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(271 – 312) 

 
U Z N E S E N I A  

 
z 8. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného  obdobia 

2010 – 2014, konaného 17. apríla 2012 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice 
 

 
 

271 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 397 

– Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN č. 397 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na 
trhovom mieste – príleţitostný trh Vianočné trhy 

    
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 397 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava. 
Termín: do 15 dní po rokovaní MZ 
 

 
272 

uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 398, 

ktorým sa určuje názov nových ulíc v meste Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
VZN č. 398, ktorým sa určuje názov nových ulíc v meste Trnava v zmysle predloţeného 
návrhu 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
a) vyhlásiť VZN č. 398 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta 
Termín: do 20.04.2012 
 
b) zabezpečiť označenie ulíc v zmysle schváleného VZN č. 398 
Termín: do 31.05.2012 
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273 
uznesenie 

 
k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2011 

a hodnotiacej správe za rok 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Berie na vedomie 
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2011 
b) stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy k záverečnému    

účtu mesta Trnavy za rok 2011 
c) správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Trnavy za rok 

2011 
 
2. Schvaľuje 
a) záverečný účet mesta Trnavy za rok 2011 s tým, ţe súhlasí s celoročným hospodárením 

bez výhrad 
b) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu 

1. z prebytku beţného rozpočtu vo výške 1 375 192,35 eura 
2. z finančných operácií príjmových vo výške 1 286 473,40 eura 

 v tom: 

 z rezervného fondu vo výške 688 930,74 eura 

 z dotácie MF SR poskytnutej v roku 2009 vo výške 22 600 eur 

 z úverových zdrojov vo výške 574 942,66 eura 
c) zostatok účelovo určených beţných príjmov  z roku 2011 na pouţitie v roku 2012 vo 

výške 31 404,22 eura 
d) rozdelenie do fondov 

1. prídel do rezervného fondu mesta Trnavy vo výške 2 035 967,64 eura 
2. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti 

Trnava z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti vo výške 16 841,72 eura 
3. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava z hlavnej a podnikateľskej činnosti vo výške 4 459,43 eura 
e) úhradu schodku rozpočtu ZUŠ Mikuláša Schneidra Trnavského z rezervného fondu školy 

vo výške 5 103,68 eura 
f) doplnenie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012: 

Príjmy 

 grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných 
súboroch Prednádraţia a Hlboká vo výške 233 101 eur 

Výdavky 
1. beţné 

 beţné výdavky škôl a školských zariadení vo výške 122 550,35 eura 

 beţné výdavky Zariadenia pre seniorov vo výške 47 935,93 eura 
       2. kapitálové  

 rekonštrukcia MK Cukrová vo výške 15 394 eur 

 dobudovanie MK pri Kalvárii, pripojenie streleckého centra vo výške 140 000 eur 

 detské ihrisko Kamenný mlyn vo výške 44 000 eur 

 skládka odpadu Trnava - Zavarská cesta IV. etapa vo výške9 120 eur 

 rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch 
Prednádraţia a Hlboká vo výške 263 886 eur 

 rekonštrukcia verejného WC+ kanalizácia na cintoríne T. Vansovej vo výške 9 410 
eur 

 ZŠ Spartakovská - rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne A vo výške 
15 200 eur 
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 ZŠ Atómová - doplatok PD na zateplenie vo výške 742 eur 

 ZŠ Atómová - rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 20 000 eur 

 ZŠ J. Bottu - rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 31 530 eur 

 ZŠ J. Bottu - doplatok PD na zateplenie vo výške 1 600 eur 

 ZŠ Námestie STU - rekonštrukcia exteriérových dverí vo výške 2 911 eur 

 Priemyselná 5 – statické zabezpečenie vo výške 33 660 eur 
g) pouţitie rezervného fondu v rozpočte mesta Trnavy na rok  2012 na financovanie 

kapitálových výdavkov vo výške 558 498,28 eura 

 
 

274 
uznesenie 

 

k informatívnej správe o štádiu vymáhania pohľadávok,  
odpísaných uznesením MZ č. 200/2007 a č. 201/2007 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1.  Berie na vedomie  
Informatívnu správu o štádiu vymáhania odpísaných pohľadávok 
 
a) mesta Trnavy  
 
b) spoločnosti  TT-KOMFORT  s.r.o.   
 
c) Strediska sociálnej starostlivosti   
 
d) Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  
 
 

 

 
 

275 
uznesenie 

 
k Urbanistickej štúdii – Individuálna bytová výstavba – Pekné pole IV/B, Trnava 

– schválenie 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie  na   vedomie 
stanoviská uplatnené pri prerokovaní Urbanistickej štúdie  Individuálna bytová výstavba 
Pekné pole IV/B, Trnava a  spôsob  ich   vyhodnotenia   (materiál v prílohe) 
       
2. Schvaľuje 
a)   návrh riešenia Urbanistickej štúdie Individuálna bytová výstavba Pekné pole IV/B, Trnava 
b)   záväzné regulatívy v území na pozemku investora  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť uloţenie Urbanistickej štúdie  Individuálna bytová výstavba Pekné pole IV/B, 
Trnava, na Krajskom stavebnom úrade v Trnave, na Mestskom úrade na stavebnom úrade 
a odbore územného rozvoja a koncepcií 
Termín: do 16.07.2012 

 



4 

 

 
 

276 
uznesenie 

 
k návrhu na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava 

/Aktualizované znenie rok 2009/ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nepovoľuje 
spracovanie  zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena B/2012 – IBV v lokalite 
Kočišské pri druţstve 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť ţiadateľa o nepovolení spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava – 
zmena  B/2012 – IBV v lokalite Kočišské pri druţstve 
Termín: 30.04.2012 
 
 

277 
uznesenie 

 
k návrhu na zmenu 

Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
s účinnosťou od 1.5.2012 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zapracovať do dokumentu schválené zmeny a spracovať úplné znenie Organizačného  
a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
Termín: do 30.04.2012 
 

 

 
 

278 
uznesenie 

 
ku schváleniu odpredaja nehnuteľností a súťažných podmienok obchodnej verejnej 

súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Schvaľuje  
odpredaj nehnuteľností : 
 – budovy súp. č. 94 na Ulici Štefánikova č. 4 v Trnave, zapísanej v katastri nehnuteľností 
Správy katastra Trnava na liste vlastníctva č. 5000, situovanej na pozemku parc. č. 57/1 
a pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 5000,  parc. č. 57/1, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 871 m2 a parc. č. 58/2, zastavané plochy a nádvoria, výmera 170 m2  
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                                                                                  a   
 – budovy  súp. č. 143 na Trojičnom námestí č. 5 v Trnave, zapísanej v katastri 
nehnuteľností Správy katastra Trnava na liste vlastníctva č. 5000, situovanej na pozemku 
parc. č. 4 a pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 5000,  parc. č. 4, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 468 m2    
 
formou obchodnej verejnej súťaţe, 
 

2. Schvaľuje  
podmienky obchodnej verejnej súťaţe o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj 
nehnuteľností : 
 
A,    Predmet  predaja :  

 
nehnuteľnosť – budova súp. č. 94 na Ulici Štefánikova č. 4 v Trnave, zapísaná v katastri nehnuteľností 

Správy katastra Trnava na liste vlastníctva č. 5000, situovaná na pozemku parc. č. 57/1 a pozemky zapísané na 
liste vlastníctva č. 5000,  parc. č. 57/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 871 m

2 
a parc. č. 58/2, zastavané 

plochy a nádvoria, výmera 170 m
2
   

a 
nehnuteľnosť – budova  súp. č. 143 na Trojičnom námestí č. 5 v Trnave, zapísaná v katastri nehnuteľností 

Správy katastra Trnava na liste vlastníctva č. 5000, situovaná na pozemku parc. č. 4 a pozemok zapísaný na liste 
vlastníctva č. 5000,  parc. č. 4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m

2
.  

 
Nehnuteľnosti sú zapísané v UZPF ako národné kultúrne pamiatky.     
 
-  minimálna východisková cena za obidve nehnuteľnosti -  683 000 eur  

 
B,  Zásady  obsahu  kúpnej  zmluvy , na ktorých Mesto Trnava trvá : 
 

Mesto Trnava 

Hlavná 1, 917 71 Trnava  
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Butko - primátor mesta 
IČO: 00 313 114 
DIČ: 2021175728 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trnava, č. ú. 1002482001/5600 

 
ako predávajúci 

 
a 
 

Kupujúci : Kupujúci : Kupujúci : 

/ak je fyzická osoba/ /ak je právnická osoba/ /ak je fyzická osoba-podnikateľ/ 
Meno : Obchodné meno : Obchodné meno : 
Priezvisko :   

Narodený : Sídlo : Miesto podnikania : 
Trvale bytom :   
 Štatutárny zástupca : IČO : 
Rodné číslo :   

Štátna príslušnosť : IČO : Zápis do príslušného registra : 
Stav : Zápis do OR :  

a manţelka    

Meno : 
Priezvisko : 
Narodená : 
Rodená : 
Trvale bytom : 
 
Rodné číslo : 
Štátna príslušnosť : 

 
ako kupujúci 
                                                

uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. -  Občianskeho zákonníka a uznesenia Mestského 
zastupiteľstva Mesta Trnava č. …………………………….. túto 
 

kúpnu zmluvu 
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I. 

 Predmet zmluvy 
 

1)  Mesto Trnava je vlastníkom  nehnuteľností zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra 
Trnava, v   katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Trnava, obec Trnava, liste vlastníctva č.  5000 v 
časti “A” – majetková podstata ako : 

     a)   - parc.č. 57/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  871 m
2
, 

           - parc. č. 58/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  170 m
2
, 

           - budova, súp. č. 94 na parc.č. 57/1, 
 
       b)  - parc.č. 4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  468 m

2
, 

            - budova, súp. č. 143 na parc.č. 4. 
 
2)   Predmetom predaja podľa tejto zmluvy  sú nehnuteľnosti označené ako : 
      a)   - parc.č. 57/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  871 m

2
, 

            - parc. č. 58/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  170 m
2
, 

            - budova, súp. č. 94 na parc.č. 57/1, 
 
      b)   - parc.č. 4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  468 m

2
, 

            - budova, súp. č. 143 na parc.č. 4. 
 

II. 
Technický stav nehnuteľností 

Kupujúci vyhlasuje, ţe pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom nehnuteľností  uvedených v čl. I. ods. 
2) tejto zmluvy, ich  stav je mu známy a  v takomto stave  ich po fyzickej ohliadke  v celosti a bez tiarch kupuje   
do svojho vlastníctva.  

III. 

 Cena nehnuteľností 

1) Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti uvedené v čl. I. ods. 2) tejto zmluvy  za dohodnutú kúpnu 

cenu 

 

                                                 eur 
(vyplní záujemca o kúpu v súlade s bodom 
A, a Ch, súťažných podmienok) 

                                                              

2) Kupujúci nehnuteľnosti uvedené v čl. I. ods. 2) tejto zmluvy kupuje za dohodnutú kúpnu cenu  v celosti do 

svojho vlastníctva . 
* Ak budú nehnuteľnosť kupovať manželia, potom ods. 2 znie takto: 

„(2) Kupujúci nehnuteľnosti uvedené v čl. I. ods. 3 tejto zmluvy kupujú za dohodnutú kúpnu cenu  v celosti do ich 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“ 

 

IV. 

Platobné podmienky 

1) Kupujúci zloţil dňa ......................  zálohu na predmet kúpy nehnuteľnosti  vo výške 20 500 eur, slovom 

dvadsaťtisícpäťsto eur, ktorá je započítaná ako preddavok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods. 1) tejto zmluvy. 
2) Kupujúci uhradí predávajúcemu zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods. 1) tejto zmluvy vo výške 
.................................. eur, slovom ...................................................... eur poukázaním na č. ú. 1002482001/5600, 
Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trnava,  VS ............................ v zmysle ods. 4c)  čl. 7  Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 290/2007 o zmluvných prevodoch majetku mesta v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 344 a všeobecne záväzného nariadenia č. 376, t. j.  minimálne 60 % kúpnej ceny pri podpise kúpnej 
zmluvy, zvyšok kúpnej ceny, úročený priemernou úrokovou mierou zo strednodobých úverov obchodných bánk 
zverejňovanou Národnou bankou Slovenska, bude kupujúci povinný uhradiť najneskôr do 3 rokov od uzatvorenia 
kúpnej zmluvy. V tomto prípade na zaistenie včasného splatenia zvyšku kúpnej ceny bude v kúpnej zmluve 
dohodnuté zriadenie záloţného práva v prospech mesta.  
Kúpnu cenu je možné uhradiť aj v plnej výške ku dňu podpísania kúpnej zmluvy, v zmluve sa potom primerane 
upraví ustanovenie čl. IV. ods. 2). 
 
 

V. 

 Osobitné ustanovenia  

1) Predávajúci upozorňuje kupujúceho, ţe na nehnuteľnosti sa viaţu záväzky spojené s prenájmom  5 

nebytových priestorov. V nehnuteľnosti súp. č. 94 na Ulici Štefánikova č. 4  sú prenajaté nebytové priestory 

nájomcovi  Ľudovítovi  Galbovi „GALBA“ o ploche 61,81 m
2
, nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a  
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nájomcovi  Márii Husárovej „CIEĽ“  o ploche 43,79 m
2
, nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.  

V nehnuteľnosti súp. č. 143, Trojičné námestie č. 5  sú prenajaté nebytové priestory   nájomcovi  Daniele 

Voštinárovej  „BARYD“  o ploche  35,39 m
2
, nájomná zmluva je uzavretá na dobu do začatia rekonštrukcie, 

nájomcovi  „LARGO BAR, s. r. o.“  o ploche 92,04  m
2
, nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a nájomcovi  

„LARGO BAR, s. r. o.“  o ploche 10,88  m
2
, nájomná zmluva je uzavretá na dobu  do začatia rekonštrukcie. 

 

2) Predávajúci vyhlasuje, ţe na prevádzaných nehnuteľnostiach a pozemkoch neviaznu ţiadne ťarchy a iné 
vecné bremená. 
3) Predávajúci upozorňuje kupujúceho,  ţe  predávané nehnuteľnosti uvedené v čl I. ods. 2) tejto zmluvy sú 
evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 1099 (nehnuteľnosť na Ulici Štefánikova    
č. 4 a 10179/0 (nehnuteľnosť na Trojičnom nám. č. 5). Pri ich obnove a rekonštrukcii je kupujúci povinný 
postupovať v zmysle zákona  č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov  o ochrane pamiatkového fondu. 
 

VI. 

Nadobudnutie vlastníctva 

1) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnostiam dňom právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu do 
katastra nehnuteľností na Správe katastra Trnava.  

2)  Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predávajúci podá do 15 dní odo dňa uhradenia 
dohodnutej kúpnej ceny. 

3)  V prípade, ţe Správa katastra Trnava vklad nepovolí, zmluvné strany si vrátia vzájomné plnenia. 
4)  Zmluvná voľnosť účastníkov zmluvy nie je obmedzená. 
 

VI. 

 Záverečné ustanovenia 

1)  Vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2)  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, účinnosť zmluva nadobudne dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle mesta, účinnosť prevodu nastane dňom 
právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností na Správe katastra Trnava.  

3) Táto zmluva sa vyhotovuje v počte rovnopisov podľa počtu účastníkov na strane kupujúceho, z toho 
predávajúci obdrţí 3  rovnopisy, kaţdý kupujúci obdrţí po 1  rovnopise a 2  rovnopisy sú určené pre Správu 
katastra Trnava. 

4)   Predaj nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uznesením č. ... zo dňa ................ 2012.  
5)   Zmluvné strany vyhlasujú, ţe zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni 

za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu 
podpisujú. 

6)  Zmluva bola zverejnená mestom Trnava dňa .............   (vyplní MsÚ po zverejnení zmluvy, zmluva bude 
zverejnená do 5 dní po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami). 

 

                                                                                                     
C,   Spôsob podávania  súťažných návrhov:  

 
Súťaţný návrh v zmysle návrhu kúpnej zmluvy sa  podáva v písomnej forme.  Záujemca o nehnuteľnosti môţe 
predloţiť iba jednu ponuku. Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný predkladateľom súťaţného návrhu. 
Prílohou návrhu kúpnej zmluvy je doklad o zaplatení zálohy, súhlas so súťaţnými podmienkami a právnická 
osoba doloţí originál, alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra – nie starší ako 3 mesiace. Doloţenie 
neaktuálneho, alebo nepravdivého výpisu z OR sa bude povaţovať za snahu navrhovateľa uviesť vyhlasovateľa 
súťaţe do omylu a bude znamenať  vylúčenie navrhovateľa zo súťaţe.  
 
D,  Lehota na podávanie súťažných návrhov: 

Písomný súťaţný návrh je potrebné doručiť  osobne do podateľne MsÚ v Trnave, Trhová ul. č. 3, Trnava 
najneskôr do   22. 05. 2012  do 10.

00
 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:  
„Verejná obchodná súťaž – neotvárať“ 

Nehnuteľnosti – budova na Ulici Štefánikova č. 4 a Trojičnom nám. č. 5 v Trnave 
 

Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu. Prevzatie 

súťaţného návrhu potvrdia v  podateľni na tlačive „ Potvrdenie o prevzatí súťaţného návrhu“.    
 
E,  Termín vyhodnotenie súťažných návrhov :  
Vyhodnotenie súťaţného návrhu sa uskutoční komisionálne na zasadnutí Majetkovej komisie  MZ dňa 22. 05. 
2012, ktoré je neverejné.  

Súťaţ končí schválením alebo neschválením  najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na zasadnutí Majetkovej 
komisie MZ  dňa 22. 05. 2012. 

Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťaţného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia kúpna cena. 
Pri rovnosti ponúknutej kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom súťaţnom návrhu 
losovaním.  
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F,   Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže : 
Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaţe kaţdému z účastníkov súťaţe písomne doporučeným listom odovzdaným 
pošte na doručenie najneskôr  29. 05. 2012. 
 
G,  Záloha:  
 
1) Sumu  20 500,- eur  (slovom: dvadsaťtisícpäťsto eur ) zloţí záujemca ako zálohu na účet vyhlasovateľa č. ú.: 

1002482001/5600, Dexia banka Slovensko, a. s., pobočka Trnava, variabilný symbol 16,  Trhová ul. č. 3, 
najneskôr do konca lehoty na podanie návrhov. 
2) Nevybraným súťaţiacim bude záloha vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu, najneskôr do        
15-ich dní po ukončení súťaţe.  
3) Víťazovi súťaţe bude zaplatená súťaţná záloha započítaná na úhradu kúpnej ceny. Nesplatenú časť kúpnej 
ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloţenou zálohou)  je kupujúci  povinný uhradiť v zmysle 
bodu 4c)  čl. 7  Všeobecne záväzného nariadenia č. 290/2007 o zmluvných prevodoch majetku mesta v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 344 a všeobecne záväzného nariadenia č. 376, t. j.  minimálne 60 % kúpnej 
ceny pri podpise kúpnej zmluvy, zvyšok kúpnej ceny, úročený priemernou úrokovou mierou zo strednodobých 
úverov obchodných bánk zverejňovanou Národnou bankou Slovenska, bude kupujúci povinný uhradiť najneskôr 
do 3 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V tomto prípade na zaistenie včasného splatenia zvyšku kúpnej ceny 
bude v kúpnej zmluve dohodnuté zriadenie záloţného práva v prospech mesta. Kúpnu cenu je moţné uhradiť aj 
v plnej výške ku dňu podpísania kúpnej zmluvy. 
 
Kúpnu zmluvu bude víťaz súťaţe podpisovať najneskôr do 30-ich dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaţe.  
 
V prípade, ţe kupujúci, ktorého návrh kúpnej zmluvy bol vybraný Majetkovou komisiou MZ ako najvhodnejší, 
odstúpi od uzatvorenia kúpnej zmluvy, záloha sa nevracia a bude pouţitá na úhradu nákladov spojených 
s realizáciou verejnej obchodnej súťaţe.  
 
H,  Obhliadka nehnuteľností  
 

Termín obhliadok : 
                    dňa 10. 05. 2012 o 10.

00
 hod a 14.

00
 hod.  /zraz pred objektom/. 

 
Ch, Technické  podmienky pri obnove a rekonštrukcii nehnuteľností :  
 
Pre obidva uvedené objekty je potrebné dodrţať pri rekonštrukcii spracovaný zámer na obnovu pamiatky, ktorého 
súčasťou je architektonicko - historický a umelecko - historický výskum predmetných objektov.  
 
