
Z Á P I S N I C A  
z 2. zasadnutia majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava konaného dňa 24. 2. 2015 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Program:   1. Otvorenie 
                  2. Kontrola úloh            
                  3. Nové žiadosti 
                  4. Rôzne 
                  5. Ukončenie 
 
 

1. Otvorenie 
Prítomných vrátane primátora privítal predseda komisie – Mgr. Tibor Pekarčík a dal schváliť program 
zasadnutia. 
Hlasovanie: 9/0/0 
 

2. Kontrola úloh 

Členom komisie boli zaslané tabuľky s prehľadom úloh, ktoré zostali v riešení z minulého volebného 
obdobia. 
Úloha 880/32 –realizovať obchodnú verejnú súťaž na odpredaj pozemku na Zelenom kríčku po 
odstránení stavby – komisia odporúča počkať s realizáciou súťaže až po uskutočnení rekonštrukcie 
Zeleného kríčka. Pozemok môže slúžiť na zariadenie staveniska. Zatiaľ nie je potrebné objednávať 
znalecký posudok. 
 
Úloha 881/32 – odstrániť stavby pri plote na Nám. sv. Mikuláša – z dôvodu možného ohrozenia 
nájomcov a zabezpečenia náhradného bývania riešiť vec v súčinnosti so stavebným úradom. 
Úloha č.44/2: oznámiť stanovisko Odboru sociálnemu a OSaŽP 
Z: sekretár T: ihneď 
 
Úloha 918/32 – preveriť odkúpenie náhradných bytov – komisia odporúča osloviť realitné kancelárie 
a nájsť aj staršie byty, ktoré by spĺňali podmienky podľa zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií 
na obstaranie náhradných bytov, pre tých nájomcov, ktorých byty sa vrátia reštituentom. 
 
Úloha 935/33 – riešenie pozemkov na Púpavovej a G. Steinera – komisia neodporúča zatiaľ riešiť. 
 
Úloha 5/1 – TT-KOMFORT, s.r.o., zaslal doplňujúce informácie pre posúdenie vynaložených nákladov 
na realizáciu stavebných úprav v objekte na Ul. Trhová 2.  
Komisia odporúča súhlasiť s navýšením preinvestovaných nákladov spol. Diligentia R.C. s.r.o., oproti 
uzneseniu MZ č. 569/2014 o 15 982,54 eura. 
Hlasovanie: 7/2/0 
Úloha č.45/2: oznámiť stanovisko TT-KOMFORT,s.r.o, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, TT-KOMFORT,s.r.o. T: ihneď, do MZ 4/2015 
 
2.1. Na zasadnutí komisie boli osobne prítomní Ing. Petra Holický s manželkou, Helena Boskovičová 
so synom Marošom Boskovičom, Oľga Dzunková a Jozef Polák. 
- Komisia vypočula vlastníkov všetkých 4 dotknutých pozemkov pri uličke Letná v k. ú. Trnava. 
- Komisia odporúča narušené susedské vzťahy riešiť prostredníctvom mediátora. 
Komisia hlasovala o predaji pozemku rodine Holickej a Dzunkovej. 
Hlasovanie: 2/6/1 
Komisia hlasovala o zachovaní súčasného stavu, t. j. ponechať ako verejné priestranstvo. 
Hlasovanie: 7/2/0 
Úloha č. 46/2: oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
2.2. Komisii sa opätovne zaoberala materiálom o účasti mesta vo vyvlastňovacom konaní – Pekné 
pole (Santa a spol.) 
Komisia zobrala na vedomie s tým, že mesto Trnava v súlade s uznesením MZ a uzatvorenými 
zmluvami, pokračuje v procese vyvlastňovania. 
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2.3.Komisia sa zaoberala návrhom Miloša Daniša a Mariána Kyseľa zo dňa 3. 2. 2015 na zámenu 
pozemkov pre rozšírenie areálu cintorína a riešením duplicitného vlastníctva pozemkov v k. ú. Trnava  
- Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť  z predložených alternatív 
alternatívu č. 2, aby sa doriešilo nielen duplicitné vlastníctvo pozemku pod cintorínom, ale aj rozšírenie 
areálu cintorína na Kamennej ceste, lebo súčasná kapacita cintorína bude čoskoro vyčerpaná. 
- Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť  pre rozšírenie areálu cintorína 
zámenu pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 10138/1 s výmerou 7269 m

