(952 - 993)
UZNESENIA
z 28. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2014 – 2018,
konaného 11. septembra 2018 v konferenčnej sále trnavskej radnice

952
uznesenie
K schváleniu programu zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 11.9.2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
program zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 11.9.2018
zverejneného návrhu a hlasovaním schválených zmien návrhu programu

v zmysle

953
uznesenie
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 503
o Územnom pláne zóny Obytná zóna Trnava – Zátvor II
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Územnému plánu
zóny Obytná zóna Trnava – Zátvor II a spôsob ich vyhodnotenia
b) stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle
§ 25 zákona č.50/76 Zb. v znení noviel
2. Schvaľuje
a) Územný plán zóny Obytná zóna Trnava – Zátvor II
b) VZN č. 503 o Územnom pláne zóny Obytná zóna Trnava – Zátvor II
3. Zrušuje
uznesenie č. 422/2008 zo dňa 28.10.2008, ktorým sa schválila Urbanistická štúdia Obytný
súbor Trnava Zátvor II – Piešťanská cesta
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
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a) vyhlásiť VZN č. 503 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta Trnava
Termín: 13.9.2018
b) zabezpečiť uloženie (archiváciu) Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Zátvor II a
VZN č. 503
Termín: priebežne
c) zabezpečiť uloženie Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Zátvor II a VZN č. 503
na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky v Trnave a stavebnom
úrade
Termín: do 10.12.2018

uznesenie
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. ,
ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Trnavu
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Neschválilo
uznesenie k VZN, ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Trnavu

954
uznesenie
K schváleniu predaja stavebného pozemku v OZ Kočišské
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schvaľuje
predaj pozemku zapísaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, katastrálnom
odbore, pre katastrálne územie Trnava, obec Trnava, na liste vlastníctva č. 5000 ako parcela
reg. C č. 10501/106 ostatné plochy o výmere 706 m2, obchodnou verejnou súťažou formou
výberu víťaza elektronickou aukciou.
2. Schvaľuje
Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na predaj pozemku:
A) Predmet predaja :
Stavebný pozemok v obytnom súbore Trnava Kočišské so vstupom z Ulice Rekreačná
v Bielom Kostole, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, katastrálnom
odbore, pre katastrálne územie Trnava, obec Trnava, na liste vlastníctva č. 5000 ako parcela
reg. C č. :
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10501/106 ostatné plochy o výmere 706 m2
Stavebný pozemok je určený územným plánom mesta na zastavanie rodinným domom.
minimálna východisková cena: 80 eur/m2
číslo pozemku podľa situácie:
05

minimálna kúpna cena je nasledovná:
10501/106 - 706 m2 x 80 eur = 56 480 eur

B) Zásady obsahu kúpnej zmluvy, na ktorých Mesto Trnava trvá :
Predávajúci :
Mesto Trnava, Hlavná č. l, Trnava
Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M. - primátor mesta
Bankové spojenie : VÚB, a. s., Bratislava, pobočka Trnava
č. ú. SK23 0200 0000 3500 2692 5212, SUBASKBX
IČO :
00 313 114
DIČ:
2021175728
( ďalej len „ predávajúci“)
Kupujúci :
(ak je fyzická osoba)
Meno :
Priezvisko :
Rodné meno:
Narodený :
Rodné číslo :
Trvale bytom:
Štátna príslušnosť :
Stav :
a manželka
Meno :
Priezvisko :
Rodné meno:
Narodená :
Rodné číslo :
Trvale bytom :
Štátna príslušnosť :
Stav :
( ďalej len „kupujúci“)

Kupujúci :
(ak je právnická osoba)
Obchodné meno :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
Zápis do OR:

Kupujúci:
(ak je fyzická osoba - podnikateľ)
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
IČO:
Zápis do príslušného registra:

uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (schválené
podmienky obchodnej verejnej súťaže) č.
túto kúpnu zmluvu:
čl. I. Predmet zmluvy
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(1) Mesto Trnava je vlastníkom nehnuteľnosti - stavebného pozemku zapísaného na
Okresnom úrade Trnava, katastrálnom odbore, v katastri nehnuteľností pre katastrálne
územie Trnava, obec Trnava, na liste vlastníctva č. 5000, v časti “A” – majetková podstata,
parcela registra „C“, ako parcela č. 10501/106, ostatné plochy s výmerou 706 m2. Pozemok
je určený územným plánom mesta na výstavbu rodinného domu.
(2) Predmetom predaja podľa tejto zmluvy je nehnuteľnosť – stavebný pozemok, podľa situácie
v prílohe označený ako č. 05, parcela č. 10501/106, ostatné plochy s výmerou 706 m2.
čl. II. Technický stav nehnuteľnosti
Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom nehnuteľnosti,
uvedenej v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy, jej stav je mu známy a v takomto stave túto po fyzickej
obhliadke v celosti a bez tiarch kupuje do svojho vlastníctva.
čl. III. Cena nehnuteľnosti
(1) Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosť uvedenú v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy za
dohodnutú kúpnu cenu:

parcela č. 10501/106 - 706 m2 (výmera parcely) x ............. eur/m2 (cena za 1 m2 výmery)
=
..................................eur (cena za celý pozemok),
slovom ..........................................................................................................eur
(doplní záujemca o kúpu v súlade s bodom A a I súťažných podmienok)
(2) Kupujúci nehnuteľnosť uvedenú v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy kupuje za dohodnutú kúpnu cenu
v celosti do svojho výlučného vlastníctva.
* Ak budú nehnuteľnosť kupovať manželia, potom ods. 2 znie takto:
„(2) Kupujúci nehnuteľnosť uvedenú v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy kupujú za dohodnutú kúpnu
cenu v celosti do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“
čl. IV. Platobné podmienky
(1) Kupujúci zložil dňa ............. zálohu na predmet kúpy pozemku vo výške 2 100 eur, slovom
dvetisícsto eur, ktorá je započítaná ako preddavok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods. 1 tejto
zmluvy.
(2) Kupujúci uhradí predávajúcemu:
a) zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods.1. tejto zmluvy vo výške .................... eur,
slovom ................................. eur poukázaním na č. ú. ................................... banke, VS ..........
v zmysle ods. 4 písm. b) čl. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 377, t. j. minimálne 60 %
kúpnej ceny ku dňu podpísania kúpnej zmluvy, zvyšok kúpnej ceny najneskôr do podania
návrhu na vklad vlastníckeho práva mestom do katastra nehnuteľností.
b) alebo celý zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods. 1 . tejto zmluvy vo výške ....................
eur, slovom ................................. eur poukázaním na č. ú. ................................... banke, VS
.......... ku dňu podpísania kúpnej zmluvy alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu
Trnava na Trhovej 3 v Trnave.
(záujemca o kúpu vyplní spôsob úhrady buď v ods. 2 písm. a) alebo v ods. 2 písm. b))
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čl. V. Osobitné ustanovenia
(1) Predávajúci vyhlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy a iné
vecné bremená.
(2) Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že si musí dať na vlastné náklady spracovať
projektovú dokumentáciu napojenia na inžinierske siete a odsúhlasiť so správcami
inžinierskych sietí, pričom musia byť rešpektované jestvujúce projekty, ktoré riešia technickú
infraštruktúru pre Obytnú zónu Trnava Kočišské komplexne a nie sú zrealizované.
čl. VI. Nadobudnutie vlastníctva
(1) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnosti dňom právoplatného rozhodnutia o
povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastra nehnuteľností na
Okresnom úrade Trnava, katastrálnom odbore.
(2) Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predávajúci podá do l5 dní
odo dňa uhradenia dohodnutej kúpnej ceny.
(3) V prípade, že Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor vklad nepovolí, zmluvné strany si
vrátia vzájomné plnenia.
(4) Zmluvná voľnosť účastníkov zmluvy nie je obmedzená.
čl. VII . Záverečné ustanovenia
(1) Vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
(2) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú
zmluvné strany viazané svojimi prejavmi vôle. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po
zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
(4) Táto zmluva sa vyhotovuje v počte rovnopisov podľa počtu účastníkov na strane
kupujúceho, z toho predávajúci obdrží 3 rovnopisy, každý kupujúci obdrží po 1 rovnopise
a 2 rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor.
(5) Zmluva bola zverejnená Mestom Trnava dňa ...............(vyplní MsÚ po zverejnení zmluvy,
zmluva bude zverejnená do 5 dní po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami).
C) Spôsob podávania súťažných návrhov:
Súťažný návrh v zmysle návrhu kúpnej zmluvy sa podáva v písomnej forme. Záujemca
o nehnuteľnosť môže predložiť na vybraný pozemok iba jednu ponuku. Návrh kúpnej zmluvy
musí byť podpísaný predkladateľom súťažného návrhu. Prílohou návrhu kúpnej zmluvy je:
- doklad o zaplatení zálohy
- súhlas so súťažnými podmienkami
- právnická osoba, resp. fyzická osoba – podnikateľ doloží originál, alebo overenú kópiu výpisu
z obchodného registra – nie starší ako 3 mesiace
- e-mailová adresa a tel. kontakt
Doloženie neaktuálneho, alebo nepravdivého výpisu z OR sa bude považovať za snahu
navrhovateľa uviesť vyhlasovateľa súťaže do omylu a bude znamenať vylúčenie navrhovateľa
zo súťaže.
D) Lehota na podávanie súťažných návrhov:
Písomný súťažný návrh je potrebné doručiť osobne do podateľne MsÚ v Trnave, Trhová ul.
č. 3, Trnava najneskôr do 16.10.2018 do 9.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným
označením:
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„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“
Stavebný pozemok OZ Kočišské parc. č. 10501/106
Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú
adresu a prelepenú časť obálky vlastnoručne podpísať. Prevzatie súťažného návrhu potvrdia
v podateľni na tlačive „Potvrdenie o prevzatí súťažného návrhu“.
E) Termín vyhodnotenia súťažných návrhov:
1. Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční komisionálne na zasadnutí Majetkovej
komisie MZ dňa 16.10.2018.
2. Po splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže postupujú predkladatelia súťažných
návrhov do záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej aukcie.
3. Východisková kúpna cena za pozemok pri záverečnej fáze výberu víťaza v elektronickej
aukcii bude najvyššia cena z predložených ponúk.
4. Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii na pozemok budú uvedené vo výzvach
na účasť v elektronickej aukcii, ktoré budú zaslané každému účastníkovi elektronicky na emailovú adresu uvedenú v prílohe predloženého návrhu kúpnej zmluvy, v termíne do
10.11.2018.
Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
je najvyššia cena za 1 m2 výmery pozemku.
Súťaž končí výberom najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy v elektronickej aukcii. V prípade,
že do súťaže na stavebný pozemok bude predložený len 1 písomný súťažný návrh, ktorý spĺňa
podmienky obchodnej verejnej súťaže, majetková komisia môže vyhodnotiť predložený návrh
ako najvhodnejší a súťaž ukončí bez elektronickej aukcie.
F) Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže :
Vyhlasovateľ oznámi výsledky z vyhodnotenia písomných návrhov kúpnych zmlúv každému
z účastníkov súťaže písomne listom odovzdaným pošte na doručenie najneskôr do
31.10.2018. Výsledky z elektronickej aukcie oznámi vyhlasovateľ každému z účastníkov
elektronickej aukcie do 15 dní po skončení elektronickej aukcie.
G) Záloha:
(1) Sumu 2100 eur (slovom: dvetisícsto eur) za 1 súťažný návrh zloží záujemca ako zálohu
na účet vyhlasovateľa č. ú.: SK23 0200 0000 3500 2692 5212, SUBASKBX, VÚB, a. s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, pobočka Trnava, variabilný symbol 16, najneskôr do konca
lehoty na podanie návrhov.
(2) Súťažiacim, ktorí nepostúpia do záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej
aukcie, bude záloha vrátená najneskôr do 15-tich dní po vyhodnotení písomných súťažných
návrhov.
(3) Nevybraným súťažiacim v elektronickej aukcii bude záloha vrátená po termíne ukončenia
elektronickej aukcie, najneskôr do 15-ich dní po ukončení súťaže.
(4) Víťazovi súťaže bude zaplatená záloha započítaná na úhradu kúpnej ceny. Nesplatenú
časť kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zálohou) je
kupujúci povinný uhradiť v zmysle bodu 4b) čl. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 377,
t. j. minimálne 60 % kúpnej ceny ku dňu podpísania kúpnej zmluvy, zvyšok kúpnej ceny
najneskôr do podania návrhu na vklad vlastníckeho práva mestom do katastra nehnuteľností,
alebo celý zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy ku dňu podpísania
kúpnej zmluvy alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu Trnava na Trhovej 3 v Trnave.
Kúpnu zmluvu na príslušný pozemok bude víťaz súťaže podpisovať najneskôr do 30 dní od
doručenia oznámenia o výsledku súťaže.

