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(404 - 444) 

 
U Z N E S E N I A 

 
 z 12. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

volebného obdobia 2014 – 2018, 
konaného 28. júna 2016 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 

 

 
404 

uznesenie 
 

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 462  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č.  462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: do 01.07.2016 
 
 

 
405 

uznesenie 
 

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 463  
o úprave podmienok poskytovania finančného prostriedku  

na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa,  
príspevku na dopravu do detského domova a z detského domova  

a príspevku na tvorbu úspor    
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 463 o úprave podmienok poskytovania finančného 
prostriedku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na dopravu do 
detského domova a z detského domova a príspevku na tvorbu úspor 
 
 



2 

 

2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
zverejniť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a na internetovej stránke mesta 
Trnava 
Termín: do 01.07.2016 
 
 

 
406 

uznesenie 
 

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 464, 
 ktorým sa určuje názov ulice a námestia v meste Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 464, ktorým sa určuje názov ulice a námestia v meste 
Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: do 01.07.2016 
 
b/ zabezpečiť označenie ulice a námestia v zmysle schváleného VZN 
Termín: do 30.09.2016 
 

 
 

 
407 

uznesenie 
 

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 465 
 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov 
na území mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava  
vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke mesta. 
Termín: do 01.07.2016 
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408 
uznesenie 

 
K Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 466, 

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Berie  na   vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Zmene Územného  
plánu (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  03/2015 -  Úprava 
regulatívov záväznej časti a spôsob ich vyhodnotenia   (materiál v prílohe) 
 
b)  stanovisko Okresného  úradu  Trnava,  odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle 
§ 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a)  Zmenu Územného  plánu (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  
03/2015 -  Úprava regulatívov záväznej časti  
 
b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o 
regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 30.06.2016  
 
b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmenu 03/2015 a VZN 
Termín: priebežne 
 
d)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 03/2015 a VZN na  Okresnom  
úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a stavebnom úrade 
Termín: do 27.09.2016 

 
 

409 
uznesenie 

 
K Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 467, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466  
Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia  

a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Berie  na   vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Zmene Územného  
plánu (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  04/2015 -  Rozšírenie 
plochy vybavenosti na Ul. V. Clementisa a spôsob ich vyhodnotenia    
(materiál v prílohe) 
 
b)  stanovisko Okresného  úradu  Trnava,  odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle 
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§ 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a)  Zmenu Územného  plánu (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  
04/2015 -  Rozšírenie plochy vybavenosti na Ul. V. Clementisa  
 
b)  Všeobecne záväzné nariadenie č. 467, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466  o Územnom 
pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj 
mesta Trnava 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 16.07.2016 
 
b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmenu 04/2015 a VZN 
Termín: priebežne 
 
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 04/2015 a VZN na  Okresnom  
úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a stavebnom úrade 
Termín: do 27.09.2016 

 
 
 

410 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny 

Trnava – Zmena ÚPN CMZ 02/2016  
Dvorové krídlo na Štefánikovej ulici 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie  Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ 
02/2016  Dvorové krídlo na Štefánikovej ulici 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – 
Zmena ÚPN CMZ 02/2016  Dvorové krídlo na Štefánikovej ulici na základe prefinacovania 
žiadateľom 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – 
Zmena ÚPN CMZ 02/2016  Dvorové krídlo na Štefánikovej ulici 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN CMZ 
 
c)   po prerokovaní Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena 
ÚPN CMZ 02/2016  Dvorové krídlo na Štefánikovej ulici predložiť na  schválenie  mestskému   
zastupiteľstvu  
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411 
uznesenie 

 
K 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 3. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 

2016 
 
2. Schvaľuje 
a) 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 
 
b) použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne: 

 cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta - realizácia 259 200 

 spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici - 
realizácia 

210 000 

 Vodáreň – dvor č. 1 – realizácia 100 000 

 Zátvor – dvor č. 2 a 3 – realizácia 150 000 

 nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov – realizácia 100 000 

 realizácia nových parkovísk 293 000 

 
c) 3. aktualizáciu rozpočtu príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava 
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava 

- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

 

 

 
412 

uznesenie 
 

K predaju stavebného pozemku na Ulici Rekreačná  
v lokalite Obytná zóna Trnava Kočišské   

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje   
predaj  stavebného pozemku na  Rekreačnej  ulici v lokalite Obytná zóna Trnava Kočišské,  
k. ú. Trnava, parcela reg. C č. 10501/105, ostatné plochy o výmere 697 m², zapísaného na 
LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, s možnosťou výstavby rodinného domu, za 
dohodnutú jednotkovú cenu  80 eur/m², t. j. spolu 55 760 eur, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Ing. Mariana Vxxxxx, r. Vxxxxx, nar. xxxxxxx a manželky Danky 
Vxxxxxx, r. Dxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, obaja trvale bytom Ulica xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 917 
08 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, 
z dôvodu, že pri obchodnej verejnej súťaži sa neprihlásil žiadny záujemca o kúpu pozemku 
za navrhnutú cenu 80 eur/m2,  
  
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností budú hradiť kupujúci.  
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2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy  
Termín: 31.07.2016 
 
b) pripraviť  kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta  
Termín: do 30.09.2016 
 
 

413 
uznesenie 

 
K súhlasu s podaním žiadostí o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných bytov 

pre nájomníkov v reštituovaných bytových domoch 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
podanie žiadosti Mesta Trnava o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradného bytu na 
základe § 3 ods. 1) písm. h) zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytnutí dotácií na obstaranie 
náhradných bytov v znení neskorších predpisov,  t. j. na rekonštrukciu: 
a) 1 - izbového bytu č. 20 na Ulici gen. Goliána č. 6001/1 v Trnave o podlahovej ploche 

31,02 m2, zapísaného na LV č. 8043,  
b) 1 - izbového bytu č. 51 na Ulici gen. Goliána č. 6009/20 v Trnave o podlahovej ploche 

32,96 m2, zapísaného na LV č.  7270.  
 