 
I, Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže :  
 
a) návrh moţno zahrnúť do súťaţe, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam  súťaţe. Od 

podmienok súťaţe sa návrh nemôţe odchýliť,  
b) do súťaţe nemoţno zahrnúť návrh, ktorý sa predloţí po lehote určenej v podmienkach súťaţe, 
c) minimálna kúpna cena je 683 000  eur, navrhovanú kúpnu cenu doplní záujemca o kúpu do kúpnej zmluvy v čl. 

VI. ods. 1), 
d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo : 
    - odmietnuť všetky predloţené návrhy a ukončiť súťaţ bez výberu návrhu,                                             
    - v odôvodnených prípadoch súťaţné podmienky meniť alebo súťaţ zrušiť,  
    - pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie a 

vykonanie opravy ( termín určí majetková komisia MZ ),   
    - predĺţiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu,  
e)  náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaţi sa nepriznávajú.  

 
3. Ukladá  
Majetkovej komisii MZ 
a Mestskému úradu v Trnave 
 realizovať obchodnú verejnú súťaţ 
Termín: do 30.06.2012 
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279 
uznesenie 

 
ku schváleniu odpredaja bytov a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 

o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Schvaľuje  
odpredaj garsónky č. 33 na Ulici Lomonosova  č. 3  v Trnave o podlahovej ploche 19,50 
m2, zapísanej  na LV č. 7365, s prináleţiacim spoluvlastníckym podielom  36/10000  na 
spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a pozemku parc. č. 1616, formou 
obchodnej verejnej súťaţe, 
 

2. Schvaľuje  
podmienky obchodnej verejnej súťaţe o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj 
nehnuteľnosti : 
 
A,    Predmet  predaja :  
 
Garsónka č. 33 na Ulici Lomonosova  č. 3  v Trnave o podlahovej ploche 19,50 m

2 
s prináleţiacim spoluvlastníckym 

podielom  36/10000  na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a pozemku parc. č. 1616, zapísaná na LV č. 7365,  
-  minimálna východisková cena -  9 400 eur  
 
B,  Zásady  obsahu  kúpnej  zmluvy , na ktorých Mesto Trnava trvá : 
 

Mesto Trnava 

Hlavná 1, 917 71 Trnava  
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Butko - primátor mesta 
IČO: 00 313 114 
DIČ: 2021175728 
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Trnava, č.ú. 26925-212/0200,     
ako predávajúci 

a 
 

Kupujúci : Kupujúci : Kupujúci : 
/ak je fyzická osoba/ /ak je právnická osoba/ /ak je fyzická osoba-podnikateľ/ 
Meno : Obchodné meno : Obchodné meno : 
Priezvisko :   
Narodený : Sídlo : Miesto podnikania : 
Trvale bytom :   
 Štatutárny zástupca : IČO : 
Rodné číslo :   
Štátna príslušnosť : IČO : Zápis do príslušného registra : 
Stav : Zápis do OR :  
a manţelka    
Meno : 
Priezvisko : 
Narodená : 
Rodená : 
Trvale bytom : 
 
Rodné číslo : 
Štátna príslušnosť : 
ako kupujúci 
 
uzatvárajú v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
prepisov. 
                                                     kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva bytu  
 

I. 
Predmet zmluvy 

1)   Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníctva: 
a) bytu č. 33 na 4. poschodí  bytového domu  v k. ú. Trnava, súp. č. 2796, na  Ulici Lomonosova č. 3  v Trnave, v celosti  

o podlahovej ploche 19,50 m
2

 (ďalej len „dom“),  
b) spoluvlastníckeho podielu 36/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,  

c) spoluvlastníckeho podielu  36/10000 na pozemku parc. č. 1616 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou  894 m
2

, na 
ktorom je dom postavený. 

2)   Nehnuteľnosti uvedené v ods. 1) tohto článku sú zapísané na liste vlastníctva 7365 katastra nehnuteľností Správy katastra    
Trnava. 
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II. 
Popis a rozloha bytu 

1)  Prevádzaný byt č. 33 na 4. poschodí pozostáva z  1 obytnej a príslušenstva. Časti bytu tvoria: 

1. Izba ........................  14,49 m
2
 

2. Chodba....................   2,03 m
2
 

3. Kúpeľňa....................  2,00 m
2

 

4. WC        .................... 0,98 m
2
 

2)   Celková výmera podlahovej plochy bytu je 19,50 m
2

. 
3)   Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:  vstavaná skriňa, rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody 

plynu od plynomeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody (SV a TÚV) od zvislých rozvodov, 
rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka spoločnej televíznej antény 
/vrátane zvodu STA/, zvonček. 

4)  Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva 
umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej a teplej úţitkovej vody,  
a hlavným elektrickým ističom pre byt. 

 
III. 

Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu 
1) S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.  
2) Spoločnými časťami domu sú : základy domu, strecha, chodby, technický suterén, obvodové múry, priečelia, vstupné haly, 

exteriérové schody, interiérové schodiská, vchody, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré 
sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. 

3) Spoločnými zariadeniami domu sú: 4 kočikárne, 4 výťahy, 4 strojovne výťahov nachádzajúce sa na streche obytného domu, 
4 miestnosti pre upratovačku nachádzajúce sa na prízemí – 1.NP domu, spoločná televízna anténa, bleskozvod, 
vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené 
mimo domu a slúţia výlučne domu, v ktorom je prevádzaný byt umiestnený. 

4)   Predávajúci s bytom prevádza na kupujúcich spoluvlastnícky podiel  36/10000 na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu. 

IV. 
Technický stav domu a bytu 

Kupujúci vyhlasuje, ţe sa oboznámil so stavom bytu a domu, ich stav je mu dobre známy a byt vrátane spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v tomto stave kupuje / v prípade manţelov  do bezpodielového 
spoluvlastníctva manţelov /. 

V. 
Úprava práv k pozemku 

1) Pozemok parc. č. 1616 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere  894 m
2
, na ktorom je dom postavený je v spoluvlastníctve 

predávajúceho a ostatných vlastníkov  bytov v dome. 
2) Predávajúci spolu s bytom prevádza na kupujúcich aj spoluvlastnícky podiel  36/10000 na uvedenom zastavanom 

pozemku. 
VI. 

Cena bytu 
1) Predávajúci predáva kupujúcim byt uvedený v čl. I. ods. 1) písm. a), vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu uvedených v čl. I. ods.1) písm. b)  a  na zastavanom pozemku uvedenom v čl. I. 
ods.1)  písm. c) za dohodnutú kúpnu cenu  

 

                                                 eur 
(vyplní záujemca o kúpu v súlade s bodom A, a 
Ch, súťažných podmienok) 

2)   Zistená cena bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a pozemku je podľa znaleckého  

posudku č. 28/2012 vypracovanom Ing. Antonom Fuzákom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad 

hodnoty nehnuteľností, predstavuje suma  9 400 eur. 
3) Kupujúci byt, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 

a spoluvlastníckeho podielu na pozemku kupujú v celosti do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manţelov. 
 

VII. 
Platobné podmienky 

Zmluvné strany sa dohodli, ţe cenu bytu dohodnutú v čl.  VI. ods. 1) tejto zmluvy uhradia kupujúci tak, ţe celú kúpnu cenu 
uhradia na účet predávajúceho najneskôr pri  podpísaní tejto zmluvy. 

 
VIII. 

Správa domu 
1) Predávajúci oboznámil kupujúcich, ţe na základe zmluvy o výkone správy zabezpečuje správu domu spoločnosť  TT-

KOMFORT, s.r.o. 
2)  Kupujúci vyhlasujú, ţe pristupujú k zmluve o výkone správy uvedenej v ods. 1) tohto článku. 

IX. 
Osobitné ustanovenia 

1) Predávajúci vyhlasuje, ţe na prevádzanom byte, na spoluvlastníckom podiele na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a pozemku neviaznu ţiadne dlhy a vecné bremená, na ktoré by mal kupujúceho upozorniť. 

2) Kupujúci berie na vedomie, ţe súčasne s vlastníctvom bytu môţe k bytu vzniknúť v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v 
znení noviel na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých  z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, 
spoločných zariadení domu a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu v dome, 
ktoré urobil vlastník bytu v dome, záloţné právo v prospech  ostatných vlastníkov bytov. 

3) Kupujúci sa zaväzujú, ţe nebudú vykonávať úpravy bytu, ktorými by ohrozovali alebo rušili ostatných v neprimeranom 
rozsahu, alebo menili vzhľad domu bez súhlasu väčšiny vlastníkov bytov v dome, resp. bez súhlasu spoločenstva, pokiaľ by 
v dome vzniklo a ţe zmeny bude vykonávať v súlade so stavebným  zákonom.  
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X. 

Nadobudnutie vlastníctva 
1) Kupujúci nadobudnú vlastníctvo bytu a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu 

a spoluvlastnícky podiel na pozemku dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho 
práva na základe tejto zmluvy do katastra nehnuteľností na Správe katastra Trnava. 

2)   Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predávajúci podá do 15 dní odo dňa uhradenia  dohodnutej  
kúpnej ceny. 

3)   V prípade, ţe Správa katastra Trnava vklad nepovolí, zmluvné strany si vrátia vzájomné plnenia. 
4)   Účastníci zmluvy vyhlasujú, ţe sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné 

a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 
 

XI.   
Záverečné ustanovenia 

1)   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, účinnosť zmluva nadobudne dňom nasledujúcim 
po  dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle mesta, účinnosť prevodu nastane dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastra nehnuteľností na Správe katastra 
Trnava. 

2)   Táto zmluva sa vyhotovuje v počte rovnopisov podľa počtu účastníkov na strane kupujúceho, z toho predávajúci obdrţí 3  
rovnopisy, kaţdý kupujúci obdrţí po 1  rovnopise a 2  rovnopisy sú určené pre Správu katastra Trnava. 

3)   Predaj bytu schválilo Mestské zastupiteľstva mesta Trnava uznesením č. ......................  2012.  
4)   Zmluvné strany vyhlasujú, ţe zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 
5)   Zmluva bola zverejnená mestom Trnava dňa .............   (vyplní MsÚ po zverejnení zmluvy, zmluva bude zverejnená do 5 dní 

po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami). 
 
C,   Spôsob podávania  súťažných návrhov:  
 
Súťaţný návrh v zmysle návrhu kúpnej zmluvy sa  podáva v písomnej forme.  Záujemca o byt môţe predloţiť iba jednu ponuku. 
Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný predkladateľom súťaţného návrhu. Prílohou návrhu kúpnej zmluvy je doklad 
o zaplatení zálohy a súhlas so súťaţnými podmienkami.  
 
D,  Lehota na podávanie súťažných návrhov: 
 
Písomný súťaţný návrh je potrebné doručiť  osobne do podateľne MsÚ v Trnave, Trhová ul. č. 3, Trnava najneskôr do               
22. 5.  2012 do 10.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:        

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“ 
Garsónka č. 33 na Ulici Lomonosova č. 3 v Trnave. 

 
Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu.  
  
E,  Termín vyhodnotenie súťažných návrhov :  
 
Vyhodnotenie súťaţného návrhu sa uskutoční komisionálne na zasadnutí Majetkovej komisie  MZ dňa 22. 5. 2012, ktoré je 
neverejné.  
Súťaţ končí schválením alebo neschválením  najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na zasadnutí Majetkovej komisie MZ  dňa 
22. 5. 2012. 
Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťaţného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia kúpna cena. Pri rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom súťaţnom návrhu losovaním.  
 
F,   Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže : 
 
Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaţe kaţdému z účastníkov súťaţe písomne doporučeným listom odovzdaným pošte na 
doručenie najneskôr  29. 5. 2012. 
 
G,  Záloha:  
 
Sumu  290 eur  (slovom:  dvestodeväťdesiat eur ) zloţí záujemca ako zálohu na účet vyhlasovateľa vo VÚB pobočka Trnava, č. 
ú.: 35-0026925-212/0200, variabilný symbol 16, prípadne v pokladni Mestského úradu v Trnave, Trhová ul. č. 3, najneskôr do 
konca lehoty na podanie návrhov. Nevybraným súťaţiacim bude záloha vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu, 
najneskôr do  15-ich dní po ukončení súťaţe. Víťazovi súťaţe bude zaplatená súťaţná záloha započítaná na úhradu kúpnej 
ceny. Nesplatenú časť kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloţenou zálohou) uhradí kupujúci 
najneskôr pri podpísaní kúpnej zmluvy tak, ţe bude splatená v hotovosti do pokladne MsÚ v Trnave alebo uhradená na účte 
mesta Trnava.  Kúpnu zmluvu bude víťaz súťaţe podpisovať najneskôr do 30-ich dní od doručenia oznámenia o výsledku 
súťaţe.  
V prípade, ţe kupujúci, ktorého návrh kúpnej zmluvy bol vybraný Majetkovou komisiou MZ ako najvhodnejší, odstúpi od 
uzatvorenia kúpnej zmluvy, záloha sa nevracia a bude pouţitá na úhradu nákladov spojených s realizáciou verejnej obchodnej 
súťaţe.  
 
H,  Obhliadka nehnuteľnosti  
 
Termín obhliadok : 
                    dňa  9. 5. 2012  o 10.00 hod. a  14.00 hod.  / zraz pred vchodom / 
 
Ch,  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže :  
 
a) návrh moţno zahrnúť do súťaţe, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam     súťaţe. Od podmienok súťaţe   

sa návrh nemôţe odchýliť,  
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b)  do súťaţe nemoţno zahrnúť návrh, ktorý sa predloţí po lehote určenej v podmienkach súťaţe, 
c)  minimálna kúpna cena je  9 400 eur, navrhovanú kúpnu cenu doplní záujemca o kúpu do kúpnej zmluvy v čl. VI. ods. 1), 
d)  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo : 
    - odmietnuť všetky predloţené návrhy a ukončiť súťaţ bez výberu návrhu,                                             
   - v odôvodnených prípadoch súťaţné podmienky meniť alebo súťaţ zrušiť,  
    - pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy,  
    - predĺţiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu. 

  
3. Ukladá  
Majetkovej komisii MZ 
a Mestskému úradu v Trnave 
realizovať obchodnú verejnú súťaţ 
Termín: do 30.06.2012 
 
 

 
280 

uznesenie 
 

ku schváleniu odpredaja bytov a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
odpredaj 1 – izbového bytu č. 24 na Ulici Gejzu Dusíka č. 59  v Trnave o podlahovej 
ploche 32,30 m2, zapísaného  na LV č. 7606, s prináleţiacim spoluvlastníckym podielom  
176/10000  na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a pozemku parc. č. 
1494, formou obchodnej verejnej súťaţe, 
 
A,    Predmet  predaja :  
 
1- izbový byt č. 24 na Ulici Gejzu Dusíka 59 v Trnave o podlahovej ploche 32,30  m

2
, s prináleţiacim spoluvlastníckym 

podielom 176/10000  na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a pozemku parc. č. 1494 ,
 
zapísaný na LV č. 

7606, 
- minimálna východisková cena -  18 300 eur  
 
B,  Zásady  obsahu  kúpnej  zmluvy , na ktorých Mesto Trnava trvá : 
 

Mesto Trnava 

Hlavná 1, 917 71 Trnava  
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Butko - primátor mesta 
IČO: 00 313 114 
DIČ: 2021175728 
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Trnava, č.ú. 26925-212/0200,     
ako predávajúci 
 

a 
 

Kupujúci : Kupujúci : Kupujúci : 
/ak je fyzická osoba/ /ak je právnická osoba/ /ak je fyzická osoba-podnikateľ/ 
Meno : Obchodné meno : Obchodné meno : 
Priezvisko :   
Narodený : Sídlo : Miesto podnikania : 
Trvale bytom :   
 Štatutárny zástupca : IČO : 
Rodné číslo :   
Štátna príslušnosť : IČO : Zápis do príslušného registra : 
Stav : Zápis do OR :  
a manţelka    
Meno : 
Priezvisko : 
Narodená : 
Rodená : 
Trvale bytom : 
 
Rodné číslo : 
Štátna príslušnosť : 
ako kupujúci 
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uzatvárajú v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
prepisov. 
                                                      

kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva bytu  
 

I. 
Predmet zmluvy 

1)   Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníctva: 
a)  bytu č. 24 na 1. poschodí  bytového domu  v k. ú. Trnava, súp. č. 7606, na  Ulici Gejzu Dusíka č. 59 v Trnave, v celosti  

o podlahovej ploche 32,23 m
2

 (ďalej len „dom“),  
b)  spoluvlastníckeho podielu 176/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,  

c)   spoluvlastníckeho podielu  176/10000 na pozemku parc. č. 1494 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou  617 m
2

, na 
ktorom je dom postavený. 

2)   Nehnuteľnosti uvedené v ods. 1) tohto článku sú zapísané na liste vlastníctva 7606 katastra nehnuteľností Správy katastra 
Trnava. 

 
II. 

Popis a rozloha bytu 
1)  Prevádzaný byt č. 24 na 1. poschodí pozostáva z 1 obytnej miestnosti, kuchyne a príslušenstva. Časti bytu tvoria: 

1. Izba ........................   16,02 m
2
 

2. Predsieň....................  7,04 m
2

 

3. Kuchyňa ..................    4,78 m
2

 

4. Kúpeľňa ...................    2,18 m
2

 

8. WC        ....................   0,94 m
2
 

9. Pivnica č. 24.............   1,34 m
2
 

  

2)   Celková výmera podlahovej plochy bytu je 32,30 m
2

. 
3)  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to: kuchynská linka, plynový sporák, vstavaná skriňa, rozvody elektrickej 

inštalácie od elektromeru, rozvody plynu od plynomeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody 
(SV a TÚV) od zvislých rozvodov, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, 
zásuvka spoločnej televíznej antény /vrátane zvodu STA/, zvonček a telefónna prípojka. 

4)  Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva 
umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej a teplej úţitkovej vody,  
a hlavným elektrickým  

III. 
Určenie a popis spoločných častí a  spoločných zariadení domu  

1)  S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. 
2)  Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby,  obvodové múry, priečelia, vchody, vstupné haly, vstupy,    

schodiská, technický suterén s meračom tepla a s hlavným uzáverom vody vo vchode č. 59, vodorovné nosné a izolačné 
konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. 

3) Spoločnými zariadeniami domu sú: 4 kočikárne, spoločná televízna anténa, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, 
kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúţia 
výlučne domu, v ktorom je prevádzaný byt umiestnený. 

4)  Predávajúci s bytom prevádza na kupujúceho spoluvlastnícky podiel 176/10000 na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu. 

 
IV. 

Technický stav domu a bytu 
Kupujúci vyhlasuje, ţe sa oboznámil so stavom bytu a domu, ich stav je mu dobre známy a byt vrátane spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v tomto stave kupuje / v prípade manţelov  do bezpodielového 
spoluvlastníctva manţelov /. 

V. 
Úprava práv k pozemku 

1) Pozemok parc. č. 1494 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere  617 m
2
, na ktorom je dom postavený je v spoluvlastníctve 

predávajúceho a ostatných vlastníkov  bytov v dome. 
2) Predávajúci spolu s bytom prevádza na kupujúcich aj spoluvlastnícky podiel 176/10000 na uvedenom zastavanom 

pozemku. 
VI. 

Cena bytu 
1) Predávajúci predáva kupujúcim byt uvedený v čl. I. ods. 1) písm. a) vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu uvedeného v čl. I. ods.1) písm. b), spoluvlastníckeho podielu na zastavanom 
pozemku uvedeného v čl. I. ods.1)  písm. c)   za dohodnutú kúpnu cenu  

 
                                                                

                                                 eur 
(vyplní záujemca o kúpu v súlade s bodom A, a 
Ch, súťažných podmienok) 

                                                               
2)   Zistená cena bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu   a pozemku je podľa znaleckého  

posudku č. 27/2012 vypracovanom Ing. Antonom Fuzákom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby 
a odhad hodnoty nehnuteľností, predstavuje suma 18 300 eur. 

3) Kupujúci byt, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastníckeho podielu na pozemku kupujú v celosti do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manţelov. 
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VII. 

Platobné podmienky 
Zmluvné strany sa dohodli, ţe cenu bytu dohodnutú v čl.  VI. ods. 1) tejto zmluvy uhradia kupujúci tak, ţe celú kúpnu cenu 
uhradia na účet predávajúceho najneskôr pri  podpísaní tejto zmluvy. 

 
VIII. 

