
 

Z Á P I S N I C A  
z 29. zasadnutia majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava konaného dňa 3. 3. 2014 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Program:   1. Otvorenie 
                  2. Kontrola úloh            
                  3. Nové žiadosti 
                  4. Rôzne 
                  5. Ukončenie 
 
1. Otvorenie 
Prítomných privítal predseda komisie – Ing. Bystrík Stanko a dal schváliť program zasadnutia.  
 
2. Kontrola úloh 
 
1. Zámer zámeny pozemkov v OS Kočišské bude predmetom rokovania majetkovej komisie 
31. 3. 2014. 
 
2. Komisii bol predložený návrh na doplnenie Koncepcie umiestňovania a povoľovania 

reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Trnava: „Špecifické RIP 

zariadenia nepodliehajúce povoľovaniu v zmysle stavebného zákona povoľované cestným 

správnym orgánom“. 

- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh s tým, že odporúča, aby 
zariadenia boli povoľované na obdobie ½ roka za cenu 250 eur. Každú žiadosť, ktorá bude 
predložená na MsÚ bude spolu s vyjadrením cestného správneho orgánu – ODaKS MsÚ 
prerokovaná majetkovou komisiou. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 781/29: spracovať materiál do MZ 
Z: OÚRaK T: do MZ 29. 4. 2014 
 
3.  Komisia sa zaoberala odpoveďou Ing. Igora Kramára a jeho opätovnou žiadosťou o odpredaj 
časti pozemku na Dedinskej ul. č. v k. ú. Modranka parc. č. 298/1 o výmere asi 65 m2.  
- Komisia potvrdila svoje stanovisko zo dňa 27.1. 2014 s tým, že neodporúča Mestskému 
zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť s odpredajom časti pozemku parc. č. 298/1 o výmere asi 
65 m2 z dôvodu, že na predmetnom pozemku je v budúcnosti plánovaný chodník a cyklochodník.  
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 782/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi  
Z: OPaM T: ihneď 
 
4. Komisii bola predložená informácia k prenajímaniu pozemkov podľa zákona č. 504/2003 Z. z. 
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov 
a o zmene niektorých zákonov, v súvislosti s prenájmom pozemku manželom Kruksovým. 
- Na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom záhrady, ak nejde o prenájom na 
podnikateľské účely, Mesto Trnava primerane použije ustanovenia I. časti zákona 504/2003 Z. z. 
a ustanovenia § 663 a 684 Občianskeho zákonníka.  
- Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť priamy prenájom pozemkov 
vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 289/3 – zastavaná plocha s výmerou 21 m2 a parc. č. 290/2 
– záhrada s výmerou 115 m2, zapísaných na LV č. 1300 v k. ú. Modranka za cenu 0,20 eur/m2/rok 
t. j. spolu za 27,20 eur/rok manželom Milanovi Kruksovi a Emílii rodenej Piačkovej, obaja bytom 
Seredská 96, Trnava, na dobu neurčitú od 1. 5. 2014 s polročnou výpovednou lehotou. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 783/29: spracovať materiál do MZ 
Z: OPaM  T: do MZ 29. 4. 2014 
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5. Komisia zobrala na vedomie informáciu o užívaní pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava na 
Ul. Bosniackej. Vzhľadom na to, že v budúcnosti by v prípade rekonštrukcie komunikácie mohlo 
byť potrebné využiť aj pozemky, ktoré v súčasnosti užívajú vlastníci susedných nehnuteľností, 
komisia neodporúča predaj predmetných 12 pozemkov v k. ú. Modranka, ktoré sú užívané 
vlastníkmi susedných nehnuteľností ako oplotené predzáhradky, príp. tam majú umiestnené 
šachty. 
- Komisia neodporúča predaj pozemku – predzáhradky v k. ú. Modranka parc. reg C č. 292/6 
s výmerou 8 m2 Anne Dankovej s trvalým pobytom Bosniacka 13, Trnava - vlastníčke pozemku 
parc. č. 1229 v k. ú. Modranka a domu súp. č. 4509, ktorý je na ňom postavený. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 784/29: oznámiť stanovisko žiadateľke. 
Z: OPaM T: ihneď 
 

6. Komisia sa zaoberala žiadosťou Remziju Jahju, o predaj časti pozemku v k. ú. Trnava parc. 

č. 8718/1 s výmerou 74 m2. 

- Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj časti pozemku v k. ú. Trnava 

parc. č. 8718/1 s výmerou 74 m2 vzhľadom na to, že v danej lokalite sú zlé parkovacie možnosti. 

Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 785/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: OPaM T: ihneď 
 

7. Komisii bola predložená informácia o všetkých pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava za 

oploteniami rodinných domov na Ul. K. Čulena, v ktorých sa nachádza aj verejné osvetlenie. 

- Zároveň sa opätovne zaoberala žiadosťou Borisa Buriana s manželkou o odkúpenie časti 

pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, parc. č. 5669/12, nachádzajúceho sa za oplotením ich 

rodinného domu na parc. č. 5669/24 a dvora parc. č. 5669/9. 

- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj časti pozemku parc. č. 5669/12 za 
cenu 20 eur/m2 s podmienkou, že na pozemku bude zriadené bezodplatné, časovo neobmedzené 
vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť na pozemku existujúce verejné osvetlenie. 
- Na oddelenie pozemku a na zriadenie vecného bremena je potrebné, aby žiadateľ dal vyhotoviť 
geometrický plán. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 786/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať materiál do MZ  
Z: OPaM T: ihneď, po geom. zameraní 
 
8. Komisia bola informovaná, že spoločnosť NUBIUM, s. r. o. vyjadrila listom z 19. 2. 2014 
nesúhlas so stanoviskom majetkovej komisie k zmene výšky nájmu. Dôvodom bolo, že 
spoločnosť NUBIUM, s. r. o., oznámila mestu, že podnikateľ s obchodným názvom Ing. Ladislav 
Strašil – NUBIUM vložil svoj podnik ako nepeňažný vklad do spoločnosti s ručením obmedzeným 
s obchodným názvom NUBIUM, s. r. o., na čo sa nevyžaduje súhlas prenajímateľa. 
- Majetková komisia navrhla mestskej rade zobrať na vedomie prechod práv a povinností 
vyplývajúcich z nájomných zmlúv z fyzickej osoby Ing. Ladislav Strašil –NUBIUM na právnickú 
osobu NUBIUM, s. r. o. 
- Zároveň sa majetková komisia dohodla, že prehodnotením výšky nájmu sa bude zaoberať 
na základe komplexného materialu o všetkých uzatvorených nájomných zmluvách na prenájom 
pozemkov a objektov vo vlastníctve mesta Trnava na umiestňovanie reklamných, informačných 
a propagačných zariadení, ktorý bude predložený na rokovanie komisie 28. 4. 2014. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 787/29: spracovať materiál do MR 
Z: OPaM T: do 5. 3. 2014 
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9. Komisia sa opäť zaoberala žiadosťami o prenájom nebytového priestoru na Ul. K. Mahra 3 
v Trnave od spol. CAMPRO, s. r. o., Ul. J. Hajdóczyho 48, Trnava (predtým Viktor Czompoly) 
a Miroslava Rezbárika EL MONT, Kapitulská 17, Trnava. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy prenájom nebytového priestoru na 
Ul. K. Máhra 3 v Trnave spol. CAMPRO, s. r. o., na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 
lehotou. 
- Komisia odporúča, aby stavebný úrad schválil zmenu užívania nebytových priestorov na Ul. K. 
Máhra 3 v Trnave na garáže a sklady v súlade s územným plánom. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 788/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi, oznámiť stanovisko OSaŽP, spracovať do MZ. 
Z: OPaM, OPaM, TT-KOMFORT T: ihneď, do MZ 29. 4. 2014 
 
3. Nové žiadosti 
 
10. Komisia sa zaoberala žiadosťou MVDr. Mariána Britana, Topoľová 21, Trnava, o predaj časti 
pozemku v k. ú. Modranka parc. č. 80/2 pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa. 
- Komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť odpredaj časti pozemku 
parc. č. 80/2, nakoľko sa jedná o časť verejného priestranstva, na ktorom sa uvažuje s prípadným 
rozšírením komunikácie a chodníka. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 789/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi  
Z: OPaM T: ihneď 
 
11.  Komisia sa zaoberala žiadosťou Pavla Horeckého, Pri kalvárii 29, Trnava, o odkúpenie 
pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 3419/1 a parc. č. 3420.  
- Komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť s odpredajom pozemku 
v k. ú. Trnava parc. č. 3419/1 s výmerou 151 m2 a parc. č. 3420, z ktorého väčšia časť už bola 
odpredaná obchodnou verejnou súťažou. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 790/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi  
Z: OPaM T: ihneď 
 
