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(187 - 216) 

U Z N E S E N I A 

 
 zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

volebného obdobia 2014 – 2018, 
konaného 8. septembra 2015 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 
 

187 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č.  448, 
ktorým sa určuje názov ulíc v meste Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 448, ktorým sa určuje názov ulíc v meste Trnava - 
v lokalite mestskej časti sever „Pekná ulica“ 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: do 11.09.2015 
 
b/ zabezpečiť označenie ulíc v zmysle schváleného VZN 
Termín: do 31.10.2015 
 

 
188 

uznesenie 
 

K návrhu na povolenie  spracovania  zmeny  Územného plánu mesta Trnava  
(Aktualizované znenie rok 2009) –  Zmena 03/2015  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nepovoľuje 
spracovanie  zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 03/2015 – IBV Za rybníkom 
v Kamennom mlyne 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľa o nepovolení spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava - 
Zmena 03/2015 – IBV Za rybníkom v Kamennom mlyne 
Termín: 22.09.2015 
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189 
uznesenie 

 
K 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Schvaľuje 
a) 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 
b) Zmeny použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne: 

- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica (vrátane chodníka) vo výške 
198 003,- eur 

- ZŠ a MŠ Spartakovská - optimalizácia tepelného hospodárstva vo výške 31 997,- eur 
c) 3. aktualizáciu rozpočtu príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava 

zriadenej mestom Trnava 
 

 
190 

uznesenie 
 

K rozšíreniu výmery prenájmu 
 a udržiavacie práce spojené s užívaním nebytových priestorov 

 v objekte na  ulici Limbová  3 
BESST, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
nájomcovi spoločnosti BESST,  s. r. o., Limbová  6051/3,  917 02  Trnava,  IČO:  44 867 379, 
rozšírenie výmery prenajatých nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 6051,                 
na pozemku parcelné číslo 8399/129130, v k. ú. mesta Trnava, na ulici Limbová 3 v Trnave,    
z pôvodnej výmery 3 984,14 m2 na výmeru 4 118,14 m2,  
za účelom vzdelávania a prevádzkovania škôl a školských zariadení, za nájomné v zmysle 
VZN č. 241 v platnom znení: 
  
1. poschodie, miestnosť č. 115 /trieda/        

                            57,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok      942,78  eura 
1. poschodie, miestnosť č. 116 /trieda/      
                                 57,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok      942,78  eura 
1. poschodie, č. 113 /chodba  ⅔ výmery/   
                                 20,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok      200,20  eura 

Spolu                     134,00 m2                                    2 085,76  eura          
Spolu suma k úhrade..............................................  2 085,76  eura/rok 

  
na dobu neurčitú od 01.10.2015, najneskôr od 01.11.2015, s podmienkou predloženia novej 
notárskej zápisnice, ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom 
v dôvodovej správe pričom ostatné podmienky zmluvy ostávajú nezmenené. 
   
2. Ukladá  
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. 
uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a k zmluve o výpožičke v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia. 
Termín: do 31.10.2015 
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191 
uznesenie 

 
K nájmu nebytových priestorov  

MESTSKÁ POLIKLINIKA, STAROHÁJSKA Č. 2, 917 01 TRNAVA 
                                              pre: CentroMedico, s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
nájom nebytových priestorov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2 v Trnave, blok B, 
2. poschodie, m. č. 209, 210 o výmere 42,31 m2 pre:   

CentroMedico, s.r.o. sídlom: Andreja Hlinku 11, 917 01 Trnava, IČO: 47912014, v zastúpení: 
MUDr. Štefan Kxxxxxxxxxxxx, MPH, s cieľom poskytovania ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo, za nájomné v súlade s čl. 5, VZN  č. 241 
v platnom znení a na základe cenovej ponuky vo výške 30,95 eur/m2/rok. 
 
m. č. 209, 210   –  42,31 m2  x  30,95  eur/m2/rok ..................................1 309,49 eur/rok 
SPOLU suma k úhrade ...........................................................................1 309,49 eur/rok 
 
na dobu neurčitú s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, s účinnosťou odo dňa 
začiatku činnosti prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia uvedeného v právoplatnom 
rozhodnutí Trnavského samosprávneho kraja o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre 
CentroMedico, s.r.o. a po dokončení udržiavacích prác, najneskôr od 1.10.2015,  
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodov uvedených v dôvodovej správe, 
s nasledovnými podmienkami:         
    
Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu s výpovednou lehotou: 
a) 1 mesiac, ak 
- nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou  
- nájomca neprevádzkuje v prenajatých priestoroch činnosť zdravotníckeho zariadenia 

v súlade s uzatvorenou zmluvou 
- nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému 

upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok 
- nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu 

prenajímateľa 
- nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal 
b) 3 mesiace, ak 
- nájomca viac ako 1 mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých 

poskytovanie je spojené s nájmom, po lehote splatnosti faktúry 
c) 6 mesiacov, ak 
- bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať nebytový 

priestor 
 
Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu s výpovednou lehotou: 
a) 1 mesiac, ak 
- prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1 zák. č. 116/1990 

Zb.  
 
b) 3 mesiace, ak 
- nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie 

 
Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej písomnom      
doručení.   
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Ukončenie nájomného vzťahu môže byť i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán. 
            