Správa domu 
1)  Predávajúci oboznámil kupujúcich, ţe na základe zmluvy o výkone správy zabezpečuje správu domu spoločnosť Ľubica 

Bachratá, Ul. G. Steinera 11, Trnava. 
2)   Kupujúci vyhlasujú, ţe pristupujú k zmluve o výkone správy uvedenej v ods. 1) tohto článku. 

IX. 
Osobitné ustanovenia 

1) Predávajúci vyhlasuje, ţe na prevádzanom byte, na spoluvlastníckom podiele na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu,  pozemku a spoluvlastníckych podieloch na nebytových priestoroch neviaznu ţiadne dlhy a vecné 
bremená, na ktoré by mal kupujúceho upozorniť. 

2) Kupujúci berie na vedomie, ţe súčasne s vlastníctvom bytu môţe k bytu vzniknúť v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v 
znení noviel na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých  z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, 
spoločných zariadení domu a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu v dome, 
ktoré urobil vlastník bytu v dome, záloţné právo v prospech  ostatných vlastníkov bytov. 

3) Kupujúci sa zaväzujú, ţe nebudú vykonávať úpravy bytu, ktorými by ohrozovali alebo rušili ostatných v neprimeranom 
rozsahu, alebo menili vzhľad domu bez súhlasu väčšiny vlastníkov bytov v dome, resp. bez súhlasu spoločenstva, pokiaľ by 
v dome vzniklo a ţe zmeny bude vykonávať v súlade so stavebným  zákonom.  

    
X. 

Nadobudnutie vlastníctva 
1)  Kupujúci nadobudnú vlastníctvo bytu, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastnícky 

podiel na pozemku dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto 
zmluvy do katastra nehnuteľností na Správe katastra Trnava. 

2)   Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predávajúci podá do 15 dní odo dňa uhradenia  dohodnutej  
kúpnej ceny. 

3)   V prípade, ţe Správa katastra Trnava vklad nepovolí, zmluvné strany si vrátia vzájomné plnenia. 
4)   Účastníci zmluvy vyhlasujú, ţe sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné 

a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 
 

XI.   
Záverečné ustanovenia 

1)   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, účinnosť zmluva nadobudne dňom nasledujúcim 
po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle mesta, účinnosť prevodu nastane dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastra nehnuteľností na Správe katastra 
Trnava. 

2)   Táto zmluva sa vyhotovuje v počte rovnopisov podľa počtu účastníkov na strane kupujúceho, z toho predávajúci obdrţí 3  
rovnopisy, kaţdý kupujúci obdrţí po 1  rovnopise a 2  rovnopisy sú určené pre Správu katastra Trnava. 

3)   Predaj bytu schválilo Mestské zastupiteľstva mesta Trnava uznesením ....................... 2012.  
4)   Zmluvné strany vyhlasujú, ţe zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 
5)   Zmluva bola zverejnená mestom Trnava dňa .............   (vyplní MsÚ po zverejnení zmluvy, zmluva bude zverejnená do 5 dní 

po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami). 
 
C,   Spôsob podávania  súťažných návrhov:  
 
Súťaţný návrh v zmysle návrhu kúpnej zmluvy sa  podáva v písomnej forme.  Záujemca o byt môţe predloţiť iba jednu ponuku. 
Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný predkladateľom súťaţného návrhu. Prílohou návrhu kúpnej zmluvy je doklad 
o zaplatení zálohy a súhlas so súťaţnými podmienkami.  
 
D,  Lehota na podávanie súťažných návrhov: 
 
Písomný súťaţný návrh je potrebné doručiť  osobne do podateľne MsÚ v Trnave, Trhová ul. č. 3, Trnava najneskôr do                
22. 5. 2012 do 10.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:        

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“ 
Byt č. 24 na Ulici Gejzu Dusíka č. 59 v Trnave. 

 
Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu.  
  
 
E,  Termín vyhodnotenie súťažných návrhov :  
 
Vyhodnotenie súťaţného návrhu sa uskutoční komisionálne na zasadnutí Majetkovej komisie  MZ dňa 22. 5. 2012, ktoré je 
neverejné.  
Súťaţ končí schválením alebo neschválením  najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na zasadnutí Majetkovej komisie MZ  dňa  
22. 5. 2012. 
Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťaţného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia kúpna cena. Pri rovnosti 
ponúknutej kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom súťaţnom návrhu losovaním.  
 
F,   Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže : 
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Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaţe kaţdému z účastníkov súťaţe písomne doporučeným listom odovzdaným pošte na 
doručenie najneskôr  29. 5. 2012. 
 
G,  Záloha:  
 
Sumu   600 eur  (slovom:  šesťsto eur ) zloţí záujemca ako zálohu na účet vyhlasovateľa vo VÚB pobočka Trnava, č. ú.: 35-
0026925-212/0200, variabilný symbol 16, prípadne v pokladni Mestského úradu v Trnave, Trhová ul. č. 3, najneskôr do konca 
lehoty na podanie návrhov. Nevybraným súťaţiacim bude záloha vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu, 
najneskôr do  15-ich dní po ukončení súťaţe. Víťazovi súťaţe bude zaplatená súťaţná záloha započítaná na úhradu kúpnej 
ceny. Nesplatenú časť kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloţenou zálohou) uhradí kupujúci 
najneskôr pri podpísaní kúpnej zmluvy tak, ţe bude splatená v hotovosti do pokladne MsÚ v Trnave alebo uhradená na účte 
mesta Trnava.  Kúpnu zmluvu bude víťaz súťaţe podpisovať najneskôr do 30-ich dní od doručenia oznámenia o výsledku 
súťaţe.  
V prípade, ţe kupujúci, ktorého návrh kúpnej zmluvy bol vybraný Majetkovou komisiou MZ ako najvhodnejší, odstúpi od 
uzatvorenia kúpnej zmluvy, záloha sa nevracia a bude pouţitá na úhradu nákladov spojených s realizáciou verejnej obchodnej 
súťaţe.  
 
H,  Obhliadka nehnuteľnosti  
 
Termín obhliadok : 
                    dňa    9. 5. 2012  o 10.30 hod. a  14.30 hod.  / zraz pred vchodom / 
 
 
Ch,  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže :  
 
a) návrh moţno zahrnúť do súťaţe, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam     súťaţe. Od podmienok súťaţe   

sa návrh nemôţe odchýliť,  
b)  do súťaţe nemoţno zahrnúť návrh, ktorý sa predloţí po lehote určenej v podmienkach súťaţe, 
c)  minimálna kúpna cena je  18 300 eur, navrhovanú kúpnu cenu doplní záujemca o kúpu do kúpnej zmluvy v čl. VI. ods. 1), 
d)  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo : 
    - odmietnuť všetky predloţené návrhy a ukončiť súťaţ bez výberu návrhu,                                             
   - v odôvodnených prípadoch súťaţné podmienky meniť alebo súťaţ zrušiť,  
    - pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy,  
    - predĺţiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu. 
  
 

3.Ukladá  
Majetkovej komisii MZ 
a Mestskému úradu v Trnave 
 realizovať obchodnú verejnú súťaţ 
Termín: do 30.06.2012 
 
 
 
 

281 
uznesenie 

 
ku schváleniu odpredaja nehnuteľností a súťažných podmienok obchodnej verejnej 

súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy  o budúcej kúpnej zmluve  
na predaj pozemkov 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Schvaľuje  
odpredaj častí pozemkov zmluvou o budúcej kúpnej zmluve  v k. ú. Trnava, zapísaných na 
LV č. 5000 v časti “A” – majetková podstata ako : 
- parc.č. 594, zast. pl. a nádvoria s výmerou  781 m2,  parc. č. 595/1, zast. pl. a nádvoria s 
výmerou  386 m2,  parc.č. 595/4, zast. pl. a nádvoria s výmerou  122 m2,  parc. č. 596, zast. 
pl. a nádvoria s výmerou  276 m2,         
parc.č. 597, zast. pl. a nádvoria s výmerou  73 m2,  parc. č. 598, zast. pl. a nádvoria s 
výmerou  177 m2,  parc.č. 599, zast. pl. a nádvoria s výmerou  283 m2,  parc. č. 600, zast. 
pl. a nádvoria s výmerou  134 m2, parc.č. 601, záhrady s výmerou  127 m2,  parc. č. 602, 
zast. pl. a nádvoria s výmerou  664 m2,  parc.č. 603, zast. pl. a nádvoria s výmerou  169 m2,  
parc. č. 604, zast. pl. a nádvoria s výmerou  250 m2, parc.č.  605,zast. pl. a nádvoria s 
výmerou  342 m2,  parc. č. 606, záhrady s výmerou  416 m2,  parc.č. 607, zast. pl. a 
nádvoria s výmerou  93 m2,  parc. č. 608, zast. pl. a nádvoria s výmerou  48 m2,  parc. č. 
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609, zast. pl. a nádvoria s výmerou  47 m2, parc.č. 610, zast. pl. a nádvoria s výmerou  63 
m2,  parc. č. 611, zast. pl. a nádvoria s výmerou  166 m2,  parc.č. 612, zast. pl. a nádvoria s 
výmerou  116 m2,  parc. č. 613, zast. pl. a nádvoria s výmerou  39 m2, parc.č.  614,  zast. 
pl. a nádvoria s výmerou  133 m2,  parc. č. 615, zast. pl. a nádvoria s výmerou 114 m2,  
parc.č. 616, zast. pl. a nádvoria s výmerou  22 m2,  parc. č. 617/1, zast. pl. a nádvoria s 
výmerou  917 m2,  parc.č.  618,    zast. pl. a nádvoria s výmerou  561 m2,  parc. č. 619/2, 
zast. pl. a nádvoria s výmerou 152 m2,  parc.č. 620, zast. pl. a nádvoria s výmerou  334 m2,         
 
o celkovej výmere cca 3 930 m2 , vrátane stavby parkoviska, presná výmera bude určená na 
základe geometrického plánu na zameranie stavieb, formou obchodnej verejnej súťaže na 
výstavbu hromadného verejného parkoviska centra  -  parkovací dom  a mestotvornú 
polyfunkciu centra. 
 
2. Schvaľuje  
podmienky obchodnej verejnej súťaţe o najvhodnejší návrh  zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve na predaj častí pozemkov a stavby parkoviska : 
 
A,    Predmet  predaja :  
 
časti pozemkov v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000, ako parc.č. 594, zast. pl. a nádvoria s 
výmerou  781 m

2
,  parc. č. 595/1, zast. pl. a nádvoria s výmerou  386 m

2
,  parc.č. 595/4, zast. pl. a 

nádvoria s výmerou  122 m
2
,  parc. č. 596, zast. pl. a nádvoria s výmerou  276 m

2
, parc.č. 597, zast. 

pl. a nádvoria s výmerou  73 m
2
,  parc. č. 598, zast. pl. a nádvoria s výmerou  177 m

2
,  parc.č. 599, 

zast. pl. a nádvoria s výmerou  283 m
2
,  parc. č. 600, zast. pl. a nádvoria s výmerou  134 m

2
, parc.č. 

601, záhrady s výmerou  127 m
2
,  parc. č. 602, zast. pl. a nádvoria s výmerou  664 m

2
,  parc.č. 603, 

zast. pl. a nádvoria s výmerou  169 m
2
,  parc. č. 604, zast. pl. a nádvoria s výmerou  250 m

2
, parc.č.  

605,zast. pl. a nádvoria s výmerou  342 m
2
,  parc. č. 606, záhrady s výmerou  416 m

2
,  parc.č. 607, 

zast. pl. a nádvoria s výmerou  93 m
2
,  parc. č. 608, zast. pl. a nádvoria s výmerou  48 m

2
,  parc. č. 

609, zast. pl. a nádvoria s výmerou  47 m
2
, parc.č. 610, zast. pl. a nádvoria s výmerou  63 m

2
,  parc. 

č. 611, zast. pl. a nádvoria s výmerou  166 m
2
,  parc.č. 612, zast. pl. a nádvoria s výmerou  116 m

2
,  

parc. č. 613, zast. pl. a nádvoria s výmerou  39 m
2
, parc.č.  614,  zast. pl. a nádvoria s výmerou  133 

m
2
,  parc. č. 615, zast. pl. a nádvoria s výmerou 114 m

2
,  parc.č. 616, zast. pl. a nádvoria s výmerou  

22 m
2
,  parc. č. 617/1, zast. pl. a nádvoria s výmerou  917 m

2
,  parc.č.  618,    zast. pl. a nádvoria s 

výmerou  561 m
2
,  parc. č. 619/2, zast. pl. a nádvoria s výmerou 152 m

2
,  parc.č. 620, zast. pl. a 

nádvoria s výmerou  334 m
2
,         

 
o celkovej výmere cca 3 930 m

2
 , vrátane stavby parkoviska situovaného na predmetných pozemkoch, 

presná výmera bude určená na základe geometrického plánu na zameranie stavieb, v lokalite 
ohraničenej ulicami Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska, 
  
-  minimálna východisková cena  -  125 eur/m

2
,  

 
B,  Zásady  obsahu  kúpnej  zmluvy , na ktorých Mesto Trnava trvá : 
 

Mesto Trnava 

Hlavná 1, 917 71 Trnava  
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Butko - primátor mesta 
IČO: 00 313 114 
DIČ: 2021175728 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trnava, č. ú. 1002482001/5600 
 
ako predávajúci 
 

a 
 

Kupujúci : Kupujúci : Kupujúci : 
/ak je fyzická osoba/ /ak je právnická osoba/ /ak je fyzická osoba-podnikateľ/ 

Meno : Obchodné meno : Obchodné meno : 
Priezvisko :   
Narodený : Sídlo : Miesto podnikania : 
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Trvale bytom :   
 Štatutárny zástupca : IČO : 
Rodné číslo :   
Štátna príslušnosť : IČO : Zápis do príslušného registra : 
Stav : Zápis do OR :  
a manţelka    
Meno : 
Priezvisko : 
Narodená : 
Rodená : 
Trvale bytom : 
 
Rodné číslo : 
Štátna príslušnosť : 

 
ako kupujúci 
                                                

 
uzatvárajú v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka, Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Trnava  č.290 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta v znení zmien a doplnkov,  
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený a 
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. ………………….. túto 

 
zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 

 
I. 

Predmet zmluvy 
1)     Mesto Trnava je vlastníkom  pozemkov zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa 
katastra Trnava, v   katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Trnava, obec Trnava, liste 
vlastníctva č.  5000 v časti “A” – majetková podstata ako : 
- parc.č. 594, zast. pl. a nádvoria s výmerou  781 m

2
,  parc. č. 595/1, zast. pl. a nádvoria s výmerou  

386 m
2
,  parc.č. 595/4, zast. pl. a nádvoria s výmerou  122 m

2
,  parc. č. 596, zast. pl. a nádvoria s 

výmerou  276 m
2
,         

parc.č. 597, zast. pl. a nádvoria s výmerou  73 m
2
,  parc. č. 598, zast. pl. a nádvoria s výmerou  177 

m
2
,  parc.č. 599, zast. pl. a nádvoria s výmerou  283 m

2
,  parc. č. 600, zast. pl. a nádvoria s výmerou  

134 m
2
, parc.č. 601, záhrady s výmerou  127 m

2
,  parc. č. 602, zast. pl. a nádvoria s výmerou  664 

m
2
,  parc.č. 603, zast. pl. a nádvoria s výmerou  169 m

2
,  parc. č. 604, zast. pl. a nádvoria s výmerou  

250 m
2
, parc.č.  605,zast. pl. a nádvoria s výmerou  342 m

2
,  parc. č. 606, záhrady s výmerou  416 

m
2
,  parc.č. 607, zast. pl. a nádvoria s výmerou  93 m

2
,  parc. č. 608, zast. pl. a nádvoria s výmerou  

48 m
2
,  parc. č. 609, zast. pl. a nádvoria s výmerou  47 m

2
, parc.č. 610, zast. pl. a nádvoria s 

výmerou  63 m
2
,  parc. č. 611, zast. pl. a nádvoria s výmerou  166 m

2
,  parc.č. 612, zast. pl. a 

nádvoria s výmerou  116 m
2
,  parc. č. 613, zast. pl. a nádvoria s výmerou  39 m

2
, parc.č.  614,  zast. 

pl. a nádvoria s výmerou  133 m
2
,  parc. č. 615, zast. pl. a nádvoria s výmerou 114 m

2
,  parc.č. 616, 

zast. pl. a nádvoria s výmerou  22 m
2
,  parc. č. 617/1, zast. pl. a nádvoria s výmerou  917 m

2
,  

parc.č.  618,    zast. pl. a nádvoria s výmerou  561 m
2
,  parc. č. 619/2, zast. pl. a nádvoria s výmerou 

152 m
2
,  parc.č. 620, zast. pl. a nádvoria s výmerou  334 m

2
.         

2)  Mesto Trnava je vlastníkom stavby parkoviska v nadobúdacej hodnote 43 039,27 eura situovaného 
na pozemkoch uvedených v bode 1). 
 

 II. 
     Zaviazaná strana ako budúci predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje uzavrieť   s 
oprávnenou stranou ako budúcim kupujúcim  kúpnu zmluvu týkajúcu sa predaja  častí pozemkov 
v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 5000 a stavby parkoviska na výstavbu : 
 
A,  hromadného verejného parkoviska centra – parkovací dom – parc. č. parc.č. 594, zast. pl. a 
nádvoria s výmerou  781 m

2
,  parc. č. 595/1, zast. pl. a nádvoria s výmerou  386 m

2
,  parc.č. 595/4, 

zast. pl. a nádvoria s výmerou  122 m
2
,  parc. č. 596, zast. pl. a nádvoria s výmerou  276 m

2
, parc.č. 

597, zast. pl. a nádvoria s výmerou  73 m
2
,  parc. č. 598, zast. pl. a nádvoria s výmerou  177 m

2
,  

parc.č. 599, zast. pl. a nádvoria s výmerou  283 m
2
,  parc. č. 600, zast. pl. a nádvoria s výmerou  134 

m
2
, parc.č. 601, záhrady s výmerou  127 m

2
,  parc. č. 602, zast. pl. a nádvoria s výmerou  664 m

2
,  

parc.č. 603, zast. pl. a nádvoria s výmerou  169 m
2
,  parc. č. 604, zast. pl. a nádvoria s výmerou  250 
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m
2
, parc.č.  605,     zast. pl. a nádvoria s výmerou  342 m

2
,  parc. č. 606, záhrady s výmerou  416 m

2
,  

s výmerou cca 2 834 m
2
, ktorá bude spresnená  geometrickým plánom na zameranie stavieb, 

 
B,  mestotvornej polyfunkcie mesta -  parc.č. 607, zast. pl. a nádvoria s výmerou  93 m

2
,  parc. č. 

608, zast. pl. a nádvoria s výmerou  48 m
2
,  parc. č. 609, zast. pl. a nádvoria s výmerou  47 m

2
, parc.č. 

610, zast. pl. a nádvoria s výmerou  63 m
2
,  parc. č. 611, zast. pl. a nádvoria s výmerou  166 m

2
,  

parc.č. 612, zast. pl. a nádvoria s výmerou  116 m
2
,  parc. č. 613, zast. pl. a nádvoria s výmerou  39 

m
2
, parc.č.  614,  zast. pl. a nádvoria s výmerou  133 m

2
,  parc. č. 615, zast. pl. a nádvoria s výmerou 

114 m
2
,  parc.č. 616, zast. pl. a nádvoria s výmerou  22 m

2
,  parc. č. 617/1, zast. pl. a nádvoria s 

výmerou  917 m
2
,  parc.č.  618,    zast. pl. a nádvoria s výmerou  561 m

2
,  parc. č. 619/2, zast. pl. a 

nádvoria s výmerou 152 m
2
,  parc.č. 620, zast. pl. a nádvoria s výmerou  334 m

2
 , s výmerou cca         

1 096  m
2
, ktorá bude spresnená  geometrickým plánom na zameranie stavieb,        

 v zmysle stavebného povolenia a projektovej dokumentácie v súlade so zastavovacími a objemovými 
podmienkami,   

 
v termíne do 30 dní odo dňa doručenia výzvy oprávnenej strany k uzavretiu kúpnej 

zmluvy, vrátane geometrického plánu a právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
 
 

 III. 
1) Oprávnená strana sa zaväzuje v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o 
kolaudácii stavby uvedenej v článku V písm. a) tejto zmluvy oznámiť zaviazanej strane, ţe stavba bola 
skolaudovaná, predloţiť jej geometrický plán porealizačného (skutočného) zamerania stavby  a vyzvať 
ju na uzavretie kúpnej zmluvy a zároveň sa zaväzuje  časti pozemkov a parkoviska uvedených  
v článku II tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve kúpiť. Oprávnená strana sa 
zároveň zaväzuje, ţe pred kolaudáciou stavby odovzdá na MsÚ Trnava – odbor územného rozvoja a 
koncepcií, porealizačné zameranie stavby aj v digitálnej podobe (dgn výkres, Microstation). 

