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(139 – 164) 
 

 
U Z N E S E N I A 

 
zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

 volebného obdobia 2010 - 2014 
ktoré sa uskutočnilo 6. septembra 2011 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 
 
 

139 
uznesenie  

 
k Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 384, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359,  
VZN č. 380 a VZN č. 382   

o  Územnom pláne  mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch 
vyuţívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie  na   vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k zmenám Územného  
plánu (ÚPN) mesta Trnava: 

- zmena ÚPN 03/2011 (pri prerokovaní zmena C/2011) – IBV Za traťou III/B  
- zmena ÚPN 04/2011 (pri prerokovaní zmena E/2011) Oddychovo- relaxačná plocha   

alt. s podzemným parkoviskom Pekárska – Hornopotočná ulica 
a  spôsob  ich   vyhodnotenia   (materiál v prílohe) 
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania v zmysle 
 § 25 zákona č.50/76 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a)  zmeny Územného plánu mesta Trnava: 
- zmenu ÚPN 03/2011 (pri prerokovaní zmena C/2011) – IBV Za traťou III/B  
- zmenu  ÚPN 04/2011 (pri prerokovaní zmena E/2011) Oddychovo- relaxačná plocha alt. 
s podzemným parkoviskom Pekárska – Hornopotočná ulica 
 
b)  VZN č. 384, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN 
č. 380 a VZN č. 382 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch vyuţívania 
územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  vyhlásiť VZN č. 384 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 08.09.2011 
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b)  zabezpečiť uloţenie (archiváciu) zmeny ÚPN mesta Trnava  03/2011, 04/2011 a VZN 
č.384 
Termín: priebeţne 
 
c)  zabezpečiť uloţenie zmeny ÚPN mesta Trnava 03/2011 a VZN č. 384 na Krajskom 
stavebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade 
Termín: do 05.12.2011 
 

 
 

140 
uznesenie 

 
k Všeobecne  záväznému nariadeniu č.  385, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení  VZN č. 258 a VZN č. 334, 
Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie  na  vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k zmene Územného  
plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava: 
- zmena CMZ 01/2011 (pri prerokovaní zmena CMZ A/2011) – Oddychovo-relaxačná plocha 
alt. s podzemným parkoviskom Pekárska – Hornopotočná ulica a  spôsob ich vyhodnotenia    
 
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania v zmysle 
§ 25 zákona č.50/76 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a)  zmenu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava - CMZ 01/2011 (pri 
prerokovaní zmena CMZ A/2011) – Oddychovo-relaxačná plocha alt. s podzemným 
parkoviskom Pekárska – Hornopotočná ulica  
 
b) VZN č. 385, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258 a VZN č. 334 
o Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava      
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) vyhlásiť VZN č. 385 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 8.9.2011 
 
b) zabezpečiť uloţenie (archiváciu) zmeny ÚPN CMZ  mesta Trnava  01/2011 a VZN č. 385 
Termín: priebeţne 
 
c) zabezpečiť uloţenie zmeny ÚPN CMZ mesta Trnava 01/2011 a VZN č. 385 na Krajskom 
stavebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade 
Termín: do 5.12.2011 
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141 

uznesenie 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 386, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 307, ktorým sa určuje 

výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základných  
umeleckých školách, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti centra voľného času a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trnava  v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 313 
a Všeobecne záväzného nariadenia č. 348 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 386, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 307, ktorým sa 
určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základných  
umeleckých školách, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
centra voľného času a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 313 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 348 
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vyhlásiť  VZN č. 386 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta 
Termín: 09.09.2011  

 
b/ vydať úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia ako VZN č. 387 
Termín: do 01.10.2011 
 
 
 

142 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/151 

 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6485 na Ul. V. Clementisa 48 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 parc. č.   
5671/151 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 330 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6485 na Ul. V. Clementisa 48 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9075 za cenu  0,1161 eura/m2  t. j. 3,50 Sk/ m2  takto: 
1. podielu  7484/299244 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 1 Ing. Jurajovi Klepáčovi  nar. 12. 

4. 1954 bytom Clementisa 48,  za cenu 0,96 eura, 
2. podielu  5022/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 2 Márii Malovcovej rod. Majkovej  

nar. 9.9.1940 bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura, 
3. podielu  5022/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 3 Eve Kriţanovej rod. Kriţanovej  

nar. 11. 12. 1954  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura, 
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4. podielu 7484/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 4 
Jozefovi Baláţovi nar. 20.3.1956 s manţelkou Máriou rod. Banárovou nar. 24.3.1959 
obaja bytom Clementisa 48,  za cenu 0,96 eura, 

5. podielu 7484/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 5 
Milanovi Potrokovi nar. 5.1.1962 s manţelkou Alenou rod. Nádaskou nar. 24.3.1966 
obaja bytom Clementisa 48,  za cenu 0,96 eura, 

6. podielu 5022/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 6 Anne Papalovej rod. Horvátovej  
nar. 2.1.1950  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura,  

7. podielu  5022/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 7 Alici Hudecovej rod. Mrvovej  
nar. 4. 8. 1946  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura, 

8. podielu 7484/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 8 
Petrovi Slezákovi nar. 3.11.1956 s manţelkou Annou rod. Rýdziovou nar. 2.1.1959 obaja 
bytom Clementisa 48,  za cenu 0,96 eura, 

9. podielu  7484/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 9 Mgr. Michaele Kollárovej rod. 
Kollárovej  nar. 9. 4. 1983 bytom Clementisa 48,  za cenu 0,96 eura, 

10. podielu 5022/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
10 PhDr. Jozefovi Koltnerovi nar. 25.12.1969 s manţelkou Mgr. Adrianou rod. 
Kocianovou nar. 30.7.1975 obaja bytom A. Kubinu 3,  za cenu 0,64 eura, 

11. podielu 5022/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 11 Terézii Malovcovej rod. 
Malovcovej  nar. 10.11.1957  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura,  

12. podielu 7484/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
12 Jaroslavovi Stanovi nar. 9.8.1975  s manţelkou Gabrielou Stanovou rod. Šurinovou 
nar. 16.5.1977,  bytom Clementisa 48, spolu  za cenu 0,96 eura,  

13. podielu  7434/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
13 Ing. Máriovi Abariovi rod. Abari nar. 14. 1. 1981   s manţelkou Mgr. Zuzanou 
Abariovou rod. Bičanovou nar. 3.8.1981, obaja bytom Clementisa 48,  za cenu 0,95 eura 

14. podielu  4972/299244 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 14 Branislavovi Rusovovi rod. 
Rusov  nar. 19.9.1971 bytom Clementisa 48,  za cenu 0, 64 eura, 

15. podielu  5022/299244 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 15 Jozefovi  Machovičovi  nar. 
27. 3. 1969  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura, 