3. Ukladá 
STREDISKU SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI 
uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia.  
Termín: 30.09.2015 
 
 

192 
uznesenie 

 
K predaju častí pozemku na Bratislavskej ul. v Trnave 

(Lekris, s. r. o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
predaj kúpnou zmluvou častí pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava zapísaných na LV 
č. 11228 ako parc. reg. "C“ č. 7927/15, oddelených geometrickým plánom vyhotoveným 
Danou Vxxxxxxxxxx, Tehelná 6/B, Trnava ako parc. č. 7927/31, zast. pl. s výmerou 24 m2 
a parc. č. 7927/33, zast. pl. s výmerou 37 m2 spolu s výmerou 61 m2 za cenu 80 eur/m2, t. j. 
spolu 4 880 eur spoločnosti Lekris, s. r. o., Hlavná 29, Trnava, IČO 36 663 841.  
  
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo 
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemky parc. č. 7927/31 a 7927/33 sú pre 
mesto Trnava nevyužiteľné a  spoločnosť Lekris, s. r. o. ako vlastník susedných pozemkov 
použije predmetné pozemky na rozšírenie dvorovej časti bytového objektu vo svojom 
vlastníctve situovanom na vedľajšom pozemku.  
     
2. Ukladá  
Mestskému úradu  v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta        
na podpis 
Termín: do 31.10.2015 
 
 
 

193 
uznesenie 

 
K predaju pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou  

na Ulici Ľ. Podjavorinskej v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici 
Ľ.  Podjavorinskej, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, v  k. ú. Trnava, zastavaná plocha, 
parc. č. 6295/34 s výmerou 20 m2, do výlučného vlastníctva vlastníkovi garáže Augustínovi 
Čxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxxx, za cenu spolu 200,00 eur s tým, 
že kupujúci uhradí i správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. 
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Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku 
pod nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlého pozemku, ktorý svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy      
Termín: 30.09.2015 
      
b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 30.11.2015      
      
 

194 
uznesenie 

 
K predaju pozemku na Ul. Bosniacka v Modranke 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 
č.  1300 v k. ú. Modranka parc. č. 1242/2 - ostatné plochy s výmerou 26 m2 za cenu 15 
eur/m2 t. j. spolu za cenu 390 eur do vlastníctva Ing. Milady Txxxxxxxxx, narodenej 
xxxxxxxxxxx, bytom Ul. J. Slottu 3, Trnava. 
 
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.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o oplotený pozemok pred 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve Ing. Milady Txxxxxxxxxxx, ktorá zabezpečuje údržbu 
pozemku, na ktorom sa okrem zelene nachádza aj vchod a vjazd do domu, vodomerná 
šachta a merač plynu a elektriny. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.10.2015 

 
 
 

195 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  

 na Ulici J. Bottu a K. Mahra a zriadenie vecného bremena 
(SWAN, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím častí pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV 
č.  5000 ako parc. reg. „C“ č. 1502/1 a 1578 na uloženie optickej telekomunikačnej siete 
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podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti SWAN, a. s., 
Borská 6, Bratislava, IČO: 35 680 202. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku v k. ú. 
Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č. 5000 ako parc. reg. „C“ č. 1502/1 
a 1578, cez ktoré prechádza optická telekomunikačná sieť podľa projektovej dokumentácie 
schválenej v stavebnom konaní, za podmienky poskytnutia jednorazovej primeranej náhrady, 
v prospech spoločnosti SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava, IČO 35 680 202, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie optickej 
telekomunikačnej siete a s tým súvisiacich užívateľských práv. Jednorazovou primeranou 
náhradou sa v tomto prípade rozumie, že investor týchto sietí umožní pripokládku 
potrebného počtu chráničiek mestu v zastúpení spoločnosťou TT-IT, s. r. o., pre potreby 
mestskej optickej siete TOMNET, na základe osobitnej dohody. Podmienkou je dodržanie 
podmienok spresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení, pričom 
správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.     
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo 
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.11.2015 
 
b) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení 
vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
         
 

196 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  

 na Ulici Halenárska a zriadenie vecného bremena 
(SWAN, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím  časti pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV        
č. 11228 ako parc. reg. „E“ č. 747/21 na uloženie optickej telekomunikačnej siete podľa 
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti SWAN, a.s., Borská 6, 
Bratislava, IČO: 35 680 202. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku v k. ú. 
Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č. 11228 ako parc. reg. „E“ 
č.  747/21, cez ktorú prechádza optická telekomunikačná sieť podľa projektovej 
dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, za podmienky poskytnutia jednorazovej 
primeranej náhrady, v prospech spoločnosti SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava, IČO 
35 680 202, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku 
umiestnenie optickej telekomunikačnej siete a s tým súvisiacich užívateľských práv. 
Jednorazovou primeranou náhradou sa v tomto prípade rozumie, že investor týchto sietí 
umožní pripokládku potrebného počtu chráničiek mestu v zastúpení spoločnosťou TT-IT, s. r. 
o. pre potreby mestskej optickej siete TOMNET, na základe osobitnej dohody. Podmienkou 
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je dodržanie podmienok spresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení, 
pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.     
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo 
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.11.2015 
 
b) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení 
vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
         
 
 

