxxxx Nxxxxxxx rod.
Šxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, obaja bytom xxxxxxx, Trnava, spolu za
cenu 1,37 eura“.
3. za text „a manželka“ doplniť text „Ing.“.
17. celý text nahradiť novým: „podielu 8257/475487 do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17
Tomášovi Kxxxxxxx, nar. xxxxxxx a manželke Jane Kxxxxxxx rod.
Zxxxxxx, nar. xxxxxx, obaja bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 1,31
eura“.
2. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1) č. 661/2017
b2) č. 662/2017

do 30.11.2017
do 30.11.2017

3. Schvaľuje
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je
v intervale od 24.8.2017 do 20.9.2017
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758
uznesenie
K výmene zástupcu mesta v štatutárnom orgáne
obchodnej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
odchod do starobného dôchodku Ing. Ľubomíra Krajčoviča, nar. 7. 9. 1952, bytom Trnava,
Ulica Jerichova 6, konateľa obchodnej spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o., Františkánska
16, Trnava, IČO: 36 277 215, s účinnosťou odo dňa 1. januára 2018
2. Berie na vedomie
výsledky výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti STEFE
Trnava, s. r. o., Františkánska 16, Trnava, IČO: 36 277 215
3. Schvaľuje
zmenu konateľa obchodnej spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o., Františkánska 16, Trnava,
IČO: 36 277 215 tak, že zástupcu Mesta Trnava:
Ing. Ľubomíra Krajčoviča, nar.xxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxxxx,
nahradí vo funkcii konateľa zástupca mesta:
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA, nar. xxxxxxxx, bytom Piešťany,
xxxxxxxxxxxxxxx
s účinnosťou odo dňa 1. januára 2018
4. Poveruje
primátora mesta zabezpečiť zmeny na zasadnutí valného zhromaždenia obchodnej
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o.
5. Ukladá
STEFE Trnava, s. r. o.
písomne oznámiť Mestu Trnava zápis zmeny podľa schvaľovacej časti uznesenia do
obchodného registra
Termín: do 30 dní od zápisu zmeny do obchodného registra

759
uznesenie
K zmene a doplneniu organizačného zabezpečenia
Vianočných trhov 2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) Zmenu a doplnenie organizačného zabezpečenia Vianočných trhov 2017 (ďalej len VT
2017) v časti lokalita a rozmiestnenie stánkov.
b) Zmenu a doplnenie platieb a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú
plochu vo vlastníctve a v užívaní Mesta Trnava počas akcie VT 2017 v zmysle
prerokovávaného materiálu a návrhov schválených MZ
c) Zmenu a doplnenie rozpočtu VT 2017.
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d) Zmena rozpočtu: Transfer finančných prostriedkov pre SKaŠZ na zabezpečenie
kultúrneho programu a zabezpečenie propagácie, inzercie, tlač, plagáty vo výške
23 000,00 eur.
e) Zmena a doplnenie rozpočtu VT 2017 o položku Prenájom drevených stánkov vo výške
12 500,00 eur z prebytku bežného rozpočtu 2017.
f) Doplnenie rozpočtu o položku Stráženie lokality VT 2017 vo výške 5 000,00 eur.
2. Ukladá
2.1 Riaditeľovi OS VT 2017
a) Zabezpečiť organizovanie VT 2017 v zmysle schválených zmien a doplnkov
Organizačného zabezpečenia a príslušných VZN.
Termín: počas VT 2017

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Ivana Mudriková, PhD.
prednostka MsÚ
V Trnave 11.10.2017
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