16. podielu 7484/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
16 Ing. Jánovi Hyţovi nar. 20.5.1954 s manţelkou Vierou rod. Štefkovou nar. 29.9.1961 
obaja bytom Clementisa 48,  za cenu 0,96 eura, 

17. podielu 7484/299244 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 17 Ing. Milanovi Drábekovi nar. 
16.9.1978  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,96 eura, 

18. podielu 5022/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
18 Ľubomírovi Pollákovi nar. 20.4.1963 s manţelkou Evou rod. Danišovou nar. 12.4.1963 
obaja bytom Clementisa 48,   za cenu 0,64 eura, 

19. podielu 5022/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 19 Emílii Kosecovej rod. Šintalovej  
nar. 30.3.1944  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura,  

20. podielu 7484/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
20 Stanislavovi Ambrušovi nar. 1.11.1967 s manţelkou Gabrielou rod. Áčovou nar. 
7.7.1971 obaja bytom Clementisa 48,  za cenu 0,96 eura, 

21. podielu 7484/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
21 Jozefovi Danihelovi nar. 10.3.1960 bytom Clementisa 48, Trnava s manţelkou Alenou 
rod. Slovákovou nar. 29.4.1961  bytom Malţenice 24,  za cenu 0,96 eura, 

22. podielu 5022/299244 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 22 Lukášovi Chalupovi  nar. 
6.5.1985  bytom Robotnícka 59/25, Senica,   za cenu 0,64 eura,  

23. podielu 5022/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 23 Márii Zdarilekovej rod. 
Vyskočovej  nar. 8.8.1953  bytom Poštová 14,  za cenu 0,64 eura,  

24. podielu 7484/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
24  Jozefovi Hrozánymu nar. 3.4.1954 s manţelkou Kvetoslavou rod. Sedláčkovou nar. 
2.6.1954 obaja bytom Clementisa 48,  za cenu 0,96 eura, 
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25. podielu 7434/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
25 Milanovi Galčíkovi nar. 26.7.1958 s manţelkou Mgr. Oľgou rod. Barancovou nar. 
10.5.1956 obaja bytom Clementisa 48,   za cenu 0,95 eura, 

26. podielu 4972/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
26  Marošovi Habalovi nar. 15.2.1974 s manţelkou Zuzanou rod. Barčákovou nar. 
31.8.1979 obaja bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura, 

27. podielu 4972/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 27 Márii Holekšiovej rod. 
Sopkuljakovej  nar. 26.11.1951  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura,  

28. podielu 7434/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
28 Alojzovi Bašovskému nar. 17.7.1950 s manţelkou Ľubicou rod. Jablonickou nar. 
1.9.1956 obaja bytom Clementisa 48,   za cenu 0,95 eura, 

29. podielu 7484/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
29  Jaromírovi Reiterovi nar. 12.6.1957 s manţelkou Danielou rod. Jankovičovou nar. 
11.8.1957 obaja bytom Clementisa 48,  za cenu 0,96 eura, 

30. podielu 5022/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
30 Timotejovi Gajarskému nar. 22.1.1936 s manţelkou Helenou rod. Stankovou nar. 
20.6.1935 obaja bytom Clementisa 48,   za cenu 0,64 eura, 

31. podielu 5022/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
31 Vladimírovi Neitzovi nar. 11.8.1958 s manţelkou Adrianou rod. Haladovou nar. 
14.7.1958 obaja bytom Clementisa 48,   za cenu 0,64 eura, 

32. podielu 7434/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
32 Michalovi Sklenárovi nar. 12.5.1948 s manţelkou Zlaticou rod. Kóšovou nar. 
11.12.1954 obaja bytom Clementisa 48,   za cenu 0,95 eura, 

33. podielu 7434/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
33 Petrovi Hutárovi nar. 29.7.1954 s manţelkou Ľudmilou rod. Bartošovou nar. 4.1.1959 
obaja bytom Seredská 143,   za cenu 0,95 eura, 

34. podielu 5022/299244 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 34 Rastislavovi Remenárovi  nar. 
5.3.1972  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura,  

35. podielu 5022/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 35 Helene Krajčovičovej rod. 
Šimekovej  nar. 5.1.1940  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura,  

36. podielu  7484/299244 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom bytu č. 36  Anne 
Kinčíkovej rod. Martinovičovej nar. 15. 2. 1947 s podielom ½ a 1/6, Romanovi Kinčíkovi 
nar. 1.4.1970  s podielom 1/6 a  Zuzane Banovičovej rod. Kinčíkovej nar. 8.2.1975 
s podielom  1/6, všetci bytom Clementisa 48, spolu za cenu 0,96 eura, 

37. podielu 7484/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
37 Jozefovi Puchelovi nar. 21.10.1960 s manţelkou Oľgou rod. Zošákovou nar. 
30.6.1956 obaja bytom Clementisa 48,  za cenu 0,96 eura, 

38. podielu 5022/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
38 Júliusovi Hainovi nar. 11.9.1950 s manţelkou Serafínou rod. Gálovou nar. 20.10.1954 
obaja bytom Clementisa 48,   za cenu 0,64 eura, 

39. podielu 4972/299244 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 39 Petrovi Mikleničovi  nar. 
23.7.1968  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura,  

40. podielu 7434/299244 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 40 Tiborovi Bujkovi   nar. 
27.9.1953  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,95 eura,  

41. podielu 7434/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
41 Kvetoslavovi Kollárovi nar. 9.5.1954 s manţelkou Elenou rod. Horinovou nar. 
27.5.1958 obaja bytom Clementisa 48,  za cenu 0,95 eura, 

42. podielu 4972/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 42 Štefane Šottníkovej rod. 
Šottníkovej   nar. 17.1.1949  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura,  

43. podielu 4972/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 43 Márii Čambálovej rod. 
Mandákovej   nar. 5.5.1950  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura,  

44. podielu 7434/299244 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
44 Štefanovi Prívozníkovi nar. 24.3.1958 s manţelkou Kamilou rod. Kabátovou nar. 
12.6.1963 obaja bytom Clementisa 48,  za cenu 0,95 eura, 
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45. podielu 7434/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 45 Monike Šamajovej rod. 
Šamajovej  nar. 29.7.1985  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,95 eura,  

46. podielu 4972/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 46 Michaele Krištofovej rod. 
Krištofovej   nar. 12.11.1979  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura,  

47. podielu 4972/299244 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 47 Silvii Tormovej rod. 
Čapkovičovej   nar. 26.1.1975  bytom Clementisa 48,  za cenu 0,64 eura,  

 
s podmienkou, ţe správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
Priamy predaj  je možný podľa § 9 a) 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 náleţitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: 15.09.2011 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.12.2011 
 
 
 

143 
uznesenie 

 
k predaju podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 2515 

v k. ú. Trnava vlastníčke bytu v bytovom dome súp. č. 3616 
na Ul. Hospodárska 65 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Predaj podielu 6640/200033 zo spoluvlastníckeho podielu 12037/200033 na pozemku  
v spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. č. 2515 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  348 m2 

– zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 9408, zodpovedajúceho 
spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 3616 
Hospodárska 65 vlastníčke bytu  č. 24 zapísanej na LV č. 8111 Štefánii Malackej rod. 
Benedikovej nar. 13.1.1934 bytom Hospodárska 65, Trnava za cenu 0,1161 eura/m2  t. j.   
za cenu 1,34 eura   
 
s podmienkou, ţe uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra 
nehnuteľností.  
 