197 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  

 na Ulici Kuzmányho a Ul. T. Vansovej a zriadenie vecného bremena 
(SWAN, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím  častí pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV        
č. 5000 ako parc. reg. „C“ č. 8767/13 a na LV č. 11228 ako parc. reg. „C“ č. 8764 a parc. reg 
„E“ č. 1933/1 na uloženie optickej telekomunikačnej siete podľa projektovej dokumentácie 
schválenej v stavebnom konaní spoločnosti SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 35 680 
202. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov v k. 
ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 ako parc. reg. „C“ 
č.  8767/13 a na LV č. 11228 ako parc. reg. „C“ č. 8764 a parc. reg „E“ č. 1933/1, cez ktorú 
prechádza optická telekomunikačná sieť podľa projektovej dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní, za podmienky poskytnutia jednorazovej primeranej náhrady, 
v prospech spoločnosti SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava, IČO 35 680 202, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku umiestnenie optickej 
telekomunikačnej siete a s tým súvisiacich užívateľských práv. Jednorazovou primeranou 
náhradou sa v tomto prípade rozumie, že investor týchto sietí umožní pripokládku 
potrebného počtu chráničiek mestu v zastúpení spoločnosťou TT-IT, s. r. o. pre potreby 
mestskej optickej siete TOMNET, na základe osobitnej dohody. Podmienkou je dodržanie 
podmienok spresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení, pričom 
správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.     
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo 
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.11.2015 
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b) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení 
vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
 
 

198 
uznesenie 

 
K súhlasu s prevodom práv a povinností  

- pozemok v k. ú. Trnava  na Ulici Štefana Moyzesa 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí  
s prevodom práv a povinností spoločnosti Ing. Ľubomír Marko – SMF – Stavebno – 
montážna firma Marko, Bratislavská 4, Trnava, IČO 11859296 vyplývajúcich zo zmluvy 
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy (centr. č. zmluvy: 549/2014) a zmluvy o uzatvorení 
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (centr. č. zmluvy: 550/2014) uzatvorených 
medzi Mestom Trnava a spoločnosťou Ing. Ľubomír Marko – SMF – Stavebno –montážna 
firma Marko, Bratislavská 4, Trnava v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava č. 763/2014 na spoločnosť Zelené átrium, s. r. o., Bratislavská 4, Trnava, IČO 
47721766. 
 
2.  Ukladá   
Mestskému úradu  v Trnave 
pripraviť zmluvu o prevode práv a povinností a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.09.2015 

 
 

199 
uznesenie 

 
K predaju časti pozemku v k. ú. Trnava  

na Ulici Štefana Moyzesa 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
predaj kúpnou zmluvou časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 11228 ako parc. 
reg. „E“ č. 1870/74, zast. pl. a nádvoria, oddelenej geometrickým plánom č. 6/2015 
vyhotoveným spoločnosťou CS, s. r. o., Strojárenská 5487 ako parc. č. 8770/5, zast. pl. 
s výmerou 3 m2 spoločnosť Zelené átrium, s. r. o., Bratislavská 4, Trnava, IČO 47 721 766     
za cenu 80,00 eur/m2, t. j. spolu 240,00 eur s podmienkou uhradenia správneho poplatku 
spojeného s vkladom kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností.     
 
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   
v znení neskorších predpisov ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej  plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu  v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta       
na podpis 
Termín: do 31.10.2015 
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200 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím časti pozemku v k. ú. Zeleneč  

na umiestnenie NN prípojky  
 a zriadenie odplatného vecného bremena 

(GreenWay Infrastructure, s. r. o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím  časti pozemku v k. ú. Zeleneč vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV 
č.  1233 ako parc. č. 2210/8 na umiestnenie NN prípojky v dĺžke 37 m podľa projektovej 
dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosťou GreenWay Infrastructure, s. r. 
o. Bajkalská 5/B, Bratislava, IČO 47 728 086.  
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku v k. ú. 
Zeleneč vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č. 1233 ako parc. č. 2210/8                
na umiestnenie NN prípojky v dĺžke 37 m realizovaného podľa projektovej dokumentácie 
schválenej v stavebnom konaní, za jednorazovú primeranú náhradu vo výške 202,80 eura za 
celú dĺžku v prospech spoločnosti GreenWay Infrastructure, s. r. o. Bajkalská 5/B, Bratislava, 
IČO 47 728 086, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku 
umiestnenie NN prípojky a s tým súvisiacich užívateľských práv. Správny poplatok spojený 
s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností hradí oprávnený 
z vecného bremena.     
         
3.  Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného  
vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na 
podpis  
Termín: do 30.11.2015 
 
b) po skolaudovaní stavby uzatvoriť zmluvu o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného 
vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
 

 
 
 

201 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie sietí  

pre bytový dom Bottova III  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemku zapísaného na vlastníka Mesto Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 5000 
parc. č. 1638/3 na Ul. J. Bottu na uloženie horúcovodnej prípojky pre bytový dom Bottova III 
podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom spoločnosťou ESM-
YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o., Skladová 2, Trnava, IČO 36 226904. 
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2. Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku zapísanom na 
Mesto Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 5000 parc. č. 1638/3, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch uloženie horúcovodných rozvodov podľa 
projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom v prospech spoločnosti ESM-
YZAMER, energetické služby a monitoring, s. r. o., Skladová 2, Trnava, IČO 36 226904 za 
jednorazový poplatok 104,40 eura.  
 
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena .  

 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 30.09.2015 
 
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. 2015 
 
c) po uložení rozvodov uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na  podpis 
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
 
 
 

202 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie sietí  

pre bytový dom Bottova III  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s použitím pozemku zapísaného na vlastníka Mesto Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 5000 
parc. č. 1638/3 na Ul. J. Bottu na uloženie nízkonapäťových káblov pre bytový dom Bottova 
III podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361518. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku zapísanom na 
Mesto Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 5000 - parc. č. 1638/3 spočívajúceho v povinnosti 
mesta Trnava strpieť na svojom pozemku uloženie nízkonapäťových rozvodov podľa 
projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361518. Jednorazový 
poplatok 104,40 eura a správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému 
bremenu do katastra nehnuteľností hradí spoločnosť LIANTI, s.r.o., Rybárska 7389, 911 01 
Trenčín.  
 
