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(379 - 403) 

U Z N E S E N I A 
 

 z 11. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
volebného obdobia 2014 – 2018, 

konaného 17. mája 2016 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 
 

379 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 460, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 450 o rozsahu a podmienkach 
starostlivosti v detských jasliach a úhradách za služby 

 poskytované v detských jasliach 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 460, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 450 o rozsahu a podmienkach starostlivosti 
v detských jasliach a úhradách za služby poskytované v detských jasliach 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN  č. 460 vyvesením na úradnej  tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta 
Termín: 24.05.2016 
 
 

380 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 461, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 457, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 461, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 457, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta Trnava  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN  č. 461 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta 
Termín: 20.05.2016 
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381 
uznesenie 

 
K 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 

a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 2. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy 
na rok 2016 

 
1. Schvaľuje 

a) 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 
 

b) zmenu použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov 
nasledovne: 

 rekonštrukcia miestnej komunikácie Šrobárova ulica - PHSR 599 000 

 cestička pre cyklistov Rybníkova ulica 101 000 

 rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10 - 
vlastné zdroje 

30 000 

 LUMAT - Udržateľné využívanie územia v manažmente 
mestských oblastí – vlastné zdroje 

10 000 

 
c) 2. aktualizáciu rozpočtu príspevkovej organizácie zriadenej mestom Trnava 

- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
 
 
 
 

382 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny 

Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) 
Zmena ÚPN  – lokalita E – IBV na nároží ulíc Zelenej a T. Vansovej  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena ÚPN lokalita  E – IBV na nároží 
ulíc Zelenej a T. Vansovej 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny ÚPN mesta Trnava – Zmena ÚPN - lokalita  E – IBV na 
nároží ulíc Zelenej a T. Vansovej na základe prefinancovania žiadateľmi 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny ÚPN mesta Trnava – Zmena ÚPN - lokalita  E – IBV na 
nároží ulíc Zelenej a T. Vansovej  
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmena ÚPN - lokalita  E – IBV na nároží ulíc Zelenej a T. 
Vansovej predložiť na  schválenie  mestskému   zastupiteľstvu  
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383 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny 

Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) 
Zmena ÚPN – lokalita  G – Oddychovo-rekreačná zóna a Cyklochodník na Medziháji 

 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena ÚPN – lokalita  G – 
Oddychovo-rekreačná zóna a Cyklochodník na Medziháji 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny ÚPN mesta Trnava – Zmena ÚPN – lokalita  G – 
Oddychovo-rekreačná zóna a Cyklochodník na Medziháji 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny ÚPN mesta Trnava – Zmena ÚPN – lokalita  G – 
Oddychovo-rekreačná zóna a Cyklochodník na Medziháji 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmena ÚPN – lokalita  G – Oddychovo-rekreačná zóna a 
Cyklochodník na Medziháji predložiť na  schválenie  mestskému   zastupiteľstvu  
 

 
 

384 
uznesenie 

 
K návrhu na úpravu výšky nájomného za nebytový priestor v objekte SO 01A  

(Pavilóne sofistikovanej výroby) v TTIP pre RELAX-TEAM s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) ukončenie úpravy výšky nájomného za prenajaté nebytové priestory určené na 
prevádzkovanie občerstvovacích a stravovacích služieb v objekte SO 01A a parkovacie 
miesta v TTIP   spoločnosti  RELAX-TEAM s.r.o., Rybníková 16, 917 00 Trnava, IČO: 31 814 
893  v celkovej výmere 161,90 m² vyplývajúce z uznesenia MZ č.602/2013  
 
b) účtovanie štandardnej výšky nájomného v zmysle VZN č.456 o určovaní obvyklého 
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta  Trnava od 1.7.2016.    
    
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme v zmysle bodu 1)  a predložiť  primátorovi na podpis. 
Termín: do 30.06.2016 

 
 
 

385 
uznesenie 

 
Ku schváleniu predaja pozemkov a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 

o najvhodnejší návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemkov  
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na Ulici Zelený kríčok v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Schvaľuje 
Odpredaj pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava:  
- parcela č. 139/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2 zapísaná na liste 
vlastníctva č. 5000 
- parcela č. 139/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 242 m2  zapísaná na liste 
vlastníctva č. 5000  
 
obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou. 
 
2. Schvaľuje                                                   
Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
na predaj pozemkov:  

 
 

A) Predmet  predaja :  
             
Pozemky na Ulici Zelený kríčok v Trnave, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, 
katastrálnom odbore,  pre k. ú. Trnava na liste vlastníctva č. 5000 ako:  
  
parc. č. 139/1  zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m

2
 

parc. č. 139/6  zastavané plochy a nádvoria o výmere 242 m
2
 

                                                  
                                                 
 - všetky pozemky v celosti o výmere spolu 394 m

2 
             

 
 so vstupom z Ulice Zelený kríčok v Trnave s tým, že pozemky sa nachádzajú v ochrannom pásme 
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny (druh chránenej 
nehnuteľnosti: 204) 
 
Pozemky sú určené územným plánom mesta na zastavanie obytnými a obchodnými stavbami. 
                            
 - minimálna východisková cena 100,00 eur/m

2
, t. j. spolu za celú výmeru 39 400,00 eur

 

 
B)  Zásady obsahu  zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, na ktorých Mesto Trnava trvá: 
 
Mesto Trnava, Ulica Hlavná č. l, 917 01 Trnava 
 
Štatutárny zástupca:   JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor  mesta 
Bankové spojenie :     Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trnava,  
                                    č. ú. SK7556000000001002482001, KOMASK2X 
                                    IČO:  00 313 114  
                                    DIČ:  2021175728 

ako zaviazaná strana a budúci predávajúci (ďalej len „predávajúci“) 
 
 
 