Priamy predaj  je možný podľa § 9 a) 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 15.09.2011 
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b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30.11.2011 
 
 
 

144 
uznesenie 

 
k zámene pozemkov na Ulici Ruţindolská a odpredaj pozemkov pod plánovanou 
stavbou okruţnej kriţovatky Ulíc  Ruţindolská – Suchovská - Štefana Moyzesa 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
zámenu častí pozemku vo vlastníctve mesta zapísaného na LV č. 5000, ako parcela registra 
„E“, parc. č. 1881, na základe geometrického plánu č. 232-17/2011, vypracovaného 
spoločnosťou GEODÉZIA Bratislava, a. s.,  parc. č. 9054/4, zast. pl., výmera 241 m2, parc.  
č. 9054/5, zast. pl., výmera 34 m2 a parc. č. 9054/6, zast. pl., výmera 23 m2, celková výmera 
pozemkov vo vlastníctve mesta určených na zámenu je 298 m2 za časť pozemku parc. č. 
3310/9, na základe geometrického plánu č. 232-17/2011, vypracovaného spoločnosťou 
GEODÉZIA Bratislava, a. s., parc. č. 3310/23, zast. pl., výmera 298 m2 vo vlastníctve 
spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 35 823 551 
v pomere 1 : 1.   
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predloţiť primátorovi mesta na podpis zámennú zmluvu  
Termín: do 31.10.2011 
 
 

 
145 

uznesenie 
 

k zámene pozemkov na Ulici Ruţindolská a odpredaj pozemkov pod plánovanou 
stavbou okruţnej kriţovatky Ulíc  Ruţindolská – Suchovská - Štefana Moyzesa 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
a) odpredaj častí pozemkov vo vlastníctve mesta : 
- parc. č. 1881, ost. pl., výmera 4362 m2, parc. č. 1882, ost. pl., výmera 72 m2, parc. č. 
1862/6, orná pôda, výmera 7 m2 a parc. č. 808, ost.pl., výmera 51642 m2 zapísané na LV č. 
5000, ako parcely registra „E“, 
- parc. č. 1671, zast. pl., výmera 4370 m2,  parc. č. 1865/29, zast. pl., výmera 1948 m2,  
ktoré sú v pozemkovej knihe neknihované, a preto sa ich vlastníkom v zmysle § 14, ods. 2 
zák. č. 180/1995 Z. z.  stalo mesto Trnava, 
na základe geometrického plánu č. 232-17/2011, vypracovaného spoločnosťou GEODÉZIA 
Bratislava, a. s., parc. č. 9054/3, zast. pl., výmera 2965 m2, Trnavskému samosprávnemu 
kraju, Starohájska 10, Trnava, IČO 37 836 901 za cenu 1 euro  
 
s podmienkou, ţe uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva, 
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b) v prípade  realizácie zámeny pozemkov so spoločnosťou Západoslovenská energetika,   
a. s. odpredaj pozemku  na základe geometrického plánu č. 232-17/2011, vypracovaného 
spoločnosťou GEODÉZIA Bratislava, a. s.,  parc. č. 3310/23, zast. pl., výmera 298 m2, 
Trnavskému samosprávnemu kraju, Starohájska 10, Trnava, IČO 37 836 901 za cenu 1 euro 

 
 s podmienkou, ţe uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva. 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predloţiť primátorovi mesta na podpis : 
a) kúpnu  zmluvu v zmysle bodu 1a) tohto uznesenia 

 
b) zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 1b) tohto uznesenia  
Termín : do 31.10.2011 
 
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 
komunikáciou vo vlastníctve kupujúceho.   
 
 

 
146 

uznesenie 
 

k predaju spoluvlastníckych podielov na pozemku  
na Ulici Štefánikova 22  v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Ruší 
a) uznesenie MZ č. 641/2005 zo dňa   6. 9. 2005,  
b) uznesenie MZ č. 773/2006 zo dňa 21. 2. 2006 (bod 3), 
c) uznesenie MZ č. 937/2010 zo dňa 31. 8. 2010 (bod 2, písm. a8), 
d) uznesenie MZ č. 46/2011  zo dňa  15. 2. 2011 (bod 2, písm. a10),  
e) uznesenie MZ č.  83/2011 zo  dňa 19. 4. 2011 (bod 3, písm. b12). 
 