3.Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 30.09.2015 
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b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2015 
 
c) po uložení rozvodov uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na  podpis 
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
 
 
 

203 
uznesenie 

 
K usporiadaniu investícií zostávajúcej časti kompenzačných prác realizovaných 

nájomcom v areáli TTIP – Trnava Industrial Park 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
a)  so zabezpečením dovybavenia areálu TTIP vo vlastníctve mesta Trnava bránou pri 
hlavnej vrátnici, 
b) so zabezpečením dovybavenia  nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Trnava, 
nachádzajúcom sa v TTIP v objekte SO 02, klientskou stanicou, 
c)  so zabezpečením dovybavenia areálu TTIP vo vlastníctve mesta Trnava rozšírením 
systému CCTV,  
d) so zabezpečením dovybavenia v nebytovom priestore vo vlastníctve mesta Trnava, 
nachádzajúcom sa v TTIP v objekte SO 02, zástenou na recepcii, 
e) so zabezpečením dovybavenia v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta Trnava, 
nachádzajúcich sa v TTIP v objektoch SO 01A a SO 02, deliacimi stenami, 
f) so zabezpečením dovybavenia areálu TTIP vo vlastníctve mesta Trnava prístreškom pre 
stojan na bicykle, 
g) so zabezpečením dovybavenia  areálu TTIP vo vlastníctve mesta Trnava lavičkami, 
 
na náklady spoločnosti STM POWER, a.s., so sídlom v Trnave, Priemyselná 5/C, IČO: 
36 321 982. 
 
2. Schvaľuje 
    odkúpenie: 
a) brány umiestnenej pri hlavnej vrátnici v areáli TTIP vo vlastníctve mesta Trnava, 
b) klientskej stanice umiestnenej v nebytovom priestore vo vlastníctve mesta Trnava 

nachádzajúcej sa v TTIP v objekte SO 02,  
c) rozšírenia systému CCTV v areáli TTIP vo vlastníctve mesta Trnava,  
d) zásteny umiestnenej na recepcii v nebytovom priestore vo vlastníctve mesta Trnava 

nachádzajúcom sa v TTIP v objekte SO 02,  
e) deliacich stien umiestnených v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta Trnava 

nachádzajúcich sa v TTIP v objektoch SO 01A a SO 02, 
f) prístrešku pre stojan na bicykle nachádzajúcom sa v areáli TTIP vo vlastníctve mesta 

Trnava,  
g) lavičiek nachádzajúcich sa v areáli TTIP vo vlastníctve mesta Trnava  
  
z vlastníctva spoločnosti STM POWER, a.s., so sídlom v Trnave, Priemyselná 5/C, IČO: 
36 321 982 do vlastníctva mesta Trnava, po ukončení odpisovania majetku uvedenom 
v bode 1. uznesenia, prípadne po ukončení doby prenájmu nebytových priestorov v TTIP na 
Priemyselnej ulici č. 5 spoločnosti STM POWER, a.s., podľa toho, ktorá z týchto skutočností 
nastane skôr, za cenu spolu 1,00 euro. 
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3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
Pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis dodatok k Dohode o financovaní a dodávke 
kompenzačných prác v TTIP – Trnava Industrial Park 
Termín: do 18.09.2015 
 

 

204 
uznesenie 

 
K zriadeniu vecného bremena 

(TMT Energy, s. r. o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku zapísanom na 
Mesto Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 8576 - parc. č. 10555/33 podľa geometrického plánu 
č.  65/2015, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch uloženie 
inžinierskych sietí – VN kábla a STL plynovodu podľa projektovej dokumentácie schválenej 
stavebným úradom v prospech spoločnosti TMT Energy, s.r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, 
IČO 47 474 238, za jednorazový poplatok 104,40 eura.  
 
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 30.09.2015 
 
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava 
a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.10.2015 
 
 
 

205 
uznesenie 

 
K použitiu pozemku mesta na výstavbu spevnených plôch 

 na Ulici V. Clementisa v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava parc. č. 5671/92, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, na vybudovanie spevnených 
plôch ku vchodu do budovy súpisné č. 6509, parc. č. 5671/218, na Ulici Vladimíra 
Clementisa 13/B v Trnave, podľa dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní, 
investorom Róbertom Gxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxx  
a s prevzatím daru investície, po jej zrealizovaní na pozemku mesta, do majetku mesta 
Trnava. 
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2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
Termín: do 15.10.2015 
 
b)  pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 30.11.2015 
 
 
 

206 
uznesenie 

 
K návrhu na prevod obchodného podielu  

v spoločnosti TRNAVATEL, spol. s r.o.  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
prevod obchodného podielu Mesta Trnava v obchodnej spoločnosti TRNAVATEL, spol. 
s r.o., Horné Bašty 29, Trnava, IČO: 34 119 086, vo výške 5 % spoločníkovi - obchodnej 
spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, Bratislava, IČO: 
35 971 967, za cenu 227 000,00 eur, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle 
ustanovenia § 9a odsek 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, spočívajúceho v skutočnosti, že ide o realizáciu predkupného práva 
spoločníka dohodnutého v Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením 
obmedzeným zo dňa 27. 10. 1994, ktorým je obchodná spoločnosť UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, Bratislava, IČO: 35 971 967, trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov. 
 
