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(282 - 308) 

U Z N E S E N I A 
 

 zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
volebného obdobia 2014 – 2018, 

konaného 15. decembra 2015 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 
 

282 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 455  

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN č. 455 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: do 18.12.2015 
 
 

 
283 

uznesenie 
 

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 456 
 o určovaní obvyklého nájomného  

 za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve  mesta Trnava   
 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1 .  Schvaľuje                                                                                                           
VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta Trnava  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: do 18.12.2015 
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284 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 457, 

ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1 .  Schvaľuje                                                                                                           
VZN č. 457, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava 
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: do 18.12.2015 
 
 

 
285 

uznesenie 
 

K Všeobecne záväznému nariadeniu č.  458,  
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 399, ktorým sa určujú 

výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  
Mesta Trnava v znení Všeobecne záväzných nariadení č. 413, č. 425 a č. 432 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 458, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 399, ktorým sa 
určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Trnava v znení Všeobecne záväzných nariadení č. 413, č. 425 a č. 432 
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť  VZN  vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta 
Termín:16.12.2015 
 
 
 

286 
uznesenie 

 
K rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 

 a viacročnému rozpočtu na roky 2016 - 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Berie na vedomie  
a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016  
b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016  
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2. Schvaľuje  
a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2016  
b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2016 – 2018 so záväznosťou rozpočtu podľa 
písmena a)  
c) použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2016 vo výške 3 540 545 eur, z toho na 
úhradu splátok istín vo výške 1 841 190 eur a financovanie kapitálových výdavkov vo výške 
1 699 355 eur nasledovne:  

 rekonštrukcia miestnej komunikácie Olympijská ulica - realizácia      250 000 eur  

 rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica - realizácia       700 000 eur  

 cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta - realizácia            160 000 eur  

 cestička pre chodcov a cyklistov Trstínska cesta - realizácia              40 000 eur 

 prihradobný priestor pri hasičoch (park Bela IV.) - realizácia            200 000 eur  

 spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici                   99 355 eur  

 ZŠ J. Bottu – školské ihrisko                                                              250 000 eur  
d) rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava na roky 2016 - 2018 so 
záväznosťou rozpočtu na rok 2016  

 Strediska sociálnej starostlivosti Trnava  

 Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  

 Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského  
e) použitie bankového úveru vo výške 950 000 eur na výstavbu 5. etapy Skládky 
komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta v rokoch 2016 a 2017  
 
 

287 
uznesenie 

 
K návrhu poslanca na mimoriadnu odmenu 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) mimoriadnu odmenu pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov škôl a školských 
zariadení financovaných v rámci originálnych kompetencií vo výške 100,00 eur na 
pracovníka 

 
b) finančné prostriedky zabezpečiť presunom z položky 9.1.2.1. Rekonštrukcia základných 
škôl - vyregulovanie vykurovacieho systému 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Zabezpečiť  vyplatenie odmeny  ako mimoriadnej zálohy na mzdu za mesiac december 2015 
Termín: do 20.12.2015  
 
 
 

288 
uznesenie 

 
K prenájmu a stavebným úpravám nebytových priestorov v objekte SO 01A 

(Pavilón sofistikovanej výroby) v TTIP – Trnava Industrial Park  
spoločnosti ZF Slovakia, a.s. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
a) priamy prenájom nebytových priestorov v Pavilóne sofistikovanej výroby (SO 01A, 3.NP) s 
celkovou výmerou (vrátane parkovacích miest) 570,75 m² nachádzajúcich sa v areáli TTIP – 
Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici č.5 v Trnave – nájomcovi spoločnosti ZF 
Slovakia, a.s., Strojárenská 2, 917 02 Trnava, IČO 36 707 341, a to:  
 
na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od 1.1. 
2016 za cenu:  
 
