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 Mestská rada mesta Trnava na zasadaní 3. novembra 2014 odporučila úpravy 
v programe rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa týkajú číslovania materiálov :  
 
a/ Materiál - Úprava výšky nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici 
Hviezdoslavova 3  (Tibor Vrábel - SEZAM)  
prerokovať v rámci bodu „4. Majetkové záležitosti“ pod č. 4.27, 
 
b/ Materiál - Návrh na zrušenie predkupného práva na pozemok parc. č.  3547/49 na 
Rybníkovej ulici (Trnavská univerzita so sídlom v Trnave) 
prerokovať v rámci bodu „4. Majetkové záležitosti“ pod č. 4.28. 
 
 
 
 
Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani 
z nehnuteľností v znení VZN č.  407 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN 
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216. 
 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 21.10.2014 do 31.10.2014. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok bola doručená so spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
Materiál č. 1.2 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 409 
o miestnych daniach 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN 
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216. 
 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 21.10.2014 do 31.10.2014. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok bola doručená so spoločným spravodajcom. 
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Materiál č. 1.3 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení 
VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č.  380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402, VZN č. 404, 
VZN č. 415, VZN č. 422, VZN č. 433 a VZN č. 434 o Územnom pláne mesta Trnava 
a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

Spravodajca MR: PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN 
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216. 
 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 20.10.2014 do 30.10.2014. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok bola doručená so spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 1.4 
Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 93 o zásadách používania mestských 
symbolov v znení VZN č. 321 

Spravodajca MR: Ing. Augustín Hambálek 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
Materiál č. 1.5 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 93 
o zásadách používania mestských symbolov v znení VZN č. 321 

Spravodajca MR: Ing. Augustín Hambálek 
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN 
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216. 
 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 20.10.2014 do 30.10.2014. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok bola doručená so spoločným spravodajcom. 
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Materiál č. 2.1 
Zadanie urbanistickej štúdie IBV Pekné pole VI - schválenie 

Spravodajca MR: PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 3.1 
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2015 a viacročný rozpočet na rok 2016 - 2017 

Spravodajca MR: Ing. Kvetoslava Tibenská 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Poznámka: 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta a k úverovej a splátkovej 
zaťaženosti mesta bolo doručené so spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 4 
Majetkové záležitosti 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 
 
Č. 4.1 
Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na  ulici Študentská 29 z fyzickej osoby 
Ľudovít Lisko – HOSTINEC „SAIGON“  na právnickú osobu SAIGON PUB s.r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 4.2 
Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Hospodárska 32 z nájomcu 
Ivona Rakovická na nového nájomcu Zuzana Belková – Salón Zuzana 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 4.3 
Prevod nájmu nebytových priestorov  v objekte na  ulici Trojičné námestie 11 
z pôvodného nájomcu Orange Slovensko, a.s. na nového nájomcu GHS Mobile, spol. 
s  r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Č. 4.4 
Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 02 - Pavilón výrobných buniek a objekt 
SO 01C - Skladovo logistický pavilón v TTIP - Trnava Industrial Park - spoločnosti 
COMCO, s.r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s požiadavkou, aby spracovateľ materiálu doplnil situačnú mapu 
prenajímaných nebytových priestorov. 
 
Poznámka: 
Situačná mapka bola doručená so spoločným spravodajcom. 
 
 
 
Č. 4.5 
Predĺženie doby prenájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Hlavná 5 - Prvá 
stavebná sporiteľňa, a.s. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 4.6 
Súhlas s použitím časti pozemku na umiestnenie vodovodného rozvodu a zriadenie 
odplatného vecného bremena (OMV Slovensko, s.r.o. - k. ú. Zeleneč) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov, avšak s požiadavkou o preverenie umiestnenia 
vodovodného rozvodu. 
 
Vyjadrenie Odboru právneho a majetkového MsÚ: 
Podľa vyjadrenia zástupkyne  OMV Slovensko je projektová dokumentácia prepracovaná 
v  zmysle požiadavky majetkovej komisie zo dňa 27.1.2014 a umiestnenie vodovodného 
rozvodu je na hranici ochranného pásma diaľnice.  
 