2.  Schvaľuje 
podanie žiadosti Mesta Trnava o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradného bytu na 
základe § 3 ods. 1) písm. c) zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytnutí dotácií na obstaranie 
náhradných bytov v znení neskorších predpisov, t. j. na stavebné úpravy nebytového 
priestoru č. 8 - skladu situovaného na 1. podlaží objektu zapísanom na LV č. 7448 ako 
„Bytový dom - Kollárova 3, Trnava“ za účelom vybudovania 3 - izbového bytu. 
 
3. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť podklady k žiadostiam o poskytnutie dotácie na Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30.09.2016 
  
 

414 
uznesenie 

 
K predaju pozemku pod stavbou na Ulici Limbová č. 10 v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území 
Trnava, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000 ako parc. registra „C“ 
č. 8399/134, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 508 m², zastavaného stavbou súpisné 
č. 6866, v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, Petrovi Hxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytom Trnava, Ulica Bočná č. 13, 
v podiele ½ a Marcelovi Hxxxxxxxxxx, nar. . xxxxxxxx, bytom Zeleneč, . xxxxxxxx v podiele 
½, spoluvlastníkom stavby súpisné č. 6866, za cenu 50,00 eur/m², t. j. spolu za 25 400 eur 
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s podmienkou, že kupujúci uhradia správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra 
nehnuteľností. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
Termín: do 31.07.2016 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do  30.09.2016 
 
 
 

415 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie inžinierskych sietí 

(TT Dev, s.r.o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov zapísaných na Mesto Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 8576 - parc. č. 
10555/21 a 10555/22 na uloženie inžinierskych sietí – plynovodu, vodovodu, kanalizácie 
a vedenia VN podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom spoločnosťou 
TT Dev, s. r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, IČO 46 831 070. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch  
zapísaných na Mesto Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 8576 - parc. č. 10555/21 a 10555/22, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch uloženie 
inžinierskych sietí – plynovodu, vodovodu, kanalizácie a vedenia VN podľa projektovej 
dokumentácie schválenej stavebným úradom v prospech spoločnosti TT Dev, s. r.o., 
Štefanovičova 12, Bratislava, IČO 46 831 070, za jednorazový poplatok 202,80 eura za 
každú sieť t. j. spolu 811,20 eura. 
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín : do 31.07.2016 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.08.2015 
 
c) po uložení rozvodov uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na  podpis 
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
 
 
 
 
 



8 

 

416 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie prekládky kanalizácie, šácht                           

a zriadenie vecného bremena 
(PRAEDIUM – SK, s. r. o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím  častí pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 
5000 ako parc. č. 8837/2 a 590/3 na uloženie prekládky kanalizácie, 4 ks kanalizačných 
šácht a 1 ks teplovodnej šachty podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom 
konaní spoločnosti PRAEDIUM SK, s. r. o., Letná 1, Bratislava, IČO 45 269 971. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov v k. 
ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 ako parc. č. 8837/2 
a 590/3, na umiestnenie prekládky kanalizácie v dĺžke 38 m, 4 ks kanalizačných šácht a 1 ks 
teplovodnej šachty realizovaných v rámci stavby „Bytový dom s nebytovými priestormi 
REZIDENCIA – ulica Paulínska“ podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom 
konaní, za jednorazovú odplatu vo výške 2 610,85 eura (202,80 eura – kanalizácia + 
2 408,05 eura – šachty) v prospech spoločnosti PRAEDIUM SK, s. r. o., Letná 1, Bratislava, 
IČO 45 269 971, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku 
umiestnenie prekládky kanalizácie, 4 ks kanalizačných šácht a 1 ks teplovodnej šachty 
a s tým súvisiacich užívateľských práv. Správny poplatok spojený s vkladom 
zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného 
bremena.     
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.09.2016 
 
b) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení 
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
         
 
 

417 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie elektrického vedenia NN a VN  

pre Záhradkársku osadu Trnava Kamenný mlyn – Biely Kostol  
(Západoslovenská distribučná a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava na líniovú stavbu „Rozšírenie distribučnej siete ZSE – 
VNk, TS, NNk pre Záhradkársku osadu Trnava, Kamenný mlyn – Biely Kostol“, parcela reg. 
C č. 10883/3 (v právnom stave parc. reg. E č. 2045 zapísaná na LV 5000) a parcela reg. C č. 
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10881/3 (v právnom stave parc. reg. E č. 2009/1 zapísaná na LV 5000), príp. ďalších 
dodatočne zistených v navrhovanej trase rozvodov, v rozsahu projektovej dokumentácie 
stavby odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, ako stavebníka stavby, pre účely územného 
a stavebného konania, za podmienky poskytnutia jednorazovej primeranej náhrady za 
nútené užívanie nehnuteľnosti vo výške 202,80 eur, na základe osobitnej dohody. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s osobitnou dohodou  
Termín: do 31.07.2016 
 
b) pripraviť dohodu a  predložiť primátorovi mesta na  podpis  
Termín: do 30.09.2016  
 
 
 

418 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v  k.ú.Trnava na Ulici Ustianska na umiestnenie optickej 
telekomunikačnej siete, parcely reg. C č. 8888, 8907/1 a 9059/1, v právnom stave ako časti 
parciel reg. E č. 1502/128 a 1502/28 zapísané na LV č. 5000 vo vlastníctve mesta Trnava, 
príp. ďalších dodatočne zistených v navrhovanej trase rozvodov, v rozsahu projektovej 
dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť SWAN, a.s., Borská 
6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314, ako stavebníka stavby, pre účely územného 
a stavebného konania, za nasledovných podmienok: 
1. Plánovaná trasa bude vedená primárne v zelených pásoch, v ktorých sa nachádzajú 
udržiavané ružové záhony s tým, že po ukončení prác budú uvedené do pôvodného stavu. 
Pokiaľ niektoré rastliny uhynú do jedného roka po ukončení prác, bude investor povinný 
zabezpečiť ich zodpovedajúcu náhradu a postupovať v zmysle podmienok vydaného 
rozkopávkového povolenia na zeleni. 
2. Trasa popod vjazdy (na ľavej strane ulice) bude zrealizovaná v zmysle rozkopávkového 
povolenia a uvedená do pôvodného stavu. 
3. V novozrealizovanej časti chodníka (pravá strana) spoločnosť SWAN, a.s. prevezme na 
seba záruku za vykonané dielo. 
 
