
Z Á P I S N I C A  
z 5. mimoriadneho zasadnutia majetkovej komisie mestského zastupiteľstva 

konaného dňa 21. 6. 2016 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Program:  
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov spracovaných na rokovanie mestského zastupiteľstva 28. 6. 2016. 
3. Rôzne 
4. Ukončenie 
 
Otvorenie 
1. Prítomných privítal predseda komisie – Mgr. Tibor Pekarčík.   
 
2. Prerokovávané boli materiály, ktoré majú byť predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva  

28. 6. 2016 a ku ktorým majetková komisia doposiaľ nezaujala stanovisko: 

 

Mat. MZ č. 4.13. Zámena pozemku vo vlastníctve TTSK pre stavbu „Rekonštrukcia MK Olympijská 

ulica“ . 

Na základe výsledkov rokovania  zástupcov Trnavského samosprávneho kraja a Mestského úradu  
Trnava boli spracované 2 geometrické plány na oddelenie častí pozemkov v k. ú. Trnava, ktoré 
majú byť predmetom zámeny t.j.  časti pozemku parc.  č. 5292/11 o výmere 265 m2  na Ul. 
Olympijská, za časť pozemku parc. č. 2549/49 taktiež o výmere 265 m2 pod komunikáciou č. II/504 
na Trstínskej ceste.  Majetková komisia mestskému zastupiteľstvu odporúča schváliť zámenu 
pozemkov.  
Hlasovanie: 6-0-0 
Úloha č. predložiť do MZ 
Z:OPaM T:  28.6.2016 
 
Mat. MZ č. 4.15. Súhlas  s  použitím pozemkov na Ul. T. Vansovej  (Západoslovenská distribučná 

a.s.)  

V súvislosti s realizáciou stavby v roku 2016 „Pravý odbočovací pruh z Ul. T. Vansovej na Ul. J. 
Bottu.“, ako vyvolanú investíciu je potrebné preložiť existujúce NN vedenie.  
Majetková komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov mesta Trnava 
na Ul. T. Vansovej a J. Bottu na uloženie NN káblov podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej 
stavebným úradom spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. a schváliť zriadenie 
bezodplatného vecného bremena v prospech  spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. 
Hlasovanie: 6-0-0 
Úloha č. predložiť do MZ 
Z:OPaM T:  28.6.2016 
 
Mat. MZ č. 4.16. Súhlas s použitím pozemkov na úpravu križovatky pri čerpacej stanici pri Ul. Nová 

(Carmenere, s.r.o.)  

Majetková komisia prerokovala žiadosť spol. ambiente SK s.r.o. za stavebníka Carmenere s.r.o. 
o súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k.ú. Trnava, parc. reg. „C“ č. 
10080/38, 10080/39, 10080/40, 10080/41, 10080/42 a 140080/115 na realizáciu úprav 
komunikácií a výstavbu okružnej križovatky pri navrhovanej Čerpacej stanici pohonných hmôt 
Trnava, Nová ulica. 
Majetková komisia odporúča  mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím uvedených pozemkov 
mesta Trnava na realizáciu úprav komunikácií a výstavbu okružnej križovatky na Novej ul. podľa 
projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom pre stavebníka Carmenere, s.r.o. pre 
účely vydania územného rozhodnutia. 
Hlasovanie: 6-0-0 
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Úloha č. predložiť do MZ 
Z:OPaM T:  28.6.2016 
 
Mat. MZ č. 4.17. Súhlas s umiestnením elektroenergetického zariadenia na pozemkoch mesta, 
zriadenie bezodplatného vecného bremena a predaj časti pozemku pod budúcou trafostanicou  
V súvislosti s výstavbou elektroenergetických stavieb a zariadení potrebných pre zabezpečenie 
realizácie pripojenia stavby „North Tower Rybníkova Trnava“, majetková komisia prerokovala 
potrebu  umiestnenia elektroenergetického zariadenia (VN, NN) na pozemkoch mesta , zriadenie 
bezodplatného vecného bremena a predaj časti pozemku parc. č. 399/2 o výmere cca 16 m2 pod 
budúcou trafostanicou spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. 
a) Majetková komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov vo 
vlastníctve mesta na uloženie elektroenergetického zariadenia a zriadenie bezodplatného, časovo 
neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov vo vlastníctve mesta v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. 
Hlasovanie: 6-0-0 
b) Majetková komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s priamym predajom časti 
pozemku mesta Trnava, nachádzajúceho sa v k.ú. Trnava, parc. č. 399/2 s výmerou cca 16 m2 
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. 
Hlasovanie: 6-0-0 
Úloha č. predložiť do MZ 
Z:OPaM T:  28.6.2016 
 
Rôzne: 

1. Rekonštrukcia vodovodu vrátane prípojok na ul. Šrobárova - Trnavská vodárenská 
spoločnosť, a. s.  
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. chce pred začatím rekonštrukcie miestnej komunikácie 
Šrobárova ul., ktorú bude realizovať mesto Trnava,  zrealizovať pod komunikáciou  rekonštrukciu 
vodovodu vrátane prípojok. Z tohto dôvodu je potrebné riešiť súhlas s použitím pozemku mesta na 
umiestnenie rozvodu vody v rámci stavby „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Šrobárova, Trnava“  
Trnave a zriadenie bezodplatného vecného bremena – ide o výmenu jestvujúceho rozvodu 
v pôvodnej trase. 
Majetková komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemku mesta Trnava, 
parc. reg.  „C“ č. 8812/1 na uloženie rozvodu vody podľa projektovej dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní spol. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. a so zriadením bezodplatného, 
časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku vo vlastníctve mesta cez ktorý 
prechádza rozvod vody v prospech spol. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Hlasovanie: 6-0-0 

Úloha č. predložiť do MZ 
Z:OPaM T:  28.6.2016 
 
2. Žiadosť spol. BILLA s.r.o. o udelenie súhlasu k inštalácii parkovacieho systému. 
Na rokovaní majetkovej komisie 31. 5. 2016 komisii boli prerokovávané tri žiadosti spol. BILLA, 
s.r.o., ktoré sa týkali predaja pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava na Spartakovskej ul. pod 
predajňou BILLA,  parkoviskom pred predajňou a predĺžením doby nájmu  pozemku pod reklamným 
zariadením (taška). V rozprave k žiadostiam sa o inštalácii parkovacieho systému diskutovalo, 
avšak stanovisko k jeho inštalácii nebolo dané, pretože žiadosť v písomnej forme nebola majetkovej 
komisii predložená (žiadosť s 9.6.2016). 
Majetková komisia hlasovaním odporučila žiadosť stiahnuť a prerokovať ju na svojom budúcom 
rokovaní  9.8.2016. 
Hlasovanie: 6-0-0 
 
Zapísala: JUDr. Darina Puterová – vedúca úseku majetkového    
 
Overil: Mgr. Tibor Pekarčík - predseda majetkovej komisie   