6

V prípade, že kupujúci, ktorého návrh kúpnej zmluvy bol v elektronickej aukcii vybraný ako
najvhodnejší, odstúpi od uzatvorenia kúpnej zmluvy, záloha sa nevracia a bude použitá na
úhradu nákladov spojených s realizáciou obchodnej verejnej súťaže.
H) Obhliadka nehnuteľností
Termín obhliadok:
03.10. 2018 o 15.30 hod.
10.10. 2018 o 15.30 hod.

/zraz na konci Rekreačnej ulice v Bielom Kostole/
/zraz na konci Rekreačnej ulice v Bielom Kostole/

CH) Technické podmienky:
V rámci riešeného územia „Obytná zóna Trnava Kočišské“ je vydané územné rozhodnutie pod
č. OSaŽP/1683-11172/2013/Šm zo dňa 12.3.2013. Pre dané územie je vydané aj rozhodnutie
Obvodného pozemkového úradu v Trnave pod č. K2008/001487 zo dňa 24.6.2008 o trvalom
odňatí poľnohospodárskej pôdy, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.7.2008. Projektová
dokumentácia pre územné konanie bola vypracovaná v decembri 2010 spoločnosťou
EKOPOLIS – ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania, Vajnorská 98/J, 831 04
Bratislava.
Vstup na stavebný pozemok, ktorý je predmetom obchodnej verejnej súťaže,
vrátane napojenia na infraštruktúru (voda, kanalizácia, plyn, NN el. vedenie) je uvažovaný
z Rekreačnej ulice v Bielom Kostole.
(Kompletná územnoplánovacia informácia o danom území je k dispozícii na MsÚ v Trnave,
Odbor územného rozvoja a koncepcií alebo Odbor právny a majetkový)
Jedná sa o nasledovnú stavebnú parcelu určenú na výstavbu rodinného domu - podľa situácie
v prílohe pod číslom:
05

10501/106 o výmere 706 m2

I) Ďalšie podmienky obchodných verejných súťaží :
a) návrh možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam
súťaže. Od podmienok súťaže sa návrh nemôže odchýliť,
b) do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predloží po lehote určenej v podmienkach
súťaže,
c) minimálna kúpna cena je vypočítaná ako: 80 eur/m2 x 706 m2 (výmera parcely), t. j. 56 480
eur
Číslo parcely podľa situácie:
05

minimálna kúpna cena:
10501/106 706 m2 x 80 eur = 56 480 eur

Súťažiaci doplní navrhovanú cenu za 1m2 výmery pozemku a celkovú kúpnu cenu do kúpnej
zmluvy (čl. III. Cena nehnuteľností).
d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu,
- v odôvodnených prípadoch súťažné podmienky meniť alebo súťaž zrušiť,
- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na
doplnenie a vykonanie opravy (termín určí majetková komisia MZ),
- predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu,
e) náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži sa nepriznávajú,
f) v prípade, že do súťaže na stavebný pozemok bude predložený len 1 písomný súťažný
návrh, ktorý spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, majetková komisia môže vyhodnotiť
predložený návrh ako najvhodnejší a súťaž ukončí bez elektronickej aukcie.
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Podmienky obchodnej verejnej súťaže, návrh kúpnej zmluvy a grafické podklady poskytneme
na MsÚ v Trnave, č. dv. 211 a na obhliadkach. Prípadné ďalšie informácie poskytneme na tel.
č. 033/3236211 v pracovných dňoch v čase od 9,00 h. do 16,30 h.
3. Ukladá
Majetkovej komisii MZ
a Mestskému úradu v Trnave
realizovať obchodnú verejnú súťaž
Termín: do 30.11.2018