2. Schvaľuje 
priamy predaj podielov na pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, parc. č. 36/1, 
záhrady, výmera 365 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 4 za dohodnutú cenu   
16,60 eura/m2 , na Ul. Štefánikova 22, Trnava, vlastníkom bytov v nasledovných podieloch 
a dohodnutých kúpnych cenách:  
1) podielu 464/10000 Kriţanovi Ľubošovi, r. Kriţanovi, nar. 20. 12. 1969 a manţ. Kriţanovej 
Ľubici, r. Janecovej,  nar. 16. 9. 1971, obaja bytom Trnava, Štefánikova 22, do 
bezpodielového  spoluvlastníctva manţelov, za cenu 281,14 eura /8 470,- Sk/, ako 
vlastníkom bytu č. 2 
2) podielu 472/10000 Reţnému Milanovi, r. Reţnému, nar. 29. 12. 1954, bytom Hlohovec, 
Rázusova 45, za cenu 285,98 eura /8 616,- Sk/, ako vlastníkovi bytu č. 4 
3) podielu 547/10000 Ing. Zatkovej Eve, r. Zatkovej, nar. 20. 6. 1966, bytom 917 01 Trnava, 
Horné Bašty 5, za cenu 331,43 eura /9 985,- Sk/, ako vlastníkovi bytu č. 6 
4) podielu 987/10000 Hojovej Irene, r. Anyalaiovej, nar. 3. 8. 1952, bytom Trnava, Leoša 
Janáčka 3 a Ing. Zatkovej Eve, r. Zatkovej, nar. 20. 6. 1966, bytom Trnava, Horné Bašty 5, 
do podielového spoluvlastníctva, kaţdej v podiele 1/2, za cenu 598,02 eura /18 016,- Sk/, 
ako podielovým spoluvlastníkom bytu č. 9 
5) podielu 347/10000 spoločnosti BKR, s. r. o., so sídlom Trnava, Štefánikova 22, IČO: 
36 868 167, za cenu 210,25 eura /6 334,- Sk/, ako vlastníkovi bytu č. 10 
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6) podielu 952/10000 Reţnému Milanovi, r. Reţnému, nar. 29. 12. 1954, bytom Hlohovec, 
Rázusova 45, Hojovej Irene, r. Anyalaiovej, nar. 3. 8. 1952, bytom Trnava, Leoša Janáčka 
3 a Ing. Zatkovej Eve, r. Zatkovej, nar. 20. 6. 1966, bytom Trnava, Horné Bašty 5, do 
podielového spoluvlastníctva, kaţdému v podiele 1/3, za cenu 576,82 eura /17 377,- Sk/, 
ako podielovým spoluvlastníkom bytu č. 11 
7) podielu 1226/10000 Pobjeckému Milanovi, r. Pobjeckému, nar. 7. 11. 1971, bytom 
Trnava, Štefánikova 22, za cenu 742,83 eura /22 379,- Sk/, ako vlastníkovi bytu č. 1 
8) podielu 933/10000 Štefákovej Eve, r. Štefákovej, nar. 3. 8. 1979, bytom Trnava, 
Štefánikova 22, za cenu 565,30 eura /17 030,- Sk/, ako vlastníkovi bytu č. 13  
9) podielu 641/10000 Reţnému Milanovi, r. Reţnému, nar. 29. 12. 1954, bytom Hlohovec, 
Rázusova 45, za cenu 388,38 eura /11 700,- Sk/, ako vlastníkovi bytu č. 3 
10)  podielu 558/10000 Reţnému Milanovi, r. Reţnému, nar. 29. 12. 1954, bytom Hlohovec, 
Rázusova 45, za cenu 338,09 eura /10 185,- Sk/, ako vlastníkovi bytu č. 12 
11) podielu 805/10000 Poórovi Karolovi, r. Poórovi, nar. 14. 4. 1946 a manţ. Poórovej 
Zdenke, r. Šurányiovej, nar. 16. 8. 1954, obaja bytom 917 01 Trnava, Štefánikova 22, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manţelov, za cenu 487,75 eura   /14 694,- Sk/, ako 
vlastníkom bytu č. 8 
12) podielu 1035/10000 Poórovi Karolovi, r. Poórovi, nar. 14. 4. 1946 a manţ. Poórovej 
Zdenke, r. Šurányiovej, nar. 16. 8. 1954, obaja bytom 917 01 Trnava, Štefánikova 22, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manţelov, za cenu 627,11 eura /18 892,- Sk/, ako 
vlastníkom bytu č. 14  
13) podielu 778/10000 Kučerovi Františkovi, r. Kučerovi, nar. 4. 10. 1932 a manţ. 
Kučerovej Márii, r. Chynoranskej, nar. 21. 12. 1937, obaja bytom Trnava, Štefánikova 22, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov, za cenu 471,39 eur   /14 201,- Sk/“, ako 
vlastníkom bytu č. 5, 
 
s podmienkou, ţe správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci, 
 
„trojpätinovou väčšinou všetkých  poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa 
§9a ods.8) písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
z dôvodu, že pozemok je  priľahlý k bytovému domu a dvoru vo vlastníctve nadobúdateľov, 
s jediným možným prístupom cez tieto nehnuteľnosti“ 
 
3. Berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta 
 
4. Ukladá       
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu s predkupným právom a predloţiť primátorovi mesta  na podpis 
a ukončiť nájomný vzťah v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 02.04.2008   
Termín: do 31.12.2011 
 
 
 

147 
uznesenie 

 
k zriadeniu vecného bremena  pre uloţenie NN vedenia na pozemkoch  

vo vlastníctve mesta  
/NN vedenie z Ul. Pekárska na Ulicu J. Hollého/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí  
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s pouţitím pozemkov  vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č.  205/6, 205/3, 
8818/3, 8823 zapísaných na LV č. 5000 a pozemku parc. č. 747/29, zapísaného na LV č. 
5000, ako parc. registra „E“ na situovanie NN vedenia z trafostanice na Ulici Pekárska do 
polyfunkčného objektu na Ulici  J. Hollého podľa projektovej dokumentácie schválenej 
stavebným úradom spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 
36 361 518, 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú. 
Trnava parc. č.  205/6, 205/3, 8818/3, 8823 zapísaných na LV č. 5000 a na pozemku parc. č. 
747/29, zapísaného na LV č. 5000, ako parc. registra „E“,  cez ktoré prechádza podzemné 
vedenie NN siete v rámci stavby „LEONARDO“ - polyfunkčný dom na Ulici J. Hollého   
v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova  6, Bratislava, IČO 36 361 518, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich  pozemkoch umiestnenie NN 
siete a s tým súvisiacich uţívateľských práv, za podmienky :  
-  umoţnenie pripokládky HDPE rúr pre optický kábel pre potreby mesta Trnava v trase 

bliţšie určenej mestom Trnava na základe osobitnej dohody, 
- dodrţania podmienok upresňujúcich 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/  zabezpečiť súvisiace náleţitosti 
Termín: do 20.09.2011 
 
b/ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo                                           
vlastníctve mesta Trnava a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.11.2011 
 
c/ po uloţení NN vedenia uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve  mesta a predloţiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 45 dní po predloţení geometrického plánu 
 
 
 
 

148 
uznesenie 

 
k Postupu pri prenájme miestnych komunikácií a účelových komunikácií 

 vo vlastníctve mesta za účelom ich rozkopania  
- zrušenie 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší 
uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 913/2010 zo dňa 31.08.2010, 
k Postupu pri nájme miestnych komunikácií a účelových komunikácií vo vlastníctve mesta za 
účelom ich rozkopania 
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149 
uznesenie 

 
k súhlasu s pouţitím pozemku vo vlastníctve mesta, 

majetkovoprávne usporiadanie verejnej a technickej infraštruktúry, 
zriadenie bezodplatného vecného bremena na umiestnenie VN káblovej prípojky 