Kupujúci :                                      Kupujúci :                                     Kupujúci:  
(ak je fyzická osoba)                     (ak je právnická osoba)                (ak je fyzická osoba - podnikateľ)                                                                                
Meno :                                           Obchodné meno :                         Obchodné meno: 
Priezvisko :                                    Sídlo :                                           Miesto podnikania: 
Rodné meno:                                 Štatutárny zástupca :                    IČO:  
Narodený :                                     IČO :                                             Zápis do príslušného registra: 
Rodné číslo :                                 Zápis do OR:                
Trvale bytom:         
Štátna príslušnosť :        
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Stav :                             
a manželka 
Meno :                           
Priezvisko :                    
Rodné meno: 
Narodená :                     
Rodné číslo :                    
Trvale bytom :                 
Štátna príslušnosť :        
Stav :                           
ako oprávnená strana a budúci kupujúci ( ďalej len „kupujúci“) 
uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov a uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (schválené podmienky obchodnej 
verejnej súťaže) č.                                   ...........................zo dňa............................(doplní MsÚ na 
základe rozhodnutia MZ)  
                                                            
túto zmluvu o budúcej kúpnej zmluve:                                               
 
                                                                            čl. I.  
                                                                          Predmet zmluvy 
  
 (1) Mesto Trnava je výlučným vlastníkom  nehnuteľností - pozemkov  zapísaných na Okresnom úrade 
Trnava, katastrálnom odbore, v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Trnava, obec Trnava, 
liste vlastníctva č.  5000 v časti “A” – majetková podstata, ako 
parc. č. 139/1  zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m

2
 

parc. č. 139/6  zastavané plochy a nádvoria o výmere 242 m
2
 

 
(2) Pozemky sú určené územným plánom mesta na zastavanie obytnými a obchodnými stavbami. 
 
(3) Predmetom predaja podľa tejto zmluvy sú nehnuteľnosti – pozemky označené ako  
- parc. č. 139/1  zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m

2
 

- parc. č. 139/6  zastavané plochy a nádvoria o výmere 242 m
2
 

 spolu o výmere 394 m
2
.  

 
(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. 3 
tejto zmluvy (ďalej len pozemky) v celosti o výmere 394 m

2
 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).                                                                    
                                                                     
                                                                                  čl. 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. 3 tejto zmluvy. 
 
(2) Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje predať pozemky opísané v článku I ods. 3 tejto 
zmluvy kupujúcemu do výlučného vlastníctva, za splnenia podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
a kupujúci sa súčasne zaväzuje pozemky opísané v článku I ods. 3 tejto zmluvy, za splnenia 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, kúpiť do svojho výlučného vlastníctva.                                                       
                                                                          
                                                                                 čl. III.  
                                                                     Cena nehnuteľnosti 
 
(1) Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena pozemkov opísaných v čl. I. ods. 3 tejto zmluvy  bude 
vychádzať z ceny :  
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                                                                   ......................  eur/m

2
 

                           (doplní záujemca o kúpu v súlade s bodom A a I  súťažných podmienok)                    

 
(2) Predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tejto 
zmluvy a budú predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy,  za dohodnutú kúpnu cenu  spolu vo 
výške..............................eur, slovom.....................................................................................   .......eur, 
v celosti do svojho výlučného vlastníctva. 
* Ak budú nehnuteľnosti kupovať manželia, potom ods. 2 znie takto: 
„(2) Predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci kupujú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
nehnuteľnosti“ 
                                                             
                                                                             čl. 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, úročený priemernou úrokovou mierou zo strednodobých úverov obchodných 
bánk zverejňovanou Národnou bankou Slovenska, za počítané za obdobie odo dňa podpísania tejto 
zmluvy do dňa predloženia právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby predávajúcemu, uhradí 
kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy. 
 

čl. 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. 

 
čl. VI. 

 
1.  Na základe tejto zmluvy je kupujúci povinný: 
a)  začať na pozemkoch, opísaných v čl. I. ods. 3. 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. 3. 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. 3. 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. (3) 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. 

 
                                                                               čl. VII. 
                                                            Technický stav nehnuteľností 
 
Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom nehnuteľností,  
uvedených v čl. I. ods. 3 tejto zmluvy, ich  stav je mu známy a  v takomto stave ich po fyzickej 
obhliadke  v celosti a bez tiarch kúpi do svojho vlastníctva.  
                                                            
                                                                            čl. VIII. 
 
1.  Kupujúci vstúpi do držby pozemkov, opísaných v čl. I. ods. 3. 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. 3. 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. 

 
čl. 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. 

 
čl. 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 nehnuteľnosti môže predložiť iba jednu ponuku. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej kúpnej 
zmluve musí byť podpísaný predkladateľom súťažného návrhu. Prílohou návrhu zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluvy je doklad o zaplatení zálohy,  súhlas so súťažnými podmienkami a právnická osoba, 
resp. fyzická osoba – podnikateľ  doloží originál, alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra – 
nie 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 MsÚ v Trnave, Trhová ul. č. 3, 
Trnava najneskôr do 9. 08. 2016  do 10.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:  
 
                                              „Obchodná verejná súťaž – neotvárať“ 
                                            Pozemky na Ulici Zelený kríčok 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 :  
 
1. Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční komisionálne na zasadnutí Majetkovej komisie  MZ 
dňa 9. 08. 2016, ktoré je neverejné.  
2. Po splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže postupujú predkladatelia súťažných návrhov do 
záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej aukcie. 
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3. Východisková kúpna cena pri záverečnej fáze výberu víťaza v elektronickej aukcii bude najvyššia 
cena z predložených ponúk.  
4. Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené vo výzve na účasť v elektronickej 
aukcii, ktorá bude zaslaná každému účastníkovi elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v prílohe 
predloženej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v termíne do 31.08.2016. 
Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve je najvyššia kúpna cena. 
Súťaž končí výberom najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.  
 
F) Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže : 
Vyhlasovateľ oznámi  výsledky z vyhodnotenia písomných návrhov každému z účastníkov súťaže 
písomne listom odovzdaným pošte na doručenie najneskôr do 31.8.2016. Výsledky z elektronickej 
aukcie oznámi vyhlasovateľ každému z účastníkov elektronickej aukcie do 15 dní po skončení 
elektronickej aukcie.  
 