955
uznesenie
K súhlasu s použitím pozemkov na stavbu „FTTC-Trnava-MAX-Center-0632BR“
(Orange Slovensko, a. s. v zastúpení SAVEcompany, s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s umiestnením rozvodov elektronickej komunikačnej siete v rámci stavby „FTTC-Trnava-MAXCenter-0632BR“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta na Ulici Ferka Urbánka v Trnave, v
k. ú. Trnava, podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, spoločnosti
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 841 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 ako stavebníka
stavby, za podmienky poskytnutia jednorazovej primeranej náhrady za nútené obmedzenie
užívania nehnuteľnosti vo výške 513,59 eur pre dĺžku siete cca 140 m, formou dohody
o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti v súlade s § 66 zákona č. 351/2011
Z. z. o elektronických komunikáciách a za splnenia podmienok uvedených v Záväznom
stanovisku k územnému konaniu č. OÚRaK/33933-49933/2018/Hn zo dňa 13.06.2018,
obzvlášť splnenie podmienok:
- „ ak v predmetnej lokalite existuje voľná kapacita vyhovujúca požiadavkám pre poskytovanie
navrhovaných služieb, resp. ak prevádzkovatelia existujúcej infraštruktúry poskytujú túto
voľnú kapacitu aj alternatívnym poskytovateľom, je potrebné preveriť a uprednostniť
možnosť jej zdielania s inými podnikmi“
- „ realizáciou vedenia Orange nesmie prísť k ohrozeniu realizovateľnosti investície mesta
– revitalizácie Parku Janka Kráľa“
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie dohody
Termín: do 30.09.2018
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a predložiť na
podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.12.2018
956
uznesenie
K prenájmu pozemku pre umiestnenie chladiaceho kontajnera vo dvore
objektu na Ulici Hlavná 1 v Trnave (ERAGO, s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
priamy prenájom časti pozemku na Ulici Hlavná 1, v k. ú. Trnava parc. reg. „C“ č. 757/2 –
zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve mesta Trnava, na umiestnenie chladiaceho
kontajnera vo výmere 5,00 m2 za nájomné v súlade s VZN 456 o určovaní obvyklého
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava vo výške
11,39 eura/m2/rok, spoločnosti ERAGO, s. r. o., IČO 47 703 318, so sídlom Janka Kráľa 18,
Zeleneč, od 15. septembra 2018, počas trvania nájomnej zmluvy z 2. júla 2018, na prenájom
nebytových priestorov na Ulici Hlavná 1 v Trnave
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúci v tom, že pozemok pod časťou dvora, parc. reg. C č. 757/2 na ktorom má byť
chladiaci kontajner umiestnený bezprostredne susedí s nebytovými priestormi, ktoré má
spoločnosť ERAGO, s. r. o. v prenájme a chladiace zariadenie má slúžiť pre prevádzku
pivárne, ktorá je v nebytových priestoroch
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.10.2018
957
uznesenie
K prenájmu ornej pôdy PD Zeleneč
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie MZ č. 925/2018.
2. Schvaľuje
a) priamy prenájom častí pozemkov:
v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 5000 parc. reg. C č. 8400/1 – orná pôda s výmerou
8361 m2, parc. reg. C č. 8399/126 – zastavané plochy s výmerou 137 m2, parc. reg. C č.
8399/161 – zastavané plochy s výmerou 217 m2;
v k. ú. Modranka zapísaných na LV č. 1300 parc. reg. E č. 919 – orná pôda s výmerou
41748 m2, parc. reg. E č. 920 – orná pôda s výmerou 844 m2, parc. reg. E č. 2231 – orná pôda
s výmerou 2114 m2;
v k. ú. Zeleneč zapísaných na LV č. 1233 parc. reg. C č. 2210/8 - orná pôda s výmerou
4259 m2, parc. reg. C č. 2210/24 - orná pôda s výmerou 9362 m2, parc. reg. C č. 2210/25 orná pôda s výmerou 1133 m2, parc. reg. E č. 2227/2 – trvalé trávne porasty s výmerou 40 m2,
parc. reg. E č. 2231/1 – orná pôda s výmerou 18542 m2, parc. reg. E č. 2233/2 – trvalé trávne
porasty s výmerou 12 m2, parc. reg. E č. 2245 – vodné plochy s výmerou 437 m2,“
Poľnohospodárskemu družstvu Zeleneč, IČO 311 03227, so sídlom Družstevná 716, Zeleneč,
na poľnohospodárske účely za cenu nájmu 0,015 eur/m2/rok, t. j. spolu s výmerou 87206 m2
za cenu 1308,09 eura/rok, platnú pre rok 2018, počnúc rokom 2019 upravovanú o oficiálne
oznámené % inflácie, na dobu neurčitú od 1. 1. 2018 s možnosťou výpovede podľa
Občianskeho zákonníka.
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.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Poľnohospodárske družstvo Zeleneč
obhospodaruje aj všetky okolité pozemky iných vlastníkov v tejto lokalite.
b) spätnú úhradu nájomného za pozemky:
v k. ú. Trnava parc. č. 8400/1 – orná pôda s výmerou 8361 m2 a 8400/2 – orná pôda s výmerou
1637 m2, parc. reg. C č. 8399/126 – zastavané plochy s výmerou 137 m2, parc. reg. C č.
8399/161 – zastavané plochy s výmerou 217 m2;
v k. ú. Modranka zapísaných na LV č. 1300 parc. reg. E č. 919 – orná pôda s výmerou
41748 m2, parc. reg. E č. 920 – orná pôda s výmerou 844 m2, parc. reg. E č. 2231 – orná pôda
s výmerou 2114 m2;
v k. ú. Zeleneč zapísaných na LV č. 1233 parc. reg. C č. 2210/8 - orná pôda s výmerou
4259 m2, parc. reg. C č. 2210/24 - orná pôda s výmerou 9362 m2, parc. reg. C č. 2210/25 orná pôda s výmerou 1133 m2, parc. reg. E č. 2227/2 – trvalé trávne porasty s výmerou 40 m2,
parc. reg. E č. 2231/1 – orná pôda s výmerou 18542 m2, parc. reg. E č. 2233/2 – trvalé trávne
porasty s výmerou 12 m2, parc. reg. E č. 2245 – vodné plochy s výmerou 437 m2,“
za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 vo výške 0,010 eur/m2/rok t. j. spolu za 88843m2
2665,29 eura, od Poľnohospodárskeho družstva Zeleneč, IČO 311 03227, so sídlom
Družstevná 716, Zeleneč.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť nájomnú zmluvu na prenájom poľnohospodárskej pôdy a predložiť primátorovi
mesta na podpis.
Termín: do 31.10.2018

b) zabezpečiť spätnú úhradu nájomného.
Termín: do 31.10.2018

958
uznesenie
K prenájmu ornej pôdy v k. ú. Trnava a Zeleneč
(FARMA MAJCICHOV, a. s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie bod 2. b) uznesenia MZ č. 925/2018.
2. Schvaľuje
priamy prenájom častí pozemkov:
v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 5000 parc. reg. C č. 10102/2 – orná pôda s výmerou
441 m2, parc. reg. C č. 10102/3 – orná pôda s výmerou 4032 m2;
parc. reg. C č. 10548/10 – orná pôda s výmerou 162 m2, parc. reg. C č. 10548/11 – orná pôda
s výmerou 2 542 m2
v k. ú. Zeleneč zapísaných na LV č. 1233 parc. reg. C č. 2228 - trvalé trávne porasty s výmerou
3582 m2, parc. reg. E č. 2227/1 – trvalé trávne porasty s výmerou 5275 m2, parc. reg. E č.
2231/2 – orná pôda s výmerou 22969 m2, parc. reg. E č. 2233/1 – trvalé trávne porasty s
výmerou 2129 m2, parc. reg. E č. 2234 – trvalé trávne porasty s výmerou 101627 m2, parc.
reg. E č. 2235 – trvalé trávne porasty s výmerou 65869 m2, parc. reg. E č. 2236 – ostatné
plochy s výmerou 5503 m2,
spol. FARMA MAJCICHOV, a. s., IČO 36228095, so sídlom Majcichov 50, na
poľnohospodárske účely za cenu nájmu 0,025 eur/m2/rok, t. j. spolu s výmerou 214131 m2 za

10

cenu 5353,28 eura, platnú pre rok 2018, počnúc rokom 2019 upravovanú o oficiálne
oznámené % inflácie, na dobu určitú 10 rokov od 1.10.2018.
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 spol. FARMA MAJCICHOV, a. s.,
obhospodaruje pozemky od roku 2000, riadne a včas si plní záväzky z uzavretej nájomnej
zmluvy a uplatnila si prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy v zmysle zákona
č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku
a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení noviel.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť nájomnú zmluvu o nájme poľnohospodárskych pozemkov a predložiť primátorovi
mesta na podpis.
Termín: do 1. 10. 2018

959
uznesenie
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná
a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Ukončenie nájmu pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 1705 a LV č. 1085 – cčz
133/2009, 219/2010, 220/2010, 131/2009, 130/2009, 394/2010 ku dňu podpísania kúpnej
zmluvy.
2. Schvaľuje
kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 1705,
parc. reg. E č. 1121/1 – orná pôda, s výmerou 480 m2 a parc. reg. E č. 1121/2- orná pôda
s výmerou 54 m2, spolu výmera 534 m2 za cenu 8,18 eur/m2 spolu za cenu 3 635,53 eura od
spoluvlastníkov:
a) Magdalény G rod. F, nar., bytom, Trnava, podiel 5/840 za cenu 26,00 eur,
b) Ing. Pavla V nar., bytom, Biely Kostol, podiel 5/144 za cenu 151,67 eura,
c) Andreja F, nar., bytom, Biely Kostol, podiel 5/840 za cenu 26,00 eur,
d) Jany Š, rod. F, nar., bytom Ledce, ČR, podiel 5/840 za cenu 26,00 eur,
e) Vincenta H, nar., bytom, Nové Mesto and Váhom, podiel 5/840 za cenu 26,00 eur,
f) Jany K, rod. F, nar., bytom, Trnava, podiel 5/840 za cenu 26,00 eur,
g) Eduarda H nar., bytom, Trnava, podiel 15/3360 za cenu 19,50 eura,
h) Silvie F, nar., Slavnica , podiel 1/840 za cenu 5,20 eur,
i) Jána F nar., bytom, Trnava, podiel 1/840 za cenu 5,20 eura,
j) Rudolfa V nar., bytom, Trnava, podiel 1/192 za cenu 22,75 eura,
k) Karola K, nar., bytom, Trnava, podiel 72/192 za cenu 1638,04 eura,
l) Evy Márie V rod. V, nar., bytom, Toronto, Kanada, podiel 1/144 za cenu 30,33 eura,
m) PhDr. Gabriely K rod. K, nar., bytom, Bratislava, podiel 72/192 za cenu 1638,04 eura,
3. Schvaľuje
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kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 13096, parc.
reg. E č. 1176/1 – orná pôda, s výmerou 11285 m2 za cenu 20,08 eur/m2 spolu za cenu
188 599,64 eura od spoluvlastníkov:
a) Magdalény G rod. F, nar., bytom, Trnava, podiel 5/840 za cenu 1348,83 eur,
b) Ing. Pavla V nar., bytom, Biely Kostol, podiel 5/144 za cenu 7868,15 eura,
c) Andreja F, nar., bytom, Biely Kostol, podiel 5/840 za cenu 1348,83 eur,
d) Jany Š, rod. F, nar., bytom Ledce, ČR, podiel 5/840 za cenu 1348,83 eur,
e) Vincenta H, nar., bytom, Nové Mesto and Váhom, podiel 5/840 za cenu 1348,83 eur,
f) Jany K, rod. F, nar., bytom, Trnava, podiel 5/840 za cenu 1348,83 eur,
g) Eduarda H nar., bytom, Trnava, podiel 15/3360 za cenu 1011,62 eura,
h) Silvie F, nar., Slavnica , podiel 1/840 za cenu 269,77 eur,
i) Jána F nar., bytom, Trnava, podiel 1/840 za cenu 269,77 eura,
j) Rudolfa V nar., bytom, Trnava, podiel 1/192 za cenu 1180,22 eura,
k) Karola K, nar., bytom, Trnava, podiel 72/192 za cenu 106220,06 eura,
l) Evy Márie V rod. V, nar., bytom, Toronto, Kanada, podiel 1/144 za cenu 1573,63 eura,
m) PhDr. Gabriely K rod. K, nar., bytom, Bratislava, podiel 72/192 za cenu 21244,01 eura,
n) Ľudovíta K, nar. , bytom, Trnava, podiel 3/16 za cenu 42488,03 eura,
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 30.09.2018
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 30.11.2018