 
2) Zaviazaná strana sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve predať  oprávnenej strane 
časti pozemkov a stavby parkoviska špecifikovaných  v článku II.  tejto zmluvy  do jej výlučného 
vlastníctva. 

 
 

 IV. 
 Cena pozemkov 

1) Zmluvné  strany  sa v súlade s VZN č. 290/2007 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 
v znení zmien a doplnkov   a  v súlade  s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  č. 
...............2012 dohodli na kúpnej cene pozemkov vrátane stavby parkoviska vo výške 

 

                                                     eur/m
2 (vyplní záujemca o kúpu v súlade 

s bodom A, a Ch, súťažných 
podmienok) 

                                                              
 
    čo  potom  spolu  predstavuje  kúpnu  cenu predmetu predaja vo výške  
 

                                                         eur
  

 
    ktorú uhradí oprávnená strana na účet mesta Trnava takto: 
a/ formou preddavku kúpnej ceny uhradí ku dňu podpísania tejto zmluvy na účet mesta Trnava sumu   

…………………eur, slovom ……………………………………….eur, čo predstavuje  uhradenie 80 
% kúpnej ceny  v súlade s Čl. 12 ods. 2 písm. a) Všeobecne  záväzného nariadenia č. 290/2007 
o zmluvných prevodoch majetku mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 344 
a Všeobecne záväzného nariadenia č. 376, t. j.  minimálne 80 % kúpnej ceny pri podpise zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve formou preddavku s moţnosťou výberu spôsobu úhrady : 

      - otvorením akreditívu v zmysle § 682 a nasl. Obchodného zákonníka a zloţením finančných 
prostriedkov  v peňaţnom ústave v prospech Mesta Trnava, 

     - vinkuláciou vkladu podľa § 780 ods. 2 Občianskeho zákonníka, 
     - priamo vkladom na účet Mesta Trnava. 
 
b/ zvyšných 20 % kúpnej ceny, t.j. sumu ................................eur, uhradí  ku dňu podpísania kúpnej 

zmluvy, pričom v prípade znehodnotenia meny infláciou  sa oprávnená strana v zmysle Čl. 12 ods. 
2 písm. b) Všeobecne  záväzného nariadenia č. 290/2007 o zmluvných prevodoch majetku mesta 
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v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 344  zaväzuje uhradiť zvyšok kúpnej ceny zvýšený o 
percento posledne  známej oficiálne oznámenej inflácie meny, počítanej odo dňa podpísania tejto 
zmluvy ku dňu podpísania kúpnej zmluvy. V tomto prípade sa potom celková dohodnutá kúpna 
cena  zvýši o percento inflácie zo zvyšku dohodnutej kúpnej ceny. 

 
2) V prípade, ţe pri porealizačnom zameraní stavby  bude zistená  zmena výmery pozemkov 

uvedených v čl. II tejto zmluvy, bude predmet zmluvy ako aj úhrada zvyšku kúpnej ceny  spresnená 
a upravená v kúpnej zmluve.  

 
 

 V. 
Na základe tejto zmluvy sa oprávnená strana  ďalej zaväzuje, ţe:  

 
a) začne na pozemkoch výstavbu, za účelom ktorej sa pozemky predávajú, t.j. výstavbu hromadného 
verejného parkoviska centra  -  parkovací dom  a mestotvornej polyfunkcie centra v súlade s 
právoplatným stavebným povolením a schválenou projektovou dokumentáciou najneskôr do 
12 mesiacov odo dňa podpísania tejto zmluvy; 
     v prípade nesplnenia tejto podmienky zanikne nárok oprávnenej strany na uzavretie kúpnej zmluvy 

dohodnutej v čl. II. a zaviazaná strana vráti oprávnenej strane zaplatenú časť kúpnej ceny po 
zrušení uznesenia v mestskom zastupiteľstve mesta Trnava, 

b) pre prípad predaja rozostavanej stavby počas výstavby ju ponúkne najskôr na predaj 
zaviazanej strane za    hodnotu určenú znaleckým posudkom, 

c) ukončí na pozemkoch výstavbu, za účelom ktorej sa pozemky predávajú, t.j. výstavbu   
hromadného verejného parkoviska centra  -  parkovací dom  a mestotvornú polyfunkciu centra  
najneskôr do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia; v prípade 
nesplnenia tejto podmienky z dôvodov nezavinených zaviazanou stranou si mesto Trnava 
vyhradzuje právo rozhodnúť o ďalšom nakladaní s pozemkom na základe rozhodnutia 
mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

d) ak nedodrţí podmienky stanovené v písm. c) tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť zaviazanej strane 
v zmysle Čl. 12, ods. 2. písm. e) Všeobecne  záväzného nariadenia č. 290/2007 o zmluvných 
prevodoch majetku mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 344 a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 376,  zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny pozemku, čo 
predstavuje sumu vo výške ........................eur, slovom................................eur, pričom pre tento 
prípad sa táto suma  odpočíta ako neuhradená časť preddavku kúpnej ceny, čím sa zvýši o túto 
čiastku doplatok kúpnej ceny, 

e) ak oprávnená strana neukončí výstavbu ani do 42 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
stavebného povolenia,  zaviazaná strana si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň: 

- rozhodnúť o naloţení so stavbou na pozemku, alebo 
- poţadovať uvedenie pozemku do pôvodného stavu, alebo 
- odkúpiť rozostavanú investíciu za cenu určenú mestským zastupiteľstvom. 

 
 

VI. 
Technický stav pozemkov 

1) Oprávnená strana vyhlasuje, ţe sa oboznámila so stavom pozemkov a stavby parkoviska, ktoré 
majú byť predmetom predaja podľa  článku II.  tejto zmluvy a v tomto stave ich kúpi  do svojho 
vlastníctva. 

 
2) Oprávnená strana vstúpi do drţby nehnuteľností špecifikovaných v článku II  tejto zmluvy dňom ich 

odovzdania a prevzatia zrealizovaným do 30 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami, o čom dokladom bude osobitný písomný protokol spísaný pri odovzdaní a 
prevzatí predmetných nehnuteľností. Od  tohto dňa oprávnená strana zodpovedá za všetky škody, 
ktoré na nehnuteľnostiach prípadne vzniknú, pričom za poškodenie pozemkov sa nepovaţuje 
realizácia výstavby, za účelom ktorej dôjde k predaju pozemkov. 

 
3) Zaviazaná strana  vyhlasuje, ţe pozemky špecifikované v čl. II  tejto zmluvy: 
    a) nemajú ţiadne vady a ţe nepozná ţiadne prekáţky, ktoré by oprávnenej strane  bránili realizovať  

výstavbu hromadného verejného parkoviska centra  -  parkovací dom  a mestotvornej polyfunkcie 
centra; 

    b)  časť  pozemku  parc. č. 617/1  je prenajatá  za účelom umiestnenia predajných stánkov : 
         -  Ing. Dušanovi Hudákovi na dobu určitú do 31. 8. 2013, 
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         -  Františkovi Jurinovi  na dobu určitú do 31. 8. 2013, 
         -  Alexandrovi Molnárovi na dobu určitú do 31. 12. 2013, 
         -  Refetovi  Salimu  na dobu určitú do 31. 5. 2013.  
   c)  nie sú predmetom  zákonných alebo iných záloţných práv, vecných bremien alebo práv drţby 

alebo uţívania;  
    d) nie sú predmetom akýchkoľvek predkupných práv alebo akýchkoľvek vedľajších dojednaní ku 

kúpnej   zmluve; 
    e) v súvislosti s nimi neboli uplatnené ţiadne reštitučné nároky ani určovacie ţaloby; 
    f) nie sú predmetom akýchkoľvek konaní ohľadne vyvlastnenia, vyrovnania alebo podobných 

konaní; 
    g) nie sú predmetom akýchkoľvek súdnych alebo vykonávacích konaní; 
    h) neexistujú ţiadne nezaplatené dane, odvody, poplatky alebo akékoľvek iné podobné platby alebo 

akékoľvek iné úradné dávky alebo pohľadávky tretích osôb v súvislosti s nimi. 
 
4) Zaviazaná strana vyhlasuje, ţe po podpísaní tejto zmluvy aţ do okamihu ukončenia výstavby a 

podpisu kúpnej zmluvy, pozemky špecifikované v čl.  II tejto zmluvy, bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu oprávnenej strany nezaťaţí akoukoľvek ťarchou (osobitne záloţným právom, 
vecnými bremenami) alebo iným právom tretej osoby vrátane zabezpečovacích práv, nescudzí, 
nepouţije ako vklad spoločníka do základného imania alebo vklad tichého spoločníka alebo 
neprenajme tretej osobe a rovnako tak nebude vyvíjať ţiadnu činnosť smerujúcu k uskutočneniu 
takýchto právnych úkonov. 

 
VII. 

 Na základe tejto zmluvy zaviazaná strana vyslovuje pre účely stavebného konania súhlas so začatím 
výstavby hromadného verejného parkoviska centra  -  parkovacieho domu  a mestotvornej 
polyfunkcie centra  na pozemkoch špecifikovaných  v čl. II tejto zmluvy oprávnenou stranou,  podľa 
schválenej projektovej dokumentácie a zároveň sa zaväzuje na predmetných pozemkoch nebrániť  
a  neobmedzovať oprávnenú stranu v činnosti spojenej  s prípravou     a budovaním hromadného 
verejného parkoviska centra  -  parkovacieho domu  a mestotvornej polyfunkcie centra . 

VIII. 
Nadobudnutie vlastníctva  

1) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom tejto zmluvy,  dňom 
právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností na Správe katastra Trnava.  

2) Zmluvné strany sa na základe tejto zmluvy ďalej dohodli, ţe návrh  na  vklad  vlastníckeho  práva  
do katastra nehnuteľností predloţí mesto Trnava na základe podpísanej kúpnej zmluvy  do 10 dní 
odo dňa úhrady zvyšku kúpnej ceny  v zmysle čl. IV ods.1 písm. b) tejto zmluvy. Súčasne sa 
zmluvné strany dohodli, ţe správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností uhradí kupujúci. 

 
 

IX. 

Záverečné ustanovenia 
1)  Vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
2)  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami  
3) Zmluva sa vyhotovuje v počte rovnopisov podľa počtu účastníkov na strane kupujúceho, z toho 

predávajúci obdrţí 3  rovnopisy, kaţdý kupujúci obdrţí po 1  rovnopise a 2  rovnopisy sú určené 
pre Správu katastra Trnava. 

4) Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po zverejnení na webovom sídle mesta Trnava, ktorým 
je   internetová stránka mesta Trnava. 

4) Predaj nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uznesením č. ... zo dňa   
................ 2012.  

5)   Zmluvné strany vyhlasujú, ţe zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a 
na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

6)  Zmluva bola zverejnená mestom Trnava dňa .............   (vyplní MsÚ po zverejnení zmluvy, zmluva 
bude zverejnená do 7 dní po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami). 

                                                   

C,   Spôsob podávania  súťažných návrhov:  
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Súťaţný návrh v zmysle návrhu kúpnej zmluvy sa  podáva v písomnej forme.  Záujemca o pozemky 
môţe predloţiť iba jednu ponuku. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve musí byť podpísaný 
predkladateľom súťaţného návrhu. Prílohou návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  je doklad 
o zaplatení zálohy, súhlas so súťaţnými podmienkami a právnická osoba doloţí originál, alebo 
overenú kópiu výpisu z obchodného registra – nie starší ako 3 mesiace, investičný zámer. Doloţenie 
neaktuálneho, alebo nepravdivého výpisu z OR sa bude povaţovať za snahu navrhovateľa uviesť 
vyhlasovateľa súťaţe do omylu a bude znamenať  vylúčenie navrhovateľa zo súťaţe.  
 
D,  Lehota na podávanie súťažných návrhov: 
Písomný súťaţný návrh je potrebné doručiť  osobne do podateľne MsÚ v Trnave, Trhová ul. č. 3, 
Trnava najneskôr do 22. 05. 2012  do 10.

00
 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

„Verejná obchodná súťaž – neotvárať“ 
Pozemky v lokalite ulíc Halenárska – Dolnopotočná - Paulínska v Trnave 

 
Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu. 
Prevzatie súťaţného návrhu potvrdia v  podateľni na tlačive „ Potvrdenie o prevzatí súťaţného 
návrhu“.    
 
E,  Termín vyhodnotenie súťažných návrhov :  
Vyhodnotenie súťaţného návrhu sa uskutoční komisionálne na zasadnutí Majetkovej komisie  MZ dňa 
22. 05. 2012, ktoré je neverejné.  
Súťaţ končí schválením alebo neschválením  najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na 
zasadnutí Majetkovej komisie MZ  dňa 22. 05. 2012. 
Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťaţného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia 
kúpna cena.  
Pri rovnosti ponúknutej kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom 
súťaţnom návrhu losovaním.   
 
 
F,   Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže : 
Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaţe kaţdému z účastníkov súťaţe písomne doporučeným listom 
odovzdaným pošte na doručenie najneskôr  29. 05. 2012. 
 
G,  Záloha:  
 
1) Sumu  14 800,- eur  (slovom: štrnásťtisícosemsto eur ) zloţí záujemca ako zálohu na účet 
vyhlasovateľa č. ú.: 1002482001/5600, Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trnava, variabilný 
symbol 16,  najneskôr do konca lehoty na podanie návrhov. 
2) Nevybraným súťaţiacim bude záloha vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu, 
najneskôr do  15-ich dní po ukončení súťaţe.  
3) Víťazovi súťaţe bude zaplatená súťaţná záloha započítaná na úhradu kúpnej ceny. Nesplatenú 
časť kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloţenou zálohou) vo výške 
............. eur  je kupujúci  povinný uhradiť  predávajúcemu  v zmysle čl. 12  ods. 2) písm b)  Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 290/2007 o zmluvných prevodoch majetku mesta v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 344 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 376, t. j.  minimálne 80 % kúpnej 
ceny pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve formou preddavku s moţnosťou výberu spôsobu 
úhrady : 
- otvorením akreditívu v zmysle § 682 a nasl. Obchodného zákonníka a zloţením finančných 

prostriedkov v peňaţnom ústave v prospech mesta Trnava, 
- vinkuláciou vkladu podľa § 780 ods. 2 Občianskeho zákonníka, 
- priamo vkladom na účet Mesta Trnava. 
Zostatok kúpnej ceny ako rozdiel kúpnej ceny a zaplatených preddavkov zaplatí kupujúci pri podpise 
kúpnej zmluvy, v prípade znehodnotenia meny infláciou bude zostatok kúpnej ceny zvýšený 
o percento oficiálne oznámenej inflácie meny  Národnou bankou Slovenska. 
Kúpnu cenu je moţné uhradiť aj v plnej výške ku dňu podpísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 
 
Kúpnu zmluvu bude víťaz súťaţe podpisovať najneskôr do 30-ich dní od doručenia oznámenia o 
výsledku súťaţe.  
 
V prípade, ţe kupujúci, ktorého návrh kúpnej zmluvy bol vybraný Majetkovou komisiou MZ ako 
najvhodnejší, odstúpi od uzatvorenia kúpnej zmluvy, záloha sa nevracia a bude pouţitá na úhradu 
nákladov spojených s realizáciou verejnej obchodnej súťaţe.  



22 

 

 
H,  Obhliadka nehnuteľnosti  
 
Termín obhliadok : 

dňa 11. 05. 2012 o 10.
00

 hod a 13.
00

 hod.  /zraz na parkovisku pri parkovacom automate/ 
 
Ch, Zastavovacie a objemové podmienky dostavby územia vymedzeného ulicami Halenárska, 

Dolnopotočná a Paulínska :  
 
    Zastavovacie a objemové podmienky v zmysle Územného plánu mesta Trnava – list č. 
OÚRaK/41267-86354/2011/Pš zo dňa 09. 03. 2012   (príloha súťaţných podmienok).  
 
I,  Technický stav pozemkov 
 
    Pozemky sú zastavané stavbou parkoviska, vybudovaného  v roku 1982,  pozostávajúceho zo  

spevnených  plôch a  zelene.  Časť pozemku  parc. č. 617/1  je prenajatá  za účelom umiestnenia 
predajných stánkov : 

   -  Ing. Dušanovi Hudákovi na dobu určitú do 31. 8. 2013, 
   -  Františkovi Jurinovi  na dobu určitú do 31. 8. 2013, 
   -  Alexandrovi Molnárovi na dobu určitú do 31. 12. 2013, 
   -  Refetovi  Salimu  na dobu určitú do 31. 5. 2013.  
   Nájomný vzťah je moţné ukončiť výpoveďou so 6 – mesačnou výpovednou lehotou z dôvodu, ak 

bude predmetnom území uvaţovaná výstavba v súlade s Územným plánom sídelného útvaru mesta 
Trnava. 

 
 
J, Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže :  
 
a) návrh moţno zahrnúť do súťaţe, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam  

súťaţe. Od podmienok súťaţe sa návrh nemôţe odchýliť,  
b) do súťaţe nemoţno zahrnúť návrh, ktorý sa predloţí po lehote určenej v podmienkach súťaţe, 
c) minimálna kúpna cena je 125 eur/m

2
, navrhovanú kúpnu cenu doplní záujemca o kúpu do kúpnej 

zmluvy v čl. IV. ods. 1), 
d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo : 
    - odmietnuť všetky predloţené návrhy a ukončiť súťaţ bez výberu návrhu,                                             
    - v odôvodnených prípadoch súťaţné podmienky meniť alebo súťaţ zrušiť,  
    - pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie 

a vykonanie opravy ( termín určí majetková komisia MZ ),   
    - predĺţiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu,  
e)  náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaţi sa nepriznávajú.  
 

3. Ukladá  
Majetkovej komisii MZ  
a Mestskému úradu v Trnave 
realizovať obchodnú verejnú súťaţ 
Termín: do 30.06.2012 
 
 

 

 
282 

uznesenie 
 

ku schváleniu predaja pozemkov na Ulici Dohnányho v Trnave a súťažných 
podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1.  Schvaľuje 
odpredaj pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000:  parc. č. 7137/7, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 200 m2,  parc. č. 7171/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2,  parc.        
č. 7171/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 804 m2 
formou obchodnej verejnej súťaţe. 
 
2.  Schvaľuje 
podmienky obchodnej verejnej súťaţe o najvhodnejší návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
na predaj pozemkov: 
 
A)  Predmet predaja: 

 
Pozemky na Ulici Dohnányho v Trnave, zapísané v katastri nehnuteľností pre k. ú. Trnava na liste vlastníctva 

č. 5000: 

parc. č. 7137/7, zastavané plochy a nádvoria, výmera 200 m
2
, 

parc. č. 7171/3, zastavané plochy a nádvoria, výmera 2 804 m
2
; 

parc. č. 7171/4, zastavané plochy a nádvoria, výmera 273 m
2
, 

 

-  všetky pozemky v celosti  o výmere spolu 3 277 m
2
 

 

-  minimálna východisková cena  76,20 eur/m
2
 

 

Na pozemkoch viaznu ťarchy, zapísané na LV č. 5000 v časti C: 

-  parc. č. 7137/7 - vecné bremeno v prospech oprávneného: Trnavská teplárenská, a. s., Coburgova č. 84, 

Trnava, IČO: 36246034, spočívajúce v práve vstupu na pozemok za účelom kontroly, údržby a opráv 

horúcovodného rozvodu; 

-  parc. č. 950, zapísaná ako nehnuteľnosť v listine, geometrickým plánom č. 113/2011 čiastočne zlúčená 

v parcele č. 7171/3 – časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech oprávneného Trnavská teplárenská, a. s., 

Coburgova č. 84, Trnava, spočívajúce v povinnosti každodobého vlastníka pozemku strpieť na časti pozemku 

uloženie horúcovodu a výkon s tým súvisiacich užívateľských práv. 