G)  Záloha:  
(1) Sumu  1 200,00 eur  (slovom: tisícdvesto eur) zloží záujemca ako zálohu na účet vyhlasovateľa č. 
ú.: SK7556000000001002482001, KOMASK2X, Prima banka Slovensko, a. s. pobočka Trnava, 
variabilný symbol 16,  najneskôr do konca lehoty na podanie návrhov. 
(2) Súťažiacim, ktorí nepostúpia do záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej aukcie, 
bude záloha vrátená najneskôr do 15 – tich dní po vyhodnotení písomných súťažných návrhov. 
(3) Nevybraným súťažiacim v elektronickej aukcii bude záloha vrátená po termíne ukončenia 
elektronickej aukcie, najneskôr do  15-ich dní po ukončení. 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, Všeobecne záväzného nariadenia č. 376 a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 420  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, úročený priemernou úrokovou mierou zo strednodobých úverov obchodných 
bánk zverejňovanou Národnou bankou Slovenska, za počítané za obdobie odo dňa podpísania tejto 
zmluvy do dňa predloženia právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby predávajúcemu, uhradí 
kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy. 
Kúpnu cenu je možné uhradiť aj v plnej výške ku dňu podpísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 
 
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 alebo ktorého návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bol 
v elektronickej aukcii vybraný 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 nehnuteľností:  
Termín obhliadky : 
 
              dňa   3. 08. 2016 o 15.30 hod.                 /zraz na pozemku/         
               
CH) Technické  podmienky:  
Zastavovacie podmienky v zmysle Územného plánu mesta Trnava:  
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Pozemky sú riešené ako funkčný kód B 01 mestotvorná funkcia (obsah funkčného kódu môže byť 
poskytnutý záujemcom o kúpu). Na pozemkoch je možné realizovať objekt s maximálnou výškou 2 
nadzemných podlaží a podkrovím vo forme sedlovej a valbovej strechy s napojením na radovú 
zástavbu domov z východnej strany. Pozemky sa nachádzajú na rozhraní mestskej pamiatkovej 
rezervácie a ochranného pásma mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava. Konkrétne riešenie 
zástavby, resp. zámer bude potrebné konzultovať a odsúhlasiť s MsÚ Trnava – OÚRaK a s dotknutým 
orgánom štátnej správy – Krajským pamiatkovým úradom v Trnave.   
 
I) Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže :  
a) návrh možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 
Od podmienok súťaže sa návrh nemôže odchýliť, 
b) do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predloží po lehote určenej v podmienkach súťaže, 
c) minimálna kúpna cena je 100 eur/m

2
  

Súťažiaci navrhne kúpnu cenu a doplní do zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v čl. III., ods. 1 Cena 
nehnuteľností   
d) 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,  
e)  náklady záujemcov o kúpu  spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži sa nepriznávajú.  
f) v prípade, že do súťaže bude predložený len 1 písomný súťažný návrh, ktorý spĺňa podmienky 
obchodnej verejnej súťaže, majetková komisia vyhodnotí predložený návrh ako najvhodnejší a súťaž 
ukončí bez elektronickej aukcie.  
Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, grafické podklady poskytneme na MsÚ v Trnave, č. dv. 211 
a na obhliadkach.  Prípadné ďalšie informácie poskytneme na tel. č. 033/3236211 v pracovných dňoch 
v čase od 8,30 hod. do 16,30 hod. 

 

3.  Ukladá 
Majetkovej komisii MZ  
a Mestskému úradu v Trnave 
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž 
Termín: do 30.09.2016 
 
 

 
386 

uznesenie 
 

K predaju pozemkov pod stavbou na Ulici Limbová č. 7 v Trnave 
(BBM Group s.r.o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území 
Trnava, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000: parc. registra „C“ 
č. 8399/131, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 195 m² a parc. registra „C“ č. 8399/132, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 646 m², spolu s výmerou 1 841 m², zastavaných 
stavbou súpisné č. 6869, v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, spoločnosti BBM Group s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 
8032/5, Trnava, IČO: 46 147 373, vlastníkovi stavby súpisné č. 6869, za cenu 50,00 eur/m², 
t. j. spolu za 92 050 eur s podmienkou, že kupujúci uhradí správny poplatok pri vklade kúpnej 
zmluvy do katastra nehnuteľností. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
Termín: do 30.06.2016 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.08.2016 
 
          
 

387 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry vybudovanej v rámci 

stavby  „CITY PARK TRNAVA – Trstínska cesta“ 
(FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Súhlasí 
s použitím pozemkov v  k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava na Trstínskej ceste a Ulici 
Ružindolskej, parcely reg. C č. 2540/49 zapísanej na LV č. 5000 a parcely reg. E č. 1633/4 
zapísanej na LV č. 11228,  na úpravy komunikácie a chodníkov na  Trstínskej ceste a na 
Ulici Ružindolskej v Trnave v rámci stavby „CITY PARK TRNAVA - Trstínska cesta“, podľa 
projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť FORESPO CITY 
PARK TRNAVA a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50 017 616, ako  stavebníka 
stavby, pre účely vydania stavebného povolenia. 
 
2.  Schvaľuje  
 
a) kúpu častí skolaudovaného stavebného  objektu  “SO 04 Komunikácie a spevnené 
plochy v areáli – časť OC“ v rozsahu: 
- verejné chodníky pre peších 
- všetky cyklochodníky 
- nové zastávky MHD na Trstínskej ceste 
    
a kúpu časti skolaudovaného stavebného objektu „SO 14 Vonkajšie osvetlenie“ v rozsahu: 
- verejné osvetlenie popri Trstínskej ceste ( 7 osvetľovacích stožiarov) 
vybudovaných v rámci stavby „CITY PARK TRNAVA – Trstínska cesta“, podľa projektovej 
dokumentácie schválenej stavebným úradom, z vlastníctva spoločnosti FORESPO CITY 
PARK TRNAVA a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50 017 616, ako stavebníka  
stavby „CITY PARK TRNAVA - Trstínska cesta“, do  majetku, správy a údržby Mesta 
Trnava za dohodnutú cenu 1 euro za každú časť stavebného objektu, t. j. spolu 4 eurá, 
s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
              
b) zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. 
ú. Trnava, zapísaných na LV č. 9831 vo vlastníctve spoločnosti FORESPO CITY PARK 
TRNAVA a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50 017 616, zastavaných časťami 
stavebných objektov uvedených v bode 2 a) tohto uznesenia: 
 