2. Poveruje   
primátora mesta hlasovaním na valnom zhromaždení spoločnosti TRNAVATEL, spol. s r.o., 
Horné Bašty 29, Trnava, IČO: 34 119 086 v zmysle bodu 1 tohto uznesenia tohto uznesenia 
  
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave   
zaslať výpis uznesenia spoločníkovi - obchodnej spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, 
s. r. o., Ševčenkova 36, Bratislava, IČO: 35 971 967 a spolupracovať pri zabezpečení 
potrebných náležitostí 
Termín: 30.09.2015 
 
 

207 
uznesenie 

 
K zmene zriaďovateľa Súkromnej materskej školy SMILE 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu zriaďovateľa Súkromnej materskej školy SMILE 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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oznámiť žiadateľom súhlasné stanovisko mesta Trnava k zmene zriaďovateľa Súkromnej 
materskej školy SMILE 
Termín: do 10.09.2015  
 
 
 

208 
uznesenie 

 
K zmene zriaďovacej listiny 

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Trnava, Hlavná 17 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Dodatok č. 8 k zriaďovacej listine Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
v predloženom znení, s vymedzením nehnuteľného majetku, s ktorým má organizácia právo 
hospodárenia v nasledovnom rozsahu:  
nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000 
 

- pozemky:  
 
parc. č.:   výmera druh pozemku 
 
1          89 m2 zastavané plochy a nádvoria 
95/1  7650 m2 zastavané plochy a nádvoria 
95/47    523 m2 zastavané plochy a nádvoria 
95/48      26 m2 zastavané plochy a nádvoria 
95/62        250 m2 zastavané plochy a nádvoria  
139/17      38 m2 zastavané plochy a nádvoria 
173      72 m2 zastavané plochy a nádvoria 
232     633 m2 zastavané plochy a nádvoria 
242    284 m2 ostatné plochy 
244/3        9 m2 ostatné plochy  
399/1     117 m2 zastavané plochy a nádvoria 
399/2     243 m2 zastavané plochy a nádvoria 
434    381 m2 zastavané plochy a nádvoria 
437    156 m2 zastavané plochy a nádvoria 
451/2      47 m2 zastavané plochy a nádvoria 
490      29 m2 zastavané plochy a nádvoria 
492/2      25 m2 zastavané plochy a nádvoria 
493/2      31 m2 zastavané plochy a nádvoria 
494/2      48 m2 zastavané plochy a nádvoria 
496/1  8162 m2 zastavané plochy a nádvoria  
496/3      79 m2 zastavané plochy a nádvoria 
496/4    392 m2 zastavané plochy a nádvoria 
496/5      52 m2 zastavané plochy a nádvoria  
496/6      52 m2 zastavané plochy a nádvoria  
655/1     1188 m2 zastavané plochy a nádvoria 
655/2     1630 m2 zastavané plochy a nádvoria 
800/1  7647 m2 zastavané plochy a nádvoria 
809/9    702 m2 zastavané plochy a nádvoria 
823/2    451 m2 zastavané plochy a nádvoria 
823/6      47 m2 zastavané plochy a nádvoria 
824          65 m2 zastavané plochy a nádvoria  
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1502/2           10291 m2 ostatné plochy 
1635/231      654 m2 ostatné plochy   
1635/253  2318 m2  zastavané plochy a nádvoria 
1635/254  1433 m2  ostatné plochy 
1635/255  3120 m2  ostatné plochy 
1635/256      564 m2  ostatné plochy 
1635/257  1440 m2  ostatné plochy 
1643/3  9967 m2 zastavané plochy a nádvoria 
1643/6    253 m2 zastavané plochy a nádvoria 
3540/4           17766 m2 ostatné plochy 
3540/10  9284 m2 ostatné plochy 
3540/11  8640 m2 ostatné plochy  
3540/12  8821 m2 ostatné plochy  
3544/1           17688 m2 ostatné plochy  
3544/4  8670 m2 ostatné plochy  
3544/5  8471 m2 ostatné plochy  
3547/1           41885 m2 zastavané plochy a nádvoria 
3547/13  1249 m2 zastavané plochy a nádvoria 
3547/14          44 m2 zastavané plochy a nádvoria 
3547/15     302 m2 zastavané plochy a nádvoria 
3547/16      261 m2 zastavané plochy a nádvoria 
3547/17         44 m2 zastavané plochy a nádvoria 
3547/24  4282 m2 zastavané plochy a nádvoria 
3547/29  8645 m2 ostatné plochy 
3547/30  2414 m2 zastavané plochy a nádvoria 
3547/32  3685 m2 zastavané plochy a nádvoria 
3547/34              28192 m2 ostatné plochy 
3547/35  5028 m2 zastavané plochy a nádvoria 
3547/40  1778 m2 zastavané plochy a nádvoria 
3547/67      395 m2 zastavané plochy a nádvoria 
3547/68      271 m2 zastavané plochy a nádvoria 
4772/5       826 m2 zastavané plochy a nádvoria  
4772/9    315 m2 zastavané plochy a nádvoria 
5096/1  1520 m2 zastavané plochy a nádvoria 
5096/4  1050 m2 zastavané plochy a nádvoria  
5096/5      33 m2 zastavané plochy a nádvoria  
5671/10              32470 m2 zastavané plochy a nádvoria 
5671/108  3602 m2 zastavané plochy a nádvoria 
5671/111    631 m2  zastavané plochy a nádvoria  
5671/112    195 m2  zastavané plochy a nádvoria  
5671/134  4041 m2 zastavané plochy a nádvoria 
5671/135  1101 m2 ostatné plochy  
5671/136          99 m2 zastavané plochy a nádvoria 
5671/137      193 m2 zastavané plochy a nádvoria 
5671/138          45 m2 zastavané plochy a nádvoria 
5671/139          13 m2 zastavané plochy a nádvoria 
5671/154      766 m2 zastavané plochy a nádvoria 
5671/155  3446 m2 zastavané plochy a nádvoria 
5671/162  2381 m2 zastavané plochy a nádvoria 
5671/210          8200 m2 ostatné plochy 
5671/211  6496 m2 ostatné plochy  
5671/212  2335 m2 ostatné plochy 
5671/213      132 m2 zastavané plochy a nádvoria  
5671/214    1013 m2 ostatné plochy 
5671/215      145 m2 zastavané plochy a nádvoria 