 

 

B)  Zásady obsahu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, na ktorých Mesto Trnava trvá: 

 

Mesto Trnava, Ulica Hlavná č. 1,  917 01  Trnava 

IČO:  00 313 114 

Štatutárny zástupca:  Ing. Vladimír Butko, primátor mesta 

Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko, a. s.,  č. ú. 1002482001/5600 

 

ako zaviazaná strana a budúci predávajúci (ďalej len predávajúci) 

 

a 

 

Kupujúci: Kupujúci: Kupujúci: 
(ak je fyzická osoba) (ak je právnická osoba) (ak je fyzická osoba - podnikateľ) 

Meno: Obchodné meno: Obchodné meno: 

Priezvisko:   

Rodený: Sídlo: Miesto podnikania: 

Narodený:   

Rodné číslo: IČO: IČO: 

Trvale bytom:   

 Štatutárny zástupca: Zápis do príslušného registra: 

Štátna príslušnosť:   

 Zápis do OR:  

a   manželka   

Meno: 

Priezvisko: 

Rodená: 

Narodená: 

Rodné číslo: 
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Trvale bytom: 

 

Štátna príslušnosť: 

   

ako oprávnená strana a budúci kupujúci (ďalej len kupujúci) 

 

 

uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka a uznesenia Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava č. ……./2012  zo dňa ……… 2012  (doplní MsÚ na základe rozhodnutia MZ)   

túto 

 

zmluvu o budúcej kúpnej zmluve 
 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1.  Mesto Trnava je výlučným vlastníkom nehnuteľností – pozemkov, zapísaných v katastri nehnuteľností pre 

katastrálne územie Trnava na liste vlastníctva č. 5000, ako: 

- parcela registra „C“ č. 7137/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 200 m
2
, 

- parcela registra „C“ č. 7171/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2804 m
2
, 

- parcela registra „C“ č. 7171/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 273 m
2
. 

 

2.  Na pozemkoch viaznu ťarchy, zapísané na LV č. 5000 v časti C: 

-  parc. č. 7137/7 - vecné bremeno v prospech oprávneného: Trnavská teplárenská, a. s., Coburgova č. 84, 

Trnava, IČO: 36246034, spočívajúce v práve vstupu na pozemok za účelom kontroly, údržby a opráv 

horúcovodného rozvodu; 

-  parc. č. 950, zapísaná ako nehnuteľnosť v listine, geometrickým plánom č. 113/2011 čiastočne zlúčená 

v parcele č. 7171/3 – časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech oprávneného Trnavská teplárenská, a. s., 

Coburgova č. 84, Trnava, spočívajúce v povinnosti každodobého vlastníka pozemku strpieť na časti pozemku 

uloženie horúcovodu a výkon s tým súvisiacich užívateľských práv. 

 

3.  Okrem inžinierskych sietí, zakreslených v technickej mape mesta, sa môžu na pozemkoch, opísaných     

v ods. 1. tohto článku nachádzať aj ďalšie inžinierske siete. 

 

4.  Na základe tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uzatvoria 

kúpnu zmluvu, na základe ktorej predávajúci odpredá pozemky opísané v článku I. ods. 1 tejto zmluvy (ďalej 

len pozemky)  v celosti o výmere spolu 3 277 m
2
  s ťarchami, zapísanými na LV  č. 5000 v časti C,  kupujúcemu 

do jeho výlučného vlastníctva  za účelom výstavby  ........................................................................................  

................................................................................................................................  (doplní záujemca o kúpu) 

(ďalej len stavba)  v súlade s Územným plánom mesta Trnava, podľa projektovej dokumentácie a stavebného 

povolenia. 

 

 

II. 

 

1.  Na základe tejto zmluvy vzniká záväzok predávajúceho uzatvoriť v lehote najneskôr do 60 dní po doručení 

výzvy k uzatvoreniu kúpnej zmluvy vrátane právoplatného kolaudačného rozhodnutia a porealizačného 

geometrického plánu  kupujúcim  kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho práva 

k pozemkom, opísaným v článku I. ods. 1 tejto zmluvy. 

 

2.  Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje predať pozemky opísané v článku I. ods. 1 tejto zmluvy 

kupujúcemu do výlučného vlastníctva, za splnenia podmienok dohodnutých v tejto zmluve a kupujúci sa súčasne 

zaväzuje pozemky opísané v článku I. ods. 1. tejto zmluvy, za splnenia podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 

kúpiť do svojho výlučného vlastníctva. 

 

 

III. 

Cena pozemkov 

 



25 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena pozemkov opísaných v čl. I. ods. 1. tejto zmluvy bude vychádzať 

z ceny 

 

 

                                                  eur/m
2
 

(vyplní záujemca o kúpu v súlade s bodom A)    

a  I)  súťažných podmienok) 

 

 

2.  Predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva pozemky, ktoré sú 

predmetom tejto zmluvy a budú predmetom budúcej kúpnej zmluvy,  za kúpnu cenu spolu vo výške  

....................................  eur, slovom .................................................................................................................... eur. 

 

*    Ak budú pozemky kupovať manželia, potom text časti ods. 2. znie takto: 

„2.  Predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pozemky   

“ 

 

 

IV. 

Platobné podmienky 

 

Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu, dohodnutú v čl. III. ods. 2. tejto zmluvy vo výške 

................................ eur, slovom ............................................................................................. eur,  nasledovne: 

a)  Časť kúpnej ceny vo výške  ........................ eur, slovom ............................................................. eur, zložil 

kupujúci dňa ...................... ako zálohu na predmet kúpy nehnuteľnosti, ktorá je započítaná ako preddavok 

kúpnej ceny, dohodnutej v čl. III. ods. 2. tejto zmluvy. 

b)  Časť kúpnej ceny vo výške minimálne 80 % kúpnej ceny, dohodnutej v čl. III. ods. 2. tejto zmluvy, od ktorej 

bude odpočítaná časť kúpnej ceny podľa písm. a) tohto odseku, uhradí kupujúci pri podpise zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve formou preddavku s možnosťou výberu spôsobu úhrady: 

- otvorením akreditívu v zmysle § 682 a nasl. Obchodného zákonníka a zložením finančných prostriedkov 

v peňažnom ústave v prospech mesta Trnava, 

- vinkuláciou vkladu podľa § 780 ods. 2 Občianskeho zákonníka, 

- priamo vkladom na účet mesta Trnava. 

c)  Zostatok kúpnej ceny, zvýšený o oficiálne oznámené percento inflácie meny Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky, počítané za obdobie odo dňa podpísania tejto zmluvy do dňa predloženia právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia stavby predávajúcemu, uhradí kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy. 

 

 

V. 

 

1.  Kupujúci sa zaväzuje v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby 

oznámiť predávajúcemu, že stavba bola skolaudovaná, predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

geometrický plán porealizačného zamerania stavby a vyzvať predávajúceho k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 

 

2.  Predávajúci sa zaväzuje v lehote do 60 dní odo dňa doručenia výzvy kupujúceho a predloženia dokladov, 

podľa odseku 1. tohto článku, pripraviť návrh kúpnej zmluvy a predložiť ho kupujúcemu na podpis. 

 

3.  Kupujúci sa v zmysle odseku 1. tohto článku zároveň zaväzuje, že pred kolaudáciou stavby odovzdá na 

Mestský úrad v Trnave – odbor územného rozvoja a koncepcií, porealizačné zameranie stavby v digitálnej 

podobe a 1x geodetickú dokumentáciu (dgn výkres, Microstation). 

 

4.  Kupujúci týmto súčasne vyslovuje súhlas so zaradením údajov porealizačného zamerania stavby do digitálnej 

technickej mapy Mesta Trnava a s ich používaním v súlade s používaním digitálnej technickej mapy Mesta 

Trnava. 

 

 

VI. 

 

1.  Na základe tejto zmluvy je kupujúci povinný: 

a)  začať na pozemkoch, opísaných v čl. I. ods. 1. tejto zmluvy,  stavbu, za účelom výstavby ktorej sa pozemky 

predávajú, t. j. výstavbu  .................................................................  (text, ako v čl. I. ods. 4. tejto zmluvy)  

v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a stavebným povolením, v zmysle územného plánu,  

najneskôr do 12 mesiacov odo dňa podpísania tejto zmluvy, 
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b)  ukončiť výstavbu, za účelom ktorej sa pozemky predávajú,  najneskôr do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti stavebného povolenia. 

 

2.  V prípade nesplnenia podmienky začatia realizácie stavby podľa ods.1. písm. a) tohto článku, z dôvodov na 

strane kupujúceho, zaniká nárok kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť 

kupujúcemu vyplatenú časť kúpnej ceny na základe rozhodnutia MZ o zrušení predaja pozemkov, opísaných 

v čl. I. ods. 1. tejto zmluvy. 

 

3.  V prípade nesplnenia podmienky ukončenia stavby podľa ods.1. písm. b) tohto článku, z dôvodov 

nezavinených predávajúcim, vyhradzuje si predávajúci právo rozhodnúť o ďalšom nakladaní s pozemkami, 

opísanými v čl. I. ods. 1. tejto zmluvy, na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Okrem 

toho má predávajúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči kupujúcemu vo výške 10 % z kúpnej ceny 

pozemkov, špecifikovanej v čl. III. ods. 2. tejto zmluvy, ktorú má právo odpočítať od uhradeného preddavku 

kúpnej ceny, čím sa zvýši o túto čiastku doplatok kúpnej ceny. 

 

4.  V prípade, ak kupujúci neukončí stavbu na pozemkoch, opísaných v čl. I. ods. 1. tejto zmluvy, ani                

za 42 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, predávajúci si vyhradzuje právo 

odstúpiť od zmluvy  a 

-  rozhodnúť o naložení so stavbou na predmetných pozemkoch, alebo 

-  požadovať uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, alebo 

-  odkúpiť rozostavanú investíciu za cenu určenú mestským zastupiteľstvom, vychádzajúcu zo znaleckého 

   posudku. 

 

5.  Na základe tejto zmluvy sa kupujúci, pre prípad predaja rozostavanej stavby počas výstavby, zaväzuje, že ju 

ponúkne najskôr na predaj predávajúcemu za hodnotu určenú znaleckým posudkom. 

 

 

VII. 

Technický stav pozemkov 

 

Kupujúci vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil so stavom pozemkov, opísaných v čl. I.  

ods. 1. tejto zmluvy, ich stav je mu známy a v takomto stave ich po fyzickej ohliadke v celosti  a  s ťarchami, 

uvedenými v čl. I. ods. 2. tejto zmluvy,  kúpi do svojho vlastníctva. 

 

 

VIII. 

 

1.  Kupujúci vstúpi do držby pozemkov, opísaných v čl. I. ods. 1. tejto zmluvy, dňom účinnosti zmluvy.           

Od tohto dňa zodpovedá kupujúci za všetky škody, ktoré na pozemkoch prípadne vzniknú, pričom za poškodenie 

sa nepovažuje realizácia výstavby. 

 

2.  Predávajúci na základe tejto zmluvy vyslovuje pre účely stavebného konania súhlas so začatím stavby          

na pozemkoch, opísaných v čl. I. ods. 1. tejto zmluvy, kupujúcim a zároveň sa zaväzuje na pozemkoch nebrániť 

a neobmedzovať kupujúceho v činnostiach, spojených s prípravou a budovaním stavby. 

 

3.  Odo dňa podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami predávajúci nie je oprávnený pozemky, ktoré 

sú predmetom tejto zmluvy, previesť na inú osobu, prenajať ich inej osobe, ani inak s nimi nakladať v rozpore 

s touto zmluvou. 

 

4. Predávajúci touto zmluvou vyslovuje súhlas, aby kupujúci na základe tejto zmluvy uskutočnil na pozemkoch, 

ktorých prevod je predmetom záväzku budúcej zmluvy, výstavbu  ..............................  (text, ako v čl. I. ods. 4. 

tejto zmluvy)  do svojho výlučného vlastníctva  a tiež, aby táto novostavba bola zapísaná na list vlastníctva, ako 

výlučné vlastníctvo kupujúceho. 

 

 

IX. 

Nadobudnutie vlastníctva 

 

1.  Kupujúci nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, dňom povolenia 

vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Správou katastra Trnava na základe uzatvorenej kúpnej 

zmluvy. 
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2.  Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá predávajúci 

na základe podpísanej kúpnej zmluvy, a to v termíne do 10 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi 

zmluvnými stranami. Súčasne sa zmluvné strany dohodli, že správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. 

 

 
X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Túto zmluvu je možné meniť, alebo dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán, ktorá bude vyhotovená 

písomne a označená ako dodatok k zmluve, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. 

 

2.  Vzťahy, súvisiace s touto zmluvou, ktoré ňou nie sú upravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 
 

3.  Účastníci tejto zmluvy zhodne vyhlasujú, že s obsahom tejto zmluvy súhlasia, že bola uzatvorená podľa ich 

slobodnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím 

podpisom. 

 

4.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 

 

5.  Zmluva sa vyhotovuje v počte rovnopisov podľa počtu účastníkov na strane kupujúceho, pričom predávajúci 

obdrží štyri rovnopisy a každý kupujúci obdrží dva rovnopisy. 

 

6.  Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po zverejnení na webovom sídle mesta Trnava, ktorým je 

internetová stránka mesta Trnava. 

 

7.  Zmluva bola zverejnená dňa ...................................   (vyplní MsÚ Trnava po zverejnení zmluvy; zmluva bude 

zverejnená do 7 dní po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami). 

 

 

 

C)   Spôsob podávania súťažných návrhov: 

 

Súťažný návrh v zmysle návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve sa podáva v písomnej forme.  Záujemca 

o pozemky môže predložiť iba jednu ponuku. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve musí byť podpísaný 

predkladateľom súťažného návrhu.  Prílohou návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  je  doklad o zaplatení 

zálohy,  súhlas so súťažnými podmienkami  a  právnická osoba doloží originál, alebo overenú kópiu výpisu 

z obchodného registra, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Doloženie neaktuálneho, alebo nepravdivého výpisu 

z OR sa bude považovať za snahu navrhovateľa uviesť vyhlasovateľa súťaže do omylu a bude znamenať 

vylúčenie navrhovateľa zo súťaže. 

 
 
D)  Lehota na podávanie súťažných návrhov: 

 

Písomný súťažný návrh je potrebné doručiť  osobne  do podateľne Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová č. 3, 

najneskôr  do  22. 5. 2012  do  10. hodiny  v zapečatenej obálke s výrazným označením: 

 

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“ 

Pozemky na Ulici Dohnányho v Trnave 
 

Záujemca o kúpu je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu 

a prelepenú časť obálky vlastnoručne podpísať. Prevzatie súťažného návrhu potvrdia v podateľni na tlačive 

„Potvrdenie o prevzatí súťažného návrhu“. 

 

 

E)  Termín vyhodnotenie súťažných návrhov: 

 

Vyhodnotenie súťažného návrhu sa uskutoční komisionálne na zasadnutí Majetkovej komisie MZ                    

dňa  22. 5. 2012,  ktoré je neverejné. 

Súťaž končí schválením, alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 

zasadnutí Majetkovej komisie MZ  dňa  22. 5. 2012. 
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Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  je  

najvyššia kúpna cena. 

Pri rovnosti ponúknutej kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom súťažnom návrhu 

losovaním. 

 

 

F)  Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: 

 

Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom, odovzdaným pošte na 

doručenie najneskôr  do  29. 5. 2012. 

 

 

G)  Záloha: 

 

1.  Sumu  7 500,00 eur  (slovom: sedemtisícpäťsto eur)  zloží záujemca ako zálohu na účet vyhlasovateľa          

č. ú.:  35-26925-212/0200,  variabilný symbol 16,   alebo do pokladne Mestského úradu v Trnave, Ulica    

Trhová č. 3,  najneskôr do konca lehoty na podanie návrhov. 

2.  Nevybraným súťažiacim bude záloha vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu, najneskôr           

do 15 dní po ukončení súťaže. Záloha nepodlieha úročeniu. 

3.  Víťazovi súťaže bude zaplatená súťažná záloha započítaná na úhradu kúpnej ceny. 

4.  Kúpnu cenu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu v zmysle čl. 12 ods. 2) Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 290/2007 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 344 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 376  nasledovne: 

a)  Časť kúpnej ceny, ktorú zložil kupujúci ako zálohu na predmet kúpy nehnuteľnosti, bude započítaná ako 

preddavok kúpnej ceny. 

b)  Časť kúpnej ceny vo výške minimálne 80 % kúpnej ceny, od ktorej bude odpočítaná časť kúpnej ceny podľa 

písm. a) tohto odseku, uhradí kupujúci pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve formou preddavku 

s možnosťou výberu spôsobu úhrady: 

- otvorením akreditívu v zmysle § 682 a nasl. Obchodného zákonníka a zložením finančných prostriedkov 

v peňažnom ústave v prospech mesta Trnava, 

 

 

- vinkuláciou vkladu podľa § 780 ods. 2 Občianskeho zákonníka,  

- priamo vkladom na účet mesta Trnava. 

c)  Zostatok kúpnej ceny, zvýšený o oficiálne oznámené percento inflácie meny Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky, počítané za obdobie odo dňa podpísania tejto zmluvy do dňa predloženia právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia stavby predávajúcemu, uhradí kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy. 

 

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve bude víťaz súťaže podpisovať najneskôr do 30-ich dní od doručenia 

oznámenia o výsledku súťaže. 

 

V prípade, že kupujúci, ktorého návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bol vybraný majetkovou komisiou MZ 

ako najvhodnejší, odstúpi od uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, záloha sa nevracia a bude použitá na 

úhradu nákladov spojených s realizáciou verejnej obchodnej súťaže. 

 

 

H)  Obhliadka nehnuteľnosti: 

 

Termín obhliadok:  dňa  9. 5. 2012  (v stredu)  o 10. hodine  a  o 14. hodine   (zraz na pozemku) 

 

 

CH)  Technické podmienky: 

 

Zastavovacie podmienky v zmysle Územného plánu mesta Trnava:  Parkovací dom s polyfunkciou, ktorá môže 

činiť 25 % z podlahovej plochy objektu, pričom počet parkovacích miest musí spĺňať platnú normu pre 

navrhnutú polyfunkciu a najmenej 230 státí musí byť vybudovaných pre potreby verejného parkovania. Ostatné 

zastavovacie podmienky rieši príslušný regulatív Územného plánu mesta Trnava (aktualizované znenie 2009). 

 

 

I)  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

 

1.  Návrh možno zahrnúť do súťaže, keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 
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     Od podmienok súťaže sa návrh nemôže odchýliť. 

2.  Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predloží po lehote určenej v podmienkach súťaže. 

3.  Minimálna kúpna cena je 76,20 eur/m
2
, navrhovanú kúpnu cenu doplní záujemca o kúpu do zmluvy 

     o budúcej kúpnej zmluve v čl. III. ods. 1). 

4.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

     -  odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu; 

     -  v odôvodnených prípadoch súťažné podmienky meniť, alebo súťaž zrušiť; 

     -  pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na 

        doplnenie a vykonanie opravy (termín určí majetková komisia MZ); 

     -  predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu. 

5.  Záujemcovia o kúpu nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej  

     súťaži. 