- parc. č. 3351, 3352/1, 3352/4, 3352/5, 3352/13, 3339/2 a 3339/18 (verejné chodníky pre   
  peších) 
- parc. č. 3351, 3352/1, 3352/4, 3352/5 a 3352/13 (všetky cyklochodníky) 
- parc. č. 3352/1 a 3352/13 (vonkajšie osvetlenie) 
- parc. č. 3352/1 (zastávky MHD)  
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vybudovaných v rámci stavby „CITY PARK TRNAVA - Trstínska cesta“, v prospech Mesta 
Trnava, IČO 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, ako budúceho vlastníka týchto 
stavebných objektov, spočívajúceho v povinnosti spoločnosti FORESPO CITY PARK 
TRNAVA a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50 017 616, strpieť na svojich 
pozemkoch umiestnenie cyklochodníkov, verejných chodníkov, zastávok MHD a verejného 
osvetlenia a s tým súvisiacich užívateľských práv. 
 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve na stavebné objekty 
a o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena na pozemky 
Termín: do 31.05.2016  
 
b) uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na stavebné objekty a o budúcej zmluve o 
zriadení bezodplatného vecného bremena na pozemky a predložiť primátorovi mesta na 
podpis  
Termín: najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia na príslušné stavebné objekty  
 
c) pripraviť kúpnu zmluvu na stavebné objekty a zmluvu o zriadení bezodplatného vecného 
bremena na pozemky a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 30 dní od doručenia 
výzvy a predloženia dokladov od stavebníka 
 
d) zabezpečiť prevzatie stavebných objektov do majetku, správy a údržby mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 30 dní po uzavretí kúpnej zmluvy  
 
 

388 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemkov v k. ú. Modranka  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu pozemkov v k. ú. Modranka zapísaných na LV č. 1424 parc. reg. C č. 429/42 – 
zastavané plochy s výmerou 1322 m2, parc. č. 429/46- zastavané plochy s výmerou 1082 m2, 
parc. č. 429/47- zastavané plochy s výmerou 190 m2 a častí oddelených geometrickým 

plánom č. 4/2016 z parc. reg. E č. 1940/4 ako parc. reg. C č. 429/41 s výmerou 554 m2,        

z parc. reg. E č. 1941/2 ako parc. reg. C č. 429/44 s výmerou 831 m2 a parc. reg. C              

č. 429/45 s výmerou 69 m2 za cenu 35,00 eur/m2 , t. j. spolu výmera 4048 m2 za 141 680,- 
eur    

od Mariána Rxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.05.2016 
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389 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie horúcovodu  

na Ul. G. Dusíka 
(Trnavská teplárenská, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov zapísaných na Mesto Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 5000 - parc.         
č. 1635/102, 1635/104, 1635/75, 1635/90 na Ul. G. Dusíka na uloženie horúcovodných 
rozvodov vrátane šachty a elektrickej skrine pre šachtu, podľa projektovej dokumentácie 
schválenej stavebným úradom, spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 
Trnava, IČO 36 246034, 
s podmienkou umožniť pripokládku potrebného počtu chráničiek pre optické vedenie podľa 
dohody s TT - IT, s.r.o., Trnava. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch  zapísaných 
na Mesto Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 5000 - parc. č. 1635/102, 1635/104, 1635/75, 
1635/90, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch uloženie 
horúcovodných rozvodov dĺžky do 50 m za odplatu 202,80 eura, 1 šachty za odplatu 481,61 
eura a 1 elektrickej skrine pre šachtu za odplatu 240,79 eura, podľa projektovej 
dokumentácie schválenej stavebným úradom, v prospech spoločnosti Trnavská teplárenská, 
a.s., Coburgova 84, Trnava, IČO 36 246034. 
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 15.06.2016 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.07.2016 
 
c) po uložení rozvodov uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na  podpis 
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
 
 

390 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  na 

Ulici Strojárenská a zriadenie vecného bremena 
(Orange Slovakia, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím  časti pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV        
č. 5000 ako parc. reg. „C“ č. 8524/12 na uloženie optickej telekomunikačnej siete podľa 
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projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti Orange Slovakia, a.s., 
Metodova 8, Bratislava, IČO 35 697 270. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku v k. ú. 
Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č. 5000 ako parc. reg. „C“                
č. 8524/12, cez ktorú prechádza optická telekomunikačná sieť podľa projektovej 
dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, za podmienky poskytnutia jednorazovej 
primeranej náhrady, v prospech spoločnosti Orange Slovakia, a.s., Metodova 8, Bratislava, 
IČO 35 697 270, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku 
umiestnenie optickej telekomunikačnej siete a s tým súvisiacich užívateľských práv. 
Jednorazová primeraná náhrada na základe dĺžky siete (cca 7 m) je v tomto prípade 104,40 
eura. Podmienkou je dodržanie podmienok spresňujúcich realizáciu stavby uvedených 
v stavebnom povolení, pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho 
vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.     
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo 
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.08.2016 
 
b) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení 
vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
         
 

391 
uznesenie 

K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov  
na Ulici Ľudová v Trnave a zriadenie vecného bremena    

(Orange Slovensko, a.s.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov mesta v  k. ú. Trnava na Ulici Ľudová, J. Hlubíka, Námestie 
Slovenského učeného tovarišstva, Špačinská cesta a Ulica Saleziánska v Trnave, na 
umiestnenie optických telekomunikačných rozvodov, parcely reg. C č. 5082, 5085, 8891, 
8913/1, 8918, 8921/1 zapísané na LV č. 5000, parcela reg. C č. 5292/15 zapísaná na LV      
č. 4, parcela reg. C č. 8900 (v právnom stave parc. reg. E č. 1507/183 zapísaná na LV         
č. 5000), parcela reg. C č. 8886/1 (v právnom stave parc. reg. E č. 1505/131 zapísaná na LV 
č. 5000 a parc. reg. E č. 1507/70 zapísaná na LV č. 11228) a parcela reg. C č. 9060/3         
(v právnom stave parc. reg. E č. 1331 zapísaná na LV č. 5000), príp. ďalších dodatočne 
zistených v navrhovanej trase rozvodov, v rozsahu projektovej dokumentácie stavby 
odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť  Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 
08 Bratislava, IČO: 35697270, ako stavebníka stavby, pre účely územného a stavebného 
konania. 
 