Poznámka: 
Odbor právny a majetkový MsÚ pripraví do prezentácie výraznejšiu situáciu. 
 
 
 
 
Č. 4.7 
Predaj pozemku na Ulici Sladovnícka v Trnave (Ing. Barbora Čakovská) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 4.8 
Predaj pozemku v Modranke na Ul. Seredská – usporiadanie predzáhradky (Štefan 
Sivák) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Č. 4.9 
Predaj pozemku na Ulici Strmej v Trnave (Peter Tóth a manž. Darina Tóthová) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 4.10 
Predaj pozemkov na Ulici Oblúková v Trnave (Ing. Peter Halada a manž. Karin 
Haladová) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 4.11 
Súhlas s použitím časti pozemku na umiestnenie železobetó- nového kanála 
a zriadenie bezodplatného vecného bremena (Ulica Rázusova - Knižnica J. Fándlyho) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 4.12 
Súhlas s použitím časti pozemku na umiestnenie podesty únikového schodiska 
a  zriadenie bezodplatného vecného bremena (Bytový dom, Ulica Vajanského 18) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 4.13 
Súhlas s použitím častí pozemkov na umiestnenie VN rozvodu na ul. Dolné bašty 
a Ulica Športová a zriadenie odplatného vecného bremena (City – Arena, a. s.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 4.14 
Súhlas s použitím pozemku mesta na umiestnenie kanalizačnej šachty na Ulici 
Tamaškovičova v Trnave (Park Tower, s. r. o.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou úpravou dátumu v návrhu uznesenia v bode „3. Ukladá“ v písm. 
b/) na ...31.01.2015... a prípadnou úpravou textu návrhu uznesenia v súvislosti s odplatou za 
vecné bremeno na zriadenie prípojok. 
  
 Na základe stanoviska spracovateľa materiálu úprava textu návrhu uznesenia nie je 
potrebná. 
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Stanovisko Odboru právneho a majetkového MsÚ: 
Odbor opätovne skontroloval trasu vodovodnej i kanalizačnej prípojky a umiestnenie šachty. 
Na prípojky nie je potrebné v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s  majetkom mesta 
... § 14 odst. 2., písm. a) zriadiť vecné bremeno. V zmysle § 14, odst. 3., písm. e) je vecné 
bremeno zriadené len na kanalizačnú šachtu za odplatu. 
 
 
 
 
Č. 4.15 
Súhlas s prevodom práv a povinností z TOP DEVELOPMENT, a.s., na GREXA, s.r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 4.16 
Majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry pre stavbu „IBV Trnava - Za 
traťou III/B – I. etapa“ (Imrich Gažo) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
Č. 4.17 
Rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľnej veci - objekt na Ulici Hollého 8 v Trnave 
(Adalbertínum)   

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
Č. 4.18 
Prenájom nebytových priestorov v objektoch bytových domov a v iných nebytových 
objektoch (TT-KOMFORT s. r. o., Trnava) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 4.19 
Umiestnenie nových horúcovodných rozvodov na pozemkoch mesta v lokalite Ulice 
Spartakovská v Trnave (Trnavská teplárenská, a.s.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s požiadavkou na spracovateľa materiálu preveriť záležitosť jednorazovej 
odplaty v súvislosti s pripokládkou chráničiek pre potreby optickej siete. 
  
 Na základe požiadavky mestskej rady a zdôvodnenia spracovateľa materiálu sa dopĺňa 
návrh uznesenia nasledovne: 
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a/ v bode „1. Schvaľuje“ sa  na záver ods. za text „osobitnej dohody“ dopĺňa text „a  zriadenia 
odplatného vecného bremena v zmysle bodu 2 tohto uznesenia“. 
 
 
Zdôvodnenie Odboru právneho a majetkového MsÚ: 
V zmysle postupu v § 14 ods. 1. "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený" v znení neskorších doplnkov je 
možné umiestňovať podzemné vedenie rozvodov tepla na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
tak, že na takéto pozemky bude zriadené odplatné, časovo neobmedzené vecné bremeno 
v prospech vlastníka siete  a  v prípade, že to umožní ochranné pásmo rozvodov, aj za 
podmienky umožnenia pripokládky potrebného počtu chráničiek mestu Trnava, prípadne 
inému subjektu, založenému mestom, na základe osobitnej dohody. 
 