    243,1 m² x 52,30 eur/m²/rok =  12 714,13 eur/rok 
 za administratívne priestory v objekte SO 01A, 
   105,5 m² x 17,44 eur/m²/rok =    1 839,92 eur/rok  
za spoločné priestory v objekte SO 01A, 
      9,65 m² x  45,33 eur/m²/rok =     437,43 eur/rok 
za skladovo logistické priestory v objekte SO 01A, 
   212,5 m² x 17,11 eur/m²/rok =    3 635,88 eur/rok 
za parkovacie miesta, 
 
teda spolu za cenu vo výške 18 627,36 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 241 o určovaní 
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava 
v platnom znení, pričom ostatné podmienky prenájmu zostávajú nezmenené, v súlade s § 9a 
ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v rozvoji a podpore podnikateľských aktivít na 
území mesta a v efektívnej prevádzke areálu TTIP – Trnava Industrial Park, nakoľko v danom 
čase neprejavil záujem o vybrané priestory iný subjekt.   
 
b) stavebné úpravy nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Priemyselnej ulici č.5 v 
Trnave, v   TTIP – Trnava Industrial Park v Pavilóne sofistikovanej výroby (SO 01A -  ľavé 
krídlo za presklenými dverami na 3. nadzemnom podlaží) bližšie špecifikované v dôvodovej 
správe, ktoré budú financované nájomcom spoločnosťou ZF Slovakia, a.s. v predpokladanej 
celkovej výške 44 225, 00 eur bez DPH bez možnosti započítania s nájmom, či inou formou 
kompenzácie.      
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
a) pripraviť zmluvu o nájme v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis 
 
b) Odboru priemyselného parku a inovačných procesov v spolupráci s Odborom investičnej 
výstavby prevziať stavebné práce, ktorých realizácia bude garantovaná odborne spôsobilou 
osobou zastupujúcou nájomcu. 
Termín: do 31.12.2015 
 
 

289 
uznesenie 

 
K predaju pozemku na Ulici 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. 1242/5 - ostatné plochy s výmerou 27 m2 za cenu 15 eur/m2 

t. j. spolu za cenu 405 eur do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Nikodéma Oxxxx, 
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nar. xxxxx a manželky Heleny Oxxxxxxj rod. Kxxxxxx, nar. xxxxxx, obaja bytom Trnava, 
xxxxxx. 
 
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 manželov Oxxxxxxxx, ktorí zabezpečujú údržbu pozemku, na 
ktorom sa okrem zelene nachádza aj vchod a vjazd do domu. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 29.02.2016 

 
 

290 
uznesenie 

 
K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/40 

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6004 
 na Ul. gen. Goliána 6, 7, 8 v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu Mesta Trnava na pozemku v spoluvlastníctve 
Mesta Trnava zapísaného na LV 8874 parc. č. 8399/40 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 
549 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach 
domu súp. č. 6004 na Ul. gen. Goliána 6, 7, 8 v Trnave vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 
6500 za cenu 0,1162 eura/m2  t.j. 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 6769/161750 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 1 Trnava, za cenu 2,67 eura,  
2. podielu 7032/161750 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 2 Trnava, za cenu 2,77 eura,  
3. podielu 7032/161750 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3 

obaja bytom Trnava, za cenu 2,78 eura, 
4. podielu 7032/161750 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 

obaja bytom Trnava, za cenu 2,77 eura, 
5. podielu 7289/161750 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5 

obaja bytom Trnava, za cenu 2,87 eura, 
6. podielu 7263/161750 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 

obaja bytom Trnava, za cenu 2,86 eura, 
7. podielu 6769/161750 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7 

obaja bytom Trnava, za cenu 2,67 eura, 
8. podielu 7032/161750 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8 

obaja bytom Trnava, za cenu 2,77 eura,  
9. podielu 7032/161750 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 bytom Trnava, za cenu 2,77 

eura,  
10. podielu 7058/161750 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

10  obaja bytom Trnava, za cenu 2,78 eura, 
11. podielu 7032/161750 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 

11 obaja bytom Trnava, za cenu 2,77 eura, 
12. podielu 7058/161750 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 12 bytom Trnava za cenu 2,78 

eura,  
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13. podielu 10436/30004625 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu 
č. 13 obaja bytom Trnava, za cenu 0,02 eura, 

14. podielu 7058/161750 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
14 obaja bytom Trnava, za cenu 2,78 eura, 