pre stavbu „Trnava -  Zátvor II, Občianska vybavenosť pri Piešťanskej ceste I. etapa“ 
(EUROPROJEKT  THETA 8 SK, s. r. o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Súhlasí  
a) s pouţitím pozemku v k. ú. Trnava, parcely reg. „E“ č. 1333/1 zapísanej v katastri 
nehnuteľností v liste vlastníctve Mesta Trnava č. 5000 (neidentická parcela registra „C“  
č. 9061/2), na realizáciu stavebných objektov „SO 03A -Okruţná kriţovatka I/51 (km 
127,99)“, „SO 03B – Prepojovacia komunikácia (MZ 8,5/50)“, „SO 11 - Verejné osvetlenie“ 
a „SO 15 - Sadové úpravy“  v rámci stavby „Urbanistický súbor  Zátvor II. - Občianska 
vybavenosť - Piešťanská cesta“, v rozsahu predloţenej časti projektovej dokumentácie 
stavby vypracovanej  generálnym  projektantom spoločnosťou Ateliér DV, s. r. o. v 05/11,  
pre spoločnosť EUROPROJEKT THETA 8 SK, s. r. o., IČO: 35 861 215, so sídlom Praţská 
502, 040 11 Košice, ako stavebníka, pre účely stavebného konania 
 
b) s pouţitím pozemku v k. ú. Trnava, parcely registra „E“ č. 1333/1 (neidentická parcela 
registra „C“ č. 9061/2) zapísanej  v katastri nehnuteľností v liste vlastníctve Mesta Trnava 
č. 5000 na realizáciu stavebného objektu „SO 09 VN prípojka“ v rámci  stavby „Urbanistický 
súbor  Zátvor II. - Občianska vybavenosť - Piešťanská cesta“,  v rozsahu predloţenej časti 
projektovej dokumentácie stavby vypracovanej generálnym projektantom spoločnosťou 
Ateliér DV, s. r. o. v 05/2011, pre spoločnosť EUROPROJEKT THETA 8 SK, s. r. o., IČO: 
35 861 215, so sídlom Praţská 502, 040 11 Košice, ako stavebníka, pre účely stavebného 
konania  
  
2.  Schvaľuje  
a) kúpu skolaudovaného stavebného  objektu “SO 03B – Prepojovacia komunikácia (MZ 
8,5/50)“, vrátane prislúchajúcej časti stavebných objektov „SO 11 - Verejné osvetlenie“ 
a „SO 15 - Sadové úpravy“ v rozsahu hraníc majetkovej správy podľa predloţenej časti 
dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „Urbanistický súbor  Zátvor II. - Občianska 
vybavenosť - Piešťanská cesta“ vypracovanou generálnym projektantom spoločnosťou 
Ateliér DV, s. r. o. v 05/2011, z vlastníctva spoločnosti EUROPROJEKT THETA 8 SK, 
s. r. o., IČO: 35 861 215, so sídlom Praţská 502, 040 11 Košice, ako stavebníka  stavby 
„Urbanistický súbor  Zátvor II. - Občianska vybavenosť - Piešťanská cesta“ do  majetku, 
správy a údrţby Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,- euro za kaţdý stavebný objekt, t. j. 
spolu 3,- eurá, s podmienkou dĺţky záruky skolaudovanej stavby v termíne 60 mesiacov od 
dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
              
b) kúpu častí pozemkov v k. ú. Trnava v rámci stavby „Urbanistický súbor  Zátvor II. - 
Občianska vybavenosť - Piešťanská cesta“ podľa porealizačného geometrického plánu 
predloţeného stavebníkom ku kolaudácii stavby, zapísaných v katastri nehnuteľností ako :  
 
- parcely  reg. „C“ č. 9061/14, 10066/26 a 10066/27  zapísané v liste vlastníctve č. 10127 
spoločnosti  EUROPROJEKT THETA 8 SK, s. r. o., IČO: 35 861 215, so sídlom Praţská 
502, 040 11 Košice, prípadne ďalšie, zastavané stavebným  objektom  „SO 03A - Okruţná 
kriţovatka I/51 km (127,99)“ 
 
- parcely reg. „C“ č. 5292/211, 5292/339 a 5292/340 oddelené podľa GP č. 49/2011 
z právnych parciel reg. „C“ č. 5292/211, 5292/107 a 5292/106 zapísaných v liste vlastníctve 
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č. 10127 spoločnosti  EUROPROJEKT THETA 8 SK, s. r. o., IČO: 35 861 215, so sídlom 
Praţská 502, 040 11 Košice, prípadne ďalšie, zastavané stavebným objektom “SO 03B – 
Prepojovacia komunikácia (MZ 8,5/50)“ 
 
z vlastníctva spoločnosti EUROPROJEKT THETA 8 SK, s. r. o., IČO: 35 861 215, so 
sídlom Praţská 502, 040 11 Košice, ako stavebníka  stavby „Urbanistický súbor  Zátvor II. - 
Občianska vybavenosť - Piešťanská cesta“ do  majetku  Mesta Trnava za dohodnutú cenu 
1,- euro za kaţdú parcelu,  t. j. spolu 6,- eur, 
 
c) zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, parcela registra „E“ č. 1333/1 zapísanej na LV č. 5000, 
prípadne ďalších, určených geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po 
zrealizovaní stavebného objektu „SO 09 - VN prípojka“ v rámci  stavby „Trnava – Zátvor II, 
Občianska vybavenosť pri Piešťanskej ceste I. etapa“ a po zameraní jestvujúcich VN káblov 
22 kV, v prospech  spoločnosti ZSE Distribúcia a. s. , IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 
6, 816 47 Bratislava, ako budúceho správcu majetku, spočívajúceho v povinnosti vlastníka 
strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie inţinierskych sietí – novovybudovanej 22 kV 
káblovej prípojky a jestvujúcich VN káblov 22 kV a s tým súvisiacich uţívateľských práv, 
s podmienkou, ţe investor stavby uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad 
vecného bremena do katastra nehnuteľností  
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve a zmluvou o 
zriadení bezodplatného vecného bremena  
Termín: do 30.09.2011  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predloţiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 30.11.2011   
 
c) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena na 
pozemku vo vlastníctve mesta a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.11.2011   
 
d) pripraviť kúpnu zmluvu na pozemky a stavby a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloţenia dokladov od stavebníka 
 
e) zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do majetku, správy a údrţby Mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 30 dní po kolaudácii stavby  
 
f) pripraviť zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloţenia dokladov na uzatvorenie zmluvy  
             o zriadení bezodplatného vecného bremena 
 
 
 

150 
uznesenie 

 
k vysporiadaniu duplicitného vlastníctva pozemkov  

na Cukrovej ulici v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
 Urovnanie duplicitného vlastníctva pozemkov v katastrálnom území Trnava 
 parcela č. 3464/4, záhrady s výmerou  22 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností v liste 
vlastníctva č. 11138, dohodou bez riešenia náhrady tak, ţe v časti B LV č. 11138 bude 
ako vlastník zapísaná spoločnosť Petifoger, s.r.o., Pionierske námestie, 1, Biely Kostol, 
IČO: 45 349 746, pretoţe mesto Trnava uznáva vlastníckeho právo spoločnosti 
Petifoger, s.r.o. na základe rozhodnutia Okresného súdu v Trnave z 23. 11. 2005, č. k. 
15C 67/2004 a Krajského súdu v Trnave z 18. 1. 2007, č. k. 10 Co 106/06 

 
za podmienky, že správny poplatok z návrhu na vklad do katastra nehnuteľností bude 
znášať spoločnosť Petifoger, s.r.o., Biely Kostol.  