16 

 

5671/216       293 m2 zastavané plochy a nádvoria     
5671/217      818 m2 zastavané plochy a nádvoria 
5671/221      995 m2 ostatné plochy 
5671/269  8749 m2 ostatné plochy 
5671/286      288 m2 zastavané plochy a nádvoria 
6342/5    142 m2 zastavané plochy a nádvoria 
8806/2           23235 m2 ostatné plochy 
8808/3           16586 m2 ostatné plochy  
8829/5         67 m2  zastavané plochy a nádvoria 
8836/1  3163 m2 zastavané plochy a nádvoria 
8848/2    621 m2 zastavané plochy a nádvoria 
8848/4    181 m2 ostatné plochy 
8852  3555 m2 zastavané plochy a nádvoria 
8856/1  2014 m2 zastavané plochy a nádvoria 
8856/3    180 m2 ostatné plochy 
8856/4    310 m2 ostatné plochy 
8936/3  7062 m2 zastavané plochy a nádvoria 
8937/3  2097 m2 zastavané plochy a nádvoria 
10182/1              37640 m2 ostatné plochy  
10182/2               305 m2 ostatné plochy 
10241/1  2299 m2 ostatné plochy 
10245    136 m2 zastavané plochy a nádvoria 
10583/10             56226 m2 ostatné plochy 
10583/11        361 m2 ostatné plochy 
10583/19  1051 m2 ostatné plochy 
10583/20           83 m2 zastavané plochy a nádvoria 
10583/21       876 m2 ostatné plochy 
10583/22           19 m2 zastavané plochy a nádvoria 
10583/23                7 m2 zastavané plochy a nádvoria 
10583/24       612 m2 ostatné plochy 
10583/25       203 m2 zastavané plochy a nádvoria 
10583/26       484 m2 ostatné plochy 
10583/33           72 m2 zastavané plochy a nádvoria 
10583/35       500 m2 ostatné plochy 
10583/37          51 m2 zastavané plochy a nádvoria 
10583/38          78 m2 zastavané plochy a nádvoria 
10583/39      572 m2 ostatné plochy 
10583/40          83 m2 zastavané plochy a nádvoria 
10583/41      127 m2 zastavané plochy a nádvoria 
10583/42      143 m2 ostatné plochy 
10583/43      462 m2 zastavané plochy a nádvoria  
10583/44          52 m2 zastavané plochy a nádvoria  
10583/45          56 m2 zastavané plochy a nádvoria  
10583/46          56 m2 zastavané plochy a nádvoria  
10583/47          56 m2 zastavané plochy a nádvoria  
10583/48          56 m2 zastavané plochy a nádvoria  
10583/49          40 m2 zastavané plochy a nádvoria 

 
- stavby: 
súp. č.:  na parc. č.: popis stavby 
 
91           1  mestská veža 
425  496/4  prevádzkový objekt + javisko 
425  496/5  vstupný objekt 1 
425  496/6  vstupný objekt 2 
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494  655/2  kino 
576  3547/24 Mestská športová hala 
1472  4772/5  kultúrny dom 
5094  5671/112 trafostanica 
5095  5671/111 objekt chladenia 
5099   10583/43 hospodárska budova 
5100   10583/45 chata 
5101   10583/46 chata 
5103   10583/47 chata 
5105  10583/48 chata 
5397  95/62  baštová veža 
7005  5671/135 bazén Castiglione 
7052  5096/5  sklad 
7052  5096/4  TVZ Bazén Zátvor 
7274  5671/216 občerstvenie, soc. zariadenie, šatne   
7276   824  baštová veža 
7292  5671/213 sociálno-prevádzková budova 
bez súp. č.  496/3  premietáreň 
bez súp. č. 3547/13 telocvičňa 
bez súp. č. 3547/15 sociálne zariadenie 
bez súp. č. 3547/17 verejné WC 
bez súp. č. 3547/30 tenisové kurty 
bez súp. č.  3547/31 tenisové kurty 
bez súp. č.  3547/68 tribúna atletického štadióna 
bez súp. č. 5671/154 sociálno-prevádzková budova 
bez súp. č. 5671/155 ľadová plocha 
bez súp. č. 5671/211 zimný štadión 
bez súp. č.  8829/5  verejné toalety na Radlinského ul. 
bez súp. č. 10583/20  diviak na prieseku 
bez súp. č. 10583/22  diviak na prieseku 
bez súp. č. 10583/23  vysoká veža 
bez súp. č. 10583/25  guľové strelište 
bez súp. č. 10583/30  skeet 
bez súp. č. 10583/32  prístrešok 
bez súp. č. 10583/33  prístrešok k olympijskej batérii 
bez súp. č. 10583/36  olympijská batéria 
bez súp. č. 10583/37  olympijská batéria 
bez súp. č. 10583/38  olympijská batéria 
bez súp. č. 10583/40  prístrešok k olympijskej batérii 
bez súp. č. 10583/41  UNIMO bunky 
bez súp. č. 10583/44  prístavba k objektu Strelnice 

 
nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 4: 