2
 za pozemky s výmerou  4984 m

2 

v lokalite pripravovanej IBV Kočišské.  
- Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť  pre doriešenie duplicitného 
vlastníctva zámenu pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 10136/6 s výmerou 7408 m

2
 s tým, že mesto 

Trnava uzná v spoluvlastníctvo 5 spoluvlastníkov Mariána Kyseľa a Miloša Daniša každého 
s podielom 63/144 a Dušana Litvu, Renáty Tomašovičovej a Dariny Gromovej každého s podielom 
3/72, za pozemky vo vlastníctve mesta v pripravovanej lokalite obytný súbor Kočišské s celkovou 
výmerou 3685 m

2
 do spoluvlastníctva Mariána Kyseľa a Miloša Daniša každému s podielom 63/144 a 

do spoluvlastníctva Dušana Litvu, Renáty Tomašovičovej a Dariny Gromovej každému s podielom 
3/72. 
- Komisia odporúča pre výstavbu miestnych komunikácií a inžinierskych sietí postupovať tak ako pri 
individuálnej bytovej výstavbe v iných lokalitách v meste Trnava t. j. súhlasiť s použitím časti pozemku 
vo vlastníctve mesta na vybudovanie časti komunikácie a inžinierskych sietí a s odkúpením 
vybudovanej komunikácie do majetku mesta Trnava za symbolickú cenu 1 euro. Z tohto dôvodu 
komisia neodporúča pozemky pod budúcimi miestnymi komunikáciami s výmerou 3704 m

2
 odpredať. 

Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 47/2: oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
2.4. Komisia sa zaoberala žiadosťou Ing. Daniela Vopáta a MUDr. Adriany Vopátovej, Rekreačná 25, 
Trnava, o odkúpenie stavebného pozemku na Ul. Rekreačnej. 
- Komisia neodporúča odpredať časť pozemku v lokalite Kočišské manželom Vopátovým. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 48/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár  T: ihneď 

 
Úloha č. 49/2: pripraviť informáciu o predaji pozemkov na Rekreačnej ul. 
Z: OPaM T: do MK 24. 3. 2015 
 
2.5. Komisii bola predložená informácia, že ŽSR požadujú za zriadenie vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti ŽSR strpieť chodník a cyklochodník na Ul. T. Vansovej na pozemkoch vo 
vlastníctve ŽSR, sumu 15 680 eur, t. j. 40 eur/m

2
.  

- Komisia neodporúča súhlasiť so zriadením vecného bremena za túto sumu, zatiaľ neodporúča ani 
objednať znalecký posudok na určenie sumy za zriadenie vecného bremena, ale odporúča, aby 
predseda komisie rokoval so ŽSR. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 50/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár  T: ihneď 
 
2.6. Komisia zobrala na vedomie stanovisko Michala Benedika k predaju pozemkov vo vlastníctve 
Mariána Molnára v k. ú. Modranka. 
- Komisia odporúča vyčkať na rozhodnutie súdu a požaduje informáciu o všetkých pozemkoch pri 
južnej komunikácii, ktoré je potrebné ešte doriešiť. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 51/2: pripraviť informáciu o pozemkoch pri južnej komunikácii, ktoré je potrebné ešte doriešiť. 
Z: OPaM  T: do 24. 3. 2014 
 
2.7. Komisia sa zaoberala žiadosťou Ivety Majgotovej o prenájom pozemku na prevádzkovanie 
Kynologického strediska.  
- Komisia neodporúča súhlasiť s prenájmom časti pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 3441/2 a požaduje 
odstránenie nelegálnych stavieb, ktoré sa nachádzajú na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava na 
náklady mesta. 
Hlasovanie: 9/0/0 
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Úloha č. 52/2: oznámiť stanovisko žiadateľke. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
2.8.Komisii bola predložená žiadosť spol. JAMPEX TRADE, s.r.o., Priemyselná 5/1, Trnava o 
započítanie nájomného ako preddavok kúpnej ceny za kúpu pozemku na Ul. Priemyselnej. 
Ak by bol odsúhlasený predaj v roku 2010, musel by žiadateľ platiť daň z nehnuteľnosti za pozemok. 
Komisia požaduje vyčísliť daň za obdobie od r. 2010 a zohľadniť vrátane uhradeného nájomného 
a kúpnej ceny.  
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 53/2: vyčísliť daň z nehnuteľnosti za pozemok. 
Z: OPaM T: do 24. 3. 2015 
 