960
uznesenie
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 6506, parc. reg. E č. 1110/4 – orná
pôda, s výmerou 1946 m2, oddelenej geometrickým plánom č. 37/2015 ako parc. reg. C č.
10103/11- vodná plocha s výmerou 22 m2 za cenu 12 eur/m2 t. j. za 264 eur od Viery K, rod.
B, nar. , bytom, Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 30.9.2018
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 31.10.2018
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961
uznesenie
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 4708, parc. reg. E č. 1180/4 – orná
pôda, s výmerou 14742 m2, oddelenej geometrickým plánom č. 37/2015 ako parc. reg. C č.
10103/21- vodná plocha s výmerou 25 m2, parc. reg. C č. 10103/22- vodná plocha s výmerou
1 m2, spolu výmeru 26 m2,za cenu 12 eur/m2 od spoluvlastníkov:
Evy N, rod. M, nar. , bytom, Košice, podiel 1/2 za cenu 156,00 eur,
PaedDr. Cyrila V, nar. , bytom, Trnava, podiel 1/6 za cenu 52,00 eur,
Janky C, rod. R, nar., bytom, Trnava, podiel 1/3 za cenu 104,00 eur,
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 30.9.2018
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 31.10.2018

962
uznesenie
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu spoluvlastníckeho podielu 7/20 na pozemkoch v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 12829,
parc. reg. C č. 10102/326 – orná pôda, s výmerou 14 m2 a parc. reg. C č. 10103/17- vodné
plochy s výmerou 450 m2, za cenu 12 eur/m2 t. j. spolu za 1948,80 eura od spoluvlastníka
Jána Z, nar. , Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 30.9.2018
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 31.10.2018
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963
uznesenie
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 7409 - parcely registra "E" č. 1181/7
– orná pôda, s výmerou 1998 m2, oddeleného geometrickým plánom č. 37/2015 ako parc. reg.
"C" č. 10103/24 s výmerou 44 m2,
a kúpu pozemku v k. ú. Modranka zapísaného na LV č. 2204 - parcela registra "E" č. 1181/7
– orná pôda, s výmerou 83 m2,
od Anny P, rod. K nar. , bytom , Trnava za cenu 12 eur/m2 t. j. spolu za 1524 eur.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 30.9.2018
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 31.10.2018

964
uznesenie
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 8628, parc. reg. E č. 1113 – orná
pôda, s výmerou 3003 m2, oddelenej geometrickým plánom č. 37/2015 ako parc. reg. C č.
10103/16- vodná plocha s výmerou 150 m2, za cenu 12 eur/m2 od spoluvlastníkov:
Anny Klátikovej, rod. Bošáckej, nar. 18. 3. 1963, bytom Bosniacka 67, Trnava, podiel 1/2 za
cenu 900 eur,
Juraja D nar. , bytom , Trnava, podiel 1/2 za cenu 900 eur.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 30.9.2018
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 31.10.2018
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965
uznesenie
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu pozemku v k. ú. Modranka zapísaného na LV č. 2203 - parcela registra "E" č. 1181/9 –
orná pôda, s výmerou 442 m2,
od Ing. Mariána T nar. , bytom , Trnava za cenu 9,50 eur/m2 t. j. spolu za 4199 eur.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 30.9.2018
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 31.10.2018

966
uznesenie
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu pozemku v k. ú. Modranka zapísaného na LV č. 1482 - parcela registra "E" č. 1182/1 –
orná pôda, s výmerou 345 m2,
od Mgr. Róberta T nar. , bytom , Bratislava za cenu 9,50 eur/m2 t. j. spolu za 3277,50 eura.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 30.9.2018
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 31.10.2018
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967
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 Ing. Emílie D, rod. K, nar. , bytom , 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 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
Termín: do 15.10.2018
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, vrátane súhlasu vlastníka s vyňatím ornej pôdy
z PPF a súhlasu so zápisom geometrického plánu do katastra nehnuteľností a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.12.2018
c) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 60 dní od kolaudácie stavby

968
uznesenie
K predaju pozemku na Ulici Seredská v Modranke
(Západoslovenská distribučná, a. s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu textu uznesenia MZ č. 880/2011 v bode 3. – vypúšťa sa text ... „a 432/2“...
2. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV
č. 1300 v k. ú. Modranka parc. reg. C č. 432/2 - zastavaná plocha s výmerou 959 m2, oddelenej
geometrickým plánom č. 143/2018 ako parc. č. 432/25 s výmerou 23 m2 do vlastníctva spol.
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518, za cenu
50 eur/m2 t. j. spolu za cenu 1150 eur, ktorú uhradí investor stavby - Široká 31, Bratislava IČO
35 947 322, spolu so správnym poplatkom spojeným s vkladom do katastra nehnuteľností.
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.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok, na ktorom bude
postavená transformačná stanica spol. Západoslovenská distribučná, a. s., a bude slúžiť aj pre
novo budovanú lokalitu bytových domov na Ul. Topoľová.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31.10.2018

969
uznesenie
K súhlasu s umiestnením káblových rozvodov NN
na Ulici Rázusova a na Námestí SNP v Trnave
(Západoslovenská distribučná, a.s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území Trnava parc. reg. C
č. 8941 a parc. reg C č. 8833/4, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.
5000, na umiestnenie nových káblových rozvodov NN a umiestnenie skríň SR v počte 2 ks pre
stavebníka: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518,
podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, pre účely vydania
stavebného povolenia, za splnenia podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia o umiestnení
líniovej stavby, vrátane podmienok mesta Trnava:
- umožniť pripokládku jednej chráničky HDPE 40 pre potreby mestskej optickej siete na
základe osobitnej dohody, vytvoriť podmienky pri realizácii pretláčok pre nové káblové rozvody
NN,
- konkrétne umiestnenie nových skríň SR a RE v rámci nových káblových rozvodov NN musí
byť vopred konzultované a odsúhlasené na odbore územného rozvoja a koncepcií Mestského
úradu v Trnave,
- v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie doplniť a riešiť demontáž 3 ks
podperných bodov nachádzajúcich sa v úseku od knižnice po Právnickú fakultu a jestvujúce
vzdušné NN vedenie v celom riešenom úseku ul. Rázusova a Námestia SNP (dohoda so
ZSDis v zmluve o spolupráci),
- navrhovanú stavbu skoordinovať so stavbami mesta Trnava: "Obnova Ružového parku v
Trnave" a "Obnova Námestia SNP", ktoré zabezpečuje MsÚ Trnava - odbor investičnej
výstavby,
- v stavebnom konaní doriešiť spätnú úpravu chodníkov na dotknutých pozemkoch mesta
Trnava, Ul. Rázusova.
2. Schvaľuje
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú.
Trnava vo vlastníctve mesta Trnava parc. reg. C č. 8941 a parc. reg C č. 8833/4, zapísaných
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, na umiestnenie nových káblových
rozvodov NN a umiestnenie skríň SR v počte 2 ks, v rozsahu podľa geometrického plánu č.
43/2018, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36 361 518, spočívajúceho v povinnosti každodobého vlastníka pozemkov strpieť na
časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor
vecných bremien:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie,
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za jednorazovú odplatu vo výške 513,59 eur a 243,92 eura za každú novú skrinku.
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí
oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy
Termín: do 30.9.2018
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecných bremien v zmysle bodu 2. tohto uznesenia a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.12.2018