- pozemky:  
parc. č.:   výmera druh pozemku 
 
473/4      15 m2 zastavané plochy a nádvoria  
704  1574 m2 zastavané plochy a nádvoria  

 
- stavby:   
súp. č.:  na parc. č.: popis stavby 
9   704  budova 
 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 10711: 
- pozemky:  
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parc. č.:   výmera druh pozemku 
3547/31  6737 m2 zastavané plochy a nádvoria  

 
 
nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 11718 
 

- pozemky:  
parc. č.:   výmera druh pozemku 
6344/1           9750 m2 ostatné plochy  
6344/5    269 m2 zastavané plochy a nádvoria  
6344/6    483 m2 ostatné  plochy 
6344/7    263 m2 zastavané plochy a nádvoria  

 
- stavby:   
súp. č.:  na parc. č.: popis stavby 
bez súp. č.  6344/1  štadión – SPARTAK 
bez súp. č.  6344/5  JZ tribúna 
bez súp. č.  6344/6  štadión – SPARTAK 
bez súp. č.  6344/5  SZ tribúna 

 
 
nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 11228 
 

- pozemky: 
parc. č.:   výmera druh pozemku 
466             134 m2 zastavané plochy a nádvoria  
8808/2      30 m2 ostatné plochy 

 
 

- stavby:   
Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša 

súp. č.:  na parc. č.: popis stavby 
bez súp. č.  467/1  nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna  
     pamiatka)  

 
nehnuteľnosti v k. ú. Modranka, zapísané na LV č. 1300 
 

- pozemky: 
parc. č.:   výmera  druh pozemku 
1199/1          3 2794 m2  zastavané plochy a nádvoria 
1200  1430 m2  zastavané plochy a nádvoria  
1201  1357 m2  zastavané plochy a nádvoria  
1205/2  1344 m2  zastavané plochy a nádvoria 
1662/1   1806 m2  zastavané plochy a nádvoria  

 

- stavby:   
súp. č.:  na parc. č.:  popis stavby 
3956   1662/1   kultúrny dom 
5914  1200   sauna, posilovňa, kolkáreň 

      7307  1201   telocvičňa, ubytovňa 
 
 
2. Ukladá  
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 



19 

 

vydať úplné znenie Zriaďovacej listiny a premietnuť schválené zmeny do ostatných 
dokumentov Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  
Termín: 30.09.2015 
 
 

209 
uznesenie 

 
K informatívnej správe k „Petícii obyvateľov Ulice P. Mudroňa“ 

o zastavení vyvlastňovania a povolení zmeny ÚPN   
- „novom trasovaní prístupovej komunikácie k rodinným domom“ 

 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu k „Petícii obyvateľov Ulica P. Mudroňa“ 
 
2. Nepovoľuje  
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 04/2015 trasovanie 
komunikácie v lokalite Pekné Pole I. obdobne ako pri lokalite  Pekného Pola V. etapa  
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) pokračovať vo vyvlastňovaní komunikácie 
b) oboznámiť signatárov petície  so stanoviskom MZ 
Termín: 22.09.2015 
 

 
 

210 
uznesenie 

 
K informatívnej správe č. 5 

o stave prípravy Mesta Trnava na nové programové obdobie 2014 -2020  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Berie na vedomie 
Informatívnu správu č.5 o stave prípravy Mesta Trnava na nové programové obdobie  2014 – 
2020.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
realizovať potrebné kroky smerujúce k čerpaniu nenávratných finančných prostriedkov z EÚ 
na integrované projekty navrhnuté v Integrovanej územnej stratégii udržateľného mestského 
rozvoja krajského mesta Trnava a jeho mestskej funkčnej oblasti v zmysle harmonogramu 
výziev určeného Riadiacim orgánom pre IROP. 
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211 
uznesenie 

 
K informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených 

a rozpracovaných od 10.06.2015 do 18.08.2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 10.06.2015 do 
18.08.2015 
 
 

212 
uznesenie 

 
K správe o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek  

 a postupoch verejného obstarávania  v I. polroku roka 2015   
s  hodnotou  predmetu obstarávania tovarov a služieb nad  17 000 eur  

a  prác nad  34 000 eur  
určené uznesením mestského zastupiteľstva č. 158//2011 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
správu o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v I. polroku 2015 s  hodnotou  predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 
17  000,- eur a prác nad  34 000,- eur 
 
 
 

213 
uznesenie 

 
K správe o priebehu a konečnom zúčtovaní 

podujatia Májový kvet 2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) Správu o priebehu podujatia „Májový kvet 2015“ 
b) Konečné zúčtovanie podujatia „Májový kvet 2015“   
 
 
 
 

214 
uznesenie 

 
K správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  

ktorých termín plnenia je v intervale od 04.06.2015 do 12.08.2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
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správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín 
plnenia je v intervale od 04.06.2015 do 12.08.2015 
 
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení: 
 
a1) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 186/2015 zo dňa 23.06.2015 

Názov uznesenia K návrhu riešenia stúpajúceho záujmu o štúdium v Základnej 
umeleckej škole Mikuláša Schneidera Trnavského – hudobný odbor                    

Navrhovaná zmena:  nahradiť pôvodný text uznesenia v bode 1. Súhlasí v znení  
„s prípravou zriadenia štyroch elokovaných pracovísk v ZUŠ 
Mikuláša Schneidera Trnavského...“ 
novým textom v znení „s prípravou zriadenia štyroch tried 
v dvoch elokovaných pracoviskách ZUŠ Mikuláša Schneidera 
Trnavského...“ 

 
a2) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 20/2015 zo dňa 17.02.2015 

Názov uznesenia K prevodu 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.                     