2.  Schvaľuje  
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parcely reg. C č. 5082, 5085, 8891, 8913/1, 8918, 
8921/1 zapísané na LV č. 5000, parcela reg. C č. 5292/15 zapísaná na LV č. 4, parcela reg. 
C č. 8900 (v právnom stave parc. reg. E č. 1507/183 zapísaná na LV č. 5000), parcela reg. C 
č. 8886/1 (v právnom stave parc. reg. E č. 1505/131 zapísaná na LV č. 5000 a parc. reg. E č. 
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1507/70 zapísaná na LV č. 11228) a parcela reg. C č. 9060/3 (v právnom stave parc. reg. E 
č. 1331 zapísaná na LV č. 5000), prípadne ďalších, určených geometrickým plánom na 
vyznačenie vecného bremena, po zrealizovaní stavby, v rozsahu projektovej dokumentácie 
stavby odsúhlasenej stavebným úradom, v prospech spoločnosti Orange Slovensko, a.s., 
Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270, spočívajúceho v povinnosti vlastníka 
pozemku strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie telekomunikačných rozvodov a s tým 
súvisiacich užívateľských práv. Odplata za zriadenie vecného bremena bude, že investor 
stavby umožní pripokládku potrebného počtu chráničiek mestu Trnava, prípadne inému 
subjektu založenému mestom, na základe osobitnej dohody. 
 
Investor stavby uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad vecného bremena do 
katastra nehnuteľností. 
  
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej zmluve o zriadení odplatného, 
časovo neobmedzeného vecného bremena           
Termín: do 30.06.2016 

 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného 
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na 
podpis     
Termín: do 31.08.2016 
 
c) po realizácii stavby a predložení porealizačného zamerania pripraviť zmluvu o zriadení 
odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta a  predložiť primátorovi mesta na  podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov na uzatvorenie zmluvy o 
zriadení odplatného vecného bremena  
  
 

392 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov a zriadenie 

vecného bremena na Ulici Šípová v Trnave  
(SWAN, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
dodatočne s použitím pozemkov v k. ú. Trnava na Ulici Šípová v Trnave na umiestnenie 
optickej telekomunikačnej siete, parcely reg. C č. 6872/1, 6877/2, 8971/1, 8976/1, 8981, 
8982, 8984 a 8986 zapísané na LV č. 5000 a 11228 vo vlastníctve mesta Trnava, v rozsahu 
projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť SWAN, 
a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202, ako stavebníka stavby, pre účely 
dodatočného povolenia stavby.  
 
2.  Schvaľuje  
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parcely reg. „C“ č. 6872/1, 6877/2, 8971/1, 8976/1, 
8981, 8982, 8984 a 8986  zapísané na LV č. 5000 a 11228, prípadne ďalších, určených 
geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena, v rozsahu projektovej 
dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným úradom, v prospech spoločnosti SWAN, a.s., 
Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202, spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku 
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strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie optických telekomunikačných rozvodov a s tým 
súvisiacich užívateľských práv. Odplata za zriadenie vecného bremena je 1014 eur. Odplata 
za zriadenie vecného bremena sa považuje za jednorazovú primeranú náhradu za užívanie 
nehnuteľností v zmysle § 66, ods. 5  zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
 
Investor stavby zabezpečí geometrický plán na vyznačenie vecného bremena a  uhradí 
správny poplatok spojený s návrhom na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. 
   
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o o zriadení odplatného, časovo   
neobmedzeného vecného bremena  
Termín: do 31.07.2016 
 
b) pripraviť zmluvu o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.09.2016 
 
 

393 
uznesenie 

 
K zriadeniu bezodplatného vecného bremena na prístupovú komunikáciu  

k rodinnému domu     
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov mesta v  k. ú. Trnava v lokalite Štrky v Trnave na výstavbu prístupovej 
komunikácie k rodinnému domu na Ulici Štrky 5876/1, parcely reg. E č. 1611/4 a 1612/1 
zapísané na LV č.11228, v rozsahu projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej 
stavebným úradom, pre Blaženu Šxxxxxxxxx, rod. Ixxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, 
Trnava, ako stavebníka stavby „Prístupová komunikácia k RD“, pre účely územného 
a stavebného konania, za nasledovných podmienok: 
- stavebník vybuduje prístupovú komunikáciu k rodinnému domu na vlastné náklady  
   s podmienkou, že vybudovaná prístupová komunikácia bude verejne prístupná   
- stavebník ako budúci vlastník prístupovej komunikácie bude zabezpečovať správu a údržbu  
  prístupovej komunikácie na vlastné náklady a zodpovednosť. 
 
2.  Schvaľuje  
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parcely reg. E č. 1611/4 a 1612/1 zapísané na LV   
č. 11228, prípadne ďalších, určených geometrickým plánom na vyznačenie vecného 
bremena, po zrealizovaní stavby, v rozsahu projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej 
stavebným úradom, v prospech Blaženy Šxxxxxxxx, rod. Ixxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxx, Trnava, spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na svojich 
pozemkoch umiestnenie prístupovej komunikácie a s tým súvisiacich užívateľských práv.  
Stavebník stavby zabezpečí geometrický plán na vyznačenie vecného bremena a uhradí 
správny poplatok spojený s návrhom na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. 
   