2.  Schvaľuje  
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parcely reg. „C“ č. 8888, 8907/1 a 9059/1 (LV 0), 
v právnom stave ako časti parciel reg. E č. 1502/128 a 1502/28 zapísané na LV č. 5000 vo 
vlastníctve mesta Trnava, prípadne ďalších, určených geometrickým plánom na vyznačenie 
vecného bremena, po vybudovaní optickej telekomunikačnej siete, v rozsahu projektovej 
dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným úradom, v prospech spoločnosti SWAN, a.s., 
Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314, spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku 
strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie optických telekomunikačných rozvodov a s tým 
súvisiacich užívateľských práv. Odplata za zriadenie vecného bremena je 507,-  eur. 
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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 31.07.2016 
 
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 31.10.2016 
 
c) po kolaudácii stavby 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 bezodplatného vecného bremena  
 
 

 
419 

uznesenie 
 

K súhlasu s použitím pozemkov na rekonštrukciu plynovodov Trnava 5., 
Tamaškovičova – Priemyselná a zriadenie vecného bremena 

(SPP – distribúcia, a.s.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava na Ulici Tamaškovičova, Bulharská, Vlárska, Šípová, 
Stredná, Letná, Jasná, Sladovnícka a Priemyselná, parcely reg. „C“ č. 6511/53, 6511/184, 
6511/200, 6523/5, 6523/6, 6524/1, 6524/2, 6524/4, 6577/2, 6872/1, 6927/2, 6929/2, 6929/4, 
6933/1, 6933/31, 8971/1, 8971/2, 8971/3, 8971/5, 8971/6, 8971/68, 8971/76, 8974, 8975/1, 
8975/2, 8975/6, 8975/7, 8975/8, 8976/1, 8976/5, 8980/1, 8980/2, 8980/10, 8980/16, 8981,   
8982, 8983, 8984, 8986, 8987, 8988, 8989, 8990, 8997, 8998, 9002, 9010, 9068/9, 9070, 
9071, 9072/5, 9074/1, 9074/5, 9085/1, v právnom stave ako časti parciel reg. E č. 1172/1, 
1155/104, 1136/2, 1172/1, 1136/2, 1137, 1155/104, 1172/1, 1166/3, 1168/33, 1211/1, 
1145//2, 1141/2, 1145/16, 1146/3, 1168/333, 1169/1, 1171/5, 1184, 1171/6, 1155/5,   
1168/233, 1150/1, 1157/301, 1071/1, 1150/1, 1150/2, 1152/1,1153/1, 1071/1, 1150/1, 
1071/2, 2841/2, 2869, 1145/1, 1157/301 a 1150/101, zapísané vo vlastníctve Mesta Trnava 
na LV č. 5000 a č. 11228, príp. ďalších dodatočne zistených v navrhovanej trase plynovodu, 
na umiestnenie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 5. Tamaškovičova - Priemyselná, 
UO002859“ podľa projektu schváleného v stavebnom konaní, pre SPP – distribúcia, a.s., 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, ako stavebníka stavby, pre účely 
stavebného konania, za podmienok uvedených v stanovisku č. OÚRaK/29109-
18525/2016/Hn zo dňa 2.5.2016. 
 
2.  Schvaľuje  
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parcely reg. „C“ č. 6511/53, 6511/184, 6511/200, 
6523/5, 6523/6, 6524/1, 6524/2, 6524/4, 6577/2, 6872/1, 6927/2, 6929/2, 6929/4, 6933/1, 
6933/31, 8971/1, 8971/2, 8971/3, 8971/5, 8971/6, 8971/68, 8971/76, 8974, 8975/1, 8975/2, 
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8975/6, 8975/7, 8975/8, 8976/1, 8976/5, 8980/1, 8980/2, 8980/10, 8980/16, 8981,   8982, 
8983, 8984, 8986, 8987, 8988, 8989, 8990, 8997, 8998, 9002, 9010, 9068/9, 9070, 9071, 
9072/5, 9074/1, 9074/5, 9085/1, v právnom stave ako časti parciel reg. E č. 1172/1, 
1155/104, 1136/2, 1172/1, 1136/2, 1137, 1155/104, 1172/1, 1166/3, 1168/33, 1211/1, 
1145//2, 1141/2, 1145/16, 1146/3, 1168/333, 1169/1, 1171/5, 1184, 1171/6, 1155/5, 
1168/233, 1150/1, 1157/301, 1071/1, 1150/1, 1150/2, 1152/1,1153/1, 1071/1, 1150/1, 
1071/2, 2841/2, 2869, 1145/1, 1157/301 a 1150/101 zapísané vo vlastníctve mesta na LV č. 
5000 a č. 11228, prípadne ďalších, určených geometrickým plánom na vyznačenie vecného 
bremena, po zrealizovaní stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 5. Tamaškovičova - 
Priemyselná, UO002859“, v rozsahu projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej 
stavebným úradom, v prospech  SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, IČO: 35 910 739, spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na svojich 
pozemkoch umiestnenie inžinierskych sietí a s tým súvisiacich užívateľských práv.  
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 vecného 
bremena  
Termín: do 31.07.2016 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na  podpis  
Termín: do 31.10.2016 
 
c) po kolaudácii stavby 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 vecného bremena  
  
 
 

420 
uznesenie 

 
K zriadeniu vecného bremena na umiestnenie rozvodov elektriny  

pre IBV Kamenný mlyn   
(Západoslovenská distribučná, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Schvaľuje  
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena, na uloženie inžinierskych 
sietí - elektrického vedenia nízkeho a vysokého napätia, zrealizovaných pre stavbu „Obytná 
zóna Kamenný mlyn, Trnava, I. etapa“ a „Obytná zóna Kamenný mlyn, Trnava, III. etapa“, na 
pozemkoch v k. ú. Trnava, parcely reg. E č. 1886/1, 1889/3, 1885/101 a 1932/2, zapísaných 
na LV č. 5000 vo vlastníctve mesta Trnava, podľa geometrického plánu č. 13/2015 
vypracovaného Ing. Marekom Masárom dňa 13.11.2015, v rozsahu projektovej 
dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným úradom, v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, 
spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie  
rozvodov elektriny a s tým súvisiacich užívateľských práv. Odplata za zriadenie vecného 
bremena, ktorá sa považuje za primeranú náhradu za obmedzenie užívania nehnuteľnosti, je 
709,80 eur. 
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Investor stavby uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad vecného bremena do 
katastra nehnuteľností. 
  