 
3.  Ukladá 
Majetkovej komisii MZ  
a Mestskému úradu v Trnave  
realizovať obchodnú verejnú súťaţ 
Termín: do 30.06.2012 

 

 
283 

uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava para. č. 8399/93  

v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045 na Jiráskovej 23 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/93 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6045 na 
Jiráskovej 23, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6313 za cenu 0,1162 eura/m2 t. j. 3,50 
Sk/ m2 takto: 
1. podielu 6525/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 1 

Petrovi Masarovičovi nar. 17.10.1951 s manţelkou Martou rod. Vidovou, nar. 21.1.1953, 
obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

2. podielu 4129/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 2  Miloslavovi Šturcovi nar. 
22.4.1962  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

3. podielu 6435/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 3 
Jánovi Vančovi nar. 3.8.1947 s manţelkou Annou rod. Bednárovou, nar. 26.10.1958, 
obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

4. podielu 6435/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 4  Anne Polákovej rod. Vavrincovej  
nar. 10.7.1949  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,86 eura, 

5. podielu 4108/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 5 
Jánovi Krajčovičovi nar. 26.11.1951 s manţelkou Katarínou rod. Adamovičovou, nar. 
29.11.1953, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 6534/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 6 Ľubici Rusnákovej rod. 
Kubičkovej  nar. 21.5.1956, bytom Jiráskova 23, za cenu 0,88 eura, 

7. podielu 6949/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 7 
Jozefovi Vágovičovi nar. 14.6.1949 s manţelkou Oktáviou rod. Scholtzovou, nar. 
10.9.1955, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,93 eura, 

8. podielu 4141/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Veronike Šoltésovej rod. 
Geročovej  nar. 10.2.1937  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

9. podielu 6412/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 9 Marekovi Hečkovi  nar. 
31.12.1978  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,86 eura, 
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10. podielu 6412/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
10 Alojzovi Nedbalovi nar. 19.12.1952 s manţelkou Emíliou rod. Šmidovičovou, nar. 
13.6.1960, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

11. podielu 4088/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 11 Radoslavovi Mončekovi  nar. 
13.12.1973  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

12. podielu 6483/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
12 Jozefovi Sucháňovi nar. 7.5.1945 s manţelkou Margitou rod. Mihalovičovou, nar. 
8.2.1950, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

13. podielu 6483/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
13 Karolovi Škápikovi nar. 26.8.1951 s manţelkou Alexandrou rod. Bazilovičovou, nar. 
14.8.1962, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

14. podielu 4088/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 14 PhDr. Milanovi Hornému  nar. 
29.11.1959  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

15. podielu 6412/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
15 Adrianovi Ušákovi nar. 17.4.1965 s manţelkou Tatianou rod. Tibenskou, nar. 
3.2.1968, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

16. podielu 6412/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
16 Ľudovítovi Repovi nar. 14.1.1955 s manţelkou Jozefínou rod. Valentovou, nar. 
8.3.1958, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

17. podielu 4088/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 17 Michalovi Kostrianovi  nar. 
18.12.1982  bytom Dolná 31, Kremnica, za cenu 0,55 eura, 

18. podielu 6483/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 18 Františke  Phungovej rod. 
Duloveczovej  nar. 23.8.1974  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,87 eura, 

19. podielu 6483/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 Jaromíre Šatanovej rod. 
Šatanovej  nar. 8.7.1954  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,87 eura, 

20. podielu 4137/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 20 Jánovi Hurňanskému  nar. 
5.6.1948  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

21. podielu 6430/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
22 Jiřímu Fišerovi nar. 18.6.1951 s manţelkou Emíliou rod. Valentovou, nar. 13.2.1950, 
obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

22. podielu 4108/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 23 Dušanovi Benedikovi  nar. 
24.6.1969  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

23. podielu 6503/444886 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom bytu č. 24 Marte 
Kucharovičovej rod. Petrekovej nar. 19.10.1957 s podielmi ½ a 1/6, Jánovi Kucharovičovi 
nar. 12.9.1977 s podielom 1/6 a Michaele Kucharovičovej rod. Kucharovičovej nar. 
2.2.1984 s podielom 1/6,  všetci bytom Jiráskova 23,  Trnava, spolu za cenu 0,87 eura, 

24. podielu 6503/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
25 Miroslavovi Benkovskému nar. 10.12.1952 s manţelkou Máriou rod. Petrovou, nar. 
3.2.1954, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

25. podielu 4108/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Anne Višňovskej rod. Behúlovej  
nar. 30.7.1940  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

26. podielu 6432/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
27 Jozefovi Štrbovi nar. 1.7.1954 s manţelkou Annou rod. Deákovou, nar. 17.3.1962, 
obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

27. podielu 6432/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
28 Emanuelovi Kovalčíkovi nar. 18.10.1950 s manţelkou Vlastou rod. Benkovou, nar. 
22.12.1947, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

28. podielu 4112/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 Emílii Chmelkovej rod. Púryovej  
nar. 9.6.1951  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

29. podielu 6503/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
30 Jánovi Sekerovi nar. 29.4.1956 s manţelkou Annou rod. Hlavatovičovou, nar. 
2.10.1952, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

30. podielu 6503/444886 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom bytu č. 31 Dušanovi 
Ţemlovi nar. 12.2.1953 s podielom ½, Jane Ţemlovej rod. Ţemlovej nar. 27.3.1975 s 
podielom 1/6, Stanislave Ţemlovej rod. Ţemlovej nar. 18.9.1976 s podielom 1/6 
a Matúšov Ţemlovi nar. 15.10.1981 s podielom 1/6,  všetci bytom Jiráskova 23,  Trnava, 
spolu za cenu 0,87 eura, 
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31. podielu 4108/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 32 Stanislavovi Skovajsovi  nar. 
5.1.1966  bytom Gen. Goliána 60, za cenu 0,55 eura, 

32. podielu 6465/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
33 Jánovi Jakubkovičovi nar. 3.7.1956 s manţelkou Janou rod. Karabovou, nar. 
2.4.1962, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

33. podielu 6432/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 34 Kataríne Glasnákovej rod. 
Kalusovej  nar. 2.10.1955  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,86 eura, 

34. podielu 4112/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 35 Kataríne Rábarovej rod. 
Rábarovej  nar. 2.3.1976  bytom Lošonec  201, za cenu 0,55 eura, 

35. podielu 6503/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 36 Marte Rubaninskej rod. 
Macovej  nar. 13.6.1954  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,87 eura, 

36. podielu 6503/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
37 Ing. Jaroslavovi Vanyovi nar. 7.2.1969 bytom Seredská 144 s manţelkou Danielou 
rod. Jarošovou, nar. 18.4.1969,  bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

37. podielu 4108/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 38 Irene  Cyprichovej rod. 
Cyprichovej  nar. 25.6.1952  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

38. podielu 6432/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 39 Mgr. Jaroslavovi Šintálovi   nar. 
4.12.1979  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,86 eura, 

39. podielu 6458/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
40 Karolovi Lisickému  nar. 21.5.1954 s manţelkou Máriou rod. Nídlovou, nar. 9.3.1959, 
obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

40. podielu 4108/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 41 Františkovi Balabánovi   nar. 
7.8.1930  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

41. podielu 6503/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
42 Ľubomírovi Baranovičovi nar. 21.10.1949 s manţelkou Evou rod. Lajdovou, nar. 
16.10.1951, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

42. podielu 6529/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 43 Petrovi Rumanovičovi   nar. 
10.6.1977  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,88 eura, 

43. podielu 4108/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 44 Ľubošovi Martinkovičovi   nar. 
8.4.1971  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

44. podielu 6432/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
45 Ing. Róbertovi Riedlmajerovi  nar. 17.2.1966 s manţelkou Teréziou rod. Liptákovou, 
nar. 10.8.1966, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

45. podielu 6432/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 46 Dušanovi Ferenčíkovi   nar. 
29.10.1979  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,86 eura, 

46. podielu 4110/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
47 Marošovi Kuţelovi nar. 20.10.1976 s manţelkou Martinou rod. Šeligovou, nar. 
12.10.1978, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,55 eura, 

47. podielu 6505/444886 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 49 Mgr. 
Tomášovi Augustínovi   nar. 22.9.1980 a Mgr. Eve Tongeľovej rod. Tongeľovej   nar. 
13.4.1984, obaja  bytom Jiráskova 23, kaţdému s podielom ½, spolu za cenu 0,87 eura, 

48. podielu 4110/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 50 DISTROS TRADE, s.r.o.,  
Drobného 21, Bratislava, IČO  35698748, za cenu 0,55 eura, 

49. podielu 6425/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
51 Ing. Radovanovi Šimurdovi  nar. 16.12.1973 s manţelkou Vierou rod. Liptákovou, nar. 
10.5.1974, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

50. podielu 6407/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
52 Deziderovi Mórymu  nar. 25.10.1954 s manţelkou Magdalénou rod. Plachtičkovou, 
nar. 20.5.1955, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

51. podielu 4139/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 53 Petrovi Odkladalovi   nar. 
18.6.1953  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

52. podielu 6533/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
54 Jánovi Sáskovi  nar. 13.9.1947 s manţelkou Etelou rod. Kubinákovou, nar. 27.3.1957, 
obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,88 eura, 

53. podielu 6533/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
55 Petrovi Cagalovi  nar. 14.12.1947 s manţelkou Annou rod. Mišekovou, nar. 3.5.1957, 
obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,88 eura, 
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54. podielu 4108/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
56 Petrovi Krajčírovičovi  nar. 23.7.1954 s manţelkou Danielou rod. Fitošovou, nar. 
20.5.1955, obaja bytom Trstín 257,  za cenu 0,55 eura, 

55. podielu 6414/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 57 RNDr. Anne Kesanovej rod. 
Kesanovej   nar. 26.5.1958  bytom Ţiţkova 46, Bratislava, za cenu 0,86 eura, 

56. podielu 6419/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
58 Vlastimírovi Lapákovi  nar. 4.1.1956 s manţelkou Annou rod. Galbavou, nar. 
1.4.1959, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

57. podielu 4090/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 59 Márii Novanskej rod. Arbetovej   
nar. 30.4.1957  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

58. podielu 6503/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
60 Júliusovi Lenčéšovi  nar. 30.11.1951 s manţelkou Helenou rod. Venczelovou, nar. 
9.7.1953, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

59. podielu 6523/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
61 Jánovi Martinkovičovi  nar. 30.4.1953 s manţelkou Jankou rod. Lichnerovou, nar. 
14.10.1958, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

60. podielu 4128/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 62 Jane Jopčíkovej rod. Jopčíkovej   
nar. 16.11.1967  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

61. podielu 6452/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
63 Zdenkovi Boledovičovi  nar. 23.11.1953 s manţelkou Martou rod. Nádaskou, nar. 
2.10.1955, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

62. podielu 6452/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
64 Jozefovi Fraňovi  nar. 19.12.1952 s manţelkou Annou rod. Plaščiakovou, nar. 
11.7.1957, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

63. podielu 4108/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 65 Ľubomíre Halaksovej rod. 
Halaksovej   nar. 28.9.1971  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

64. podielu 6650/444886 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 66 Marekovi 
Hároníkovi   nar. 11.2.1977 a Soni Hároníkovej rod. Juhásovej   nar. 1.7.1979, obaja  
bytom Jiráskova 23, kaţdému s podielom ½, spolu za cenu 0,89 eura, 

65. podielu 6985/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
67 Petrovi Szőllősymu nar. 21.1.1953 s manţelkou Margitou rod. Zahraníkovou, nar. 
21.4.1951, obaja bytom Abrahám 290, za cenu 0,94 eura, 

66. podielu 4108/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 68 Márii Valentovičovej rod. 
Valentovičovej   nar. 1.12.1965  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

67. podielu 6452/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
69 Jánovi Šedivému  nar. 25.11.1955 s manţelkou Elenou rod. Polakovičovou, nar. 
3.1.1954, obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

68. podielu 6439/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 70 Milanovi Varínskemu  nar. 
21.12.1953  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,86 eura, 

69. podielu 4115/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 71 Márii Jakubovskej rod. Bajzovej   
nar. 12.4.1960  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

70. podielu 6524/444886 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 
72 Jaroslavovi Zittovi  nar. 9.8.1951 s manţelkou Danielou rod. Vidovou, nar. 20.7.1956, 
obaja bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

71. podielu 6960/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 73 Jaroslave Smutnej rod. 
Blaţekovej, nar. 20.3.1959,  bytom Jiráskova 23,  Trnava, za cenu 0,93 eura, 

72. podielu 4115/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 74 Jane Zervanovej rod. 
Chalányovej   nar. 5.10.1976  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

73. podielu 6439/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 75 Edite Uhrínkovej rod. Ďurkovej   
nar. 13.12.1956  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,86 eura, 

74. podielu 6439/444886 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 76 Gabriele Slamkovej rod. 
Krupanovej   nar. 19.4.1953  bytom Jiráskova 23, za cenu 0,55 eura, 

75. podielu 4108/444886 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 77 Tomášovi 
Zámoţíkovi   nar. 9.7.1981 a Ivane Zámoţíkovej rod. Pavlíkovej   nar. 12.2.1982, obaja  
bytom Jiráskova 23, kaţdému s podielom ½, spolu za cenu 0,55 eura, 

76. podielu 6523/444886 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 70 77 Blaţejovi Briškovi   nar. 
4.8.1946 bytom Jiráskova 23, za cenu 0,87 eura, 
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s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
Priamy predaj  je moţný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  pretoţe 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: do 30.04.2012 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.07.2012 
 

 
284 

uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava 

 vlastníkom bytov v bytových domoch v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
A) Predaj podielu 2641/390450 zo spoluvlastníckeho podielu Mesta Trnava 28663/390450 
na pozemku v spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/47 v k. ú. Trnava s celkovou 
výmerou  408 m2 zapísaného na LV č. 9605, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6460 na Ul. Spartakovská 4 vlastníčke bytu 
č. 50 zapísanej  na LV č. 7312 Alexandre Čajkovičovej rod. Čajkovičovej nar. 23.7.1985 za 
cenu 0,1162 eura/m2 t. j.  za 0,32 eura.   
 
B) Predaj podielu 3016/214735 zo spoluvlastníckeho podielu Mesta Trnava 16196/214735 
na pozemku v spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/87 v k. ú. Trnava s celkovou 
výmerou  617 m2 zapísaného na LV č. 10039, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu 
na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 5630 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 
28 zapísanému na LV č. 9129 Timotovi Kraushúberovi  nar. 8.11.1954 bytom Sokolovce, Ul. 
Hlohovecká 353/9,  za cenu cenu 0,1162 eura/m2 t. j.  za 1,01 eura.   
 
C) Predaj podielu zo spoluvlastníckeho podielu 162/1944 na pozemku v spoluvlastníctve 
Mesta Trnava parc. č. 5292/46 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  654 m2 zapísaného na LV 
č. 10080, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu súp. č. 6562 na Poštovej ul. 16 vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 
5954 za cenu 0,1161 eura/m2 t. j.  3,50 Sk/ m2  takto: 
1. podielu 81/1944 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 19 

Štefanovi Rumanovi  nar. 11. 10. 1948 s manţelkou Natašou rod. Zacharovou nar. 
6.6.1953 obaja bytom Poštová 16,  za cenu 3,17 eura, 

2. podielu 81/1944 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 18 
Vladimírovi Matuškovičovi nar. 13.2.1954 s manţelkou Máriou rod. Popovičovou nar. 
1.2.1958 obaja bytom Poštová 16,   za cenu 3,17 eura. 
 

D) Predaj podielu 5022/318438 zo spoluvlastníckeho podielu 70762/318438 na pozemku v 
spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5312/9 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  538 m2 
zapísaného na LV č. 10250, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu na spoločných 
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častiach a zariadeniach domu súp. č. 6777 Na hlinách 5, 6, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 38  zapísaným na LV č. 9755 Ľubošovi 
Majgotovi nar. 26.1.1964 s manţelkou Boţenou rod. Zábojníkovou nar. 11.11.1960 obaja 
bytom  Na hlinách 5 za cenu 0,1162 eura/m2 t. j.  za 0,99 eura. 
 
E) Predaj podielu 7931/392676 zo spoluvlastníckeho podielu 226778/392676 na pozemku v 
spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5311/33 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  644 m2 
zapísaného na LV č. 11140, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu súp. č. 6958 Na hlinách 40 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 
Mgr. Ivete Novákovej rod. Novákovej  nar. 31. 10. 1963 bytom Na hlinách 40,  za cenu 
0,1162 eura/m2  t. j.  za 1,51 eura, 
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
Priamy predaj  je moţný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  pretoţe 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 30.04.2012 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30.06.2012 
 

 
285 

uznesenie 

 
k predaju pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou  

na Prechodnej ulici v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava na Prechodnej  ulici, 
zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, v  k. ú. Trnava, zastavaná plocha,  parc. č. 5447/11 
s výmerou 18 m2, do podielového spoluvlastníctva vlastníkom garáţe Ing. Ľubošovi 
Baluškovi,  nar. 16. 03. 1963, bytom Trnava, V. Clementisa 56 s podielom ½ a Martine 
Baluškovej, rod. Morvayovej, nar. 11. 03. 1964, bytom Trnava, V. Clementisa 56 s podielom 
½, za cenu spolu 104,23 eura s tým, že kupujúci uhradia správny poplatok spojený 
s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. 
 
Priamy predaj je možný podľa § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, pretože sa predáva pozemok zastavaný stavbou – 
garážou. 

  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: 30.04.2012 
      
b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 30.06.2012      
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286 
uznesenie 

 

k odpredaju pozemku pod garážou 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta zapísaného na LV č. 4,  parc. č. 2480, zast. pl.,  
výmera 21 m2 Ing. Ivanovi Sýkorovi, nar. 08.01.1949 a manţelke Irene Sýkorovej, rod. 
Osvaldovej, nar. 11.08.1954, obaja bytom Ulica Študentská č. 4, Trnava do bezpodielového 
spoluvlastníctva manţelov,  za cenu 10 eur/m2, t. j. spolu  210 eur. 
 

2. Ukladá  
Mestskému úradu  v Trnave  
pripraviť kúpnu zmluvu  a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.05.2012 
 
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.   
 

 
 

287 
uznesenie 

 
k odpredaju pozemku pod časťou rodinného domu 

/Ulica sv. Cyrila a Metoda/ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
odpredaj časti pozemku zapísaného na LV č. 5000 ako parc. č. 3241/25, podľa 
geometrického plánu č. 68/2011 vypracovaného Ivanom Hilkom – Geodet, diel č. 1, výmera 
11 m2,  Michalovi Gašparíkovi, nar. 23. 04. 1956 a manţelke Viere Gašparíkovej, rod. 
Vozárovej, nar. 05. 08. 1956, obaja bytom Ulica Leoša Janáčka č. 44, Trnava za cenu         
80 eur/m2, t. j. spolu 880 eur. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu  a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.05.2012 
 
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.   
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288 

uznesenie 

 
k odpredaju stavby trafostanice a pozemku 

/trafostanica na Ulici Rybníková/ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
odpredaj stavby trafostanice TS 0084-075 bez súpisného čísla vo vlastníctve mesta 
situovanej na pozemku parc. č. 3574/22 v k. ú. Trnava  a pozemku  zapísaného na LV č. 
5000, parc. č. 3574/22,  zast. pl. a nádvoria,  výmera 36 m2  spoločnosti ZSE Distribúcia, a. 
s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518 za cenu 13 400 eur. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu  a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.05.2012 
 
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 technológia trafostanice je vo vlastníctve kupujúceho. 
 

 
 

289 
uznesenie 

 
k výpožičke časti pozemku pre vybudovanie parkovacej plochy 

/Ulica Jerichova/ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
a) s pouţitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 
5000 ako parc. č. 8852 na Ulici Jerichova,  Romanovi Rusnákovi, nar. 18. 07. 1961, bytom 
Ulica Šípová 27, Trnava na vybudovanie parkovacích miest pred nehnuteľnosťou v jeho 
vlastníctve situovanou na pozemku parc č. 315,  podľa dokumentácie odsúhlasenej 
v stavebnom konaní,  
 
b) s odkúpením parkovacích miest  po vybudovaní od Romana Rusnáka, nar. 18. 07. 1961, 
bytom Ulica Šípová 27, Trnava  za cenu 1,- euro.   
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloţiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.05.2012 
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290 

uznesenie 
 

k súhlasu s použitím pozemku na vybudovanie spevnenej plochy a zelene 
/Ulica Kalinčiakova/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Súhlasí   
a) s vpouţitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísaného na LV 
č. 5000 ako parc. reg. „E“, parc. č.  1934/6 (na základe GP č. 7/2012 parc. č. 8745/3, výmera 
96 m2) na Ulici Kalinčiakova Ing. Ľubošovi Minarovičovi – SPIEGELSAAL, Veterná 6559/35, 
Trnava na vybudovanie spevnenej plochy a zelene v súlade s projektovou dokumentáciou 
odsúhlasenou v stavebnom konaní, 
   
b) s odkúpením spevnenej plochy a zelene   po vybudovaní od  Ing. Ľuboša Minaroviča          
– Spiegelsaal, Veterná 6559/35, Trnava za cenu 1,- euro do majetku mesta.   
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloţiť primátorovi mesta na podpis, 
Termín: do 31.05.2012 
 
 

 

 
291 

uznesenie 
 

k súhlasu s použitím pozemku na uloženie káblov VN na Ul. Botanickej v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s pouţitím pozemkov zapísaných na Mesto Trnava na LV č. 5000 v k. ú. Trnava - p. č. 
1635/103 a  p. č. 1484/14, na Ul. Botanickej na uloţenie káblov VN podľa projektovej 
dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti  ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 
6, Bratislava, IČO 36 361 518 
s podmienkou umoţniť pripokládku potrebného počtu chráničiek pre optické vedenie podľa 
dohody s TT - IT , s.r.o., Trnava. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch  
zapísaných na Mesto Trnava na LV č. 5000 v k. ú. Trnava - parc. č. 1635/103 a  p. č. 
1484/14, v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 
36 361 518, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch 
umiestnenie káblov VN  a s tým súvisiacich uţívateľských práv,  za podmienky dodrţania 
podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení, pričom 
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 náleţitosti 
Termín:  do 30.04.2012 
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b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo  
vlastníctve Mesta Trnava a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.06.2012 
 
c) po uloţení káblov VN uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena  na pozemkoch  
mesta a predloţiť primátorovi mesta na  podpis 
Termín:  do 45 dní po predloţení geometrického plánu 
 
 
 

 
292 

uznesenie 

 
k usporiadaniu investícií realizovaných nájomcov 

v areáli na Priemyselnej ulici č. 5 v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1.  Schvaľuje 
výpoţičku časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava  zapísaných na LV č. 5000 v k. ú. 
Trnava, spoločnosti Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, organizačná zloţka SR, so 
sídlom v Hrnčiarovciach nad Parnou, Sv. Martina 2, IČO: 36 677 183,  na dobu od 1. 4. 2012 
do ukončenia prenájmu nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom 
parku na Priemyselnej ulici č. 5 spoločnosti Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH: 

a) parc. č. 6511/30 vo výmere 15 m2 za účelom umiestnenia a uţívania oplotenia a 
brány od Ulice Mikovíniho a výpoţičky časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava  
zapísaného na LV č. 5000 v k. ú. Trnava parc. č. 6511/35 vo výmere 10 m2 za 
účelom umiestnenia a uţívania oplotenia a brány od Priemyselnej ulice,  

b) parc. č. 6511/30 vo výmere 60 m2 za účelom umiestnenia a uţívania vstupného 
portálu, vrátane vstupnej rampy, doplnenia kamerového systému v časti hlavného 
areálového vstupu, doplnenia elektroinštalácie a istenia z Priemyselnej ulice, 

 
s podmienkou umožnenia vstupu a prechodu vlastníkovi, správcovi a ostatným užívateľom 
areálu na Priemyselnej ulici č. 5 v Trnave. 

