
Z Á P I S N I C A  
z 8. zasadnutia majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava konaného dňa 13. 10. 2015 
 

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

1. Otvorenie 
Prítomných privítal predseda komisie – Mgr. Tibor Pekarčík, ospravedlnil neprítomnosť Ing. 
Bošnáka a Juraja Fuzáka a neskorší príchod Mgr. Ing. Galbavého a dal schváliť program 
zasadnutia.  
Hlasovanie: 6/0/0 
 

2. Ku kontrole úloh  

 

2.1. Komisia zobrala na vedomie, že primátor mesta JUDr. Bročka, LL.M., rokoval s Ing. 
Ľubomírom Bielikom, riaditeľom Strediska hospodárenia s majetkom ŽSR.  
Podľa znaleckého posudku č. 236/2015 vypracovaného Ing. Antonom Fuzákom všeobecná 
hodnota práv a závad (vecného bremena) na dotknutých pozemkoch vo vlastníctve ŽSR pod 
cyklochodníkom na Ul. T. Vansovej, Kamennej ceste je 8 900 eur t. j. 22,70 eur/m2. Nájomné 
ohodnotil znalec na 455 eur ročne t. j 1,16 eura/m2/rok. 
ŽSR – Stredisko hospodárenia s majetkom postúpi kópiu znaleckého posudku na odbor stratégie, 
ktorý stanovuje ceny, posúdia ceny podľa svojej metodiky a následne mestu pošlú návrh. 
K zámene pozemkov sa mesto Trnava a ŽSR vyjadria do marca 2016. 
 

2.2. Komisia sa vrátila k možnostiam riešenia dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti Radlinského 8. 
Komisia odporúča pripraviť návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) 
na dlhodobý prenájom na účel využitia, ktorý je v súlade s územným plánom. 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 259/8: spracovať návrh OVS s využitím elektronickej aukcie. 
Z: OPaM T: do 1. 12. 2015 
  
2.3. A) Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť podmienky OVS na predaj 
nehnuteľnosti Halenárska 16 za cenu 601 000 eur. Záloha: 19 000 eur.  
Termín vyhodnotenia 1. kola OVS – 15. 12. 2015 pred zasadnutím MZ. Ak bude predložená viac 
ako 1 ponuka, bude OVS pokračovať elektronickou aukciou. 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 260/8: spracovať návrh OVS do MZ. 
Z: OPaM T: do MZ 15. 12. 2015 
 
B)  Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť podmienky OVS na predaj nehnuteľnosti 
Hviezdoslavova 6 za cenu 230 000 eur. Záloha: 7000 eur. 
Termín vyhodnotenia 1. kola OVS – 15. 12. 2015 pred zasadnutím MZ. Ak bude predložená viac 
ako 1 ponuka, bude OVS pokračovať elektronickou aukciou. 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 261/8: spracovať návrh OVS do MZ. 
Z: OPaM T: do MZ 15. 12. 2015 
 
2.4. Komisia stiahla materiál na predaj pozemkov na Ul. Dohnányho formou OVS z rokovania s 
tým, že sa ním bude zaoberať na budúcom zasadnutí. Komisia prerokovala možnosť zriadenia 
spoplatneného parkoviska na týchto pozemkoch. Zároveň odporúča, aby predseda komisie najskôr 
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rokoval so zástupcami nemocnice vo veci prístupu na pozemok mesta, kde je parkovisko 
naplánované.  
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 262/8: rokovať s nemocnicou. 
Z: predseda MK T: do 1. 12. 2015 
 
2.5. Komisii bol predložený návrh novely VZN č. 90 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s 
informatívnym, reklamným a komerčným obsahom. Komisia odporúča spracovať návrh na 
rokovanie MZ 15. 12. 2015. Pred spracovaním materiálu do MZ je potrebné preveriť umiestnenie 
výlepových plôch, ktoré budú spresnené v čl. 5.   
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 263/8: spracovať návrh novely VZN č.90 do MZ. 
Z: OPaM T: do MZ 15. 12. 2015 
 