 
 
 
Č. 4.20 
Zámena pozemkov a predaj pozemkov na Kočišskom (Marián Kyseľ a Miloš Daniš)  
Usporiadanie duplicitného vlastníctva (Marián Kyseľ, Miloš Daniš, Renáta 
Tomašovičová, Darina Gromová, Dušan Litva) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s požiadavkou na spracovateľa materiálu doplniť grafický náčrt s popisom 
zámeny pozemkov. 
 
Poznámka: 
Spracovateľ materiálu prepracoval a spresnil mapku, v ktorej sú vyznačené hranice cintorína, 
pozemky určené na zámenu i pozemky na usporiadanie duplicitného vlastníctva. Mapka 
bude súčasťou prezentácie a zároveň bola zaslaná všetkým poslancom MZ. 
 
 
 
 
Č. 4.21 
Predaj pozemku v Modranke (Ing. Igor Kramár s manželkou) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 4.22 
Informatívna správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila v roku 2014 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 4.23 
Predkupné právo mesta Trnava na pozemok pod garážou na Veternej ulici (Mgr. 
Gabriel   Dőmény) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s pripomienkou, aby chýbajúce stanovisko Majetkovej komisie MZ zabezpečil 
spracovateľ materiálu spôsobom per rollam. 
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Poznámka: 
Stanovisko členov Majetkovej komisie MZ bude odprezentované na rokovaní mestského 
zastupiteľstva spravodajcom.  
 
 
 
 
Č. 4.24 
Započítanie preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov 
v objekte na  ulici Trhová 2 (Diligentia R.C., s.r.o.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
Č. 4.25 
Prevod nájmu Mestského zimného štadióna Trnava, Spartakovská 1/B a kúpaliska 
Kamenný mlyn z fyzickej osoby P. Pejkovič-EKO REKREA na spoločnosť EKO 
REKREA s.r.o. Trnava 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
Č. 4.26 
Predaj pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici v Trnave – návrh kúpnej zmluvy 
(AQUA-RELAX s.r.o., Trnava) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s požiadavkou, aby spracovateľ materiálu doplnil situačnú mapku, na ktorej 
bude vyznačený právny stav a kúpna cena bude doplnená do jednotlivých ustanovení návrhu 
kúpnej zmluvy. 
 
 Na základe požiadavky mestskej rady úprava textu bude nasledovná:  
 

a/ do prílohy č. 1 - návrh kúpnej zmluvy, v článku 6.2 sa za výraz "Predávajúcemu 
sumu" dopĺňa výraz "1 234 737,00 eur" 
 
b/  v článku 10.4 sa za výraz "vo výške" dopĺňa výraz ""1 234 737,00 eur". 
 
 
Poznámka: 
Grafické podklady k materiálu v zmysle požiadavky mestskej rady spracoval Odbor 
územného rozvoja a koncepcií boli doručené so spoločným spravodajcom a budú aj 
odprezentované na zasadaní mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
Č.  4.27 
Úprava výšky nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Hviezdoslavova 3  (Tibor 
Vrábel - SEZAM) 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
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 Č. 4.28 
Návrh na zrušenie predkupného práva na pozemok parc. č.  3547/49 na Rybníkovej 
ulici (Trnavská univerzita so sídlom v Trnave) 

  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s pripomienkou, aby chýbajúce stanovisko Majetkovej komisie MZ zabezpečil 
spracovateľ materiálu spôsobom per rollam. 
 
Poznámka: 
Stanovisko členov Majetkovej komisie MZ bude odprezentované na rokovaní mestského 
zastupiteľstva spravodajcom.  
 
 
 
 
Materiál č. 5.1 
Predaj bytov 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou pripomienkou a to v návrhu uznesenia v časti „1. Schvaľuje“ 
v bode 3/ uviesť, že ide o predaj ...1-izbového bytu č. 22...  
 
 
 
Materiál č. 6.1 
Informatívna správa o stave prípravy mesta Trnava na nové programové obdobie 2014 
- 2020 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou pripomienkou, na str. 22/6/1/4 v 6. ods. „Udržateľný mestský 
rozvoj“ doplniť obec ...Hrnčiarovce nad Parnou... 
 