970
uznesenie
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“
(Západoslovenská distribučná a. s.)
(PERIUM, s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava, parcely reg. C č. 3540/39, 3542/2, 3486/67 a 8858/3,
zapísané vo vlastníctve Mesta Trnava na LV č. 5000 na vybudovanie elektrických rozvodov
v rozsahu stavebného objektu „SO 08 – Distribúcia rozvod NN“ v rámci stavby „Obytná zóna
Trnava Rybník, pozemné komunikácie a inžinierske siete“, podľa projektovej dokumentácie
odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť PERIUM, s.r.o., Andreja Žarnova 1, 917 02
Trnava, IČO: 45882941, ako stavebníka stavby, pre účely vydania stavebného povolenia, za
nasledovných podmienok:
- stavba bude zrealizovaná v zmysle podmienok uvedených v rozkopávkovom povolení a za
podmienky, že križovanie komunikácie Cukrovej ulice bude realizované prednostne
bezvýkopovou metódou podtláčaním s tým, že rozkopanie chodníka a cyklotrasy je možné iba
za podmienky, že zostane voľný priestor pre pohyb chodcov a cyklistov v zmysle platných
technických podmienok pre používanie prenosného dopravného značenia TP 06/2013,
- bude zriadené odplatné vecné bremeno podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia,
- budú dodržané podmienky vznesené v územnom a stavebnom konaní,
- bude umožnená pripokládka 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 pozemkoch v k. ú.
Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000 ako parcely registra „C“ č. 3540/39, 3542/2,
3486/67 a 8858/3, zastavaných stavebným objektom „SO 08 – Distribúcia rozvod NN“ v rámci
stavby „Obytná zóna Trnava Rybník, pozemné komunikácie a inžinierske siete“, v rozsahu
podľa geometrického plánu č. 15/2018 zo dňa 23.05.2018, v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, spočívajúceho
v povinnosti každodobého vlastníka pozemkov strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
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b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie,
za odplatu vo výške 308,15 eur, ktorú uhradí investor – spoločnosť PERIUM, s.r.o., Andreja
Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO: 45882941, pričom správny poplatok spojený s vkladom
vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí taktiež investor.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy
Termín: do 30.09.2018
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecných bremien v zmysle bodu 2. tohto uznesenia a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.12.2018

971
uznesenie
K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie zábradlia
ku vchodom bytového domu na Ulici Veterná 14,15,16,17 v Trnave
( vlastníci bytov v zastúpení spol. Domová správa, s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím častí pozemku v k. ú. Trnava na Veternej ulici, parcela reg. C č. 5327/6,
zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve mesta Trnava, na ktorých sa nachádzajú prístupové
chodníky k jednotlivým vchodom bytového domu, č. súp. 6491 – 90 b. j. na parc. č. 5326/4
na Veternej ulici č. 14,15,16,17 v Trnave, zapísaného vo vlastníctve vlastníkov bytov na LV č.
6682 ako stavebníkov, za účelom vybudovania zábradlia ku vchodom, za nasledovných
podmienok:
- zábradlie bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom,
na vlastné náklady vlastníkov bytov v dome,
- zábradlie bude vo vlastníctve stavebníkov - vlastníkov bytov v dome, ktorí budú
zabezpečovať na vlastné náklady jeho riadnu údržbu a bezpečnosť.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zaslať uznesenie vlastníkom bytov
Termín: do 31.10.2018

972
uznesenie
K súhlasu s umiestnením technologických zariadení Orange Slovensko
na pozemku v Modranke prenajatom spol. Slovak Telekom, a. s.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1.
Súhlasí
s umiestnením technologických zariadení pre spol. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
Bratislava, IČO 35 697 270, na pozemku v k. ú. Modranka parc. č. 1199/5, zapísanom na LV
č. 2736, ktorý má spol. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, prenajatý od Mesta
Trnava na základe uzavretej nájomnej zmluvy cč. 711/2017, v súlade s VZN č. 466 v znení
neskorších noviel.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
pripraviť dodatok nájomnej zmluvy cč. 711/2017 a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31.10.2018

973
uznesenie
K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena pre
rekonštrukciu plynovodov Ul. Bernolákova, Žitná, K. Čulena, Palárikova, Koniarekova
na pozemkoch vo vlastníctve mesta
(SPP – distribúcia, a. s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na Mesto Trnava:
- na LV č. 5000 - parc. reg. C č. 8950, 8951/2, 5667/1, 5669/12, 5669/20, 8954/2, 5671/95,
5671/92, 5671/97, 5680/9,
- na LV č. 11228 - parc. reg. C č. 8951/1, 8954/1, parc. reg. E č. 1256/14, 1284/1,
- na LV č. 12341 - parc. reg. C č. 5671/10, 5671/127,
na uloženie plynovodného potrubia v rámci stavby "Rekonštrukcia plynovodov Trnava 8 –
Bernolákova, Žitná, K. Čulena, Palárikova, Koniarekova, 2.SC, UO02860" v súlade
s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní, spoločnosti SPP –
distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 910 739.
2. Schvaľuje
a) zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú.
Trnava zapísaných na Mesto Trnava
- na LV č. 5000 - parc. reg. C č. 8950, 8951/2, 5667/1, 5669/12, 5669/20, 8954/2, 5671/95,
5671/92, 5671/97, 5680/9,
- na LV č. 11228 - parc. reg. C č. 8951/1, 8954/1, parc. reg. E č. 1256/14, 1284/1,
- na LV č. 12341 - parc. reg. C č. 5671/10, 5671/127,
prípadne ďalších, určených porealizačným geometrickým plánom na vyznačenie vecného
bremena, po zrealizovaní stavby "Rekonštrukcia plynovodov Trnava 8 – Bernolákova, Žitná,
K. Čulena, Palárikova, Koniarekova, 2.SC, UO02860" v súlade s projektovou dokumentáciou
odsúhlasenou v stavebnom konaní, v prospech spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., Mlynské
Nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 910 739, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na
svojich pozemkoch umiestnenie plynovodného potrubia a s tým súvisiacich užívateľských
práv, za podmienky dodržania podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených
v stavebnom povolení, pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho
vecnému bremenu do katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.
b) zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k. ú.
Trnava parc. č. 5671/95 zapísanom na Mesto Trnava na LV č. 5000, prípadne ďalších
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určených porealizačným geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena, po
zrealizovaní stavby "Rekonštrukcia plynovodov Trnava 8 – Bernolákova, Žitná, K. Čulena,
Palárikova, Koniarekova, 2.SC, UO02860" v súlade s projektovou dokumentáciou
odsúhlasenou v stavebnom konaní, v prospech spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., Mlynské
Nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 910 739, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na
svojom pozemku umiestnenie skrinky pre uloženie technológie a s tým súvisiacich
užívateľských práv, za jednorazovú odplatu vo výške 243,92 eura za každú novú skrinku,
pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena
Termín: do 15.10.2018
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.12.2018
c) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení
vecného bremena na pozemkoch mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu

974
uznesenie
K poskytnutiu pozemku mesta na prístavbu koridoru do školskej jedálne
UNIVERZITY SV. CYRILA A METODA v TRNAVE
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava, parcely reg. C č. 3547/3 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 8447 m2, zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, v predbežnej
výmere 131,69 m2, na prístavbu koridoru – prepojovacej chodby z hlavnej budovy UCM do
Študentskej jedálne UCM na Námestí Jozefa Herdu 2 v Trnave, podľa projektovej
dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, pre UNIVERZITU SV. CYRILA A METODA
V TRNAVE, IČO: 36 078 913, Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava, ako stavebníka
stavby, pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia, za podmienky, že
stavba bude zrealizovaná podľa príslušného rozhodnutia v súlade so stavebným zákonom.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k. ú.
Trnava, parcela reg. C č. 3547/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8447 m2, zapísaného
na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, v predbežnej výmere 131,69 m2, zastavaného
prístavbou koridoru – prepojovacej chodby z hlavnej budovy UCM do Študentskej jedálne
UCM na Námestí Jozefa Herdu 2 v Trnave, v rozsahu projektovej dokumentácie stavby
odsúhlasenej stavebným úradom, v prospech UNIVERZITY SV. CYRILA A METODA
V TRNAVE, IČO: 36 078 913, Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava, ako stavebníka
a budúceho vlastníka stavby, podľa porealizačného geometrického plánu na vyznačenie
vecného bremena predloženého stavebníkom ku kolaudácii stavby, spočívajúceho
v
povinnosti vlastníka pozemku strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie prístavby koridoru –
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prepojovacej chodby a s tým súvisiacich užívateľských práv, pričom správny poplatok spojený
s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí investor
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej zmluve o bezodplatnom vecnom
bremene
Termín: do 30.09.2018
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom vecnom bremene a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.12.2018
c) pripraviť zmluvu o bezodplatnom vecnom bremene a predložiť primátorovi mesta na
podpis
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, do 60 dní od doručenia
výzvy a predloženia dokladov od stavebníka