2.9.Komisia stiahla z rokovania materiál o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod garážami. 
– Komisia požaduje preveriť, aká je výška dane z nehnuteľnosti za garáže. 
- Komisia požaduje zistiť vlastníctvo pozemkov okolo garáží na Ul. A. Hlinku. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 54/2: vyčísliť daň, zistiť vlastníctvo pozemkov. 
Z: OPaM T: do 24. 3. 2015 
 

3. Nové žiadosti 
 
3.1.Komisia sa zaoberala žiadosťou Pavla Horeckého, Pri kalvárii 29, Trnava, o odkúpenie pozemku 
parc. č. 3419/1. 
- Komisia neodporúča súhlasiť s predajom pozemku, ale odporúča pokračovať v uzavretom nájomnom 
vzťahu k pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 3419/1. 
Hlasovanie: 8/0/1 
Úloha č. 55/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
3.2.Komisii bola predložená žiadosť Márie a Emila Kvassayových, Športová 19, Trnava o odkúpenie 
pozemku, ktorý susedí s ich pozemkom. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s predajom pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 
6374/2 s výmerou 41 m

2
 za cenu 82 eur/m

2
. 

- Hlasovanie: 8/0/1 
Úloha č. 56/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
3.3. Komisia sa zaoberala žiadosťou BAT Trnava, s.r.o., o odkúpenie časti pozemku pri GALAXY 
BOWLING centre v Trnave.  
- Komisia hlasovala o predaji časti pozemku parc. č. 5671/92. 
Hlasovanie: 0/2/7 
Komisia na základe hlasovania neodporučila predaj časti pozemku. 
Úloha č. 57/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár T: ihneď 
        

 

3.4.Komisia sa zaoberala žiadosťou ESIK stavebné stroje, s. r. o., Liptovský Mikuláš, o prerokovanie 
žiadosti o kúpu pozemkov na výstavbu hromadných garáží. 
- Komisia odporúča, aby predseda komisie rokoval so spol. ESIK stavebné stroje, s. r. o., o ich 
predstave, ako by malo fungovať parkovanie a ako by bolo spoplatnené. 
- Komisia požaduje preveriť, či začala výstavba parkovacieho domu v lokalite Na hlinách. Prednostka 
MsÚ informovala, že prišla žiadosť o začatie stavebného konania na MsÚ. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 58/2: pozvať na rokovanie, rokovať. 
Z: sekretár, predseda  T: ihneď, do 24. 3. 2015 
 
3.5.Komisia sa zaoberala ponukou Ing. Miriam Ingeliovej, Horná 12, Šenkvice na odpredaj pozemkov 
v lokalite Kamenný mlyn. 
- Komisia odporúča odkúpenie predmetných pozemkov v k. ú . Trnava spolu s výmerou 9 819 m

2
 za 

cenu 1 euro/m
2
. 

Hlasovanie: 8/0/0 
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Úloha č. 59/2: oznámiť stanovisko žiadateľke. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
3.6.Komisii bola predložená žiadosť ODaKS MsÚ o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na osadenie 
stožiara verejného osvetlenia na Ul. Strednej v záhrade vo vlastníctve Eleonóry Jablonickej. 
- Komisia stiahla materiál z rokovania a požaduje doplniť zo strany ODaKS informácie o cene za 
osadenie stožiara a prívodného vedenia a informáciu, či je osadenie stožiara v rozpočte na r. 2015. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 60/2: doplniť informácie. 
Z: ODKaS T: do 24. 3. 2015 

 
3.7. Komisia sa zaoberala žiadosťou Trnavskej teplárenskej, a.s., o súhlas s rekonštrukciou 
horúcovodných rozvodov Na hlinách. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s požitím pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 
5311/1, 5312/1, 5312/8, 5312/31 v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou stavebným 
úradom a so zriadením bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v zmysle §14 ods. 
1. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom, v štátnom vlastníctve, ktorý bol 
mestu zverený, s podmienkou pripokládky chráničiek pre potreby optickej siete TOMNET. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 61/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM T: ihneď, do MZ 4/2015 
 
3.8. Komisia sa zaoberala žiadosťou Trnavskej teplárenskej, a.s., o súhlas s rekonštrukciou 
horúcovodných rozvodov na Ul. Spartakovská. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s požitím pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 
5671/6, 5671/52, 5671/92, 5671/98,5671/100 v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou 
stavebným úradom a so zriadením bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena 
v zmysle §14 ods. 1. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom, v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený.  
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 62/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM T: ihneď, do MZ 4/2015 
 