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náleţitosti súvisiace s dohodou o urovnaní vlastníctva 
Termín: do 15.10.2011 
 
b) pripraviť dohodu o urovnaní a predloţiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.12.2011  

 
 

 
151 

uznesenie 
 

k vysporiadaniu duplicitného vlastníctva pozemkov  
na Cukrovej ulici v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Urovnanie duplicitného vlastníctva pozemkov v katastrálnom území Trnava 
parcela č. 3466/6, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou  150 m2, zapísanej  v katastri 
nehnuteľností v liste vlastníctva č. 11137, dohodou bez riešenia náhrady tak, ţe v časti B 
LV č. 11137 bude ako vlastník zapísaná spoločnosť SIBAMAC, a.s., Stará Vajnorská 25, 
Bratislava, IČO: 31 321 275, pretoţe mesto Trnava uznáva vlastníckeho právo spoločnosti 
SIBAMAC, a.s., na základe rozhodnutia Okresného súdu v Trnave z 23. 11. 2005, č. k. 15C 
67/2004 a Krajského súdu v Trnave z 18. 1. 2007, č. k. 10 Co 106/06 
 
za podmienky, že správny poplatok z návrhu na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať 
spoločnosť SIBAMAC, a.s., Bratislava 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náleţitosti súvisiace s dohodou o urovnaní vlastníctva 
Termín: do 15.10.2011 
 
b) pripraviť dohodu o urovnaní a predloţiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.12.2011  
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152 
uznesenie 

 
k vysporiadaniu duplicitného vlastníctva pozemkov  

na Cukrovej ulici v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Urovnanie duplicitného vlastníctva pozemkov v katastrálnom území Trnava 
parcela č. 3463/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 a parcela  č. 3463/11, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2, zapísaných v katastri nehnuteľností v liste 
vlastníctva č. 11136, dohodou bez riešenia náhrady tak, ţe v časti B LV č. 11136 bude ako 
vlastník zapísaná spoločnosť UNITED Industries a.s., Šafárikovo námestie 4, Bratislava,               
IČO: 35 686 031, pretoţe mesto Trnava uznáva vlastníckeho právo spoločnosti UNITED 
Industries, a.s., na základe rozhodnutia Okresného súdu v Trnave z 23. 11. 2005, č.k. 15C 
67/2004 a Krajského súdu v Trnave z 18. 1. 2007, č. k. 10 Co 106/06 
 
za podmienky, že správny poplatok z návrhu na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať 
spoločnosť UNITED  Industries a.s., Bratislava  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náleţitosti súvisiace s dohodou o urovnaní vlastníctva 
Termín: do 15.10.2011 
 

b) pripraviť dohodu o urovnaní a predloţiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.12.2011 
 
 

153 
uznesenie 

 
k prenájmu nebytových priestorov  

v objekte Mestskej športovej haly Trnava, Rybníkova 15  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
nájom nebytového priestoru v objekte  Mestskej športovej haly súpisné číslo 576, na parcele 
číslo 3547/24 v k.ú. Trnava, na Rybníkovej  ulici  č. 15 v Trnave, na prízemí objektu, v časti 
šatní, spolu o výmere 20,51 m2,    
občianskemu zdruţeniu HBC Trnava (HandBall Club Trnava) na ulici Rybníkova 15,  
v Trnave  IČO: 422861, v zastúpením Marošom Pavlíkom, štatutárnym zástupcom klubu 
za účelom ich vyuţívania na  klubovňu a kanceláriu pre potreby športového klubu, za 
nájomné v zmysle VZN č. 241 v znení noviel, na základe ceny vo výške: 
 
     20,51 m2  x  11,34 eura/m2/rok   ........................ 232,58 eura/rok, 
     bez uplatnenia atraktivity 
 
na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa predloţenia notárskej zápisnice, najneskôr od 
1.11.2011, s výpovednými lehotami: 
a) 1 mesiac: 

- ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného alebo poplatkom za  
       sluţby 
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- ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa 
b) 3 mesiace bez udania dôvodu 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe. 

 

2. Ukladá  
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti bodu 1/ tohto uznesenia 
Termín: 31.10.2011 
 
 
 

154 
uznesenie 

 
k súhlasu s realizáciou investície „Obchodný priestor“ 

v areáli Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, 917 01 Trnava 
a zriadenie súvisiacich vecných bremien 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní 
 
1.  Súhlasí 
s realizáciou investície „Obchodný priestor“ navrhovateľom HYPOGARANT s.r.o.,                       
so sídlom Trnava, Pavla Mudroňa 7436/9, IČO: 36 794 856,  v areáli Mestská poliklinika, 
Starohájska č. 2, 917 01 Trnava, ktorá je ako nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Trnava, 
zapísaná v katastri nehnuteľností v katastrálnom území Trnava v liste vlastníctva č. 5000 
 
2. Schvaľuje  
zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Mesta 
Trnava, a to: 
-  na časti parcely č. 5680/217, zapísanej v LV č. 5000, spočívajúceho v povinnosti 
kaţdodobého vlastníka strpieť na svojich pozemkoch nosnú konštrukciu stavby (stĺpy) 
a stavbu „Obchodný priestor“  nad pozemkom,  
-  na časti parcely č. 5680/212 a parcely č. 5680/214, zapísanej v LV č. 5000, spočívajúceho 
v povinnosti kaţdodobého vlastníka strpieť na svojich pozemkoch presah pergoly a arkierov 
stavby „Obchodný priestor“  presahujúcich na stavbu lávky pre peších, 
 - na časti parcely č. 5680/212 a parcely č. 5680/214, zapísanej v LV č. 5000, spočívajúceho 
v povinnosti kaţdodobého vlastníka strpieť na časti pozemku umiestnenie vstupov                           
do nehnuteľnosti – zariadenia stavby „Obchodný priestor“ a právo prechodu a prejazdu                    
vo vyznačenom rozsahu cez parcelu č. 5680/212 a č. 5680/214 v prospech kaţdodobého 
vlastníka  stavby „Obchodný priestor“ nad pozemkom parcela č. 5680/217,  
za odplatu, určenú vzhľadom na účel vyuţitia – lekáreň, vo výške 4 000 eur ročne, pričom 
kaţdý rok sa bude táto suma zvyšovať o mieru inflácie. 
 