12. Komisia sa zaoberala žiadosťou PRESSKAM AUTO, s. r. o., o kúpu objektu Limbová 3.  
- Komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť odpredaj objektu Limbová 
3 v Trnave spol. PRESSKAM AUTO, s r. o. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 791/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi  
Z: OPaM T: ihneď 
 
13. Komisia sa zaoberala žiadosťou CZUŠ sv. Gorazda, Beňovského 45, Vrbové, o výpožičku 
nebytového priestoru v ZŠ s MŠ na Ul. I. Krasku v Modranke.  
- Komisia odporúča Mestskej rade mesta Trnava súhlasiť s výpožičkou nebytového priestoru v ZŠ 
s MŠ na Ul. I. Krasku v Modranke materskej školy na Dedinskej ul. 27 v Modranke, CZUŠ sv. 
Gorazda, Beňovského 45, Vrbové. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 792/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MR  
Z: OPaM T: ihneď, do MR 3/2014 
 
14. Komisia sa zaoberala žiadosťou Rady školy pri ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 o prehodnotenie 
výhody platenia nájomného za parkovanie v garáži v školskom areáli. 
- Komisia sa bude žiadosťou zaoberať na budúcom zasadnutí. Žiada predložiť nákres miesta, kde 
má pán Jobek vyhradené parkovacie miesto a preveriť, či je vlastníkom garáže. Od ZŠ s MŠ 
vyžiadať dôvod podania žiadosti. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 793/29: vyžiadať dôvod od ZŠ s MŠ A. Kubinu 34. 
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Z: OPaM T: ihneď 
 
15. Komisii bola predložená informácia k plneniu úlohy majetkovej komisie č. 725/26 
a k prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta Trnava. 
- Komisia zobrala informáciu na vedomie a odporučila ju spracovať ako materiál na najbližšie 
zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava aj s informáciami o spoločnostiach, ktoré majú záujem 
o prenájom poľnohospodárskej pôdy. 
- Komisia požaduje, aby bol na rokovanie mestskej rady prizvaný aj p. poslanec Ing. Benčat. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 794/29: spracovať materiál MR 
Z: OPaM T: ihneď 
 
16.  Komisia vzala na vedomie žiadosť spoločnosti Sezaland, s. r. o., Opoj 2, o prenájom 
nehnuteľnosti – ornej pôdy. 
- Komisia odporúča informáciu o spoločnosti zapracovať do materiálu podľa úlohy č. 794/29. 
 
17. Komisia vzala na vedomie žiadosť KL Group, s. r. o., Martinská 13, Bratislava, 
o neuzatvorenie nájomnej zmluvy s PD Trnava a o vyhlásenie súťaže. 
- Komisia odporúča informáciu o spoločnosti zapracovať do materiálu podľa úlohy č. 794/29. 
 
18. Komisia sa zaoberala žiadosťou Baseballového klubu Angels Trnava, Botanická 14, 
o dlhodobý prenájom pozemku v areáli Slávia s tým, že sa bude žiadosťou opäť zaoberať na 
zasadnutí 31. 3. 2014.  
- Pred zasadnutím komisie bude predseda komisie rokovať so zástupcami Baseballového 
klubu Angels Trnava. 
Hlasovanie: 7/0/0 
 
19. Komisia sa zaoberala žiadosťou MMM Advertising, s. r. o., Budovateľská 45, Cífer o nájom 
pozemkov na umiestnenie citylightov. 
- Komisia neodporúča mestskej rade schváliť prenájom žiadneho z požadovaných pozemkov 
vo vlastníctve Mesta Trnava na umiestnenie citylightov. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 795/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať materiál do MZ. 
Z: OPaM T: ihneď, do MZ 29. 4. 2014 
 
20. Komisia sa zaoberala žiadosťou ENGIPRO za MEFAL Invest, s. r. o., o vyjadrenie 
k stavebnému povoleniu. 
- Komisia odporúča súhlasiť s použitím pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 1635/1, 1635/46 
a 1635/60 na umiestneni STL plynovodu s podmienkou, že trasa bude upravená podľa 
požiadaviek OÚRaK MsÚ tak, aby nedošlo ku kolízii plynovodu so stavbou herného areálu. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zriadením odplatného vecného 
bremena na umiestnenie plynovodu.  
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 796/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať materiál do MZ. 
Z: OPaM T: ihneď, do MZ 29. 4. 2014 
 