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena                                      
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Termín: do 30.06.2016 
 
b) pripraviť dohodu o ukončení výpožičky a  predložiť primátorovi mesta na  podpis          
Termín: do 30.09.2016 
 
c) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo  
vlastníctve mesta a  predložiť primátorovi mesta na  podpis          
Termín: do 30.09.2016 
 
c) po realizácii stavby a predložení porealizačného zamerania pripraviť zmluvu o zriadení  
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a  predložiť primátorovi mesta na      
podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov na uzatvorenie zmluvy o     
             zriadení odplatného vecného bremena  
  

 
 

394 
uznesenie 

 
K výpožičke časti areálu objektu na Ulici Mozartova 10   

(komunitné záhrady) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
výpožičku severnej časti areálu objektu Mozartova 10 na vybudovanie komunitnej  záhrady 
na pozemku v k. ú. Trnava, parc. reg. „C“ č. 1635/34 vo výmere  37, 5 m x 50 m  
Slovenskému  skautingu  - 2. zboru  Dlhých mačiek Trnava, so sídlom v Trnave, Ulica J. 
Slottu 21,  IČO: 36084611, DIČ: 2071433931 na dobu určitú 5 rokov, odo dňa účinnosti 
zmluvy o výpožičke 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave   
uzatvoriť  zmluvu  o výpožičke  v zmysle  schvaľovacej časti tohto uznesenia   
Termín: 30.06.2016 
 
 

395 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom k depu  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu zmluvou o budúcej kúpnej zmluve časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV       
č. 6027 parc. reg. E č. 1914/18 – orná pôda s výmerou 9349 m2, s výmerou asi 400 m2 , 
ktorá bude oddelená geometrickým plánom po realizácii cyklochodníka k depu za cenu 15 
eur/m2 

 t. j. spolu za 6 000,00 eur  od Alojza Oxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxx, Trnava. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
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Termín: do 30.6. 2016 
b) pripraviť kúpnu zmluvu  a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30 dní od porealizačného zamerania 

 
 

396 
uznesenie 

 
K výpožičke  nebytových priestorov  

v objekte Mestský zimný štadión v  Trnave, Spartakovská 1/B  
 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Výpožičku nebytového priestoru objektu Mestského zimného štadióna v Trnave, súpisné 
číslo 7239, na Spartakovskej ulici č.  1, v Trnave,  na  I. podlaží objektu, spolu o výmere 135 
m2 – (voľná betónová plocha - nevyužívané priestory situované medzi vedľajšou ľadovou 
plochou a šatňou verejného korčuľovania určené ako rozptylový priestor) 
pre Hokejový klub Trnava,  Spartakovská ulica 1/B, Trnava,   IČO: 36088960,   v zastúpení 
Mgr. Štefanom Hlinkom, prezidentom klubu,  
za účelom  vybudovania  Street workout telocvične v rozsahu osadenia cvičebných prvkov 
(hrazdy, bradlá, rebríky, lavičky, prekážky) určenej pre členov športového klubu  na 
skvalitnenie tréningovej prípravy,  
s predpokladanými nákladmi na vybudovanie telocvične 13 880,79 eura + DPH (16 656,95 
eura s DPH), s participáciou vlastníka objektu – mesta Trnava na časti predpokladaných 
nákladov vo výške 5 150,65 eura ako investíciu na podlahu telocvične (povrch telocvične pre 
cvičiace prvky) 
na dobu neurčitú, s účinnosťou od 1. 6. 2016,  zmluvou o výpožičke, s výpovednými 
lehotami: 
- 1 mesiac v prípade, ak vypožičiavateľ  zrealizuje stavebné úpravy bez súhlasu 

požičiavateľa alebo neuhradí služby spojené s predmetom výpožičky v termíne 1 mesiac 
od termínu splatnosti 

- 3 mesiace v prípade, ak je zmluva vypovedaná bez udania dôvodu, 
s podmienkou zabezpečenia prevádzky a údržby telocvične na náklady vypožičiavateľa.  

 
2. Ukladá  
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
A)  Prostredníctvom nájomcu – EKO REKREA Trnava uzatvoriť zmluvu o výpožičke v zmysle  
schvaľovacej časti bodu 1/A tohto uznesenia. 
Termín: 31.05.2016 
B)  Predložiť návrh na zvýšenie finančných prostriedkov na osadenie podlahy telocvične  
v rámci rozpočtu SKaŠZ mesta Trnava do výšky max. 3 000,00 eur. 
Termín: 30.06.2016 
 
 

397 
uznesenie 

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava pre: 
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Patrika Gxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Dušana Gxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, obaja trvale 
bytom Ulica xxxxxxxxxxxx, Trnava k nájmu 1-izbového bytu č. 2, 1. podlažie,  ktorý sa 
nachádza na Ulici gen. Goliána 6000/1 v Trnave na dobu neurčitú. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom bytu  a predložiť ho  primátorovi  
mesta na podpis. 
Termín: do 31.05.2016 
 
 

398 
uznesenie 

 
K návrhu na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Akceptuje 
vyjadrenie predsedu Okresného súdu Trnava ku kandidátom navrhovaným na voľbu 
prísediacich pre predmetný súd 
 
2. Berie na vedomie 
výsledky volieb občanov do funkcie prísediacich pre Okresný súd Trnava 
 
3. Konštatuje, že   
v súlade s §§ 139, 140, 141 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov pre funkčné obdobie 2016 – 2020 boli zvolení títo prísediaci :  
a/ 
Meno: Peter 
Priezvisko: Mikuláš 
Titul: JUDr. 
Dátum narodenia: xxxxxxxx 
Trvalé bydlisko: Trnava, xxxxxxxxxx 

 
b/ 
Meno: Marta 
Priezvisko: Nyulassyová 
Titul: PhDr. 
Dátum narodenia: xxxxxxxxx 
Trvalé bydlisko: Trnava, xxxxxxxxxx 

 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vydať zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení 
Termín: do 10.06.2016 
 
b/ zaslať výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na Okresný súd Trnava 
Termín: do 31.05.2016 
 