Pri zmene účelu  vyuţitia má mesto právo jednostranným právnym úkonom upraviť výšku 
odplaty. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predloţiť na podpis 
primátorovi mesta  
Termín: 30.11.2011 
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155 
uznesenie 

 
k predaju bytov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení noviel  
a VZN č. 85/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo 
vlastníctve mesta Trnava v úplnom znení VZN č. 352/2009 na základe podanej ţiadosti, 
ktorou nájomcovia prejavili záujem o prevod vlastníctva bytu 
 
1/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Ľ. Podjavorinskej č. 25 - 30, parc. č. 6299, súp. č. 2547   
predaj 2-izbového bytu č. 63 na 2. NP o podlahovej ploche 52,87 m2  
za cenu 329,30 eura 
a predaj podielu 5287/527643 z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 
č. 11127 ako parcela č. 6299 s celkovou výmerou 1.200 m2, zodpovedajúceho 
spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 
domu, súpis. č. 2547 na Ul. Ľ. Podjavorinskej č. 25 – 30  
za cenu 99,78 eura    
Marcelovi Horňákovi, nar. 03.03.1969, trvale bytom Ľ. Podjavorinskej č. 25, Trnava  
 
2/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Hlboká č. 21,22, parc. č. 5671/175, súp. č. 5922   
predaj 4-izbového bytu č. 117 na 9. NP o podlahovej ploche 84,33 m2  
za cenu 896,57 eura 
Drahomíre Škultétyovej, rod. Némethyovej, nar. 01.05.1958, trvale bytom Hlboká č. 22, 
Trnava 
a manţelovi Vladimírovi Škultétymu, nar. 24.10.1954, trvale bytom tamtieţ  
 
3/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Spartakovská č. 11-13, parc. č. 5671/16, súp. č. 6546   
predaj 1-izbového bytu č. 41 na 2. NP o podlahovej ploche 29,48 m2  
za cenu 343,27 eura 
Zuzane Dávidekovej, rod. Dávidekovej, nar. 22.12.1957, trvale bytom Spartakovská č. 13, 
Trnava  
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 

      
2. Ukladá 
TT-KOMFORT s.r.o. 
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

     Termín: do 31.10.2011 
 
 
 

156 
uznesenie 

 
k návrhu na poskytnutie dotácií na rok 2011  
z rozpočtu mesta Trnava  /z programu č. 18/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje    
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poskytnutie finančných dotácií na rok 2011 z rozpočtu mesta Trnava (z programu č.18) 
v súlade s predloţenými projektmi pre týchto ţiadateľov: 
       

 Ţiadateľ                                                                                         Dotácia 
                                                                                                        /v eurách/ 

1) Ing. Pavol Lím – EKOTOPFILM 
    Štefunkova 23, Bratislava                                                            2 500,00 

2) B&D s.r.o ,  
     Hrachová 14/ G, Bratislava                                                         5 000,00 

3) Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 
     Herdovo námestie, Trnava                                                          5 000,00 

4)   OZ Pro-muza, Stanislav Ţigmund,  
      Golianova 54, Trnava                                                                    250,00 

  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančnej dotácií v zmysle VZN č.381 na podpis primátorovi 
mesta Trnava. 
Termín: 15.09.2011 
 
 

157 
uznesenie 

 
k Organizačnému zabezpečeniu Vianočných trhov 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie  
Návrh programu a spoluprácu pri organizovaní Vianočných trhov 2011 od spoločnosti 
MEDIAFLASH s.r.o. Trnava  a portálu trnava-live.sk. 

 
2. Schvaľuje 
a) Zmluvu o  zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov za účelom spolupráce pri 

organizovaní Vianočných trhov, so spoločnosťou MEDIAFLASH, s.r.o., so sídlom 
Bernolákova 2, Trnava, IČO: 45 943 826,  na obdobie na dobu určitú na 10 rokov odo 
dňa nadobudnutia účinnosti. 

b) Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2011 v dňoch 25.11.2011 – 24.12.2011 
a v dňoch 26.12.2011 – 31.12.2011 s tým, že dňa 24.12.2011 bude predajná doba do 
12,00 h. 

c) Všeobecné zásady pre organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2011 
d) výpoţičku  lokality konania VT 2011 - Trojičné námestie, časť ulíc Hviezdoslavova – pred 

budovou Slovenskej pošty, Štefánikova – po mestskú veţu, Hlavná ulica – po Radničnú 
reštauráciu a mestského mobiliáru – bufetové stoly 79 ks, drevené stánky 31 ks, 
predajné stánky PVC 44 ks, oceľové brány 37 ks, záhradné lavice 132 ks, dekoračné 
brány 3 ks, WC unimobunky 1 ks, kancelárske unimobunky 2 ks, Betlehem 1 ks, za 
účelom  zabezpečenia a organizovania Vianočných trhov 2011 pre spoločnosť 
MEDIAFLASH, s.r.o., so sídlom Bernolákova 2, Trnava, IČO: 45 943 826,  v zmysle 
„Zmluvy“, na dobu určitú od 15.11.2011 do 07.01.2011 

 
3. Ukladá 
Mestskému úradu  
a) zabezpečiť organizovanie VT 2011 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia, 
príslušných VZN a Zmluvy o zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov. 
Termín: počas VT 2011 
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b) pripraviť zmluvu o výpoţičke a predloţiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 15.11.2011 
 
4. Ruší  
časť uznesenia č. 45/2011 zo dňa 15.02.2011 ods. 1 písm. f): „Schvaľuje sa pouţitie časti 
zisku z TTJ 2011 na úhradu výdavkov Vianočných trhov 2011, prevyšujúcich príjmy 
vianočných trhov.“ 
 
 
 

158 
uznesenie 

 
k správe 

o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek  a postupoch verejného 
obstarávania v I. polroku roka 2011 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov 

a sluţieb nad 16 596,95 eura a prác nad 33 193,91 eura 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Berie na vedomie 
 správu o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného    
obstarávania v I. polroku 2011 s  hodnotou  predmetu obstarávania tovarov a sluţieb nad 
16 596,95 eura a  prác nad  33 193,91 eura 
 
2. Mení 
 uznesenie MZ č. 429/2001 v bode 3. tak, ţe suma 500 000,- Sk sa upravuje na sumu 
17 000,00 eur a suma 1 000 000,- Sk sa upravuje na sumu 34 000,00 eur  
 

 
 
 

159 
uznesenie 

 
k informatívnej správe 

o plnení plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  
za obdobie mesiacov júl, august 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o plnení plánu kontrolnej činnosti ÚHK za obdobie mesiacov júl, august 
2011 

 
 
 

160 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o implementácií projektu  

Mestský priemyselný a technologický park Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Berie  na  vedomie 
informáciu o pokračovaní implementácie projektu Mestský priemyselný a technologický park 
Trnava 
 