Mestské výlepové plochy sú betónové valce s obvodom 3,9 m a výškou 2,1 m teda s plochou 
8,19 m2. Nie sú pevne spojené so zemou, a preto neboli riešené stavebným úradom. V zmysle 
novely stavebného zákona od 2. 1. 2015 podliehajú stavebnému konaniu aj reklamné stavby s 
informačnou plochou nad 3 m2.  
Komisia odporúča doriešiť na stavebnom úrade stavebné povolenie na všetky tieto výlepové -
reklamné plochy. 
Úloha č. 264/8: požiadať OSaŽP o stavebné povolenie. 
Z: OPaM T: do 15. 12. 2015 
 
Komisia bol predložený návrh na prenájom výlepových plôch a pozemkov pod nimi formou OVS. 
Komisia odporúča, aby jestvujúce výlepové plochy boli nahradené novými, ktoré by po odstránení 
pôvodných umiestnila spoločnosť, ktorá by vyhrala OVS.  
Minimálne ročné nájomné za 1 ks výlepovej plochy vo vlastníctve mesta by bolo 50 eur/rok. 
Doba nájmu – na neurčito. 
Skončenie nájmu – doplniť aj výpoveďou so 6-mesačnou výpovednou lehotou bez uvedenia 
dôvodu.  
Plocha na každej výlepovej ploche, ktorá bude bezplatne poskytnutá mestu Trnava musí byť 
minimálne 30 % celkovej plochy. 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 265/8: spracovať návrh OVS do MZ. 
Z: OPaM T: do MZ 2016 
 
2.6. Komisia sa zaoberala doplnenou žiadosťou Emila a Emílie Dohnalových o súhlas s 
umiestnením kanalizačnej a vodovodnej prípojky vrátane šachty na Ul. J.G. Tajovského v Trnave. 
Komisia odporúča primátorovi súhlasiť s umiestnením kanalizačnej a vodovodnej prípojky a šachty 
na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 1635/75 a 1635/66 a so zriadením 
odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech vlastníka šachty za odplatu 
481,61 eura. 
S umiestnením vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/75 
majetková komisia súhlasí len s podmienkou, že trasovanie bude prispôsobené jesennej výsadbe 
stromov, ktorú bude v priebehu novembra v dotknutom území realizovať mesto Trnava.   
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 266/8: oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
2.7. Komisia sa zaoberala žiadosťou Trnava Tourism o výpožičku kancelárskych priestorov vrátane 
kancelárskeho nábytku. 
Komisia zvažovala viaceré možnosti a ako najvhodnejšie priestory pre účel Trnava Tourism 
odporúča dať do výpožičky voľné nebytové priestory na Hospodárskej 33. Predmetom výpožičky 
bude aj kancelársky nábytok, ktorý doteraz spol. Trnava Tourism užíva.  
Hlasovanie: 6/0/0 
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Úloha č. 267/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
2.8. Komisia sa zaoberala opätovnou žiadosťou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
Limbová 6, Trnava, o výpožičku pozemku, pod budovou v ich vlastníctve. 
Komisia hlasovala o odporúčaní mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku v k. ú. 
Trnava parc. č. 8399/133 s výmerou 531 m2 na dobu neurčitú za cenu 1,101 eura/m2. 
Hlasovanie: 3/0/4 
Komisia hlasovala o odporúčaní mestskému zastupiteľstvu schváliť výpožičku pozemku v k. ú. 
Trnava parc. č. 8399/133 s výmerou 531 m2 na dobu neurčitú. 
Hlasovanie: 4/1/2 
Úloha č. 268/8: oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár T: ihneď 

 
2.9. Komisiu informoval Mgr. Pekarčík, že 12. 10. 2015 rokoval s Michalom Benedikom – 
splnomocneným zástupcom Mgr. Mariána Molnára a Mgr. Mariánom Molnárom – vlastníkom 
pozemkov pri južnej komunikácii.  
Mgr. Molnár nesúhlasil s navrhnutou cenou za odkúpenie pozemkov 27,36 eura/m2 ani s cenou 
35,04 eura/m2  ale požaduje 45,10 eura/m2  a spätnú úhradu nájomného 13,02 eura/m2/rok. 
Komisia odporúča ponúknuť za odkúpenia cenu 35,04 eura/m2  a spätnú úhradu nájomného 3,82 
eura/m2/rok 3 roky spätne. 
Hlasovanie: 6/0/1 
Úloha č. 269/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
2.10.  Komisiu informoval Mgr. Pekarčík o rokovaní so zástupcami SPP – distribúcia, a.s., vo veci 
odplaty za zrušenie prípojky na Rybníkovej 8. 
-SPP - distribúcia, a.s., zaslala dohodu na zrušenie prípojky za odplatu 25,18 eura. 
Komisia odporúča, aby spol. TT-KOMFORT, s.r.o., predloženú dohodu podpísala.  
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 270/8: podpísať dohodu s SPP. 
Z: TT-KOMFORT,s.r.o. T: ihneď 
 