2.   Súhlasí 
a) s použitím častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV č. 5000 

v  k. ú. Trnava parc. č. 6511/30 a parc. č. 6511/35 na vybudovanie častí pevného 
oplotenia a brán od Ulice Mikovíniho a Priemyselnej ulice, v súlade s dokumentáciou 
odsúhlasenou v stavebnom konaní,  

b) s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV č. 5000 
v  k. ú. Trnava parc. č. 6511/30 na vybudovanie vstupného portálu, vrátane vstupnej 
rampy, doplnenia kamerového systému v časti hlavného areálového vstupu, 
doplnenia elektroinštalácie a istenia z Priemyselnej ulice, v súlade s dokumentáciou 
odsúhlasenou v stavebnom konaní, 

c) s umiestnením zabudovaného nábytku – kuchyniek v miestnostiach 2.18, 3.18, 
4.09 a vybavenia recepcie v miestnosti 1.07, v nebytových priestoroch vo vlastníctve 
Mesta Trnava, nachádzajúcich v Mestskom priemyselnom parku na Priemyselnej ulici 
v objekte SO01A, 

d) s realizáciou technického zhodnotenia – stropného kazetového podhľadu 
v miestnosti 1.25 v nebytovom priestore nachádzajúcom sa v Mestskom 
priemyselnom a technologickom parku na Priemyselnej ulici č. 5 v objekte SO01A, 
v termíne od 1.4.2012, 



39 

 

e) s odpisovaním technického zhodnotenia - stropného kazetového podhľadu 
v miestnosti 1.25 v nebytovom priestore nachádzajúcom sa v Mestskom 
priemyselnom a technologickom parku na Priemyselnej ulici č. 5 v objekte SO01A, v 
zmysle § 24 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, 

pre spoločnosť Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, organizačná zložka SR, 
organizačná zložka SR, so sídlom v Hrnčiarovciach nad Parnou, Sv. Martina 2, IČO: 
36 677 183. 
 

3.  Schvaľuje  
odkúpenie: 

a) častí pevného oplotenia a brán od Ulice Mikovíniho a Priemyselnej ulice, 
vybudovaných na pozemkoch opísaných v bode 1a) uznesenia,  

b) vstupného portálu, vrátane vstupnej rampy, doplnenia kamerového systému v časti 
hlavného areálového vstupu, doplnenia elektroinštalácie a istenia z Priemyselnej 
ulice, vybudovaného na pozemku opísanom v bode 1b) uznesenia, 

c) zabudovaného nábytku – kuchyniek v miestnostiach 2.18, 3.18, 4.09 a vybavenia 
recepcie v miestnosti 1.07 v nebytovom priestore vo vlastníctve Mesta Trnava, 
nachádzajúcom v Mestskom priemyselnom a technologickom parku na Priemyselnej 
ulici 

d) technického zhodnotenia - stropného kazetového podhľadu v miestnosti 1.25 
v nebytovom priestore vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcom v Mestskom 
priemyselnom a technologickom parku na Priemyselnej ulici v objekte SO01A 

z vlastníctva spoločnosti Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, organizačná zložka SR, 
so sídlom v Hrnčiarovciach nad Parnou, Sv. Martina 2, IČO: 36 677 183 do vlastníctva 
Mesta Trnava, po ukončení odpisovania investícií, prípadne po ukončení doby prenájmu 
nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku na 
Priemyselnej ulici č. 5 spoločnosti Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, podľa toho, 
ktorá z týchto skutočností  nastane skôr,  za cenu spolu 1,00 euro.  
 

4.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predloţiť primátorovi mesta dodatok k Dohode o financovaní a dodávke 
kompenzačných prác v Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trnava 
Termín: 30.06.2012 

 
 

293 
uznesenie 

 
k použitiu pozemkov mesta v Trnave na rekonštrukciu horúcovodu 
a zriadenie vecného bremena /Ulica V. Clementisa -  HV prípojky/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1.  Súhlasí 
s pouţitím častí pozemkov v k. ú. Trnava - parciel registra "C" č.: 5680/13, 5680/21, 
5671/305, 5671/306, 5671/309, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 
Mesta Trnava č. 5000, na realizáciu stavby „Rekonštrukcia HV prípojok Clementisova ul. 
Trnava“ od šachty Š 924.2 po OST 7003  a  od šachty Š 924.1 po OST 7020 v jestvujúcej 
trase prípojky  podľa projektovej dokumentácie, povolenej v stavebnom konaní, 
spoločnosťou Trnavská teplárenská, a.s., so sídlom Trnava, Coburgova 84, IČO: 36 246 034. 
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2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov - 
parciel registra "C" č.: 5680/13, 5680/21, 5671/305, 5671/306, 5671/309, zapísaných 
v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava na liste vlastníctva č. 5000, určených geometrickým 
plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní stavby „Rekonštrukcia HV prípojok 
Clementisova ul. Trnava“ od šachty Š 924.2 po OST 7003 a od šachty Š 924.1 po OST 7020 
v jestvujúcej trase prípojky, v prospech spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., so sídlom 
Trnava, Coburgova 84, IČO: 36 246 034, spočívajúceho v povinnosti kaţdodobého vlastníka 
strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie horúcovodu a s tým súvisiacich uţívateľských 
práv, pričom správny poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí 
oprávnený z vecného bremena. 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
Termín: do 31.05.2012 
 
b)  pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predloţiť na podpis 
primátorovi mesta 
Termín: do 31.08.2012 

 
 

 
294 

uznesenie 

 
k použitiu pozemkov mesta v Trnave na rekonštrukciu horúcovodu a zriadenie 

vecného bremena 
/Ulica J. Slottu – Ulica V. Clementisa I. a II. etapa/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s pouţitím častí pozemkov v k. ú. Trnava - parciel registra "C" č. 5671/97, 5671/163, 
5671/164, 5671/243, 5671/251, 5680/20, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva Mesta Trnava č. 5000, na realizáciu stavby „Rekonštrukcie horúcovodu J. Slottu – 
Clementisova I. a II. etapa, Trnava“ podľa projektovej dokumentácie, povolenej v stavebnom 
konaní, spoločnosťou Trnavská teplárenská, a.s., so sídlom Trnava, Coburgova 84, IČO: 
36 246 034. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov - 
parciel registra "C" č. 5671/97, 5671/163, 5671/164, 5671/243, 5671/251, 5680/20, 
zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000, prípadne 
iných, určených geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní 
stavby „Rekonštrukcie horúcovodu J. Slottu – Clementisova I. a II. etapa, Trnava“ v prospech 
spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., so sídlom Trnava, Coburgova 84, IČO: 36 246 034, 
spočívajúceho v povinnosti kaţdodobého vlastníka strpieť na svojich pozemkoch 
umiestnenie horúcovodu a s tým súvisiacich uţívateľských práv, pričom správny poplatok 
spojený s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
Termín:  do 31.05.2012 
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b)  pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predloţiť na podpis 
primátorovi mesta 
Termín: do 31.08.2012 
 
 

 
295 

uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemkov na realizáciu rekonštrukcie 

horúcovodného potrubia DN 250 Ulica Nitrianska – Tamaškovičova Trnava a zriadenie 
vecného bremena /Trnavská teplárenská, a.s. Trnava/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s pouţitím častí pozemkov v k. ú. Trnava,  parcely reg.  KN C č. 6877/1 a  parciel reg. KN E 
č. 1166/3, 1168/33, 1167/2, 1211/1 zapísaných v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva 
Mesta Trnava č. 5000 a 11228, na realizáciu rekonštrukcie horúcovodného potrubia DN 250 
Ulica Nitrianska - Tamaškovičova Trnava, podľa projektovej dokumentácie  povolenej 
v stavebnom konaní, spoločnosťou Trnavská teplárenská  akciová spoločnosť, so sídlom 917 
42 Trnava, Coburgova 84, IČO: 36246034. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov 
vymenovaných  v bode 1 tohto uznesenia, prípadne ďalších, určených geometrickým plánom 
na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní  rekonštrukcie horúcovodného potrubia DN 
250 Ulica Nitrianska - Tamaškovičova Trnava, v prospech spoločnosti Trnavská teplárenská  
akciová spoločnosť, so sídlom 917 42 Trnava, Coburgova 84, IČO: 36246034,  
spočívajúceho v povinnosti kaţdodobého vlastníka strpieť na svojich pozemkoch 
umiestnenie horúcovodu a s tým súvisiacich uţívateľských práv, pričom správny poplatok 
spojený s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
Termín: do 30.04.2012 
 
b)  pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predloţiť na podpis 
primátorovi mesta 
Termín: do 31.05.2012 
 
 

296 
uznesenie 

 
k zriadeniu vecného bremena pre verejný vodovod  

na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
/TAVOS, a.s./ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Súhlasí 
s pouţitím pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000, 
parc. č. 8831, 8829, 8825/1, 8826/1,  784/7  vodovodného potrubia v rámci stavby „Obnova 
verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave“ podľa projektovej dokumentácie schválenej 
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v stavebnom konaní spoločnosti Trnavská   vodárenská  spoločnosť, a. s.,  Priemyselná 10,  
Piešťany,  IČO 36 252 484 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú.   
Trnava, pac. č. 8831, 8829, 8825/1, 8826/1,  784/7  zapísaných  na  LV č.  5000,  cez  ktoré  
prechádza vodovodné potrubie v rámci stavby „Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v 
Trnave“ v prospech spoločnosti  Trnavská  vodárenská  spoločnosť, a. s.,  Priemyselná 10,  
Piešťany,  IČO 36 252 484,  spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava strpieť na svojich 
pozemkoch umiestnenie vodovodného potrubia a s tým súvisiacich uţívateľských práv,  za 
podmienky : 
-  dodrţanie podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení, 
pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do 
katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 
                 
3.  Schvaľuje  
prevod práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu „Objekt SO 02 – Rekonštrukcia 
verejného vodovodu a prípojky“, povolenú Rozhodnutím č.  G 2008/00139ŠVS/Ko dňa 31. 
01. 2008  Okresným úradom ţivotného prostredia Trnava, Odborom štátnej vodnej správy 
a ochrany prírody, Úseku ochrany vôd,  z Mesta Trnava na Trnavskú vodárenskú 
spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, IČO 36 252 484 

 
4.  Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a/ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch  vo 
vlastníctve Mesta Trnava v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a predloţiť primátorovi mesta na 
podpis  
Termín: do 31.05.2012 
b/ po uloţení kanalizačného a vodovodného potrubia uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného 
bremena  na    pozemkoch mesta a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 45 dní po predloţení geometrického plánu 
c/ predloţiť primátorovi mesta k podpisu  zmluvu o odovzdaní a prevzatí práv a povinností 
stavebníka v zmysle bodu 3. tohto uznesenia 
Termín: do 15.05.2012 
 
 

297 
uznesenie 

 
k zámene pozemkov na uliciach Botanická, Bulharská a Paulínska v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
zámenu pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/123, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 742 m2, oddeleného geometrickým plánom č. 9/2012, 
vyhotoveným Ing. Petrom Bacigálom, z parciel registra „C“ č. 1635/107 a č. 1635/123, 
zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, v hodnote 29 680,00 eur       
za pozemky v k. ú. Trnava vo vlastníctve COOP Jednota Trnava, spotrebné druţstvo, so 
sídlom Trnava, Trojičné námestie 5915/9, IČO: 00 168 921, takto:  parcela registra „E“         
č. 1146/3, ostatné plochy o výmere 80 m2, zapísaná v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 11277,  parcela č. 6929/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2, 
oddelená geometrickým plánom č. 5/2012, vyhotoveným Ing. Jaroslavom Reţnákom, 
z parcely registra „C“ č. 6929/3, zapísanej na liste vlastníctva č. 1786,  parcela č. 630/7, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2, oddelená geometrickým plánom č. 9/2012, 
vyhotoveným Ing. Jaroslavom Reţnákom, z parcely registra „C“ č. 630/2, zapísanej na liste 
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vlastníctva č. 1786,  t. j. o výmere spolu 152 m2 v hodnote 6 080,00 eur,  pričom rozdiel 
v hodnotách pozemkov vo výške 23 600,00 eur zaplatí COOP Jednota Trnava, spotrebné 
druţstvo Mestu Trnava, 
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, 
spočívajúci v tom, ţe ide o prevod majetku mesta za účelom usporiadania vlastníctva podľa 
reálneho uţívania. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho v práve 
prechodu a prejazdu vozidiel, alebo iných dopravných prostriedkov za účelom zásobovania 
cez pozemok vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/107, zapísaný v katastri 
nehnuteľností v k. ú. Trnava na liste vlastníctva č. 5000, v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne č. 9/2012, vyhotovenom Ing. Petrom Bacigálom, v prospech COOP 
Jednota Trnava, spotrebné druţstvo, so sídlom Trnava, Trojičné námestie 5915/9, IČO: 
00 168 921, vlastníka stavby súpisné č. 5637 na parcele č. 1635/123, 
pričom správny poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený 
z vecného bremena. 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmlúv 
Termín: do 31.05.2012 
b)  pripraviť zámennú zmluvu a predloţiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.07.2012 
c)  pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predloţiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.07.2012 
 
 
 

298 
uznesenie 

 
k usporiadaniu cestnej siete v meste Trnava 

po odovzdaní Severného obchvatu do užívania 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
prevod vlastníctva pozemných komunikácií : 
a) cesta I/51: časť Trstínskej cesty od kriţovatky s Ruţindolskou ul. po kriţovatku   

so Šrobárovou ul. (0,46km), časť Hospodárskej ul. od kriţovatky so Šrobárovou ul. 
po kriţovatku s ul. Zelený kríčok (0,27km), Zelený kríčok (0,24km), ul. Rybníková 
(0,61km), ul. Bučianska (0,6km), ul. Piešťanská (1,1km) po napojenie na Cestu I/51 
Trnava – Severný obchvat, I. etapa, v celkovej dĺţke 3,268 km, 

b) cesta I/51Z :  časť Hospodárskej ul. od kriţovatky s ul. Zelený kríčok po kriţovatku 
s Kollárovou ul. (1,05km), Dohnányho ul. (0,6km), v celkovej dĺţke 1,654 km. 

z vlastníctva SR - Slovenskej  správy ciest, Miletičova 19, Bratislava, IČO 00 003 328 do    
vlastníctva Mesta Trnava 
 
2. Schvaľuje  
prevod vlastníctva pozemných komunikácií : 
cesta II/504: Špačinská cesta od okruţnej kriţovatky s Krupanskou cestou po kriţovatku ul. 
Rybníková, Špačinská cesta, Bučianska a Hlboká (1,75km), Hlboká ul. (1,1km) a časť ul. 
Sladovníckej od kriţovatky s Hlbokou po kriţovatku s Bernolákovou ul. (0,43km), v celkovej 
dĺţke 3,28 km 
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z vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava, IČO 37 836 901do    
vlastníctva Mesta Trnava. 
 
3. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave  
a) predloţiť primátorovi mesta na podpis zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva    
v zmysle bodu 1. a 2. tohto uznesenia   
Termín: do 31.05.2012 
b) predloţiť primátorovi mesta na podpis zmluvy  o prevode vlastníctva  v zmysle bodu 1.a 2. 
tohto uznesenia    
Termín:   do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR o zmene v usporiadaní cestnej siete na území mesta 
Trnava, ak bude splnená podmienka uvedená v uzn. MZ č. 170 zo dňa 25. 10. 
2011. 

 
 

 
299 

uznesenie 

 
k výpožičke časti pozemku v športovom areáli na Ulici Rybníková 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
výpoţičku časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 3547/1  
o  výmere cca  580 m2, ktorá bude spresnená na základe porealizačného zamerania, na 
výstavbu  spevnenej plochy, oplotenia a zelene spoločnosti TENNIS INVEST, s. r. o., 
Bottova 40,  Trnava, IČO 36 249 874  na dobu, počas trvania výpoţičky pozemku pod 
budovou s. č. 7736 situovanou na pozemku parc.č. 3547/32, t. j. do 6. 8. 2037 
a s podmienkou, ţe  počas denných hodín bude novo vytvorený priestor otvorený 
a priechodný pre verejnosť. Reţim odomykania a zamykania priestoru bude zakomponovaný 
v zmluve o výpoţičke.     
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
a)  pripraviť zmluvu o budúcej výpoţičke  a  predloţiť primátorovi na podpis 
Termín: do 31.05.2012 
 
b)  pripraviť zmluvu výpoţičke a predloţiť primátorovi na podpis 
Termín: do 30 dní po predloţení kolaudačného rozhodnutia a geometrického plánu na   
zameranie ukončenej stavby  

 

 

300 
uznesenie 

 

k odpredaju nehnuteľného majetku – stavebného objektu /Ulica Tamaškovičova/ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
odpredaj stavebného objektu „Spevnené plochy“ vybudovaného v rámci stavby 
„Optimalizácia MAD, výstavba autobusových zastávok na Tamaškovičovej ulici v Trnave“ 
situovaného na časti pozemku zapísaného na LV č. 5000 ako parcela reg „E“, parc. č. 
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1211/1, za cenu 1 euro,  SR – Slovenskej správe ciest, Miletičova 19, Bratislava, IČO 00 33 
28.  
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave   
a) predloţiť primátorovi mesta na podpis zmluvu o budúcej kúpnej zmluve  
Termín : do 31.05.2012 
b) predloţiť primátorovi mesta na podpis kúpnu zmluvu 
Termín: do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na odpredávaný   

stavebný objekt 
 
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 komunikácia na Ulici Tamaškovičova je vo vlastníctve                  
SR – Slovenskej správy ciest, autobusová zastávka bude súčasťou uvedenej komunikácie. 
 

 
301 

uznesenie 
 

k nájmu nebytových priestorov v objekte 
Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, 917 01 Trnava 

– MUDr. Ľubica Ďurková – pediater, s.r.o. 