15. podielu 7032/161750 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
15  bytom Trnava, za cenu 2,77 eura, 

16. podielu 6769/161750 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
16 
obaja bytom Trnava, za cenu 2,67 eura, 

17. podielu 5113/161750 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 bytom Trnava, za cenu 2,02 
eura,  

18. podielu 6769/161750 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
18 
obaja bytom Trnava, za cenu 2,67 eura, 

19. podielu 7058/161750 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 bytom Trnava, za cenu 2,78 
eura,  

20. podielu 5402/161750 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 21 bytom Trnava, za cenu 2,13 
eura,  

21. podielu 7058/161750 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
22 obaja bytom Trnava, za cenu 2,78 eura, 

22. podielu 5633/161750 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
23 
obaja bytom Trnava, za cenu 2,22 eura, 

23. podielu 7289/161750 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 24 bytom Trnava, za cenu 2,87 
eura,  

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
Priamy predaj  je možný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom 
v zmysle  osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31.12.2015 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.03.2016 

 
 
 

291 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemku – spätný prevod parc. č. 5653  

po kolaudácii stavby „CITY ARENA Trnava“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
kúpu nehnuteľnosti – pozemku parc. registra „C“ č. 5653, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, s výmerou 48 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 6357 pre k. ú. Trnava, obec 
Trnava, okres Trnava, z vlastníctva spoločnosti City-Arena a.s., Kapitulská 5, Trnava, IČO: 
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46 682 848, do vlastníctva Mesta Trnava, za kúpnu cenu 1,00 euro   
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31.01.2016 
 
 

292 
uznesenie 

 
Ku kúpe nehnuteľnosti na Ul. gen. Goliána v Trnave od Zberných surovín, a.s. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 3001 parc. č. 8399/38-zastavané plochy 

a nádvoria s výmerou 1265 m
2
 a parc. č. 8399/147-zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

10 m
2
 vrátane jestvujúceho oplotenia, spevnenej plochy a inžinierskych sietí za celkovú cenu 

100 000 eur od spol. Zberné suroviny, a. s. Kragujevská 3, Žilina, IČO 35701986 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 27.12.2015 
 
 
 

293 
uznesenie 

 
K doplneniu textu uznesenia MZ č. 20/2015 zo dňa 17.02.2015  

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. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje  
prevod nájmu bytu z pôvodného nájomcu spoločnosti Orange Slovensko, Metodova 8, 821 
08 Bratislava, IČO: 35 697 270, na nového nájomcu spoločnosť  GHS Mobile, spol. s .r.o., 
Trojičné námestie 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 772 500, ktorý sa nachádza v podkroví 
objektu na ulici Trojičné námestie 11, spolu o výmere 213,52 m² v nasledujúcom členení: 
 
miestnosť č. 301 schodisko  10,15 m²  
miestnosť č. 302 chodba  6,87 m²  
miestnosť č. 303 izba 164,21 m²  
miestnosť č. 304 kúpeľňa  3,51 m²  
miestnosť č. 305 WC  1,59 m²  
miestnosť č. 306 kuchyňa 5,92 m²  
miestnosť č. 307 izba   21,27 m²  
spolu                                          213,52 m2                                                         
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ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe. 
Predpis nájmu za bytovú jednotku je 1 587,24 eura/rok.  
 
2. Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.,  
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu o prenájme bytu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 31.01.2016 
 
 

294 
uznesenie 

 
K započítaniu preinvestovaných nákladov 

 na stavebné úpravy nebytových priestorov 
 v objekte na  Ulici Limbová 3 

BESST, s.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Schvaľuje 
spoločnosti BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava  IČO: 44 867 379 započítanie 
preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte na ulici                             
Limbová 3 v Trnave v čiastke: 

174 301,24 eura 
 
2. Ukladá   
spoločnosti TT-KOMFORT  s. r. o.  
a) započítať spoločnosti BESST, s.r.o. preinvestované náklady na stavebné úpravy v čiastke 
174 301,24 eura s nájomným za prenájom nebytových priestorov vo výške 80% ročného 
nájmu s tým, že v prípade ukončenia nájmu zo strany nájomcu pred ukončením započítania 
nákladov sa nezapočítané náklady nájomcovi nevrátia. 
Termín: do úplného započítania preinvestovaných nákladov. 
   
b) uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a k zmluve o výpožičke v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia. 
Termín: do 31.01.2016 
 
 

 
295 

uznesenie 
 

K zmene doby prenájmu nebytových priestorov  
z doby určitej na dobu neurčitú 

 v objekte na ulici Hlavná 5 
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
nájomcovi  spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30,  829 48 Bratislava,     
IČO: 31 335 004, zmenu doby prenájmu v nebytovom priestore na ulici Hlavná 5 v Trnave, 
z doby určitej  na dobu neurčitú, za účelom prevádzkovania kancelárií, 
za nájomné stanovené dohodou, ktoré je vyššie ako nájomné v zmysle VZN č.241 v platnom 
znení (nájomné podľa VZN by bolo 10 374,42 eura/rok): 
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prízemie, miestnosť č. 103 /prij.miest./   26,45 m2 x 200,619 eura/m2/rok   5 306,37 eura 
prízemie, miestnosť č. 104 /hala/            20,36 m2 x 200,619 eura/m2/rok   4 084,60 eura 
prízemie, miestnosť č. 105 /uprat./           3,47 m2 x 200,619 eura/m2/rok      696,15 eura 
prízemie, miestnosť č. 106 /chodba/        8,19 m2 x 200,619 eura/m2/rok  1 643,07 eura 
prízemie, miestnosť č. 107 /soc.zar./        2,50 m2 x 200,619 eura/m2/rok     501,55 eura 
prízemie, miestnosť č. 108 /soc.zar./        2,59 m2 x 200,619 eura/m2/rok     519,60 eura 
prízemie, miestnosť č. 109 /sklad/          17,05 m2 x 200,619 eura/m2/rok  3 420,55 eura 
spolu                                                    80,61 m²                                 16 171,89 eura 
Spolu suma k úhrade.........................................................................16 171,89 eura/rok 
                                                                                                                 
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.02.2015 
s výpovednými lehotami: 
a﴿ 1 mesiac: 
    - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 
      spojenými s užívaním nebytových priestorov, 
    - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
    - ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou, 
b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu, 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe. 
 
2. Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.  
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia v súlade  s VZN  č. 
241 v platnom znení. 
Termín: 31.01.2016 
 
 

296 
uznesenie 

 
K informácii o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže 

na predaj objektu Hviezdoslavova č. 6 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu z mimoriadneho zasadnutia Majetkovej komisie MZ zo dňa 15.12.2015, že 
víťazom obchodnej verejnej súťaže na predaj objektu Hviezdoslavova č. 6 sa stala 
spoločnosť RENNTAX, a.s., Andreja Žarnova 1, Trnava vzhľadom k tomu, že do súťaže sa 
prihlásil jediný záujemca a splnil všetky podmienky obchodnej verejnej súťaže  
 

 
 

297 
uznesenie 

 
K návrhu na výnimku z nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava pre: 
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Veroniku Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxx, Trnava na vydanie súhlasu na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu č. 74, 5. podlažie, ktorý sa nachádza 
Na hlinách 6929/24 v Trnave na dobu neurčitú 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom uvedeného bytu a predložiť ho 
primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.12.2015 
 
 

298 
uznesenie 

 
K Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava 

na roky 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030 
Zosúladenie so zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. 

o podpore regionálneho rozvoja 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014 -2020 
s výhľadom  do roku 2030  uvedený do súladu so zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 
 
2. Berie na vedomie 
projektové zámery vypracované na základe stanovených priorít a opatrení, ktoré sú v prílohe 
3 tohto materiálu, ktoré budú  podkladom pre vypracovanie Akčných plánov na príslušné 
obdobie s podmienkou, že alokácia finančných  prostriedkov na kľúčové projekty bude 
súčasťou schvaľovacieho procesu rozpočtu  mesta na príslušný kalendárny rok 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
v spolupráci so socioekonomickými partnermi, ktorí sa podieľali na participatívnom  procese 
tvorby PHSR, zabezpečovať plnenie úloh, vyplývajúcich z Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mesta Trnava, uvedeného do súladu so zákonom č. 309/2014, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 
Termín: priebežne    