3.9. Komisia sa zaoberala žiadosťou Trnavskej teplárenskej, a.s., o súhlas s rekonštrukciou 
horúcovodných rozvodov na Ul. Saleziánska. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s požitím pozemkov v k. ú. Trnava v súlade 
s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou stavebným úradom a so zriadením bezodplatného 
časovo neobmedzeného vecného bremena v zmysle §14 ods. 1. Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta a majetkom, v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, s podmienkou 
pripokládky chráničiek pre potreby optickej siete TOMNET. 
Trnavská teplárenská by mala po realizácii rozvodov opraviť komunikáciu v polovičnom profile. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 63/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM T: ihneď, do MZ 4/2015 
 
3.10. Komisia sa zaoberala žiadosťou SWAN, a.s., o súhlas s umiestnením optickej telekomunikačnej 
siete na Ul. Š. Moyzesa. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s požitím pozemkov v k. ú. Trnava parc. reg. 
E č. 1870/74 a parc. reg. C č. 8767/13 v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou 
stavebným úradom a so zriadením vecného bremena v zmysle §14 ods. 5. Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta a majetkom, v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, 
s podmienkou pripokládky chráničiek pre potreby optickej siete TOMNET. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 64/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM T: ihneď, do MZ 4/2015 
 
3.11. Komisia sa zaoberala žiadosťou PRODEX, Rusovská cesta 16, Bratislava, za ŽSR, o súhlas 
s umiestnením informačného systému IDS Bratislavského kraja na pozemkoch mesta pri železničnej 
stanici. 
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- Komisia odporúča predsedovi komisie rokovať o možnosti umiestnenia siete informačného 
systému so ŽSR. Je potrebné pripraviť informáciu o zámene pozemkov medzi Mestom Trnava a ŽSR. 
Hlasovanie: 8/0/1 
Úloha č. 65/2: pozvať na rokovanie. 
Z: sekretár, OPaM T: ihneď 
 
3.12. Komisia sa zaoberala umiestnením prekládky VN kábla na okružnej križovatke Bratislavská - 
Strojárenská. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s požitím pozemkov v k. ú. Trnava parc. reg. 
C č. 9076/29 v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou stavebným úradom a so zriadením 
bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v zmysle §14  Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta a majetkom, v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 66/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM T: ihneď, do MZ 4/2015 
 
3.13. Komisia stiahla z rokovania žiadosť ZEAINVENT TRNAVA, s.r.o., ŠM Farský mlyn, Trnava 
a požaduje doplnenie informácie, kto je vlastníkom susedných pozemkov a preverenie v teréne 
oplotenia pozemku.  
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 67/2: preveriť a pripraviť informáciu. 
Z: OPaM T:do MK 24. 3. 2015 
 
3.14. Komisia sa zaoberala žiadosťou Farma Fresh Slovakia, s.r.o, Seredská 247/4012, Trnava, 
o súhlas s umiestnením stavby na pozemkoch v Trnave – Modranke. 
- Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť s použitím častí pozemkov v k. 
ú. Modranka parc. č. 432/1 s výmerou asi 389 m

2 
a parc. č. 80/2 s výmerou asi 100 m

2 
(upresní sa 

porealizačným zameraním) na vybudovanie časti komunikácie, parkovacích miest a zelene a následne 
po ich kolaudácii s odkúpením do majetku Mesta Trnava za cenu 1 euro. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s opravou časti miestnej komunikácie 
Topoľová tak, aby bol zabezpečený prístup do jestvujúcej záhradkovej osady v prípade, ak táto časť 
komunikácie je v majetku mesta. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 68/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
3.15. Komisia sa zaoberala žiadosťou Mina Livsmedel, s.r.o., Radlinského 1, Trnava, o súhlas 
s vybudovaním automatického parkovacieho systému  pri obchodnom centre Olympia. 
- Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s predloženým návrhom z dôvodu, že platné 
VZN č. 400 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava 
nepripúšťa umiestnenie takéhoto zariadenia na pozemku mesta a výber parkovného súkromnou 
spoločnosťou. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 69/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
3.16. Komisia stiahla z rokovania žiadosť Štefánie Eckerovej, Kollárova 33, Trnava o predaj 
nebytového priestoru na Ul. Kollárova 33.  
- Komisia odporúča oznámiť žiadateľke postup pri predaji nebytových priestorov a cenu v zmysle 
VZN č. 352. 
Úloha č. 70/2: oznámiť stanovisko žiadateľke. 
Z: OPaM T: ihneď 
 