  
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
nájom nebytových priestorov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2 v Trnave,     blok 
A, 1. poschodie, miestnosti č. 112, 113 spolu o výmere 43,29 m2 pre:  

 
MUDr. Ľubica Ďurková – pediater, s. r. o., so sídlom: Gavlovičova 3109/12, 917 01  Trnava, 
IČO: 46 566 741, v zastúpení: MUDr. Ľubica Ďurková s cieľom poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v odbore pediatria, dorastové lekárstvo za nájomné v zmysle VZN č. 241, čl. 5           
vo výške:  
 
m. č. 112, 113 – 43,29 m2 x  29,46 eura/m2/rok .....................................  1.275,3234 eura/rok 
SPOLU suma k úhrade ...........................................................................  1.275,32 eura/rok 
 
na dobu neurčitú s platnosťou odo dňa predloţenia notárskej zápisnice, po predloţení 
právoplatného rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti v špecializovanom odbore, s účinnosťou odo dňa začiatku činnosti, najneskôr od 
1.7.2012, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodov uvedených v dôvodovej správe, s 
nasledovnými podmienkami:   
 
 a) Prenajímateľ môţe písomne vypovedať zmluvu, ak : 

- nájomca uţíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou – s výpovednou lehotou 1 
mesiac 

- nájomca viac ako 1 mesiac mešká s platením nájomného alebo za sluţby, ktorých 
poskytovanie je spojené s nájmom, po lehote splatnosti faktúry – s výpovednou 
lehotou 3 mesiace  

- nájomca neprevádzkuje v prenajatých priestoroch činnosť zdravotníckeho zariadenia 
v súlade s uzatvorenou zmluvou – s výpovednou lehotou 1 mesiac 

- nájomca alebo osoby, ktoré s ním uţívajú nebytový priestor, napriek písomnému 
upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok – s výpovednou lehotou 1 mesiac 

- bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni uţívať 
nebytový priestor – s výpovednou lehotou 6 mesiacov 
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- nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu 
prenajímateľa – s výpovednou lehotou 1 mesiac 

- nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal – 
s výpovednou lehotou 1 mesiac 

 b) Nájomca môţe písomne vypovedať zmluvu, ak : 
- nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené 

uţívanie – s výpovednou lehotou 3 mesiace 
- prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1 zák. č. 

116/1990 Zb. – s výpovednou lehotou 1 mesiac 
 

c) Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej 
písomnom      doručení.   

 
  d) Ukončenie nájomného vzťahu môţe byť i vzájomnou písomnou dohodou 

zmluvných     strán. 
 
2. Ukladá 
STREDISKU SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI 
 
a) uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme s GOLIS, s. r. o.   
Termín: 30.06.2012 
 
b) uzatvoriť zmluvu o nájme s MUDr. Ľubica Ďurková - pediater, s. r. o. v zmysle 
schvaľovacej časti tohto uznesenia s účinnosťou najneskôr od 01.07.2012 
Termín: 30.06.2012 
 
 

302 
uznesenie 

 
k prenájmu nebytových priestorov 

v Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trnava 
spoločnosti SimPLan Optimizations s.r.o. 

 

 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.      Súhlasí  
so zmenou nájomcu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Mestskom priemyselnom 
a technologickom parku Trnava z  pôvodného budúceho nájomcu: Ing. Marek Kňaţík, 
Čajkovského 2, 917 08 Trnava, IČO 41429664 v Pavilóne sofistikovanej výroby na nového 
nájomcu: SimPlan Optimizations s.r.o., Komenského 11, 917 01 Trnava, IČO: 46391932 
v priestoroch Výrobno-technologického pavilónu.  
 
2.      Schvaľuje 
Priamy prenájom  nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Mestskom priemyselnom 
a technologickom parku Trnava vo Výrobno-technologickom pavilóne s celkovou výmerou 
131 m2  a prenájom parkovacích priestorov o výmere 38 m2 spoločnosti SimPlan 
Optimizations s.r.o., so sídlom spoločnosti v Trnave, Komenského 11, IČO: 46391932,   na 
dobu neurčitú, od 01.05.2012, za cenu schválenú uznesením MZ   č. 396/2008. 
Priamy prenájom je moţný podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, pretoţe sa predmetné priestory prenajímajú právnickej osobe,  
ktorej konateľom a jediným spoločníkom je Ing. Marek Kňaţík, Čajkovského 2, 917 08 
Trnava, s ktorým bola 14.10.2008 na základe uznesenia MZ č. 396/2008 uzatvorená Zmluva 
o budúcej nájomnej zmluve. 
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3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) uzatvoriť dohodu o ukončení zmluvného vzťahu s pôvodným nájomcom 
b) uzatvoriť zmluvu o nájme a predloţiť primátorovi mesta k podpisu 
Termín: do 27.04.2012 
  
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava rozhoduje o priamom prenájme trojpätinovou  väčšinou 
všetkých poslancov. 

    

 
303 

uznesenie 
 

K Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený – doplnok č. 5 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
Doplnok č. 5  k  „Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom 
v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený“. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
zverejniť Doplnok č. 5 k  „Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta                 
a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený vyvesením na úradnej tabuli 
mesta Trnava a na internetovej stránke mesta Trnava. 
Termín:  do 10 dní po rokovaní MZ  

 

 

304 
uznesenie 

 
k Dodatku č. 2  

k Všeobecným podmienkam zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
a) Dodatok č. 2 k Všeobecným podmienkam zriaďovania a prevádzkovania 
exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava. 
b) Nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava na zriaďovanie a prevádzkovanie 
exteriérových  sedení v zmysle § 9a ods. 9  písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obci 
v znení neskorších predpisov  ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo 
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  Dôvod osobitného 
zreteľa spočíva v tom, ţe sa jedná o krátkodobé rozšírenie odbytovej plochy prevádzky 
v zariadeniach spoločného stravovania v čase obnovy verejných priestorov na Hlavnej ulici 
v Trnave.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
a) Dodrţiavať Dodatok č. 2 k Všeobecným podmienkam zriaďovania a prevádzkovania 
exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta pri uzatváraní nových nájomných 
zmlúv v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a následne ich predloţiť primátorovi na podpis.  
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Termín: trvalý  
b) Zverejniť Dodatok č. 2 k Všeobecným podmienkam vyvesením na úradnej tabuli 
mesta Trnava a na internetovej stránke mesta Trnava.  
Termín: do 10 dní po rokovaní MZ  
 
3. Odporúča 
Primátorovi mesta 
Upraviť Príkaz primátora č. 1/2011 k zastupovaniu primátora mesta Trnava tak, aby prvý 
zástupca primátora  mohol podpisovať nájomné zmluvy na prenájom pozemku za účelom 
zriadenia a prevádzkovania exteriérového sedenia na pozemkoch vo vlastníctve Mesta 
Trnava na obdobie počas obnovy verejných priestorov na Hlavnej ulici v Trnave v čase 
neprítomnosti primátora mesta.  
Termín: do 10 dní po rokovaní MZ  
 
 
 

305 
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. Gen. Goliána č. 35 - 37, parc. č. 8399/57, súp. č. 6016   
predaj 2-izbového bytu č. 47 na 6. NP o podlahovej ploche 50,12 m2  
za cenu 639,95 eura 
Erikovi Faltýnkovi, rod. Faltýnkovi, nar. 15.01.1992, trvale bytom Gen. Goliána  č. 37, Trnava  
 
2/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Coburgova č. 12,14, parc. č. 8649/1, 8649/2, 8650/1, súp. č. 2243   
predaj 2-izbového bytu č. 4 na 1. NP o podlahovej ploche 88,91 m2  
za cenu 1.425,17 eura 
Jane Petkovej, rod. Puškášovej, nar. 07.10.1944, trvale bytom Coburgova č. 12, Trnava 
 
3/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Saleziánska č. 9, 11, parc. č. 5292/100, súp. č. 1723   
predaj 2-izbového bytu č. 5 na 3. NP o podlahovej ploche 49,76 m2  
za cenu 899,99 eura 
Ivane Popovičovej, rod. Páhokiovej, nar. 07.07.1972, trvale bytom Saleziánska č. 9, Trnava  
 
4/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Vl. Clementisa č. 25 - 27, parc. č. 5680/106, súp. č. 6645   
predaj 3-izbového bytu č. 45 na 7. NP o podlahovej ploche 67,60 m2  
za cenu 1.103,24 eura 
Štefanovi Baláţovi, nar. 18.07.1959, trvale bytom Vl. Clementisa č. 27, 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 31.05.2012 
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306 
uznesenie 

 
k Organizačnému zabezpečeniu Dní zdravia 2012 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2012 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
predloţiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu o priebehu a konečnom zúčtovaní 
Dni zdravia 2012 
Termín: október 2012 

 

 

307 
uznesenie 

 
k Organizačnému zabezpečeniu Tradičného trnavského jarmoku 2012 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
a) Organizačné zabezpečenie (ďalej len „OZ“) Tradičného trnavského jarmoku 2012 (ďalej 

len „TTJ 2012“) v dňoch 06.09.2012 – 09.09.2012. 
b) Všeobecné zásady pre organizačné zabezpečenie TTJ 2012. 
c) Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve 

Mesta Trnava počas TTJ 2012. 
d) Rozpočet TTJ  2012. 
e) Riaditeľa Organizačnej skupiny TTJ 2012 (ďalej len „OS TTJ 2012“) vedúceho odboru 

dopravy a komunálnych sluţieb.     
      
2.   Ukladá 
2.1 Riaditeľovi OS TTJ 2012 

a) Zabezpečiť organizovanie TTJ 2012 v zmysle schváleného Organizačného 
zabezpečenia a príslušných VZN. 

          Termín: počas TTJ 2012 
b)  Predloţiť správu o priebehu a konečnom zúčtovaní TTJ 2012 na rokovanie MZ. 

          Termín: február 2013 
c) Menovať do OS TTJ 2012 členov zo zamestnancov a z poslancov mestského 

zastupiteľstva. 
     Termín: máj 2012 

 
2.2  Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava 
       vykonať kontrolu zúčtovania TTJ  2012 
       Termín: priebeţne, do predloţenia správy na MZ, február 2013 
 
3. Poveruje 

Riaditeľa TTJ schválením prípadnej zmeny času predaja počas TTJ 2012, ustanoveného 
Organizačným zabezpečením TTJ 2012. 
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308 
uznesenie 

 
k zriadeniu Súkromného centra voľného času 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní 
 
1. Súhlasí 
aby Občianske zdruţenie CANDY klub so sídlom v Trnave, Okruţná č. 12, IČO: 37994 832 
zriadilo Súkromné centrum voľného času, V jame 15, Trnava 
Termín: 1.9.2012  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
oznámiť ţiadateľovi súhlasné stanovisko Mesta Trnava k zriadeniu Súkromného centra 
voľného času  
Termín: do 27.04.2012 

 

 

309 
uznesenie 

 

k správe o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava 
 na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020, 

 za rok 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie 
rokov 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2020 za rok 2011. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
pokračovať v plnení zámerov a cieľov schválených v rámci Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie rokov 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2020.  
Termín: v zmysle schváleného rozpočtu  

 
 
 

 
310 

uznesenie 
 

k správe o realizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Správu o realizácii Komunitného plánu sociálnych sluţieb mesta Trnava 
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311 
uznesenie 

 
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  

ktorých termín plnenia je v intervale od 26.01.2012 do 28.03.2012 
 
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 26.01.2012 do 28.03.2012. 
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení: 
 
a1) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 244/2012   
 

Názov uznesenia Odpredaj pozemku na Ulici Leoša Janáčka  
Navrhovaná zmena: V bode 1. sa  text „a manţelke PhDr. Jarmile Pekarčíkovej, rod.   

Korcovej, nar. 26. 7. 1979, obaja bytom Ulica Západná č. 2, Trnava“ 
nahradí textom „bytom Ulica Západná  2, Trnava a manţelke PhDr. 
Jarmile Pekarčíkovej, rod. Korcovej, nar. 26. 7. 1979, bytom Ulica 
Halenárska 34, Trnava“. 

 

 

  

  
a2) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 206/2011 

Názov uznesenia Zriadenie vecného bremena pre uloţenie VN vedenia na pozemku 
vo vlastníctve mesta /VN vedenie Ul. sv. Cyrila a Metoda/ 

Navrhovaná zmena: V bode 1. a  2. text „Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 
Bratislava, IČO 35 823 551“ nahradiť textom „ZSE Distribúcia, a. s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  IČO 36 361 518“   

   
 

 

 
a3) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 176/2011 

Názov uznesenia k rozšírenie prenájmu nebytových priestorov 
v objekte Základnej školy na Ulici Limbová č. 3 v Trnave 

Navrhovaná zmena: text v bode 2. uznesenia  
„Ukladá 
Základnej škole Gorkého 21 v Trnave v spolupráci s Mestským 
úradom v Trnave...“ 
nahradiť textom: 
„Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave v spolupráci so spoločnosťou TT-
KOMFORT s.r.o. ...“ 
  

 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 145/2011 v znení 222/2012   
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Názov uznesenia Zámena pozemkov na Ulici Ruţindolská a odpredaj pozemkov pod 
plánovanou stavbou okruţnej kriţovatky ulíc Ruţindolská-
Suchovská-Štefana Moyzesa   

Navrhovaná zmena: V bode  1a)  vypustiť text  „za cenu 1 euro s podmienkou, ţe uhradí 
správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva“. 
V bode 1b)  doplniť za text „za cenu 1 euro“ text „za pozemky 
uvedené v bode 1a) a b)“. 
V bode 2a) vypustiť v texte  písm. a) a bod 2b) vypustiť celý. 
 Termín : do 31. 05. 2012  

 
 
a5) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 291/2008 v znení 391/2008 

Názov uznesenia K zriadeniu bezodplatného vecného bremena na priznanie práva 
uloţenia verejného plynovodu stavieb Rekonštrukcia NTL 
plynovodov na STL plynovody časť Kopánka 1 a Kopánka 2 v 
Trnave 

Navrhovaná zmena: V bode 1.b) miesto „Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské 
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256“ uviesť „SPP – 
distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
IČO 35910739“ 

 
 
a6) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 117/2011 z 28. 06. 2011 v znení č. 186/2011 z 25. októbra 
2011 

Názov uznesenia K prenájmu pozemku pod stavbou - „Pripojenie streleckého 
centra Trnava“ 

Navrhovaná zmena: V bode 1) schvaľovacej časti doplniť za pôvodný text nový text: 
„a na základe porealizačného zamerania stavby zrealizovať 
bezodplatný prevod pozemkov 
podľa § 34, ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Zb., ako pozemkov pod 
verejnoprospešnou stavbou, časti parciel KN C č. 10582/4 
a 10582/5 (územie riešené v rámci Severného obchvatu Slovenskou 
správou ciest), 10582/6 (novovytvorená parcela č. 10582/9 podľa 
GP č. 26/2011), ktorej stavebníkom je Mesto Trnava, v termíne ku 
kolaudácii stavby.“ 

 
 
a7) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 243/2012 

Názov uznesenia k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 
8399/118 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 
6035 na Ul. Jiráskovej 4, 5, 6 v Trnave 

Navrhovaná zmena: Doplniť text v  schvaľovacej časti:  
... 44.  podielu  6730/306419 do  vlastníctva  vlastníčke bytu č.43 
Oľge Melicherovej rod. Kintlerovej,  nar. 8.6.1954 bytom Jiráskova 
6, Trnava za cenu 1,33 eura, 
  
45.  podielu  6730/306419 do  vlastníctva  vlastníkovi bytu č.37 
Branislavovi Jordanovi   nar. 6.9.1977 bytom Boleráz 623 za cenu 
1,33 eura... 
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a8) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 843/2010 

Názov uznesenia k prenájmu nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom 
a technologickom parku Trnava spoločnostiam Natures s.r.o., PGS 
Automation, s.r.o. a STM POWER a.s.  

Navrhovaná zmena: Upraviť pôvodný text v  schvaľovacej časti 1 c):  
... s celkovou výmerou 136 m2 a prenájom vonkajších priestorov 
o výmere 14 m2 

za nový text: 
... s celkovou výmerou 204,59 m2 a prenájom vonkajších 
priestorov o výmere 12 m2 

 
a9) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 776/2010 

Názov uznesenia k prenájmu nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom 
a technologickom parku Trnava spoločnosti Vossloh Schwabe 
Deutschland BmbH, or. zl. SR  

Navrhovaná zmena: Upraviť pôvodný text v  schvaľovacej časti 1 c):  
... s celkovou výmerou 2.500 m2  
za nový text: 
... s celkovou výmerou 2.305,20 m2  
 
 

 
a10) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 886/2010   
 

Názov uznesenia Zámena pozemkov v lokalite Ulíc J. Hollého a Hornopotočná 
v Trnave (Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania 
na Slovensku, Trnava)  

Navrhovaná zmena: V bode 1) doplniť za text „270-zastavané plochy a nádvoria“ text „a 
časti pozemku parc. č. 269, záhrady“ . 

 
 
a11) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 763/2010 v znení zmien 

Názov uznesenia k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 
647 a 646/2 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. 
č. 247 na  Ul. Dolné bašty 6, 7 v Trnave 

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v  schvaľovacej časti novým textom:  
...“2. podielu 854/1000 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom 
bytu č. 2 Elene Kollárovej rod. Uváčkovej nar. 13.9.1970 
s podielom ½ a 1/6 , Jakubovi Kollárovi nar. 10.2.1993 s  
podielom  1/6 a Martinovi Kollárovi nar. 7.1.1997  s podielom 1/6, 
všetci  bytom Dolné bašty 6, Trnava, spolu za cenu 1216,34 
eura,... 
 4. podielu 860/1000 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom 
bytu č. 4 Matilde Dubovanovej rod. Dubovanovej nar. 4.3.1956 
bytom Bratislava, Ľ. Zúbka 15 s podielom ½ a Eve Reifersovej rod. 
Dubovanovej nar. 15.7.1959, bytom Dolné bašty 6, Trnava, 
s podielom ½, spolu za cenu 1224,88 eur,... 
8. podielu 119/1000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 8 Alojzovi 
Malovcovi  nar. 17.6.1957, bytom  Dolné bašty 7, Trnava,  za cenu 
169,49 eura,... 
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a12) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 214/2011   
 

Názov uznesenia Schválenie zaloţenia nehnuteľností vo vlastníctve mesta   
Navrhovaná zmena: V bode 1. v 1. odráţke sa vypustí text  „výmera 1925 m2, časti 

pozemku parc. č. 6511/96, zast. pl. a nádvoria, výmera 569 m2 a  
časti pozemku parc. č. 6511/30, zast. pl. a nádvoria, výmera 22899 
m2 a pozemky parc. č. 6511/95, zast. pl. a nádvoria, výmera 1925 
m2 a časti pozemkov parc. č. 6511/30, zast. pl. a nádvoria a parc. č. 
6511/96, zast. pl. a nádvoria vo výmere určenej na základe 
geometrického plánu „ a nahradí textom „výmera 2772 m2,     
V bode 1. v 2. odráţke sa vypustí text  „výmera 569 m2 a časti 
pozemku parc. č. 6511/30, zast. pl. a nádvoria, výmera 22899 m2  
a časti pozemkov parc. č. 6511/96, zast. pl. a nádvoria a  parc. č. 
6511/30, zast. pl. a nádvoria vo výmere určenej na základe 
geometrického plánu „ a nahradí textom  „výmera 705 m2,    
V bode 1. sa za 2. odráţku dopĺňa 3. odráţka om  „- parc. č. 
6511/30, zast. pl. a nádvoria, výmera 20786 m2, parc. č. 6511/43, 
zast.pl. a nádvoria, výmera 1657 m2, parc. č. 6511/44, zast. pl. 
a nádvoria, výmera 844 m2, parc. č. 6511/95, zast. pl. a nádvoria 
272 m2 a parc. č. 6511/96, zast. pl. a nádvoria, výmera 705 m2 , 
parc. č. 6511/226, zast. pl. o výmere 469 m2, parc. č. 6511/227 zast. 
pl. o výmere  706 m2 . 

 
 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
   
b1) č. 206/2011    do 31. 05. 2012 
b2) č. 176/2011    do 15. 04. 2012 
b3) č. 145/2011 v znení 222/2012     do 31. 05. 2012 
b4) č. 117/2011 v znení 186/2011     do 31. 07. 2012 
b5) č. 203/2011      do 30. 04. 2012 
b6) č. 208/2011      do 31. 05. 2012 
b7) č. 213/2011      do 31. 05. 2012 
b8) č. 763/2010      do 30. 06. 2012   

 
 
 
 
 
 

312 
uznesenie 

 

k zvýšeniu dotácie pre MTT, s.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Predloţený návrh o navýšenie dotácie v beţných a kapitálových výdavkoch MTT, s.r.o. 
 
2. Schvaľuje 
a/ zvýšenie dotácie pre MTT, s.r.o. na beţnú činnosť o 16 000 eur 
b/ zvýšenie dotácie pre MTT, s.r.o. na kapitálové výdavky súvisiace s digitalizáciou MTT   

o 9 000 eur 
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3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť v súlade s rozpočtovými pravidlami Mesta Trnava zvýšenie dotácie pre MTT, 
s.r.o. 
Termín: 27.04.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Vladimír   B u t k o  
primátor mesta 
 
 
 
 

   Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                               prednostka MsÚ 
 
 
 
 
 
   V Trnave 18.04.2012 

 