 
 
 
Materiál č. 7.1 
Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 
22.08.2014 do 23.10.2014 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou pripomienkou, čo sa týka číslovania kontrol. Podľa informácií 
spracovateľa materiálu „Kontrola č. 22/2014“ bola uskutočnená v predchádzajúcom období 
a informácia o nej bola poskytnutá v rámci materiálu MZ č. 10.1. na rokovaní 9.9.2014. 
 
 
 
Materiál č. 7.2 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2015 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 
 
        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Materiál č. 8.1 
Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov „TRNAVSKÁ BRÁNA 
2014“ 

Spravodajca MR: Ing. Blažena Královičová 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou úpravou textu v strede str. 22-8/1/6 ...zakázanej lásky medzi 
gádžovkou a cigánom... . 
 
 
 
 
Materiál č. 9.1 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 
termín plnenia je v intervale od 19.08.2014 do 20.10.2014 

Spravodajca MR: Ing. Blažena Královičová 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s doplnením návrhu uznesenia v časti 2. Schvaľuje :  
 
a11) 

Predkladá: Odbor  právny a majetkový 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 564/2013, 650/2013, 729/2014, 783/2014, 873/2014   
 

Názov uznesenia K predaju pozemku a zriadenie vecného bremena pre 
Západoslovenskú distribučnú, a. s., Čulenova 6, Bratislava na Ul. 
Halenárskej v Trnave 

Navrhovaná zmena: V bode 3. text „zapísaných na Mesto Trnava na LV č. 5000 v k. ú. 
Trnava - p. č. 590/3 a 577, na uloženie elektrických káblov NN a VN 
–  s celkovou dĺžkou 158 m podľa geometrického plánu č. 57/2012 
a č. 106/2012“ nahradiť textom „vo vlastníctve mesta  v k. ú. Trnava 
zapísaných na LV č. 5000 ako parc. reg. „C“ č. 577/4, 590/3, 640/9 
a na LV č. 11228 ako parc. reg. „E“ č. 747/21 na uloženie 
elektrických káblov NN a VN s celkovou dĺžkou 118 m podľa 
geometrických plánov č. 263/2014 a 264/2014 za odplatu 500 eur“.  

Dôvod zmeny: Odpredajom pozemkov v danej lokalite spoločnosti HV- Centrum, s. 
r. o. v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemku sa 
zmenili niektoré parcelné čísla pozemkov, cez ktoré je situovaný 
rozvod VN a NN. Investor zabezpečil na základe tejto skutočnosti 
prepracovanie geometrických plánov na vyznačenie vecného 
bremena, preto je nutné zosúladiť uznesenie s údajmi uvedenými  
v predmetných geometrických plánoch.      

 
a12) 

Predkladá: Odbor právny a majetkový, úsek právny 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 722/2014 

Názov uznesenia K predaju pozemku a zriadeniu vecného bremena na chodníku pre 
stavbu čerpacej stanice pohonných hmôt na Špačinskej ceste (TIR 
PETROLEUM, s. r. o.). 
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Navrhovaná zmena: V texte  uznesenia v bode  1, písm. b) sa vypúšťa celý text 
a nahrádza sa novým textom 
„b)  zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného 
bremena na novovybudovanom vjazde z Ulice Sibírska v rámci 
stavby „Samoobslužná kontajnerová čerpacia stanica“, vo 
vlastníctve TIR PETROLEUM, s. r. o., Nitrianska 5, 917 54 Trnava, 
IČO 36246018, na parcele č. 8909/10 vytvorenej geometrickým 
plánom č. 31/2014 zo dňa 22. 8. 2014 z parciel reg. „C“  č.  8909/6 
a 8910/3, zapísané v katastri nehnuteľností v liste vlastníctve mesta 
Trnava č. 5000, v prospech  mesta Trnava, IČO: 36313114, 
spočívajúceho v povinnosti každodobého vlastníka  strpieť prechod 
a prejazd  cez parcelu č. 8909/10  
s podmienkou, že investor stavby uhradí správny poplatok spojený 
s návrhom na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností“  