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o zriadení odplatného, časovo 
neobmedzeného vecného bremena  
Termín: do 31.07.2016 
 
b) pripraviť zmluvu o  zriadení odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena a      
predložiť primátorovi mesta na podpis                                                                                               
Termín: do 31.10.2016 
 

 
421 

uznesenie 
 

K zámene stavieb realizovaných v rámci výstavby okružných križovatiek na Ul. 
Ružindolská a Trstínska  

 (Trnavský samosprávny kraj) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
zámenu časti stavby v k. ú. Trnava „Križovatka Trstínska-Ružindolská-Cukrová v Trnave“ vo 
vlastníctve mesta Trnava situovanú na pozemkoch parc. č. 2540/92 a 2540/94 v zmysle 
geometrického plánu č. 28/2016 za stavebné objekty v k. ú. Trnava SO 102-00 Moyzesova 
ulica, SO 103-00 Chodníky a SO 601-00 Preložka verejného osvetlenia realizované v rámci 
stavby „Križovatka ciest II/504 a III/5046 Ružindolská-Suchovská-Moyzesova v Trnave“ vo 
vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava, IČO 37 836 901 bez 
finančného vyrovnania.    
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave  
uzatvoriť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.10.2016 
  
 

422 
uznesenie 

 
K zámene  pozemku vo vlastníctve TTSK  

pre stavbu „Rekonštrukcia MK Olympijská“ 
(Trnavský samosprávny kraj)   

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Ruší  
uznesenie MZ č.348/2016 z 08.03.2016 v znení uznesenia MZ č. 378/2016 z 12.04.2016  
 
2. Schvaľuje  
zámenu časti pozemku na Ulici Olympijská v k. ú. Trnava, parc. č. 5292/11 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 5970 m², zapísaného na LV č. 5017 vo vlastníctve Trnavského 
samosprávneho kraja, IČO 37836901, so sídlom Starohájska ulica 10, 917 01 Trnava, na 
základe geometrického plánu č. 5/2016 zo dňa 8. 6. 2016 vypracovaného spoločnosťou Ing. 
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Robert Sadloň - Geodet, Bratislavská 42, Modra, a to pozemku parc. č. 5292/469, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 265 m2  
 
za časť pozemku pod komunikáciou č. II/504 na Trstínskej ceste na v k. ú Trnava, parc. č. 
2540/49 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9864 m2, zapísaného na LV č. 5000 vo 
vlastníctve Mesta Trnava, IČO 00313114, so sídlom Hlavná 1, 917 71 Trnava, na základe 
geometrického plánu č. 28/2016 zo dňa 10.6.2016 vypracovaného spoločnosťou GeodetS 
s.r.o., Bratislavská 42, Modra, a to pozemku parc. č. 2540/94, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 265 m2   
 
s tým, že hodnota zamieňaných pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava aj vo vlastníctve 
Trnavského samosprávneho kraja je stanovená dohodou rovnaká.  
 
Zámena je schválená 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 ide o prevod majetku mesta za účelom usporiadania vlastníctva 
pozemku pod pripravovanou stavbou „Rekonštrukcia MK Olympijská“ a pozemku pod 
komunikáciou č. II/504 na Trstínskej ceste. 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zámennú zmluvu a predložiť na podpis  primátorovi mesta  
Termín: do 31.08.2016 
 
 

423 
uznesenie 

 
K predaju nebytového priestoru na Ulici Andreja Žarnova v Trnave 

                                     
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj časti nebytového priestoru č. 4 – skladu s výmerou 3,80 m2 situovaného na 
prízemí objektu v k. ú. Trnava zapísanom na LV č. 6931 ako „Bytový dom A. Žarnova 25, 
Trnava“, súp. č. 5280 vrátane spoluvlastníckeho podielu 33/10000 na spoločných častiach, 
spoločných zariadeniach domu a pozemku parc. č. 6427/1 zapísanom na LV č. 10240 
Ľudmile Txxxxxxxxx, rod. Chxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom Ulica xxxxxxxxxTrnava za 
cenu 1380 eur/m2, t. j. spolu 5 244,- eur. 
 
2.  Ukladá  
Mestskému úradu  v Trnave  
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi na podpis. 
Termín: 30.09.2016 
 
 

424 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na Ul. Terézie Vansovej 

(Západoslovenská distribučná, a. s.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Súhlasí 
s použitím pozemkov zapísaných na Mesto Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 5000 - parc. reg. 
C č. 1852/3, 1852/9, 1852/10, 1852/12, 8761/3 a na LV č. 11228 parc. reg. C č.8767/18 a 
parc. reg. E č. 1933/1 na Ul. T. Vansovej a J. Bottu na uloženie nízkonapäťových káblov 
podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361518. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch  
zapísaných na Mesto Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 5000 – parc. reg. C č. 1852/3, 1852/9, 
1852/10, 1852/12, 8761/3 a na LV č. 11228 parc. reg. C č.8767/18 a parc. reg. E č. 1933/1 
na Ul. T. Vansovej a J. Bottu, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich 
pozemkoch uloženie nízkonapäťových káblov podľa projektovej dokumentácie schválenej 
stavebným úradom v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 
Bratislava, IČO 36 361518.  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 31.07.2016 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.08.2016 
 