3.17.  Komisia sa zaoberala žiadosťou T-PRESS, s.r.o, Vajanského 18, Trnava, o výmenu stánku 
v súvislosti s realizáciou revitalizácie parku pri Bernolákovom sade. 
- Komisia odporúča mestskej rade súhlasiť s výmenou jestvujúceho stánku za nový v súlade so 
schváleným projektom. Farebnú úpravu stánku je potrebné konzultovať s OÚRaK MsÚ. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 71/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MR. 
Z: sekretár, OPaM T: ihneď, do MR 3/2015 
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3.18. Komisia sa zaoberala žiadosťou Baseballového klubu Angels Trnava, Botanická 14, Trnava, 
o darovanie vyradených obytných kontajnerov. 
- Komisia odporúča primátorovi mesta súhlasiť s darovaním 4 ks vyradených obytných kontajnerov 
za cenu odvozu zo skládky. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 72/2: pripraviť darovaciu zmluvu. 
Z: OPaM T: ihneď 
 
3.19. Komisia sa zaoberala žiadosťou Slovak Telekom, a.s., o kúpu časti pozemku na umiestnenie 
skrinky telekomunikačnej technológie. 
- Komisia neodporúča predať ani prenajať časť pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 5671/92 s výmerou 7 
m

2
. Komisia odporúča, aby bolo predmetné zariadenie umiestnené vnútri niektorého z objektov vo 

vlastníctve mesta napr. v objekte malometrážnych bytov alebo mestskej polikliniky. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 73/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
3.20.  Komisia sa zaoberala žiadosťou Pavla Šujana, Ružindol 353, ako nájomcu nebytových 
priestorov na Hlavnej 5 o prevod nájmu na Milana Schlosera, V. Clementisa 64, Trnava a doloženým 
stanoviskom TT-KOMFORT, s.r.o. 
- Komisia odporúča mestskej rade súhlasiť s prevodom nájmu na Milana Schlosera za rovnakých 
podmienok, ako mal Pavol Šulan, cena nájmu v zmysle platného VZN. 
Hlasovanie: 7/0/2 
Úloha č. 74/2: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MR. 
Z: sekretár, TT-KOMFORT, s.r.o. T: ihneď, do MR 3/2015 
 
3.21. Komisia zobrala na vedomie informáciu spracovanú TT-KOMFORT, s.r.o., o voľných nebytových 
priestoroch. 
 
3.22. Komisii bol predložená prostredníctvom Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
žiadosť Asociácie športových klubov SLÁVIA Trnava (AŠK) o výpožičku priestorov sociálno-
prevádzkovej budovy. 
- Komisia odporúča mestskej rade súhlasiť s výpožičkou sociálno-prevádzkovej budovy AŠK na účel 
prevádzkovania občerstvenia a zároveň komisia odporúča súhlasiť s prenájmom ďalšiemu subjektu, 
ale s podmienkou, že uhradené nájomné bude použité na údržbu a prevádzku športového areálu 
Slávia. Komisia požaduje, aby sa v zariadení nepodával tvrdý alkohol.  
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 75/2: oznámiť stanovisko SKaŠZ, spracovať do MR. 
Z: sekretár, SKaŠZ T: ihneď, do MR 3/2015 
 

4. Rôzne 
 
4. 1. Ing. Butko sa zaujímal o priebeh rokovaní s p. Jozefom Svátkom vo veci budovania aquaparku. 
- Ing. Pekarčík komisiu informoval o rokovaní s Jozefom Svátekom a oznámil že , keď sa na rokovaní 

dospeje k návrhu riešenia, bude komisiu informovať. 
- Ing. Butko požaduje, aby na rokovanie majetkovej komisie bola predložená informácia, koľko mesto 

doplácalo na bazén Castiglione, Zátvor a Kamenný mlyn za obdobie 10 rokov. 
Úloha č. 76/2: pripraviť informáciu o nákladoch na bazény.  
Z: SKaŠZ T: do MK 24. 3. 2015 
 

 

5. Ukončenie 
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť. 
 
Zapísala: Ing. Jarmila Jágriková – sekretárka majetkovej komisie   
 
Overil: Mgr. Tibor Pekarčík - predseda majetkovej komisie   