 
399 

uznesenie 
 

K členstvu mesta Trnava v Európskej asociácii združenia miest a obcí so záujmom 
o udržateľnú energetiku - ENERGY CITIES 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) členstvo mesta Trnava v Európskej asociácii združenia miest a obcí so záujmom 

o udržateľnú energetiku  ENERGY CITIES  
b) vytvorenie položky v rozpočte mesta na rok 2016,  súvisiacej s úhradou členského 

príspevku vo výške členského príspevku a to v programe 21 Administratíva 
 

2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť úlohy súvisiace s účasťou mesta v  Európskej asociácii združenia miest a obcí so 
záujmom o udržateľnú energetiku  ENERGY CITIES 
Termín: 30.06.2016 

 
 
 

400 
uznesenie 

 
K správe o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Trnava na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2030  
za roky 2014-2015 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Berie na vedomie 
Správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na 
roky 201-2020 s výhľadom do roku 2030  uvedeného do súladu so zákonom č. 309/2014 Z. 
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) predložiť Správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Trnava na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2030 vyššiemu územnému celku v zmysle 
požiadaviek zákona 309/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. 
o podpore regionálneho rozvoja 
Termín: 31.05.2016 
 
b) pokračovať v plnení zámerov a cieľov schválených v rámci Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie rokov 2014-2020 s výhľadom do roku 
2030 
Termín: trvale 
 

 
401 

uznesenie 
 

K Organizačnému zabezpečeniu  
Tradičného trnavského jarmoku 2016 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
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a) Organizačné zabezpečenie (ďalej len „OZ“) Tradičného trnavského jarmoku 2016 (ďalej 
len „TTJ 2016“) v dňoch 08.09.2016 – 11.09.2016. 

b) Všeobecné zásady pre organizačné zabezpečenie TTJ 2016. 
c) Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve 

Mesta Trnava počas TTJ 2016. 
d) Rozpočet TTJ  2016. 
e) Riaditeľa Organizačnej skupiny TTJ 2016 (ďalej len „OS TTJ 2016“): vedúci odboru 

dopravy a komunálnych služieb.     
      

2.   Ukladá 
2.1 Riaditeľovi OS TTJ 2016 

a) Zabezpečiť organizovanie TTJ 2016 v zmysle schváleného Organizačného 
zabezpečenia a príslušných VZN. 

            Termín: počas TTJ 2016 
b)  Predložiť správu o priebehu a konečnom zúčtovaní TTJ 2016 na rokovanie MZ. 

           Termín: február 2017 
c) Menovať do OS TTJ 2016 členov zo zamestnancov Mesta Trnava a z poslancov 

mestského zastupiteľstva. 
     Termín: máj 2016 

 
2.2  Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava 
       vykonať kontrolu zúčtovania TTJ  2016 
       Termín: priebežne, do predloženia správy na MZ, február 2017 
 
3. Poveruje 
Riaditeľa TTJ  
schválením prípadnej zmeny času predaja počas TTJ 2016, ustanoveného Organizačným 
zabezpečením TTJ 2016. 

 
 

 
402 

uznesenie 
 

K informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených 
a rozpracovaných od 31.03.2016 do 03.05.2016 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 31.03.2016 
do 03.05.2016 

 

 
 

403 
uznesenie 

 
K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

k termínu konania MZ 17.05.2016 
a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 24.03.2016 do 27.04.2016 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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zmenu textu uznesení: 
 
a1) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 55/2015 zo dňa 17.02.2015, v znení uznesenia MZ                
č. 360/2016 zo dňa 08.03.2016 

Názov uznesenia K predaju bytov                     
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 1. ods. 7/. 

sa pôvodný text:  
v k. ú. Trnava na ul. Zelenečská  61,63,65, parc. č. 8266, súp.         
č. 2701, predaj 2-izbového bytu č. 13 na 1 NP o  ploche 58,34 m2  
za cenu 476,48 eura, 
a predaj spoluvlastníckeho podielu 16071/175937 na pozemku vo 
vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 11521 ako parcela    
č. 8266 s celkovou výmerou 482 m², na ktorej je postavený bytový 
dom súpis. č. 2701 na ulici Zelenečská 61,63,65 za cenu 365,44 
eura, 
Beata Vxxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxx, Trnava; 
 
nahrádza novým textom: 
- v k. ú. Trnava na ul. Zelenečská  61,63,65, parc. č. 8266, súp.       
č. 2701,  
predaj 2-izbového bytu č. 13 na 1 NP o  ploche 58,34 m2  
za cenu 476,48 eura, 
a predaj časti spoluvlastníckeho podielu 5834/175937 z podielu 
16071/175937 na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného 
na LV č. 11521 ako parcela č. 8266 s celkovou výmerou 482 m², na 
ktorej je postavený bytový dom súpis. č. 2701 na ulici Zelenečská 
61,63,65 
za cenu 132,66 eura, 
Beata Vxxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxx, Trnava; 
 

 
a2) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 160/2015 

Názov uznesenia K spôsobu prevodu nehnuteľností na Ulici Hollého 8 v Trnave 
(Adalbertinum) 
b/ v prípade ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej 
doručenia, pripraviť na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
materiál k schváleniu predaja nehnuteľností nachádzajúcich sa na 
ulici Hollého 8 v Trnave Trnavskej univerzite v Trnave. 

Navrhovaná zmena: Vypustiť text v bode 1) uznesenia  
 „ s podmienkou zriadenia vecného bremena, ako záväzkového 
práva na dobu neurčitú, v prospech Súkromnej základnej umeleckej 
školy pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu so sídlom v Trnave a 
Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu so sídlom v 
Trnave,  spočívajúceho v práve užívať časť nebytových priestorov 
špecifikovaných v zmluve o výpožičke zo dňa 26. 2. 2010 v platnom 
znení.“ 

 
a3) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 99/2015 v znení č. 243/2015   
 

Názov uznesenia K zriadeniu bezodplatného vecného bremena (Západoslovenská 
distribučná, a. s.) 
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Navrhovaná zmena: V bode 1. za text „geometrického plánu“ doplniť text  „č. 9/2015“ 
 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 318/2016   

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku ...(SWAN, a.s.) 
Navrhovaná zmena: V bode 1. a 2. nahradiť text ...“IČO 35 680 202“ novým... ...“IČO 

47 258 314“ 

 
a5) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 201/2015   

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie sietí pre bytový dom 
Bottova III 

Navrhovaná zmena: V bode 1. a 2. nahradiť text ...“parc. č. 1638/3“ novým... ...“ parc. č. 
1638/24“ 

 
a6) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 326/2016 

Názov uznesenia K zámene pozemkov na Starohájskej ulici, na Ulici Tehelná a na 
Ulici Hlboká v Trnave (DUPOS INVEST, a.s.) 