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 
 
 

425 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na úpravu križovatky 

pri čerpacej stanici pri Ulici Nová 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov zapísaných na Mesto Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 8576 - parc. reg. 
„C“ č. 10080/38, 10080/39, 10080/40, 10080/41, 10080/42 a 10080/115 na realizáciu úprav 
komunikácií a výstavbu okružnej križovatky pri navrhovanej „Čerpacej stanici pohonných 
hmôt Trnava, Nová ulica“ podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, 
pre Carmenere, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, 090 01 Kežmarok, IČO 48 1767610 ako 
stavebníka stavby, pre účely vydania územného rozhodnutia 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
doručiť schválené uznesenie stavebníkovi 
Termín: do 15.07.2016 
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426 
uznesenie 

 
K súhlasu s umiestnením elektroenergetického zariadenia na pozemkoch mesta, 

zriadenie bezodplatného vecného bremena  
                                
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 
ako parc. č. 393, 394, 395, 396, 397/1, 397/2, 398, 8855/1, 8813/1 a na LV č. 12341 ako 
parc. č. 399/1, 399/2, 8856/1 na uloženie elektroenergetického zariadenia (rozvody NN a 
VN) v rámci stavby „NORTH TOWER“ podľa projektovej dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, 
IČO: 36 361 518. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov 
v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 ako parc. č. 393, 394, 
395, 396, 397/1, 397/2, 398, 8855/1, 8813/1 a na LV č. 12341 ako parc. č. 399/1, 399/2, 
8856/1, cez ktoré je situované elektroenergetické zariadenie (rozvody NN a VN) realizované 
v rámci stavby „NORTH TOWER“ podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom 
konaní spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 
36 361 518 spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch zriadenie 
a uloženie elektroenergetické zariadenie (rozvody NN a VN) v rozsahu podľa geometrického 
plánu. Vecné bremeno sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť, v prospech oprávneného 
– právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetickej stavby a za účelom 
užívania, prevádzkovania, údržby, opravy úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 
iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby na povinnej nehnuteľnosti a jej odstránenie 
a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami za týmto účelom oprávnením a ním povereným osobám.  

 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch 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 pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
         
 
 

427 
uznesenie 

 
K predaju časti pozemku pod budúcou trafostanicou  

   
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na 
LV č. 12341 ako parc. č. 399/2, zast. pl. a nádvoria s výmerou cca 16 m2 (presná výmera 
bude určená na základe geometrického plánu ukončenej stavby) spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518 za cenu 100 
eur za celú výmeru na výstavbu kioskovej trafostanice.  
 
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 situovanie trafostanice na časti pozemku parc. 399/2 bolo 
schválené v stavebnom konaní v rámci stavby NORTH TOWER, Rybníková ulica, Trnava.    
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.08.2016 
 

 
428 

uznesenie 
 

K predaju podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1613 
v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 2790  

na Ul. B. Smetanu 12 v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielu zo spoluvlastníckeho podielu Mesta Trnava na pozemku v spoluvlastníctve 
Mesta Trnava zapísaného na LV 8587 parc. č. 1613 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 
882 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckemu podielu 20/5399 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu súp. č. 2790 na Ul. B. Smetanu 11, 12, 13, 14 v Trnave do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 68 zapísaným na LV č. 6326 
Michalovi Mxxxxxxxxxi nar. xxxxxxxxxs manželkou PhDr. Máriou Mxxxxxxxxx rod. 
Dxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxx, obaja bytom Trnava, xxxxxxxxx, za cenu 0,1162 eura/m2, spolu 
za cenu 0,38 eura, s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do 
katastra nehnuteľností budú hradiť kupujúci.  
 
Priamy predaj je možný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom 
v zmysle  osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.08.2016 
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429 
uznesenie 

 
K rozšíreniu výmery prenájmu a stavebné úpravy nebytových priestorov 

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
nájomcovi spoločnosti BESST,  s. r. o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, IČO: 44 867 379, 
rozšírenie výmery prenajatých nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 6051,                 
na pozemkoch parcelné číslo 8399/129 a 8399/130, v k.ú. mesta Trnava, na ulici Limbová 3 
v Trnave,  z pôvodnej výmery 4 118,14 m2 na výmeru 4 710,14 m2,   
za účelom vzdelávania a prevádzkovania škôl a školských zariadení, za nájomné v zmysle 
VZN č. 456: 
 
prízemie, miestnosť č. 58 /trieda/       60,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok         992,40 eura 
1. poschodie, miestnosť č. 114 /trieda/      74,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok      1 223,96 eura 
2. poschodie, miestnosť č. 160 /trieda/      65,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok    1 075,10 eura 
2. poschodie, miestnosť č. 162 /trieda/      65,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok    1 075,10 eura 
2. poschodie, miestnosť č. 169 /trieda/      65,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok    1 075,10 eura 
spoločné priestory             263,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok    2 632,63 eura 
Spolu                                                            592,00 m2                                      8 074,29 eura          
 
Spolu suma k úhrade............................................................................  8 074,29 eura/rok 

  
na dobu neurčitú od 01.09.2016, najneskôr od 01.10.2016, s podmienkou predloženia novej 
notárskej zápisnice, ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom 
v dôvodovej správe pričom ostatné podmienky zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
2. Súhlasí 
s úpravami nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na ulici Limbová 3 v Trnave – 
miestnosti č. 58 na prízemí, miestnosti č. 114 na 1. poschodí, miestností č. 160, 162, 169 na 
2. poschodí, v rozsahu spočívajúcom v oprave popraskaných stien, vymaľovania priestoru, 
výmene stropných svietidiel, elektrických zástrčiek a vypínačov a výmene vstupných dverí. 
Uvedené úpravy spoločnosť BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, IČO: 44 867 
379, zrealizuje v mesiacoch júl a august 2016 na vlastné náklady bez možnosti započítania 
s nájmom alebo inou formou kompenzácie. 
   
3. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. 
uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a k zmluve o výpožičke v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia. 
Termín: do 30.09.2016. 
 
 

430 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie rozvodu vody 

na Šrobárovej ulici v Trnave (Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Súhlasí 
s použitím pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č. 5000 
ako parc. reg. „C“ č. 8812/1 na uloženie rozvodu vody v rámci stavby „Rekonštrukcia 
vodovodu na ul. Šrobárova, Trnava“ podľa projektovej dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná ulica č. 
10, Piešťany, IČO 36252484.  
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, 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. 
8812/1, cez ktorý prechádza rozvod vody stavby „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Šrobárova, 
Trnava“ podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní v prospech 
spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná ulica č. 10, Piešťany, IČO 
36252484, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku 
umiestnenie rozvodu vody a s tým súvisiacich užívateľských práv. 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 pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
         
 

 
431 

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 žiadosti, 
ktorou nájomcovia prejavili záujem o prevod vlastníctva bytu 
 
1/ - v  k. ú. Trnava na Ul. T. Tekela č. 12 - 15, parc. č. 5680/115, súp. č. 6920 
predaj 3-izbového bytu č. 14 na 7. NP o podlahovej ploche 78,52 m2  
za cenu 1.534,77 eura 
Dominik Hxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxTrnava  
 
2/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Gen. Goliána č. 40 - 42, parc. č. 8399/60, súp. č. 6017 
predaj 3-izbového bytu č. 19 na 2. NP o podlahovej ploche 72,74 m2  
za cenu 1.025,88 eura 
Alena Hxxxxxxxxx, rod. Txxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxx, Trnava  
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3/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Slovanská č. 14, 15, 16, parc. č. 8373, súp. č. 1865 
predaj 2-izbového bytu č. 7 na 1. NP o podlahovej ploche 51,00 m2  
za cenu  412,39 eura 
Zuzana Dxxxxxxxxx, rod. xxxxxxxxx nar. xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxTrnava  
 
4/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Hospodárska č. 80, 81, parc. č. 2528, súp. č. 3617 
predaj 3-izbového bytu č. 4 na 2. NP o podlahovej ploche 65,65 m2  
za cenu 680,14 eura 
Viola Šxxxxxxxxx, rod. Gxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxx, Trnava  
a manžel Miroslav Šxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxtrvale bytom tamtiež 
 
5/ - v  k. ú. Trnava na Ul. J. G. Tajovského č. 10,11,12, parc. č. 1635/81, súp. č. 5633 
predaj 1-izbového bytu č. 59 na 5. NP o podlahovej ploche 29,31 m2  
za cenu 362,32 eura 
Anna Bxxxxxxxxxrod. Bxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxx, Trnava  
 
6/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Gen. Goliána č. 2, parc. č. 8399/49, súp. č. 6001 
predaj 3-izbového bytu č. 12 na 4. NP o podlahovej ploche 79,72 m2  
za cenu 1.010,46 eura 
Janka Hxxxxxxxxx, rod. Mxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxx, Trnava  
 
7/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Gen. Goliána č. 50 - 54, parc. č. 8399/79, súp. č. 6021 
predaj 3-izbového bytu č. 82 na 7. NP o podlahovej ploche 66,64 m2  
za cenu 850,86 eura 
Helena Gxxxxxxxxx, rod. Bxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxTrnava  
 
8/ - v  k. ú. Trnava na Ul. J. G. Tajovského č. 7,8,9, parc. č. 1635/86, súp. č. 5632 
predaj 1-izbového bytu č. 59 na 5. NP o podlahovej ploche 29,15 m2  
za cenu 371,11 eura 
Roman Vxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxx, Trnava  
 
9/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Gen. Goliána č. 1, parc. č. 8399/153, súp. č. 6000 
predaj 1-izbového bytu č. 23 na 8. NP o podlahovej ploche 34,44 m2  
za cenu 438,94 eura 
Patrícia Hxxxxxxxxx, rod. Hxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytom Voderady xxx 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 

      
2. Ukladá 
STEFE Trnava, s.r.o. 
 pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

     Termín: do 31.08.2016 
 

 
 

432 
uznesenie 

 
K spolufinancovaniu projektu 

„Rozšírenie zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov  
v meste Trnava“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Berie na vedomie 
informáciu o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
a zabezpečení spolufinancovania projektu. 
 
2. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného 
programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 - 2020 (kód výzvy 
OPKZP-PO1-SC111-2016-11) za účelom realizácie projektu: „Rozšírenie zberu 
a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Trnava“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta Trnava a platným Programom hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. 
vo výške 21.953,86 eur z vlastných zdrojov mesta Trnava.  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
Termín: 30.07.2016 

 
 

433 
uznesenie 

 
K spolufinancovaniu projektu  

v rámci výzvy na cezhraničnú spoluprácu  SR-ČR  
„Rozvoj polytechnickej výchovy a propagácia technických profesií  

na základných a stredných školách“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku   
a zabezpečení spolufinancovania projektu. 
 
2. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného 

programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (kód výzvy INTERREG V-
A SK-CZ/2016/01) za účelom realizácie projektu „Rozvoj polytechnickej výchovy 
a propagácia technických profesií na základných a stredných školách“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom mesta Trnava a platným Programom 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava, 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade                        
s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt, t.j. vo výške 3 250,- Eur z vlastných zdrojov mesta Trnava. 
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3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave v spolupráci s Automobilovým klastrom Slovensko 
a Moravskoslezským automobilovým klastrom o.s.  
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy INTERREG V-A 
SK-CZ/2016/01 
Termín: 25.07.2016 
 
 

434 
uznesenie 

 
K Projektu na adaptáciu na zmeny klímy z programu LIFE 2014-2020 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informácie o projektovom zámere na adaptáciu na zmeny klímy z programu Európskej 
komisie LIFE 2014-2020. 
 