21. Komisia sa zaoberala žiadosťou Kamenáč, s. r. o., o zriadenie vecného bremena. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zriadením odplatného vecného 
bremena na umiestnenie káblových rozvodov NN na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 797/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať materiál do MZ. 
Z: OPaM T: ihneď, do MZ 29. 4. 2014 
 
22. Komisia sa zaoberala žiadosťou Slovak Telekom, a. s., o vyjadrenie k umiestneniu 
telekomunikačnej prípojky na Špačinskej ceste v Trnave.  
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- Komisia odporúča primátorovi mesta Trnava súhlasiť s použitím pozemkov vo vlastníctve 
mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 5312/1, 5312/3, 5312/12 na umiestnenie prípojky podľa 
projektovej dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní.  
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 798/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi a OSaŽP MsÚ. 
Z: OPaM T: ihneď 
 
23. Komisia sa zaoberala žiadosťou Lekris, s. r. o., o vydanie súhlasu s výmenou rozvodnej 
skrine. 
- Komisia odporúča primátorovi mesta Trnava súhlasiť s výmenou rozvodnej skrine umiestnenej 
na radnici pri zadnom vjazde z Ul. Vajanského s podmienkou, že skriňa nebude priestorovo 
narúšať objekt a po osadení bude, v prípade poškodenia, fasáda upravená do pôvodného stavu. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 799/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi, pripraviť súhlas primátora mesta 
Z: OPaM T: ihneď 
 
24. Komisia sa zaoberala žiadosťou Trnavskej teplárenskej, a. s., o súhlas s použitím pozemkov 
mesta Trnava v súvislosti s rekonštrukciou horúcovodných rozvodov na Družbe. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov vo vlastníctve 
mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 5671/92 a 5671/163 a so zriadením bezodplatného, časovo 
neobmedzeného vecného bremena na umiestnenie horúcovodu. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 800/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MZ. 
Z: OPaM T: ihneď, do MZ 29. 4. 2014 
 
25. Komisia sa zaoberala žiadosťou Ing. Romana Krampla, Roľnícka 2, Trnava o znovuotvorenie 
riešenia budúcej darovacej zmluvy pre komunikáciu v lokalite Rybník pri Cukrovej ul. v Trnave. 
- Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť s prevodom verejnej 
infraštruktúry vrátane zastavaných pozemkov za 1 euro z vlastníctva aktuálnych vlastníkov do 
vlastníctva mesta Trnava. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 801/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi 
Z: OPaM T: ihneď 
 
26. Komisia sa zaoberala žiadosťou spoločnosti Security systems, s. r. o., o odpustenie daní 
z nehnuteľností. 
- Komisia trvá na svojom pôvodnom stanovisku. Mesto Trnava je ochotné uhradiť potrebný 
materiál na vodovodnú prípojku v bežne dostupných cenách v prípade, že žiadateľ zrealizuje 
prekládku vody na pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 2463. 
- V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z., nemôže obec odpustiť právnickej osobe daň z nehnuteľnosti 
ani ju započítať s pohľadávkou daňového subjektu voči obci. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 802/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: OPaM T: ihneď 
 
27. Komisii bola predložená žiadosť PEMARO, s.r.o., Traťová 2, Trnava, o vyjadrenie 
k investičnému zámeru na kúpalisku Castilione. 
- Komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu  mesta Trnava súhlasiť s vybudovaním detského 
ihriska podľa predloženého zámeru. 
Hlasovanie: 5/0/1 
Úloha č. 803/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: OPaM T: ihneď  
 
28. Komisia sa zaoberala žiadosťou Bofit, s. r.o., Pekárska 14/160, Trnava o ukončenie nájomnej 
zmluvy a žiadosťou Vladimíra Baláža – ZAS FANT, Komenského 12, Modra o prenájom pozemku 
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- Komisia odporúča Mestskej rade mesta Trnava súhlasiť s ukončením nájomného vzťahu na 
prenájom pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 883/1 s Bofit, s. r.o., a s uzatvorením nájomného 
vzťahu na predmetný pozemok pod stánkom s Vladimírom Balážom – ZAS FANT. 
Hlasovanie: 6/0/1 
Úloha č. 804/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MR. 
Z: OPaM T: ihneď, do MR 3/2014  
 
29. Komisia sa zaoberala žiadosťou Viliama Kučeru – Pekáreň KPK, Trstín 384 o prenájom 
pozemku pre umiestnenie predajného stánku na Ul. Kalinčiakova. 
- Komisia neodporúča Mestskej rade mesta Trnava súhlasiť s prenájmom časti pozemku na 
umiestnenie nového predajného stánku. 
Hlasovanie: 5/0/2 
Úloha č. 805/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: OPaM T: ihneď  
 