975
uznesenie
K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov
na realizáciu prístupovej komunikácie v k. ú. Zavar
(NOVARES Slovakia Automotive s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území
Zavar parc. č. 240/384 o výmere 545 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc.č. 240/385
o výmere 2194 m2, zastavané plochy a nádvoria, (oddelené geometrickým plánom č. 542/a/17
z pozemkov parc.č. 240/4 a parc.č. 240/244 zapísaných na LV č. 2551) do vlastníctva
spoločnosti NOVARES Slovakia Automotive s.r.o., IČO: 48 207 284, Prílohy 615/83, Zavar,
v podiele 1/1, za cenu 15 eur/m2, t.j. spolu za 41 085 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 predmetné časti pozemkov budú určené na výstavbu komunikácie do
areálu spoločnosti NOVARES Slovakia Automotive s.r.o. a zvyšnú plochu odporučila
majetková komisia odpredať ako inak nevyužiteľnú pre mesto taktiež do majetku spoločnosti
NOVARES Slovakia Automotive s.r.o., ktorá bude zabezpečovať jej údržbu.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 30.9.2018
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30.11.2018
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976
uznesenie
K zriadeniu vecného bremena na preložku plynárskeho zariadenia
na Ul. Topoľová v Modranke
(SPP – distribúcia, a. s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemku v k. ú. Modranka vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300
- parc. reg. C č. 80/2, na uloženie STL plynovodu v rámci preložky plynárenského zariadenia
na Ul. Topoľová v Trnava – Modranka v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou
v stavebnom konaní, spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO
35 910 739.
2. Schvaľuje
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku v k. ú.
Modranka vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 - parc. reg. C č. 80/2, v
rozsahu určenom porealizačným geometrickým plánom č. 44/2018 na vyznačenie práva
uloženia inžinierskej siete, v prospech spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b,
Bratislava, IČO 35 910 739, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom
pozemku umiestnenie STL plynovodu a s tým súvisiacich užívateľských práv, za jednorazovú
odplatu vo výške 105,76 eura, ktorú uhradí investor stavby – AJ GROUP, s.r.o., Široká 31,
Bratislava IČO 35 947 322, spolu so správnym poplatkom spojeným s vkladom
zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena
Termín: do 15.10.2018
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava
a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 30.11.2018

977
uznesenie
K správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia
neodporučila schváliť 29. 5. 2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli a 29. 5. 2018 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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978
uznesenie
K výpožičke pozemku na umiestnenie cyklostojanov
na Ulici Starohájska v Trnave
(Trnavský samosprávny kraj)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
výpožičku časti pozemku parc. reg. 5671/6 o výmere cca 25 m2 (dvoch parkovacích miest pred
úradom TTSK na Ul. Starohájska v Trnave) vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného v katastri
nehnuteľností v katastrálnom území Trnava na liste vlastníctva č. 5000, Trnavskému
samosprávnemu kraju so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37836901, na osadenie
cyklostojanov na podporu nemotorovej dopravy, označených logom mesta Trnava, podľa
dokumentácie schválenej stavebným úradom, s podmienkou, že grafický návrh loga bude
vopred odsúhlasený Odborom územného rozvoja a koncepcií MsÚ v Trnave.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30.11.2018

979
uznesenie
K materiálu č. 2.20 –
Uzatvorenie dohody - objekt bývalého kina Sloboda
na Ulici Rázusovej v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Stiahlo
materiál č. 2.20 z rokovania mestského zastupiteľstva na základe prebehnutej rozpravy

980
uznesenie
K započítaniu preinvestovaných nákladov
na stavebné úpravy nebytových priestorov
v objekte na Ulici Limbová 3
BESST, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
započítanie preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte
na ulici Limbová 3 v Trnave nájomcovi BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava IČO:
44 867 379 vo výške:
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121 806,86 eura (bez DPH platnej v čase realizácie a fakturácie prác).
2. Ukladá
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o.
a) započítať preinvestované náklady vynaložené na stavebné úpravy nebytových priestorov
vo výške 121 806,86 eura (bez DPH platnej v čase realizácie a fakturácie prác) s nájomným
za prenájom nebytových priestorov vo výške 80% ročného nájmu s tým, že v prípade
ukončenia nájmu zo strany nájomcu pred ukončením započítania nákladov sa nezapočítané
náklady nájomcovi nevrátia.
Termín: do započítania preinvestovaných nákladov
b) uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a k zmluve o výpožičke v zmysle schvaľovacej časti
uznesenia.
Termín: do 31.10.2018

981
uznesenie
K prevodu nájmu nebytových priestorov
v objekte na Ulici Františkánska 3
Lenka K - D
Daramia s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
prevod nájmu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 7403, na pozemku parcelné číslo
95/76, v k. ú. mesta Trnava, na Ul. Františkánska 3 v Trnave, na prízemí, spolu o výmere 37,41
m², z pôvodného nájomcu Lenka K – D, Dvorníky 183, 920 56 Dvorníky, IČO: 47 100 508,
na nového nájomcu Daramia s.r.o., Dvorníky 183, 920 56 Dvorníky, IČO: 51 774 461,
za účelom prevádzkovania salónu krásy – manikúra, nechtový dizajn, modelovanie nechtov
za nájomné podľa VZN č. 241 v platnom znení:
prízemie, miestnosť č. 112 /nechtový dizajn/
30,14 m2 x 22,84 eura/m2/rok 688,40 eura/rok
prízemie, miestnosť č. 113 /modelovanie nechtov/
4,74 m2 x 22,84 eura/m2/rok 108,26 eura/rok
prízemie, miestnosť č. 114 /predsieň WC/
1,33 m2 x 10,01 eura/m2/rok
13,31 eura/rok
prízemie, miestnosť č. 115 /WC/
1,20 m2 x 10,01 eura/m2/rok
12,01 eura/rok
spolu
37,41 m2
821,98 eura/rok
atraktivita 200%
1 643,96 eura/rok
Spolu suma k úhrade............................... 2 465,94 eura/rok
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.11.2018,
s výpovednými lehotami
a1 ﴿ 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,
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- ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou,
b3 ﴿ 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 nájom za
prenájom nebytových priestorov a preddavky za služby spojené s užívaním nebytových
priestorov.
2. Ukladá
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Termín: do 31.10.2018

982
uznesenie
K súhlasu k umiestneniu VN prípojky pre stavbu
„Komerčno – podnikateľská zóna, Trnava Mikovíniho – Zelenečská“
(ISLAND, s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území Trnava parc. č.
8381/1 a parc. č. 10548/2, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000,
na umiestnenie navrhovanej VN prípojky pre stavebníka: ISLAND, s.r.o., Strojárenská 1C, 917
02 Trnava, IČO: 47 206 705, podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným
úradom, za podmienky že chránička pre predmetné vedenie VN prípojky v časti križovania s
Mikovíniho ul. bude v zmysle predloženej situácie v dokumentácii pre územné rozhodnutie
uložená po predchádzajúcej dohode s mestom pred realizáciou resp. počas realizácie
investičných akcií mesta (Rekonštrukcia mosta a časti MK Mikovíniho a Cyklochodník
Zelenečská - Hraničná popri Trnávke) v dohodnutom termíne na náklady investora stavby
"Komerčno- podnikateľská zóna Trnava Zelenečská - Mikovíniho ulica", pre účel vydania
územného rozhodnutia.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva stavebníkovi
Termín: do 30.09.2018
b) vypracovať dohodu o uložení chráničky a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31.10.2018

983
uznesenie
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.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Súhlasí
s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území Trnava parcela reg.
„C“ č. 10548/2, zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, parcela reg. „C“
č. 10548/3, zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctve č. 5000, parcela reg. „C“ č.
9073/1, zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, parcela reg. „C“ č.
9073/8, zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, parcela reg. „C“ č.
1153/3, zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 5000, parcela reg. „C“ č. 9073/2
zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5053 a parcela reg. „C“ č. 10547/2
zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctve č. 5053 na umiestnenie navrhovaných
stavieb (napojenia na miestnu komunikáciu, preložky verejného osvetlenia, chodníky
a cyklochodník) pre stavebníka: ISLAND, s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO:
47 206 705, podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, a za dodržania
podmienky zosúladenia dokumentácie investora s dokumentáciami iných investorov, ktoré
v danom území majú vydané príslušné povolenia, pre účel vydania územného rozhodnutia.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva stavebníkovi
Termín: do 30.09.2018

984
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. Nobelova č. 7, parc. č. 5743, súp. č. 5836
predaj 2-izbového bytu č. 1 na 1. NP o podlahovej ploche 79,72 m2
a spoluvlastníckeho podielu 1464/10000 na priľahlom pozemku parc. č. 5742/4
za cenu 2.063,16 eura
Mário D, nar. , trvale bytom , Trnava
a Martin M, nar. , trvale bytom , Trnava.
2/ - v k. ú. Trnava na Ul. Nobelova č. 7, parc. č. 5743, súp. č. 5836
predaj 2-izbového bytu č. 2 na 1. NP o podlahovej ploche 89,14 m2
a spoluvlastníckeho podielu 1637/10000 na priľahlom pozemku parc. č. 5742/4
za cenu 2.306,94 eura
Beata S, rod. V, nar. , trvale bytom , Trnava
a manžel Marián S, rod. K, nar. , trvale bytom , Trnava.
3/ - v k. ú. Trnava na Ul. Nobelova č. 7, parc. č. 5743, súp. č. 5836
predaj 3-izbového bytu č. 3 na 2. NP o podlahovej ploche 94,88 m2
a spoluvlastníckeho podielu 1743/10000 na priľahlom pozemku parc. č. 5742/4
za cenu 2.455,77 eura
Beáta B, rod. B, nar. , trvale bytom , Trnava
a Vladimír B, nar. , trvale bytom , Trnava.
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4/ - v k. ú. Trnava na Ul. Nobelova č. 7, parc. č. 5743, súp. č. 5836
predaj 2-izbového bytu č. 4 na 2. NP o podlahovej ploche 83,73 m2
a spoluvlastníckeho podielu 1538/10000 na priľahlom pozemku parc. č. 5742/4
za cenu 2.167,10 eura
Dagmara M, rod. Š, nar. , trvale bytom , Trnava
a Ivan T, nar. , trvale bytom , Trnava.
5/ - v k. ú. Trnava na Ul. Nobelova č. 7, parc. č. 5743, súp. č. 5836
predaj 3-izbového bytu č. 5 na 3. NP o podlahovej ploche 110,97 m2
a spoluvlastníckeho podielu 2038/10000 na priľahlom pozemku parc. č. 5742/4
za cenu 2.871,95 eura
Emil H, nar. , trvale bytom , Trnava
a manželka Kamila H, rod. T, nar. , trvale bytom , Trnava.
6/ - v k. ú. Trnava na Ul. Nobelova č. 7, parc. č. 5743, súp. č. 5836
predaj 2-izbového bytu č. 6 na 3. NP o podlahovej ploche 86,01 m2
a spoluvlastníckeho podielu 1580/10000 na priľahlom pozemku parc. č. 5742/4
za cenu 2.226,17 eura
Jana H, rod. D, nar. , trvale bytom , Trnava
a manžel Ladislav K, nar. , trvale bytom , 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 31.10.2018