2. Schvaľuje 
účasť na projekte, predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie 
projektu. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave v spolupráci s Karpatským rozvojovým inštitútom, o.z. a ďalšími 
projektovými partnermi 
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy LIFE 2016 
Termín: 07.09.2016 

 
 
 

435 
uznesenie 

 
K spolufinancovaniu projektu 

Rozvoj sakrálneho turizmu Trnava - Břeclav 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
a zabezpečení spolufinancovania projektu. 
 
2. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy programu 

cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika  2014-
2020 (kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/03) za účelom realizácie projektu „Rozvoj 
sakrálneho turizmu Trnava - Břeclav“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta Trnava a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mesta Trnava, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo 

výške 12 500,- eur a prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 
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3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
Termín: 31.08.2016 
 
 
 

436 
uznesenie 

 
K Plánu kontrolnej činnosti  

Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2016 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2016 

 
2. Poveruje 
Hlavného kontrolóra mesta  
na vykonanie kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti 
 
 
 
 

437 
uznesenie 

 
K návrhu Ing. Jozefa Čavojského, poslanca MZ 

  
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Poveruje 
Hlavného kontrolóra mesta 
vypracovať informatívnu správu o plnení záväzkov Ladislava Vxxxxxxxxx, bytom Trnava, 
xxxxxxxxx voči spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. a Mestu Trnava, vrátane orientačných 
výdavkov spojených s touto kauzou. 
Správu predložiť mestskému zastupiteľstvu v rámci štandardných informatívnych správ 
predkladaných hlavným kontrolórom mesta za príslušné obdobie. 
Termín: MZ 06.09.2016 
 
 

438 
uznesenie 

 
K Informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených 

a rozpracovaných od 04.05.2016 do 14.06.2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 04.05.2016 
do 14.06.2016 
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439 

uznesenie 
 

K  Informatívnej správe 
o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2015 

  
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Berie na vedomie  
predloženú informatívnu správu o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 
2015 
 
 
 

440 
uznesenie 

 
K zriadeniu Súkromnej základnej umeleckej školy v Trnave – hudobný odbor – 

Hudobná škola Yamaha v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Žiadateľke Ing. Zuzane Mrázovej, predsedníčke občianskeho združenia Aktivity pre deti 
zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v Trnave – hudobný odbor – Hudobná škola 
Yamaha v Trnave, Ružindolská 3, Trnava  
Termín: k 01.09.2017  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Oznámiť žiadateľke súhlasné stanovisko mesta Trnava k zriadeniu Súkromnej základnej 
umeleckej školy v Trnave. 
Termín: do 29.06.2016  
 
 
 

441 
uznesenie 

 
K Organizačnému zabezpečeniu Vianočných trhov 2016 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2016 v dňoch 25.11.2016 – 31.12.2016, 

umiestnenie betlehemu na Trojičnom námestí v termíne do 07.01.2017.  
b) Všeobecné zásady pre organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2016. 
c) Bezodplatnú výpožičku  lokality konania VT 2016 - Trojičné námestie aj úsek medzi 

objektom Domu kultúry a OD Jednota, časť ulíc Hviezdoslavova – pred budovou 
Slovenskej pošty, Štefánikova – po mestskú vežu, Hlavná ulica – po Radnicu,                           
za účelom  zabezpečenia a organizovania Vianočných trhov 2016 pre spoločnosť 
MEDIAFLASH, s.r.o., so sídlom Bernolákova 2, Trnava, IČO: 45943826,  v zmysle 
„Zmluvy“, na dobu určitú od 11.11.2016 do 08.01.2017, priestor na Trojičnom námestí 
z dôvodu umiestnenia Betlehemu do 07.01.2017. 
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d) Bezodplatnú výpožičku mestského mobiliáru – bufetové stoly 79 ks, drevené stánky                    
31 ks, oceľové brány 37 ks, záhradné lavice 88 ks, záhradný stôl 132 ks, dekoračné brány 
3 ks, WC unimobunky 1 ks, za účelom  zabezpečenia a organizovania Vianočných trhov 
2016 pre spoločnosť MEDIAFLASH, s.r.o., so sídlom  Bernolákova 2, Trnava, IČO: 
45943826,  v zmysle „Zmluvy“, na dobu určitú od 14.11.2016 do 31.12.2016, Betlehem 1 
ks na dobu určitú od 14.11.2016 do 07.01.2017.  

 
2. Poveruje 
Primátora mesta  
schválením prípadnej zmeny času predaja počas VT 2016, ustanoveného Organizačným 
zabezpečením Vianočných trhov 2016 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
a) zabezpečiť organizovanie VT 2016 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia, 
príslušných VZN a Zmluvy o zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov. 
Termín: počas VT 2016 
 
b) pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.10.2016 
 
 

442 
uznesenie 

 
K Organizačnému zabezpečeniu Vianočných trhov 2016 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) Výstavbu klziska so zázemím na ulici Hlavná pred ČSOB v dňoch 01.11.2016 – 
15.01.2017, s prevádzkovaním klziska v dňoch 11.11.2016 – 08.01.2017. 

 
b) Rozšírenie bezodplatnej výpožičky  lokality konania  VT 2016 – Hlavná ulica –                    
po ČSOB (príloha č. 3) 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť zmluvu o výpožičke rozšírenú o lokalitu klziska (príloha č. 3) a predložiť primátorovi 
mesta na podpis 
Termín: 31.10.2016 
 
 
 

443 
uznesenie 

 
K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

k termínu konania MZ 28.6.2016 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  
v intervale od 28.4.2016 do 8.6.2016 

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

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 643/2005 v znení č. 50/2007   
 

Názov uznesenia Zriadenie vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta "Rekonštrukcia NTL plynovodov - 
ul. Štúrova, Matuškova, Sadová, Sambucusa" 