2.11. Komisia sa zaoberala nesúhlasným stanoviskom Ing. Krampla, k odovzdaniu sadových úprav 
v lokalite IBV Za traťou III B, Trnava, do majetku mesta za cenu 1 euro za každý stavebný objekt 
a parcelu. 
Komisia trvá na svojom pôvodnom stanovisku z 16.9.2015 a odporúča mestskému zastupiteľstvu 
súhlasiť s použitím častí pozemkov v k. ú. Trnava a s prevzatím komunikácií, verejného osvetlenia 
a sadových úprav po ich realizácii v súlade s projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom 
konaní, do majetku mesta za cenu 1 euro za každý objekt a parcelu. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 271/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
3. Nové žiadosti 

 
3.1.Komisii sa zaoberala žiadosťou Dušana Kutáleka, o odkúpenie časti pozemku pri garáži na Ul. 
Oblúkova. 
Komisia neodporúča predaj časti pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 5447/1 ale odporúča súhlasiť, aby 
žiadateľ na vlastné náklady vykonal izolačné práce na objekte uložením zvislej fólie a uvedením 
pozemku do pôvodného stavu. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 272/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár T: ihneď 
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3.2.Komisii bola osobne prezentovať svoju opätovnú žiadosť o odkúpenie nebytových priestorov na 
Ul. K. Mahra 3 nájomkyňa časti týchto nebytových priestorov - Mgr. Angelika Čečotková. 
- Komisia neodporúča odpredaj predmetných nebytových priestorov a odporúča rokovať s Mgr. 
Čečotkovou o investovaní do nehnuteľnosti a zápočte s nájomným. 
Hlasovanie o odpredaji: 0/3/4 
Úloha č. 273/8: rokovať s Mgr. Čečotkovou. 
Z: OPaM T: do 1.12.2015 
 
3.3. Komisia sa zaoberala žiadosťou Ing. Romana Šimončiča, o odpredaj detskej preliezky - 
zemegule. 
- Komisia odporúča primátorovi mesta súhlasiť s odpredajom detskej preliezky za ponúknutú cenu 
30 eur. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 274/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi, pripraviť súhlas primátora. 
Z: OPaM T:ihneď 
 
3.4. Komisia sa zaoberala žiadosťou Tibora Haladu, o zmenu nájomcu pozemku pod predajným 
stánkom na Ul. Staničná. 
- Komisia odporúča mestskej rade schváliť prevod nájmu časti pozemku v k. ú. Trnava  parc. č. 
8720/1 na novú vlastníčku predajného stánku – Annu Csajanovú. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 275/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
3.5. Komisia sa zaoberala žiadosťou OZ – Obraz pre nádej, o výpožičku nebytových priestorov 
v Trnave na Ul. K. Čulena. 
- Komisia k svojmu rozhodovaciemu procesu požaduje, aby zástupcovia OZ – Obraz pre nádej prišli 
na rokovanie majetkovej komisie prezentovať svoju činnosť. 
Hlasovanie: 6/0/1 
Úloha č. 276/8: pozvať žiadateľov na rokovanie komisie.  
Z: sekretár T: do 1. 12. 2015 
 
3.6. Komisia sa zaoberala žiadosťou Golf Trnava, s.r.o., o výpožičku pozemkov na rozšírenie 
golfového klubu smerom k Parnej.  
- Komisia odporúča, aby žiadateľ rokoval s OÚRaK o tom, ako rozšíriť tréningovú plochu pre golf, 
tak aby vybudovanie tréningovej akadémie nebolo v rozpore s územným plánom. 
Hlasovanie: 6/0/1 
Úloha č. 277/8: rokovať so žiadateľom. 
Z: OÚRaK MsÚ T: do 1. 12. 2015 
 