Dôvod zmeny: Geometrickým plánom č. 31/2014 bola zameraná samoobslužná 
čerpacia stanica a vymedzené vecné bremeno v rozsahu celej 
novovytvorenej parcely 8909/10,  zriadené v prospech mesta 
Trnava. 

 
a13) 

Predkladá: Odbor právny a majetkový, úsek právny 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 804/2014 

Názov uznesenia K zmene výpožičky pozemkov na Ulici Rybníková v Trnave 
(Trnavská univerzita)  

Navrhovaná zmena: V  bode  1, ods. 1.1. uznesenia sa v texte pri štvrtej odrážke za 
slovami „ v k. ú. Trnava“ vypúšťajú slová „na časti pozemkov„ 
a nahrádzajú sa slovami „na pozemkoch“ a za slovami „strpieť 
prechod a prejazd“ sa dáva bodka a slová „vo vyznačenom rozsahu 
a s tým súvisiacich užívateľských práv“ sa vypúšťajú. 

Dôvod zmeny: Geometrickým plánom č. 16/2014 bolo  vymedzené vecné bremeno 
v celej šírke a dĺžke  novovytvorených parciel č.  3547/63, 3547/64, 
8813/5 a 8813/6  zriadené v prospech mesta Trnava a nie len na 
častiach týchto parciel, preto je potrebné zosúladiť text uznesenia 
s geometrickým plánom a textom kúpnej zmluvy. 

 
a14) 

Predkladá: Odbor právny a majetkový, úsek právny 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 609/2013, v znení uznesenia  729/2014, 783/2014 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc. č. 
5671/91 v k.ú Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 
6476 na Ulici Juraja Slottu 33, 34, 35 v Trnave 

Navrhovaná zmena: Pôvodný text  nahradiť novým textom v tomto znení: 
„18. podielu 6813/464913 do podielového spoluvlastníctva, každému 
v ½, vlastníkom bytu č. 18 Ing. Radkovi Trníkovi, nar. 9.1.1970, 
bytom Bohdanovce  nad Trnavou 204 a Ing. Alene Trníkovej, rod. 
Martinovičovej, nar. 1.8.1971, bytom Trnava, Slnečná 50, za cenu 
1,11 eura“... 

Dôvod zmeny: Uznesením MZ č. 609/2013 bol schválený predaj spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku parc. č. 5671/91 v k. ú. Trnava aj vlastníkom 
bytu č. 18 Radkovi a Alene Trníkovej. 
Vzhľadom na skutočnosť, že t.č. ide už o rozvedených bývalých 
manželov, budú spoluvlastnícky podiel nadobúdať nie do 
bezpodielového, ale do podielového spoluvlastníctva, každý v ½. 
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Pôvodný text zmeny v bode „a8“ nahradiť  novým znením: 
 
a8) 

Predkladá: Odbor právny a majetkový 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 798/2014 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc.č. 
5309/8  v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 
6730 na Saleziánskej 42,44, 46, 48  

Navrhovaná zmena: Pôvodný text  nahradiť novým textom v tomto znení: 
„5. .....“Vendelková“ nahradiť ....„Vendleková“...  
„26. opraviť adresu na bytom obaja Rovná 1, Trnava (pri kupujúcom 
vypustiť „bytom Saleziánska 46“) 
„27. ...„Petre Matulovej rod. Matulovej“... nahradiť....„27. ...Petre 
Hrotkovej rod. Matulovej“... 
52.  rodné meno „Monbergerová“ opraviť na „Monsbergerová“  
54.  rodné meno „Michalíková“ opraviť na „Micháliková“ 
58.  opraviť adresu „Saleziánska 44“ na „Saleziánska 42“  
29.  vypúšťa sa text „ Daniel Jobek, rod. Jobek nar. 7.8.1975, r. č. 
7508077346 a manželka Jana Jobeková, rod. Piešťanská, nar. 10. 
10. 1970, r. č. 7060107329, obaja bytom Tehelná 6/B, Trnava“  

Dôvod zmeny: Kupujúci v 29. rade odstupujú od uzatvorenia kúpnej zmluvy 
z dôvodu, že byt predávajú a nový vlastník bytu požiada 
o odkúpenie aj spoluvlastníckeho podielu na pozemku.  
Ostatné zmeny sú opravy administratívnych chýb.  

 
 
 
 