Navrhovaná zmena:  v schvaľovacej časti uznesenia v bode 2 sa pôvodný text 
nahrádza novým znením:  
„2. Schvaľuje 
nájomcovi GHS Mobile, spol. s r.o., Trojičné námestie 11, 
Trnava, IČO: 36 772 500 podnájom časti nebytových 
priestorov v objekte na Trojičnom námestí 11 v Trnave, 
akýmkoľvek tretím osobám najdlhšie po dobu platnosti 
nájomnej zmluvy uzatvorenej s nájomcom, za podmienky, že 
výška ceny za podnájom nesmie prevyšovať cenu za nájom 
dohodnutú v nájomnej zmluve v splátkovom kalendári, 
pričom nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi kópiu 
každej uzatvorenej zmluvy o podnájme, bezodkladne po jej 
uzatvorení.„ 

 
a3) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 147/2015 

Názov uznesenia K predaju pozemku v Modranke na Ul. Jarná 
Navrhovaná zmena:  pôvodný text: ...„30.8.1980“...“ 

      nahradiť novým textom.... „30.8. 1981 “... 
 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 155/2015 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím častí pozemkov v k. ú. Modranka 
Navrhovaná zmena:  pôvodný termín...„30. 11. 2013“ ... 

      nahradiť novým termínom...„30.11.2015“ ... 
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a5) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 135/2015 

Názov uznesenia K prenájmu nebytových priestorov (objekt SO 02 –  Pavilón 
výrobných buniek a objekt SO 01B – Výrobno-technologický pavilón 
v TTIP –  Trnava Industrial Park spoločnosti CELIM Slovakia 
 

Navrhovaná zmena:  doplniť text v schvaľovacej časti uznesenia v bode 1b): 
Za textom „s celkovou výmerou 82,5 m²“ 
doplniť text „a výrobno-technologického pavilónu (objekt SO 01B) 
s celkovou výmerou 1 180 m² tretím osobám: spoločnosti GA 
Drilling, a.s., so sídlom na Piešťanskej 3, 917 01 Trnava, IČO: 
31 382 606,“ 
Za textom „(kancelárie)“ 
doplniť text „a miestnosť č. 1.26 (výrobné priestory)“ 

 doplniť  bod d) s textom v schvaľovacej časti uznesenia v 
bode 1: 

Doplniť text „d) súhlas so zápisom sídla spoločnosti na  Priemyselnej 
č.5, 917 01 Trnava, nájomcovi CELIM Slovakia, so sídlom na 
Piešťanskej 3, 917 01 Trnava, IČO: 42 053 366 a spoločnosti GA 
Drilling a.s., so sídlom na Piešťanskej 3, 917 01 Trnava IČO: 
31 382 606.“ 

 doplniť text v ukladacej časti uznesenia v bode 2b): 
Za text „so spoločnosťami“ 
doplniť text „GA Drilling, a.s.“ 

 
a6) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 864/2014   

Názov uznesenia K výpožičke pozemku v Modranke (Dxxxxxxxx) 
Navrhovaná zmena:  pôvodný text: ...„od 15.9.2014“...“ nahradiť novým textom.... 

„odo dňa podpísania zmluvy“... 
 
a7) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 381/2012 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, 
majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry, zriadenie 
vecného bremena na umiestnenie technickej infraštruktúry pre 
stavbu „IBV Trnava – Pekné pole IV, 1.etapa“ – UNITED 
INDUSTRIES a.s. 

Navrhovaná zmena:  v bode 2, písm. b) sa za text „4021/642“ 
      dopĺňa čiarka a text, ktorý znie: „4021/665“. 

 
 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1)   č. 474/2013                              do 31.12.2015    
b2)   č. 616/2013                              do 31.12.2015       
b3)   č. 612/2013                              do 31.12.2015 
b4)   č. 849/2014                              do 31.12.2015 
b5)   č. 861/2014                              do 31.12.2015  
b6)   č. 864/2014                              do 31.12.2015 
b7)   č. 37/2015                                do 31.12.2015 
b8)   č. 33/2015                                do 30.09.2015 
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b9)   č. 35/2015 bod 2b                    do 31.12.2015 
b10) č. 44/2015 bod 2b                    do 31.12.2015 
b11) č. 83/2015                                do 31.12.2015 
b12) č. 864/2014                              do 30.09.2015 
b13) č. 105/2015                              do 10.10.2015 

 
 
 

 
215 

uznesenie 
 

K požiadavke Mgr. Rastislava Mráza, poslanca MZ 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
spracovať informatívnu správu o riešení statickej dopravy v okolí komplexu City Arena 
a predložiť na rokovanie MZ  
Termín: MZ december 2015 
 
 
 

216 
uznesenie 

 
K požiadavke Ing. Jozefa Čavojského, poslanca MZ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Poveruje 
JUDr. Petra Bročku, LL.M., primátora mestaTrnava 
rokovať na Valnom zhromaždení spoločnosti TAVOS a.s. vo veci vyčistenia kanalizácie 
podľa potreby v rámci celého územia mesta Trnava   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
                                                                                                       primátor mesta 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                              prednostka MsÚ  
 
 
V Trnave 09.09.2015 