3.7. Komisia sa zaoberala žiadosťou TENNIS INVEST, s. r. o., Trnava, o súhlas s umiestnením 
elektroenergetického kábla a kioskovej trafostanice realizovaných v rámci stavby „Tenisová 
akadémia EMPIRE“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta a s odpredajom časti pozemku pod 
kioskovou trafostanicou, príp. zriadením vecného bremena v prospech vlastníka trafostanice. 
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava: 
a) súhlasiť s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava parc. č. 35404, 3540/34, 

3540/39, 3540/41, 3540/42 a 3547/1 na uloženie elektroenergetického kábla a so zriadením 
odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. spočívajúce v povinnosti mesta 
Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie elektroenergetického kábla a s tým súvisiacich 
užívateľských práv. Odplata za zriadenie vecného bremena, ktorú uhradí spoločnosť  TENNIS 
INVEST, s. r. o., je pri dĺžke elektroenergetického kábla 300 m - 507 eur, 

b) schváliť priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. 
ú. Trnava parc. č. 3540/39 s výmerou asi 18 m2 na vybudovanie kioskovej trafostanice za cenu 
83 eur/m2 spoločnosti TENNIS INVEST, s. r. o.  
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Hlasovanie: 6/0/1 
Úloha č. 278/8: oznámiť stanovisko žiadateľom, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM T: ihneď, do MZ 10.11.2015 
 
3.8. Komisii boli predložené 3 žiadosti spol. AQUA - RELAX, s. r.o. 
A) o súhlas s umiestnením elektroenergetického kábla VN  
B) o súhlas s umiestnením parkoviska,  
C) o súhlas s umiestnením časti chodníka a spevnenej plochy realizovaných v rámci stavby „RELAX 
CENTRUM TRNAVA“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava parc. č. 3547/1, 3547/3 
a 3546/1 na Ul. Rybníková. 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava: 
A)súhlasiť s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava parc. č. 3547/1 
a 3547/3 na uloženie elektroenergetického kábla a so zriadením odplatného, časovo 
neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. spočívajúce v povinnosti mesta Trnava 
strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie elektroenergetického kábla a s tým súvisiacich 
užívateľských práv. Odplata za zriadenie vecného bremena, ktorú uhradí spoločnosť 
AQUA-RELAX, s. r. o., je pri dĺžke elektroenergetického kábla 48 m 202,80 eura. 
Hlasovanie: 7/0/0 

B) súhlasiť s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava parc. č. 3547/34 
na vybudovanie parkoviska a s jeho odkúpením po kolaudácii do majetku mesta za 1 euro.  
C) súhlasiť s použitím častí pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava parc. č. 3547/3 
a 3546/1 na vybudovanie časti chodníka a spevnenej plochy a s ich odkúpením po 
kolaudácii do majetku mesta za 1 euro.  
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 279/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM T: ihneď, do MZ 10.11.2015 
 
3.9. Komisia sa zaoberala žiadosťami Slovenskej autobusovej dopravy, a. s., o súhlas s 
umiestnením meradla spotreby elektrickej energie a o výpožičku časti pozemku na Hospodárskej ul. 
na umiestnenie svetelnej informačnej tabule. 
Komisia odporúča Mestskej rade mesta Trnava schváliť výpožičku časti pozemku:  
a) parc. č. 856/1 s výmerou 1 m2 na umiestnenie skrinky merania spotreby el. energie, 
b) parc. č. 883/1 s výmerou 1 m2 na umiestnenie svetelnej informačnej tabule. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 280/8: oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
3.10. Komisia sa zaoberala žiadosťou MEZON Services, s.r.o., o súhlas s umiestnením 6 ks pätiek 
balkónov o rozmere asi 0,6 m x 0,5 m na časti pozemku parc. č. 2535/1 vo vlastníctve mesta. 
Majetková komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť s použitím časti 
pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 2535/1 s výmerou asi 2 m2 na umiestnenie 6 ks pätiek lógií 
realizovaných v rámci stavby „Výstavba – prístavba nových predsadených montovaných 
železobetónových lódžií EKONORM-SK k bytovému domu HOSPODÁRSKA 90, TRNAVA“ a so 
zriadením bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech každodobých 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 3618, zapísanom na LV č. 7402, 
situovanom na pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 2533 na Ulici Hospodárska č. 90, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku umiestnenie pätiek lógií a s tým súvisiacich 
užívateľských práv. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 281/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM T: ihneď, do MZ10/2015 
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3.11. Komisia sa zaoberala žiadosťou Ing. Rastislava Beňa, PhD., o povolenie oplotenia bytového 
domu Na hlinách 31 A až E. 
Komisia neodporúča súhlasiť s povolením oplotenia bytového domu Na hlinách 31 A až E. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 282/8: oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
3.12. Komisia sa zaoberala návrhom na prenájom nebytových priestorov v objektoch a v iných 
nebytových objektoch (výmenníkové stanice) spoločnosťou TT-KOMFORT, s.r.o., na rok 2016.  
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom 26 priestorov za celkové ročné 
nájomné v zmysle VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta Trnava t. j. 97 268,71 eura. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 283/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM T: ihneď, do MZ 11.10.2015 
 