2. Poveruje   
primátora mesta Trnava 
realizovať všetky potrebné kroky súvisiace so zabezpečením dostavby a následného 
prevádzkovania Mestského priemyselného a technologického parku Trnava  
Termín: do 28.02.2012 
 
3. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť všetky náleţitosti súvisiace s dostavbou jednotlivých stavebných objektov 
Mestského priemyselného a technologického parku Trnava a jeho budúceho prevádzkovania  
Termín: do 28.02.2012 
 
 

 
161 

uznesenie 
 

k informatívnej správe  
o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave 
 
 
 
 
 

162 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu „Intenzifikácia separovaného zberu a zhodnocovania 

biologicky rozloţiteľných odpadov v meste Trnava“ 
- schválenie  

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o predloţení ţiadosti a zabezpečení spolufinancovania projektu 
 
2. Schvaľuje 
a) predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného 

programu Ţivotné prostredie, prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo OPŢP-PO4-11-3, za 
účelom realizácie projektu s nasledovnou identifikáciou:  
 
Názov projektu:   Intenzifikácia separovaného zberu a zhodnocovania  
    biologicky rozloţiteľných odpadov v meste Trnava 
 
Výška celkových výdavkov projektu:    2 255 000,- EUR 
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Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:  2 142 250,- EUR 
 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. 
vo výške 112 750,- EUR  z vlastných zdrojov mesta 

 
 
 

163 
uznesenie 

 
k správe  

o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 
 ktorých termín plnenia je v intervale od 09.06.2011 do 17.08.2011 

 
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 09.06.2011 do 17.08.2011 
 
2. Predlţuje 
termín plnenia uznesení MZ : 
a1/    č. 816/2010                     do 31.12.2011 
a2/    č. 884/2010                     do 30.09.2011 
a3/    č. 768/2010                     do 31.12.2011 
a4/    č. 880/2010                     do 31.10.2011 
a5/    č. 991/2010                     do 30.11.2011 
a6/    č. 62/2011                       do 31.10.2011 
a7/    č. 69/2011                       do 31.10.2011 
a8/    č. 775/2010                     do 31.10.2011 
a9/    č. 727/2009                     do 31.12.2011 
a10/  č. 918/2010                     do 30.09.2011 
 
 
3. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení MZ : 
 
b1/  
MZ  č. 855/2005, v znení č. 856/2010 
Zriadenie vecného bremena pre IBV Vodná 
* zmena textu v bode 1. 
 namiesto ...1409/1...  uviesť ...1049/1.... 
 
 
b2/ 
MZ  č. 991/2010 
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 7876/2, 7876/11 
a 7876/14 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov  
v bytovom dome súp. č. 19562 Ul. Nevädzová 4 v Trnave 
* nahradiť text v bode 2. novým textom: 
...2. podielu 8668/64272 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu MVDr. 
Rudolfovi Kolmanovi, nar. 15.4.1929  a Romanovi Kolmanovi, nar. 19.1.1970 obaja 
bytom Nevädzová 4, Trnava, kaţdému podiel ½, spolu za cenu 15,09 eura ... 
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b3/ 
MZ č. 816/2010 
Predaj pozemkov v záhradkárskej osade Štrky na Ulici Chovateľská 
* doplniť v schvaľovacej časti uznesenia na záver nasledovnú vetu:  
...ako predaj pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou, podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
v zmysle § 9a ods. 8) písm. b/... 

 
 
b4/ 
MZ č. 96/2011  
Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte Na hlinách č. 48/A,B 
– PEMARO s.r.o. 
* v schvaľovacej časti uznesenia zmena celkovej výmery nebytových priestorov  
pôvodná výmera ... 245,39 m² ... na novú výmeru ...245,98 m²... 
 
 
b5/ 
MZ  č. 835/2010  
Zriadenie vecného bremena pre NTL plynovod na pozemkoch vo vlastníctve mesta   
* v bode 1. a 2.  
nahradiť parc. č. 1501/2 novými ...“1635/90, 1635/102, 1581/1, 1617/5, 1623/1“... 
 
 
b6/ 
MZ  č. 918/2010 
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/62 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6454 na Ul. V. Clementisa 61-66 v Trnave  
* nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom:  
Bod 36. ...“ podielu 6557/708372 do podielového spoluvlastníctva vlastníčkam bytu č. 38 
Eve Budilovej rod. Budilovej  nar. 9.1.1980 bytom Clementisa 64, Trnava a Ivete 
Budilovej rod. Budilovej  nar. 23.8.1974 bytom Clementisa 64, každej s podielom ½, spolu  
za cenu 1,18 eura... 
66. podielu 6538/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 69 Márii Obecajčíkovej rod. 
Čemanovej nar. 1.7.1953 bytom Clementisa 63, za cenu 1,17 eura“... 
* vypustiť bod 69. Z dôvodu úmrtia vlastníčky a neprebehnutého dedičského konania 
 
 
b7/ 
MZ č. 710/2005 v znení uzn.č. 773/2006 zo dňa 21.2. 2006, uzn. č. 751/2009 zo dňa 15. 
12. 2009 a uzn. č. 937/2010 zo dňa 31.8.2010   
Odplatný prevod stavieb a pozemkov zastavaných stavbou „Komunikačné prepojenie ulíc 
Trstínska a Cukrová v Trnave“ do vlastníctva, správy a údrţby Trnavského 
samosprávneho kraja 
* v bode 1. schvaľovacej časti uznesenia doplniť text: 
„3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a), 
ods. (8),  písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov a časti stavby „Komunikačné 
prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave“  v rozsahu hraníc majetkovej správy podľa 
súčasnej platnej legislatívy usporiadania cestnej siete ich súčasnému správcovi“  
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4. Ruší 
uznesenie MZ 
c1/ č. 921/2010 
 
 
 

164 
uznesenie 

 
k Organizačnému zabezpečeniu Tradičného trnavského jarmoku 2011 

- zmena č. 1 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu časti uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 45/2011 zo dňa 
15.02.2011 písm. b) Všeobecné zásady pre organizačné zabezpečenie TTJ 2011 bod 26) 
povolený prevádzkový čas atrakcií ĽTZ – prevádzkový čas atrakcií v priestore lokality 
futbalového štadióna dňa 09.09.2011 /piatok/ je určený časom od 08,00 do 23,00 h a dňa 
10.09.2011 /sobota/ je určený časom od 08,00 do 18,00 h a od 21,30 do 23,00 h. 
 
2. Ukladá 
riaditeľovi OS TTJ 2011 
zabezpečiť organizovanie prevádzky atrakcií ĽTZ v priestoroch futbalového štadióna 
v zmysle schváleného uznesenia 
Termín: počas TTJ 2011 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                                                 Ing. Vladimír  B u t k o  
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                            prednostka MsÚ 
 
 
 
 
 
V Trnave 07.09.2011 