30. Komisia sa zaoberala žiadosťou Strediska sociálnej starostlivosti o vyradenie dlhodobého 
hmotného majetku  - osobného motorového vozidla Škoda Felícia GLS TT 973BV. 
- Komisia odporučila, aby SSS na kúpu nového vozidla vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž 
s podmienkou odkúpenia predmetného starého vozidla. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 806/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: OPaM T: ihneď  
 
31. Komisia sa zaoberala žiadosťou TAMAPRO, s. r. o., Olympijská 11, Trnava, o zmenu 
nájomcu nebytového priestoru na Ul. Františkánskej 3 v Trnave. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s prenájmom nebytových priestorov na 
Františkánskej 3 nástupníckej organizácii po Attractive Body, s.r.o. - spol. TAMAPRO s r. o. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 807/29: oznámiť stanovisko spol. TT-KOMFORT, spracovať do MZ. 
Z: OPaM, TT-KOMFORT T: ihneď, do MZ 4/2014  
 
32. Komisia sa zaoberala žiadosťou Anny Cuninkovej – salón Anabel, Tehelná 9, Trnava, 
o prevod nájmu nebytových priestorov na Okružnej 21 na spol. Milott, s. r. o., v ktorej je jednou 
z konateľov spoločnosti. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s prevodom nájmu nebytových 
priestorov na Okružnej 21 na spol. Milott, s. r. o. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 808/29: oznámiť stanovisko spol. TT-KOMFORT, spracovať do MZ. 
Z: OPaM, TT-KOMFORT T: ihneď, do MZ 4/2014  
 
33. Komisii boli predložené Zásady postupu riešenia eliminácie dlhov viaznucich na nájomných 
bytoch vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v odpredaných domoch. 
- Majetková komisia odporúča vypustiť z predloženého návrhu odseky B.5. a B. 6. 
- Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie bytovej komisie a následne na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. V materiáli je potrebné doplniť informáciou o tom, koľko bytov by bolo 
možné v zmysle predložených zásad riešiť. 
- Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie bytovej komisie a následne na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 809/29: predložiť bytovej komisii, spracovať do MZ. 
Z: OPaM T: ihneď, do MZ 4/2014 
 
34. Komisia zobrala na vedomie vyjadrenie OÚRaK MsÚ k vyňatiu časti pozemku Ružového 
parku z parkovej zelene a k umožneniu prejazdu áut majiteľov nehnuteľností z parkoviska 
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k zadným častiam parciel objektov na Ul. Športovej, ktoré OÚRaK MsÚ zaslal Ing. Anne 
Klepáčovej. 
- Mesto v súčasnosti vykonáva pasportizáciu zelene. V územnom pláne komunikácia je 
navrhnutá, ale mesto Trnava nebude realizovať výstavbu príjazdovej komunikácie k zadným 
častiam objektov na Ul. Športovej. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 810/29: oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: OPaM  T: ihneď 
 
35. Komisia sa zaoberala žiadosťou spol. Víno Exclusive, s.r.o., ktorá žiada o súhlas vlastníka 
s uvedením Priemyselnej 5, Trnava ako sídla spoločnosti. Víno Exclusive, s.r.o., žiada o prenájom 
nebytových priestorov v objekte priemyselného parku  
- Komisia odporúča súhlasiť so zápisom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trnava na 
Priemyselnej 5, ako sídla spoločnosti Víno Exclusive, s. r. o. 
-  
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 811/29: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: OPaM  T: ihneď 
 
36. Komisia zobrala na vedomie informáciu o stave pivničných priestoroch na Ul. Hlavná 5 
v Trnave.  
- Vedúci OIV – Ing. Béreš skonštatoval, že je potrebné doriešiť odvetranie predmetných 
priestorov. 
- Komisia poverila JUDr. Puterovú, Ing. Béreša, Ing. arch. Horáka preveriť skutočný stav objektu 
s návrhom riešenia. 
  
Úloha č. 812/29: preveriť skutočný stav obhliadkou a informovať komisiu. 
Z: OPaM  T: do MK 28. 4. 2014 
 
5. Ukončenie 
 
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
Zapísala: Ing. Jarmila Jágriková – sekretárka majetkovej komisie   
 
 
Overil: Ing. Bystrík Stanko - predseda majetkovej komisie   
 