3.13. Komisia sa zaoberala oznámením LIANTI, s.r.o., o predaji pozemku aj so všetkými právami 
stavebníkovi na stavbu „Bytový dom Bottova, Trnava, I. a II. etapa - spol. Bottova, s.r.o.  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prechod práv a povinností zo spol. LIANTI, 
s.r.o. na Bottova,s.r.o. Po kolaudácii parkoviska a časti komunikácie bude uzatvorená kúpna zmluva 
s Bottova, s.r.o.  
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 284/8: oznámiť stanovisko žiadateľom, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM T: ihneď, do MZ 11.10.2015 
 
3.14. Materiál bol stiahnutý z programu. Informácia o neusporiadaných pozemkoch pod miestnymi 
komunikáciami bude predložená na ďalšie zasadnutie majetkovej komisie. 
 
3.15. Komisii bol predložený materiál k rekonštrukcii nebytových priestorov v pôvodnom objekte 
v TTIP nájomcom .A.S.A. Trnava, s. r. o. 
Komisia predbežne odporúča pripraviť projekt rekonštrukcie a postup realizovať v zmysle §11 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 285/8: oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
3.16. Komisia sa zaoberala žiadosťou spoločnosti Peikko Slovakia s.r.o., o povolenie stavebných 
úprav v nebytových priestoroch (objekt SO 02 – Pavilón výrobných buniek) v TTIP – Trnava 
Industrial Park. 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so stavebnými úpravami na náklady 
žiadateľa. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 286/8: oznámiť stanovisko žiadateľom, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPPaIP T: ihneď, do MZ 10.11.2015 
 
3.17. Komisii bol predložený materiál k priamemu prenájmu nebytových priestorov v Pavilóne 
výrobných buniek (objekt SO 02, 2.NP) nachádzajúcich sa v areáli TTIP – Trnava Industrial Park na 
Priemyselnej ulici č.5 v Trnave s celkovou výmerou 88,88 m²  nájomcovi – spoločnosti SEITEQ 
s.r.o., Galvaniho 7/D, Bratislava. 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s prenájmom nebytových priestorov za cenu 
v zmysle VZN č. 241 teda spolu za 3 719,34 eura. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 287/8: oznámiť stanovisko žiadateľom, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM  T: ihneď, do MZ 10.11.2015 
3.18. Materiál bol stiahnutý z programu, žiadateľ nepredložil potrebné náležitosti. 
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3.19. Komisia sa zaoberala žiadosťou spoločnosti Second Life Care k.s. o prenájom nebytových 
priestorov (objekt SO 02 – Pavilón výrobných buniek) v TTIP – Trnava Industrial Park. 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom nebytových priestorov  spoločnosti 
Second Life Care k.s.  
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 288/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM  T: ihneď, do MZ 10.11.2015 
 
3.20. Komisii bol predložený návrh na poskytnutie náhradného pozemku za vyvlastňovaný pozemok 
parc. č. 4021/596 vo vlastníctve Jozefa a Kataríny Grochálových.  
Komisia neodporúča súhlasiť s poskytnutím náhradného pozemku za vyvlastňovaný pozemok parc. 
č. 4021/596 vo vlastníctve Jozefa a Kataríny Grochálových. 
Komisia odporúča, aby bola poskytnutá finančná náhrada. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 289/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár T: ihneď 
 
5. Ukončenie 
 
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
Zapísala: Ing. Jarmila Jágriková – sekretárka majetkovej komisie   
 
 
 
Overil: Mgr. Tibor Pekarčík - predseda majetkovej komisie   