985
uznesenie
K účasti mesta na organizovaní Spoločných majstrovstiev SR a ČR
v cestnej cyklistike v termíne 20. – 23.6.2019 v Trnave a okolí
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Účasť Mesta Trnava na organizovaní Spoločných majstrovstiev SR a ČR v cestnej cyklistike
pre elitné a juniorské kategórie cyklistov, ktoré sa uskutoční 20. – 23.6.2019 v Trnave a okolí
s tým, že mesto za účelom riadnej realizácie podujatia zabezpečí činnosti v nasledujúcich
oblastiach:
- finančná spoluúčasť mesta na organizácii tohto podujatia v sume 50.000,- EUR,
- aktívna spolupráca pri vydávaní povolení týkajúcich sa mesta v rámci kompetencií mesta,
- vytvorenie priestorového zázemia pre organizačné zabezpečenie podujatia,
- organizácia kultúrnych a sprievodných podujatí.
Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zaradiť do rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019 položku Spoločné majstrovstvá SR a ČR
v cestnej cyklistike so sumou 50.000,- EUR
Termín: v súlade s harmonogramom prípravy rozpočtu 2019
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986
uznesenie
K informácii o činnosti
Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program
mesta Trnava za obdobie 01/2018 – 06/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informáciu o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný
program mesta Trnava za obdobie 01/2018 – 06/2018
2. Ukladá
Sprostredkovateľskému orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program mesta Trnava
predložiť správu o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny
operačný program mesta Trnava za obdobie 07/2018 – 12/2018 na rokovanie MZ.
Termín: zasadnutie MZ - február 2019

987
uznesenie
K informatívnej správe o nerealizovaných projektoch
zo zdrojov Európskej únie v rámci roka 2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o nerealizovaných projektoch zo zdrojov EÚ v rámci roka 2018

988
uznesenie
K návrhu Akčného plánu
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava
na roky 2019 - 2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Akčný plán Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2019
- 2021 spracovaný podľa Metodiky tvorby PHSR obce/obcí/VÚC v súlade so zákonom
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) spracovať Správu o plnení Akčného plánu PHSR mesta Trnava na roky 2014-2020 za rok
2019 a predložiť ju na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Termín: do 30.4.2020
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b) predložiť Správu o plnení Akčného plánu PHSR mesta Trnava na roky 2014-2020 za rok
2019 na Trnavský samosprávny kraj.
Termín: do 31.5.2020

989
uznesenie
K informatí vnej správe o využí vaní športových areálov
vo vlastní ct ve mest a za rok 2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
predloženú informatívnu správu o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok
2017

990
uznesenie
K informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených
a rozpracovaných od 13.6.2018 do 28.8.2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 13.6.2018
do 28.8.2018