Navrhovaná zmena: V bode 2. text  „na pozemku v k. ú. Trnava zapísanom na LV č. 
5000 v registri E, vo vlastníctve mesta Trnava parc.č. 1896/37, 
prípadne ďalších určených porealizačným geometrickým plánom” 
nahradiť textom „na pozemkoch v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 
5000 ako parc. reg „C“ č. 2137/3, 8761/3, ako parc. reg. „E“ č. 
1896/37, 1908/6, 1907/2 a zapísaných na LV č. 11228 ako parc. reg.   
„C“ č. 8756, 8758, 8760, 8761/1 a parc. reg „E“ č. 1079/9, 1883/67, 
1888/13, 1896/43, 1887/6, 1888/3 a 1933/1 v zmysle GP č. 
36625507-46/2015“ 

 
a2) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 644/2005 v znení č. 50/2007   
 

Názov uznesenia Zriadenie vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta „Rekonštrukcia NTL plynovodov – 
ul. Hlavná, Strelecká“ 

Navrhovaná zmena: V bode 2.  parc. č. „8825/1, 8836/4“ nahradiť parc. č. „8836/10, 
8836/11“  

a3) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 714/2005 v znení č. 50/2007   
 

Názov uznesenia Zriadenie vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta „Rekonštrukcia NTL plynovodov – ul. Ružová“ 

Navrhovaná zmena: V bode 2.  vypustiť text „parc.č. 9006 a na pozemkoch parc.č. 9008,   
9015   v  rozsahu   právnych   parciel   pôv.parc.č. 1964,1965/1 ktoré 
sú v pozemkovej knihe neknihované, a preto sa  ich vlastníkom v 
zmysle § 14 ods. 2 zák.č. 180/1995 Z.z. stalo  mesto Trnava 
prípadne ďalších určených  porealizačným geometrickým  plánom, v 
uliciach: Ružová, Tulipánová, 9. mája, Orgovánová“ nahradiť textom 
„ako parc. reg „C“ č. 9006, 9007, 9008 a ako parc. reg. „E“ č. 2869, 
1965/1,“. 

  
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 365/2016   
 

Názov uznesenia Predaj pozemkov na Stromovej ulici v Trnave (PBS REAL INVEST, 
s. r. o.) 

Navrhovaná zmena: V bode 1.  nahradiť text  „IČO 76145346“ textom  „IČO 46145346“. 
 
a5) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ  č. 384/2012   

Názov uznesenia Predaj pozemku a súhlas s použitím pozemku na výstavbu 
parkovacích miest pri Olympii – Mina Livsmedel, s.r.o., so sídlom 
Radlinského 1, Trnava 

Navrhovaná zmena: V bode 1. nahradiť celý text v 1. odseku novým textom ...“priamy 
predaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava oddelených 
geometrickým č. 404/2016 z pozemkov zapísaných na LV č. 5000: z 



26 

 

parc. č. 1502/1 ako diel 1 s výmerou 18 m2 a diel 2 s výmerou 94 m2 

z parc. č. 1578 ako diel 3 s výmerou 1 m2 a diel 4 s výmerou 1 m2 
za cenu 80 eur/ m2 t. j. spolu za cenu 9120 eur do výlučného 
vlastníctva Mina Livsmedel, s.r.o., so sídlom Radlinského 1, Trnava, 
 IČO 36 231487“... 

 
a6) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 257/2016   

Názov uznesenia Predaj podielov z pozemku ... na Ul. Hlbokej 12, 13, 14 v Trnave 
Navrhovaná zmena: V bode 50. nahradiť celý text novým textom...“ podielu 6778/449524 

do vlastníctva vlastníčke bytu č. 55 Kataríne Bxxxxxxxxx rod. 
Bxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxx, bytom Križovany nad Dudváhom xxx, za 
cenu1,14 eura“... 

 
a7) 
Uznesenie (orgán): MZ č. 113/2011 

Názov uznesenia Predaj podielov z pozemku ...na Botanická 7-11  
Navrhovaná zmena: 51. celý text nahradiť novým: „podielu 6586/662724 do vlastníctva 

vlastníčke bytu č. 76 Monike Ixxxxxxxxx,  nar. xxxxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxxTrnava, za cenu 83,31 eura“ 
 
89. celý text nahradiť novým: „podielu 6586/662724 do vlastníctva 
vlastníkovi bytu č. 55 Tomášovi Vxxxxxxxxx,  nar. xxxxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxx 91708 Trnava, za cenu 83,31 eura“ 

 
a8) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 346/2016 

Názov uznesenia Prenájom nebytových priestorov v objekte PO 01 v areáli TTIP 
- Trnava Industrial Park spoločnostiam Danubia Energy, s.r.o. a 
ENAIRGY, s.r.o. 

Navrhovaná zmena: Doplniť text v schvaľovacej časti v bode 1 uznesenia textom: 
„ e) zriadenie predkupného práva s vecnými účinkami k 

nehnuteľnostiam uvedenými v bode a) spoločnosti Danubia Energy, 

s.r.o. v prípade, že budúci nájomca uskutoční zhodnotenie 

prenajatých priestorov a bude realizovať stavebné úpravy na svoje 

náklady. “ 

 
 
2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 257/2016   do 31.10.2016 
b2) č. 319/2016   do 31.10.2016 
b3) č. 323/2016     do 31.12.2016 
b4) č. 327/2016     do 31.07.2016 
b5) č. 612/2016     do 31.12.2016 
b6) č. 215/2015                                                                    do 21.09.2016 
b7) č. 164/2015                                                                    do 21.09.2016 
 
 
4. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 28.4.2016 do 8.6.2016. 
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444 
uznesenie 

 
K návrhu na poskytnutie finančnej dotácie v roku 2016  

z rozpočtu mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 z rozpočtu mesta Trnavy v súlade s predloženou 
žiadosťou pre žiadateľa Plavecký klub STU Trnava  na Projekt príprava športovca Tomáša 
Púchleho na MR juniorov - vo výške 1 000,-  eur z programu č. 18 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 461, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 457, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Trnava na podpis primátorovi mesta Trnava.  
Termín: 07.07.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
                                                                                                            primátor mesta 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Ivana Mudriková, PhD. 
                prednostka MsÚ  
 
 
 
 
 
 
 
V Trnave 29.06.2016  