 
 

299 
uznesenie 

 
K informatívnej správe č. 8 o stave prípravy Mesta Trnava 

na nové programové obdobie 2014 - 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu č. 8 o stave prípravy Mesta Trnava na programové obdobie 2014 – 
2020.  
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300 
uznesenie 

 
K schváleniu zástupcov mesta v kontrolných orgánoch právnických osôb  

založených mestom 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neschvaľuje 
doplnenie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 
16, Trnava, IČO: 36 277 215 o zástupcu mesta: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
2. Schvaľuje 
doplnenie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 
16, Trnava, IČO: 36 277 215 o zástupcu mesta: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxxxxxxx 

 
3. Poveruje 
primátora mesta  
zabezpečiť zmeny na zasadnutí valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti TT-
KOMFORT s.r.o. 
 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. 
Termín: 15.01.2016 
 
obchodnej spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. 
písomne oznámiť Mestu Trnava zápis zmeny podľa schvaľovacej časti uznesenia do 
obchodného registra 
Termín: do 30 dní od zápisu zmeny do obchodného registra 

 
 

 
301 

uznesenie 
 

K schváleniu zástupcov mesta v kontrolných orgánoch právnických osôb  
založených mestom 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zástupcu Mesta Trnava do kontrolného orgánu – dozornej rady oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Trnava Tourism, Hlavná 5, Trnava, IČO: 42 288 924, s účinnosťou od 
zvolenia valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxxxxxxx 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva oblastnej organizácii cestovného ruchu 
Trnava Tourism 
Termín: 15.01.2016 

 
302 

uznesenie 
 

K schváleniu zástupcov mesta v kontrolných orgánoch právnických osôb  
založených mestom 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu konateľa v obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 
IČO: 31 449 697 tak, že zástupcu mesta: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxxxxxxx 
nahradí vo funkcii konateľa zástupca mesta: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxxxxxxx 

 
2. Poveruje 
primátora mesta  
zabezpečiť zmeny na zasadnutí valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti .A.S.A. 
Trnava, spol. s r.o. 
 
3. Ukladá 
a) Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava, 
spol. s r.o. 
Termín:15.01.2016 
 
b) obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 
písomne oznámiť Mestu Trnava zápis zmeny podľa schvaľovacej časti uznesenia do 
obchodného registra 
Termín: do 30 dní od zápisu zmeny do obchodného registra 
 
 
 

303 
uznesenie 

 
K návrhu poslanca na vykonanie kontroly 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Žiada 
Hlavného kontrolóra mesta 
urobiť kontrolu, či došlo k porušeniu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v súvislosti s doplnením člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti 
TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 16, Trnava a informáciu predložiť na najbližšie rokovanie 
mestského zastupiteľstva 

 
 
 
 
 



13 

 

304 
uznesenie 

 
K Plánu kontrolnej činnosti  

Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2016 
 
2. Poveruje 
Hlavného kontrolóra mesta  
na vykonanie kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti 
 
 
 

305 
uznesenie 

 
K návrhu poslanca na vykonanie kontroly 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ukladá 
Hlavnému kontrolórovi mesta 
vykonať kontrolu dopravcu SAD Trnava, a.s. v rámci uzatvorenej zmluvy  
 

 
 

306 
uznesenie 

 
K informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených 

a rozpracovaných od 28.10.2015 do 01.12.2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 28.10.2015 do 
01.12.2015 
 

 
   

307 
uznesenie 

 
K správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  

ktorých termín plnenia je v intervale od 22.10.2015 do 25.11.2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín 
plnenia je v intervale od 22.10.2015 do 25.11.2015 
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2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení: 
 
a1) 

Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 230/2015, 281/2015   

 

Názov uznesenia Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie rozvodu plynu na 

Zelenom kríčku, Ul. Rybníková, Komenského, Kvetná, Agátová, J. 