991
uznesenie
K správe o priebehu a konečnom zúčtovaní podujatia „Májový kvet 2018“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) Správu o priebehu podujatia „Májový kvet 2018“
b) Konečné zúčtovanie podujatia „Májový kvet 2018“
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992
uznesenie
K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
k termínu konania MZ 11.9.2018 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ
v intervale od 7.6.2018 do 22.8.2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu textu uznesení:
a1)
Uznesenie (orgán MZ č. 744/2017
číslo/rok):
Názov uznesenia Súhlas s umiestnením elektrických rozvodov na pozemkoch mesta
a zriadenie vecného bremena v rámci stavby „TA_Trstínska ulica
JEDNOTA COOP VOZ“
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia sa text:
„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“
ruší a nahrádza sa nasledovným textom:
„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“
a2)
Uznesenie (orgán MZ č. 877/2018
číslo/rok):
Názov uznesenia Prenájom pozemku v k. ú. Zeleneč Lesom SR, š.p.
Navrhovaná zmena: V bode 1. nahradiť text ... „za cenu nula eur“ ... textom ... „za cenu 1
euro/rok, ktorá sa nebude navyšovať o infláciu“...
a3)
Uznesenie (orgán): MZ č. 599/2017
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov „Rekonštrukcia horúcovodu ulica
Ružindolská Trnava“ (Trnavská teplárenská, a.s.)
Navrhovaná zmena: V bode 1 za text „č. 11228“ sa dopĺňa text:
„a parcely registra „C“ č. 3310/30, 3310/32 a 9054/9 zapísané
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000“ .
V bode 2, písm. a) za text „č. 11228“ sa dopĺňa text:
„a parcely registra „C“ č. 3310/30, 3310/32 a 9054/9 zapísané
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000“ .
a4)
Uznesenie (orgán): MZ č. 708/2014
Názov uznesenia predaj podielov z pozemku ...na Saleziánska 38-40
Navrhovaná zmena: 22. celý text nahradiť novým: „podielu 6152/224010 do podielového
spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 20 Ľubici Ch, rod. A nar. , bytom
Trnava, s podielom 3/5 a Jozefovi S, rod. S, nar. , bytom , Trnava,
s podielom 2/5, spolu za cenu 1,59 eura“
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a5)
Uznesenie (orgán): MZ č. 587/2009
Názov uznesenia predaj podielov z pozemku ...na Hlboká 9-11
Navrhovaná zmena: 6. celý text nahradiť novým: „podielu 8857/475487 do vlastníctva
vlastníkovi bytu č. 6 Jozefovi H, nar. , bytom , Trnava, za cenu 1,40
eura“.
49. celý text nahradiť novým: „podielu 8662/475487 do vlastníctva
vlastníkovi bytu č. 49 Dušanovi K, nar. , bytom , Trnava, za cenu
1,37 eura“.
a6)
Uznesenie (orgán MZ č. 926/2018
číslo/rok):
Názov uznesenia Kúpa pozemkov v k. ú. Modranka (Južná komunikácia)
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia:
- text „b) kúpu spoluvlastníckeho podielu“ nahradiť textom „a kúpu
spoluvlastníckeho podielu“,
- v časti b) spätná úhrada nájomného doplniť za text „parc. reg. C č.
2043/231- ostatné plochy s výmerou 36 m2“, text „a za užívanie
spoluvlastníckeho podielu ½ na pozemkoch v k.ú. Modranka
zapísaných na LV č. 2238 parc. reg. C č. 2043/98- ostatné plochy
s výmerou 11 m2, parc. reg. C č. 2043/99- ostatné plochy s výmerou
9 m2“ .
a7)
Uznesenie (orgán MZ č. 929/2018
číslo/rok):
Názov uznesenia Kúpa pozemkov v k. ú. Modranka (Južná komunikácia)
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia:
- v bode 1 písm. a) nahradiť text „bytom Seredská 80, Trnava“
textom „bytom Seredská 159, Trnava“ ,
- v bode 1 písm. b) nahradiť text „bytom Seredská 80, Trnava“
textom „bytom Seredská 159, Trnava“,
- v bode 1 písm. b) nahradiť text „od 1.1.2018 do 30.06.2018 vo
výške 153,03 eura“ textom „od 1.1.2018 do 30.06.2018 vo výške
76,51 eura“,
- v bode 1 písm. b) nahradiť text „od 1.1.2018 do 30.06.2018 vo
výške 459,08 eura“ textom „od 1.1.2018 do 30.06.2018 vo výške
229,54 eura“.
a8)
Uznesenie (orgán MZ č. 930/2018
číslo/rok):
Názov uznesenia Kúpa pozemkov v k. ú. Modranka (Južná komunikácia)
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia:
- v bode 1 písm. a) nahradiť text „bytom Seredská 90, Trnava“
textom „bytom Seredská 179, Trnava“ ,
- v bode 1 písm. b) nahradiť text „bytom Seredská 90, Trnava“
textom „bytom Seredská 179, Trnava“ ,
a9)
Uznesenie (orgán MZ č. 933/2018
číslo/rok):
Názov uznesenia Kúpa pozemkov v k. ú. Modranka (Južná komunikácia)
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia:
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- v bode 1 písm. a) nahradiť text „za cenu 6 323,33 eura“ textom „za
cenu 6 323,10 eura“ ,
- v bode 1 písm. a) nahradiť text „od Ing. Klementa H nar. a Ľudmily
H rod. O“ textom „od Ing. Klementa H nar. a Ľudmily H, rod. O“,
- v bode 1 písm. b) nahradiť text „od 1.1.2018 do 30.06.2018 vo
výške 412,63 eura“ textom „od 1.1.2018 do 30.06.2018 vo výške
206,31 eura“,
- v bode 1 písm. b) nahradiť text „Ing. Klementovi H nar. a Ľudmile H
rod. O “ textom „Ing. Klementovi H, nar. a Ľudmile H, rod. O“.
a10)
Uznesenie (orgán MZ č. 936/2018
číslo/rok):
Názov uznesenia Kúpa pozemkov v k. ú. Modranka (Južná komunikácia)
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia:
- v bode 1 písm. b) nahradiť text „bytom Seredská 6, Trnava“ textom
„bytom Myjava, časť Turá Lúka, s. č. 678“.
a11)
Uznesenie (orgán MZ č. 918/2018
číslo/rok):
Názov uznesenia Predaj podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č.
6300 v k. ú. Trnava vlastníkom garáže v bytovom dome súp. č.
2548 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 31
(manželia Dž)
Navrhovaná zmena: zmena textu uznesenia v časti čísla LV:
schvaľuje priamy predaj podielu 14/1486 z pozemku v spoluvlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 7878 v k. ú. Trnava
s parc. č. 6300, zast. plocha s výmerou 477 m2
a12)
Uznesenie (orgán MZ č. 935/2018
číslo/rok):
Názov uznesenia Kúpa pozemkov v k. ú. Modranka (Južná komunikácia)
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia:
- v bode 1 písm. A)a) nahradiť text „od Aleny T rod. R nar. bytom
Suchá nad Parnou “ textom „od Aleny T, rod. R, nar. , bytom 919 02
Dolné Orešany, “,
- v bode 1 písm. A)b) nahradiť text „od 1.5.2013 do 31.12.2017 vo
výške 6 335,77 eura“ textom „od 1.5.2013 do 31.12.2017 vo výške
6 334,78 eura“,
- v bode 1 písm. A)b) nahradiť text „Alene T rod. R nar. bytom Suchá
nad Parnou “ textom „Alene T, rod. R, nar. , bytom 919 02 Dolné
Orešany, “,
a13)
Uznesenie (orgán
MZ č. 934/2018
číslo/rok):
Názov uznesenia
Kúpa pozemkov v k. ú. Modranka (Južná komunikácia)
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia:
- v bode 1 písm. A)a) nahradiť text „za cenu 3 791,14 eura“ textom
„za cenu 3 791,13 eura“ ,
- v bode 1 písm. A)a) nahradiť text „od Márie L“ textom „od Marie L“,
- v bode 1 písm. A)a) nahradiť text „od Sylvy V rod. N nar. bytom ,
Brno“ textom „od Sylvy V rod. N nar. bytom , Brno“,
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- v bode 1 písm. A)b) nahradiť text „od Márii L“ textom „od Marie L“,
- bod 1 písm. B)a) a B)b) nahradiť celý text novým textom:
„B) a) kúpu pozemkov v k. ú. Modranka zapísaných na:
- LV č. 2173- parc. reg. C č. 429/73 – zastavané plochy s výmerou
516 m2, p. č. 431/113 - ostatné plochy s výmerou 1867 m2,
- LV č. 2237- parc. reg. C č. 2043/216 – ostatné plochy s výmerou
2085 m2, p. č. 2043/217 - ostatné plochy s výmerou 1671 m2,
za cenu 35 eur/m2 , od každého spoluvlastnícky podiel 1/11, t. j. od
každého za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 558,09 m2
za cenu 19533,15 eura:
- od Eleny N H, rod. N, nar. bytom , Bratislava,
- od Heleny R, rod. L, nar. , bytom , Trnava,
- od Jozefíny K, rod. L nar. , bytom , Bratislava,
- od Štefana L, rod. L, nar. , bytom , Bratislava,
- od Ing. Terézie T, rod. L, nar. , bytom Jurigovo nám. 439/15,
Bratislava,
- od MUDr. Graciána L, rod. L nar. , bytom , Modra;
B) b) spätnú úhradu nájomného za užívanie pozemkov:
- zapísaných na LV č. 2173- parc. reg. C č. 429/73 – zastavané
plochy s výmerou 516 m2, p. č. 431/113 - ostatné plochy s výmerou
1867 m2,
- LV č. 2237- parc. reg. C č. 2043/216 – ostatné plochy s výmerou
2085 m2, p. č. 2043/217 - ostatné plochy s výmerou 1671 m2,
každému za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícke podiely
558,09m2 do podpísania kúpnej zmluvy vo výške 2,284 eura/m2/rok
- Elene N H, rod. N, nar. , bytom, Bratislava,
- Helene R, rod. L, nar. , bytom , Trnava,
- Jozefíny K, rod. L, nar. , bytom , Bratislava,
- Štefanovi L, rod. L, nar. , bytom , Bratislava,
- Ing. Terézii T, rod. L, nar. , bytom , Bratislava,
- MUDr. Graciánovi L, rod. L, nar. , bytom, Modra,
každému za obdobie:
od 1.5.2013 do 31.12.2017 vo výške 5953,77 eura,
od 1.1.2018 do 30.6.2018 vo výške 637,34 eura.
C)a) kúpu pozemku v k. ú. Modranka zapísaného na LV č. 2674parc. reg. C č. 429/222 – zastavané plochy s výmerou 261 m2,
za cenu 35 eur/m2, od každého spoluvlastnícky podiel 1/11, t. j. od
každého za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 23,73 m2
za cenu 830,55 eura:
- od Eleny N H, rod. N, nar. , bytom , Bratislava,
- od Jozefíny K, rod. L, nar. , bytom , Bratislava
- od Štefana L, rod. L, nar. , bytom , Bratislava,
- od Ing. Terézie T, rod. L, nar. , bytom , Bratislava,
- od MUDr. Graciána L, rod. L, nar. , bytom, Modra;
C) b) spätnú úhradu nájomného za užívanie pozemku:
- LV č. 2674 parc. reg. C č. 429/222 – zastavané plochy s výmerou
261 m2, každému za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícke podiely
23,73 m2 do podpísania kúpnej zmluvy vo výške 2,284 eura/m2/rok
- Elene N H, rod. N, nar. , bytom , Bratislava,
- Jozefíne K, rod. L, nar. , bytom , Bratislava,
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Štefanovi L, rod. L, nar. , bytom , Bratislava,
Ing. Terézii T, rod. L, nar. , bytom , Bratislava,
MUDr. Graciánovi L, rod. L, nar. , bytom , Modra,
každému za obdobie:
od 1.5.2013 do 31.12.2017 vo výške 253,06 eura,
od 1.1.2018 do 30.6.2018 vo výške 27,10 eura.“

-

a14)
Uznesenie (orgán MZ č. 455/2008
číslo/rok):
Názov uznesenia Súhlas s použitím pozemku v lokalite Ul. Kozácka v Trnave na
výstavbu komunikácie a odkúpenie investície do majetku Mesta
Trnava
Navrhovaná zmena: V bode 3. nahradiť text ... „od SMART Development, s.r.o., so sídlom
Trnava, Poštová 6905/10 A, IČO: 43903541“ ... textom ... „od 2K
PARTNERS, s.r.o., so sídlom Trnava, Trojičné námestie 6, IČO:
43903681“...
2. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1) č. 510/2016
b2) č. 629/2017
b3) č. 661/2017
b4) č. 662/2017
b5) č. 773/2017
b6) č. 802/2017
b7) č. 876/2018
b8) č. 881/2018
b9) č. 713/2017
b10) č. 729/2017
b11) č. 835/2018
b12) č. 882/2018
b13) č. 544/2017
b14) č. 874/2018
b15) č. 616/2013
b16) č. 877/2018
b17) č. 936/2018
b18) č. 678/2017
b19) č. 936/2018
b20) č. 849/2014
b21) č, 44/2015
b22) č. 772/2017
b23) č. 830/2018
b24) č. 873/2018
b25) č. 499/2016 bod 2c
b26) č. 674/2017 bod 2b
b27) č. 942/2018

do 31.12.2018
do 31.12.2018
do 31.12.2018
do 31.12.2018
do 30.11.2018
do 30.11.2018
do 31.10.2018
do 30.11.2018
do 31.12.2018
do 31.12.2018
do 31.12.2018
do 31.12.2018
do 31.12.2018
do 31.10.2018
do 30.11.2018
do 30.11.2018
do 30.09.2018
do 31.12.2018
do 30.09.2018
do 30.11.2018
do 31.12.2018
do 31.12.2018
do 31.10.2018
do 31.10.2018
do 30.10.2018
do 30.06.2019
do 15.10.2018

3. Ruší
uznesenia MZ:
c1) č. 88/2015
4. Schvaľuje
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správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je
v intervale od 7.6.2018 do 22.8.2018

993
uznesenie
K návrhu na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva vykonávať
akty uzavretia manželstva pred orgánom štátu vo volebnom období 2014 - 2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Poveruje
poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Martina Uhlíka vykonávať akty uzavretia
manželstva vo volebnom období 2014 – 2018 s účinnosťou od 11.9.2018.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave:
doručiť výpis z uznesenia poverenému poslancovi MZ.
Termín: do 18.9.2018

JUDr. Peter B r o č k a , LL.M.
primátor mesta

Za formálnu správnosť: JUDr. Jana Tomašovičová
zástupkyňa prednostu MsÚ
a vedúca OPaM
V Trnave 12.09.2018
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