Navrhovaná zmena: V bode 1 uznesenia sa pôvodný text „časti pozemku vo vlastníctve 
mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 5671/6, zapísaného“ nahrádza 
novým textom „častí pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. 
Trnava parc. č. 5671/6 a parc. č. 5671/118, zapísaných“. 

 
a7) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 516/2013  

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry IBV 
Kamenný mlyn  (MEFAL INVEST s. r. o. a Kamenáč, s. r.o.) 

Navrhovaná zmena: V bode b2) upraviť text nasledovne: 
Za textom „10138/372“ doplniť nasledovný text: 
„a 10138/570,10138/573,10138/569,10138/562,10138/557, 
10138/561,10138/576,10138/212,10138/207, 10138/208,  
10138/574, 10138/564, 10138/580, 10138/265“ 
 
 a text „t. j. spolu 10,- eur“ nahradiť nasledovným textom: 
„t. j. spolu  24,- eur“ 
 
V bode c2) upraviť text nasledovne: 
 
Za textom „10138/370“ doplniť nasledovný text: 
„a 10138/578“  
 
 a text „t. j. spolu 2,- eurá“ nahradiť nasledovným textom: 
„t. j. spolu 3,- eurá“ 
 
Ukladá: 
Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť dodatok k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 
a predložiť primátorovi mesta na podpis c.č.z. 64/2014  
Termín: do 30.9.2016 
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a8) 
Uznesenie (orgán): MZ č. 609/2013 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku... na Ul. J. Slottu 33-35 
Navrhovaná zmena: Zmena textu v schvaľovacej časti v bode: 

37.  nahradiť celý text textom: "podielu 2858/464913 do podielového 
spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 27 Margite Sxxxxxxx, v podieloch 
1/2 a 1/6 a Miroslavovi Sxxxxxxxxx v podiele 1/3, obaja bytom Ulica 
xxxxxxxxx, Trnava, za cenu 1,17 eura"  
38. nahradiť celý text textom: "podielu 7323/464913 do vlastníctva 
vlastníčke bytu č. 33 Daniele Gxxxxxxxxxx, bytom Ulicax xxxxxxxx, 
Trnava, za cenu 1,20 eura"  
47. nahradiť celý text textom: "podielu 2773/464913 do vlastníctva 
vlastníčke bytu č. 47 Andree Lxxxxxxxxx, bytom Ulica xxxxxxxxxxxx, 
Trnava, za cenu 0,45 eura"  
48. nahradiť celý text textom "podielu 7017/464913 do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48 
Adriáne Šxxxxxxxxxx, a manželovi Jurajovi Šxxxxxxxx, obaja 
bytomxxxxxxxx, Trnava, za cenu 1,15 eura" 
68. nahradiť celý text textom "podielu 2898/464913 do vlastníctva 
vlastníkovi bytu č. 68 Romanovi Ixxxxxxxxx, bytom Ulica xxxxxxxxx, 
Trnava, za cenu 0,47 eura" 

 
a9) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 257/2015 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku... na Ul. Hlbokej 12,13,14 

Navrhovaná zmena: Zmena textu - v schvaľovacej časti nahradiť text v bodoch: 
21.  text "Blanka Bxxxxxxx" nahradiť textom "Blanka Axxxxxxxxxx"  a 
text "Jasovská 7, Bratislava" nahradiť textom "Rovinka 860" 
31.  text "Lxxxxxxxx" nahradiť textom "Lxxxxxxx" 
39. celý text nahradiť textom "podielu 6801/449524 do vlastníctva 
vlastníkovi bytu č. 42 Marekovi Rxxxxxxx, bytom xxxxxx, Trnava, za 
cenu 1,14 eura" 
44. text "Hlboká 13" nahradiť textom "Bučany 288" 
51. text "Mxxxxxxx" nahradiť textom "Mxxxxxxxx" 
za bod 77 vložiť nové body 78. a 79. v nasledujúcom znení: 
78. podielu 2901/449524 vo vlastníctva vlastníkovi bytu č. 2 Ing. 
Petrovi Kxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxx, Biely Kostol, za cenu 0,48 
eura  
79. podielu 2924/449524 vo vlastníctva vlastníkovi bytu č. 41 Ing. 
Petrovi Kxxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, Biely Kostol, za cenu 0,49 
eura 

 
a10) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 281/2008 v znení č. 733/2009  
 

Názov uznesenia K zámene a odpredaju pozemkov na Paulínskej ulici v Trnave 
/FairPrice-SK, s. r. o./  

Navrhovaná zmena: V bode 3.b/  vypustiť z textu slovo „budúcu“ a text „do 15.6.2008“ 
nahradiť textom „do 30 dní po predložení stavebného povolenia na 
stavbu – Bytový dom s nebytovými priestormi REZIDENCIA – Ulica 
Paulínska“. 
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2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 261/2015       do 30.06.2016 
b2) č. 270/2015       do 30.06.2016 
b3) č. 160/2015       do 30.09.2016 
b4) č. 273/2015       do 31.05.2016 
b5) č. 344/2016       do 31.05.2016 
b6) č. 345/2016       do 31.05.2016 
b7) č. 288/2015       do 31.05.2016 
 
 
3. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v intervale od 24.03.2016 
do 27.04.2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
            JUDr. Peter Bročka, LL.M 
                                                                                                     primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť:  Ing. Ivana Mudriková, PhD. 
                                                 prednostka MsÚ 
 
 
V Trnave 18.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