Fándlyho, Š. C. Parráka, Botanická, J. Hollého, Okružnom nám. a 

zriadením vecného bremena (SPP - distribúcia, a. s.)  

Navrhovaná zmena: 1. Z bodu 1. a) vypustiť parc. č. 8756, 8755/1, 8754, 8751 a 8753 

2. Z bodu 2. a) vypustiť parc. č. 8756, 8755/1, 8754, 8751 a 8753 

3. Bod 1.b) doplniť o text: a parc. reg. „C“ č. 8756, 8755/1, 8754, 

8751 a 8753    

4. Bod 2.b) doplniť o text: a parc. reg. „C“ č. 8756, 8755/1, 8754, 

8751 a 8753.   

5. V bode 1.a) zmeniť parc. č. 5464/1 na parc. č. 5434/1.  

6. V bode 2.a) zmeniť parc. č. 5464/1 na parc. č. 5434/1.  

  

a2) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 59/2015 

Názov uznesenia Návrh ustanovenia  Riadiaceho výboru Zdravého mesta 

a protidrogovej prevencie na volebné obdobie 2014-2018 

Navrhovaná zmena: K návrhu ustanovenia  Riadiaceho výboru Zdravého mesta 

a drogovej prevencie na volebné obdobie 2014-2018 

 
a3) 

Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 273/2015   

Názov uznesenia Súhlas s použitím pozemkov na uloženie sietí pre výrobný 

závod Mecaplast Zavar  (Diamant) 

Navrhovaná zmena: Pôvodný text: 

...„ Mecaplast, s.r.o. “... nahradiť novým textom.... „Mecaplast 

Slovakia, s.r.o. “... 

...“2400/4“.... nahradiť novým textom... ...“240/4“.... 

 
a4) 

Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 851/2014, 75/2015   

 

Názov uznesenia Súhlas so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného 

bremena v prospech mesta Trnava (Slovenský vodohospodársky 

podnik)  

Navrhovaná zmena: V bode 1.: 

a)  za text „parc. reg. „E“ č. 1074/104“ doplniť text : „a č. 1072/13“, 

  b)  za text „situovaná časť mostného telesa“ doplniť text  

„a doregulačnej stanice plynu“,  

  c)   text „vo výške 204 eur“ na hradiť textom „vo výške 408 eur“,  
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d) za text „v prospech Mesta Trnava, Hlavná 1, Trnava, IČO  

00 313 114“ doplniť text „(mostné teleso) a SPP- distribúcia, a. 

s., Mlynské nivy č. 44/b, Bratislava, IČO  35 910 73 (doregulačná 

stanica plynu)“, 

e) za text „strpieť na svojom pozemku umiestnenie časti mostného 

telesa“ doplniť text „a doregulačnej stanice plynu“. 

 
 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 199/2015    do 31.01.2016 
b2) č. 203/2015    do 30.06.2016 
b3) č. 149/2015      do 28.02.2016 
 
 
 
 

308 
uznesenie 

 
K súhlasu na zriadenie elokovaného pracoviska, Vančurova 38, Trnava,  

elokovaného pracoviska, Jána Bottu 27, Trnava 
 a elokovaného pracoviska, Vajanského 3, Trnava 

 ku kmeňovej Súkromnej základnej umeleckej škole Bučany, 919 28 Bučany 155 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Ing. Mgr. Michaele Mxxxxxxxxxxxxx zriadenie elokovaného pracoviska, Vančurova 38, 
Trnava, elokovaného pracoviska, Jána Bottu 27, Trnava a elokovaného pracoviska, 
Vajanského 3, Trnava ku kmeňovej Súkromnej základnej umeleckej škole Bučany, 919 28 
Bučany 155 od  1. septembra 2016 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
oznámiť žiadateľke súhlasné stanovisko mesta Trnava k zriadeniu elokovaných pracovísk 
Termín: do 16.12.2015 
 

 
 
 
 
 

            JUDr. Peter Bročka, LL.M 
                                                                                                     primátor mesta 
 
 
 
Za formálnu správnosť:  Ing. Hana Dienerová 
                                              prednostka MsÚ 
 
 
V Trnave 16.12.2015 

 


