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Návrh uznesenia  

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  

 

1. S c h v a ľ u j e  

a) zámenu pozemkov v k. ú. Trnava pre novonavrhnutú prepojovaciu uličku medzi ulicami 

Zelený kríčok a Františkánska v Trnave v rámci stavby Polyfunkčný bytový dom „Ulička“, 

podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením: 

 

pozemky, parc. č. 139/18, zast. plochy a nádvoria o výmere 6 m², parc. č. 139/19, zast. plochy 

a nádvoria o výmere 8 m², parc. č. 139/21, zast. plochy a nádvoria o výmere 21 m² a parc. č. 

139/37, zast. plochy a nádvoria o výmere 3 m², s výmerou spolu 38 m2, oddelených podľa 

geometrického plánu č. 14/2020 vypracovaného TT - GEO, s. r. o., Jazdecká ulica 8570/33, 

917 08 Trnava,  z  pozemkov, parc. č. 139/18, 139/19, 139/21 a 139/17 zapísaných na LV č. 

5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, IČO 00 313 114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava,  

 

za pozemky,  parc. č. 139/31, zast. plochy a nádvoria o výmere o 17 m², parc. č. 139/30, zast. 

plochy a nádvoria o výmere 16 m², parc. č. 139/41, zast. plocha o výmere 6 m2, parc. č. 

139/42, zast. plochy a nádvoria o výmere 1 m², parc. č. 139/28, zast. plochy a nádvoria 

o výmere 11 m², parc. č. 139/43, zast. plochy a nádvoria o výmere 4 m², parc. č. 139/38, zast. 

plochy a nádvoria o výmere 4 m², parc. č. 139/27, zast. plochy a nádvoria o výmere 3 m², 

parc. č. 139/44, zast. plochy a nádvoria o výmere 2 m², parc. č. 139/26, zast. plochy 

a nádvoria o výmere 2 m², parc. č. 139/40, zast. plochy a nádvoria o výmere 1 m² a parc. č. 

139/25, zast. plochy a nádvoria o výmere 3 m², s výmerou spolu 70 m2, oddelených podľa 

geometrického plánu č. 14/2020 vypracovaného TT - GEO, s. r. o., Jazdecká ulica 8570/33, 

917 08 Trnava,  z pozemkov, parc. č. 139/22, 139/20, 139/8, 139/9, 139/23 a 139/24, 

zapísaných  na LV č. 12662 vo vlastníctve spoločnosti inwest s. r. o., Mikovíniho 10, 917 01 

Trnava, IČO: 36794538, ako stavebníka polyfunkčného objektu na pozemkoch, parc. č. 

139/1, 139/6, 139/8, 139/9, 139/17, 139/18, 139/19, 139/20, 139/21, 139/22 a 139/23, za 

podmienky, že hodnoty zamieňaných pozemkov sú určené dohodou  rovnaké.   

 

 

b) na základe schválenej zámeny pozemkov podľa bodu a) tohto uznesenia zmeny textu 

v uznesení MZ č. 546/2017 zo dňa 28. februára 2017 v znení  781/2017 zo dňa 14.11.2017: 

 

- v časti 1.a) sa zmenia všetky parcelné čísla pozemkov, na ktorých bude zriadené 

bezodplatné vecné časovo neobmedzené bremeno, ktoré bude spočívať v tom, že Mesto 

Trnava strpí stavbu polyfunkčného objektu, na nasledovné: 

139/32, 139/31, 139/30, 139/33, 139/34 /otvorený výťah/, 139/41, 139/42, 139/28, 139/44, 

139/17 a 139/26 

 

- v časti 1. b) sa zmenia všetky parcelné čísla pozemkov pod budúcou skolaudovanou stavbou 

prepojovacieho chodníka,  ktorá bude darovaná do majetku Mesta Trnava, na nasledovné: 
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139/32, 139/31, 139/30, 139/33, 139/34 /otvorený výťah/, 139/41, 139/42, 139/28, 139/44, 

139/17 a 139/26 /pod polyfunkčným objektom/ 

139/43, 139/38, 139/27, 139/45, 139/35, 139/36, 139/25 a 139/40 /sú voľné bez zastavania, 

resp. prekrytia strešnou konštrukciou objektu/ 

 

- v celom texte sa zmenia identifikačné údaje spoločnosti inwest s. r. o.(sídlo spoločnosti, 

IČO) na nasledovné: 

 „Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 36794538“ 

 
s tým, že správne poplatky spojené s návrhom na vklad vecných bremien a vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností bude hradiť stavebník. 
 

 

  

Podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa schvaľuje 

prevod majetku mesta podľa §9a ods. 8) písm. e/ zákona ako prípad hodný osobitného zreteľa 

trojpätinovou väčšinou všetkých  poslancov.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na pozemkoch bude vybudovaná 

prepojovacia ulička medzi ulicami Františkánska a Zelený kríčok, ktorá bude slúžiť na 

verejné účely, ako súčasť polyfunkčného objektu v investorstve  nadobúdateľa.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

          2. U k l a d á  

 

Mestskému úradu v Trnave 

 

OM: 

a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej zámennej zmluve a dodatkami 

k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a k zmluve o budúcej darovacej 

zmluve   

Termín: 31.05.2020 

 

OP  

b) pripraviť zmluvu o budúcej zámennej zmluve a dodatky k zmluve o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena a k zmluve o budúcej darovacej zmluve  a predložiť primátorovi 

mesta na podpis 

Termín: 30.06.2020 

c) pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Termín: do 60 dní od preloženia dokladov od stavebníka 
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Dôvodová správa 

Mesto Trnava, MsÚ v Trnave obdržalo dňa 4.03.2020 žiadosť spoločnosti inwest s. r. o., Mikovíniho 

10, Trnava 917 01, o nové usporiadanie pozemkov v  k. ú. Trnava, parcely č. 139/17, 139/18, 139/19 

a 139/21, ktoré sú pripravené na vybudovanie   prepojovacej uličky medzi Ulicou Františkánskou a  

Zeleným kríčkom. V prílohe žiadosti sa nachádza: 
- Schéma pôdorysných priemetov zastavaných a nezastavaných častí stavebného pozemku stavby 

Polyfunkčný bytový dom „Ulička“ a samotnej prepojovacej uličky medzi ulicami Františkánska 

a Zelený kríčok v zmysle projektovej dokumentácie stavby Polyfunkčný bytový dom „Ulička“– zmena 
stavby pred dokončením  

- Návrh nového geometrického plánu v zmysle projektovej dokumentácie zmeny stavby pred 

dokončením s novým usporiadaním pozemkov pre novonavrhovanú prepojovaciu uličku  
- Nákres s farebným vyznačením zámeny 

 

Spoločnosť inwest, s.r.o. ako stavebník stavby Polyfunkčný bytový dom „Ulička“ požiadal dňa 

18.11.2019 MsÚ v Trnave – odbor stavebný a životného prostredia o vydanie stavebného povolenia na 
zmenu stavby pred dokončením. Stavebný úrad prerušil stavebné konanie s tým, že stavebník musí 

predložiť súhlas majetkovej komisie s novým usporiadaním dotknutých pozemkov pre 

novonavrhovanú prepojovaciu uličku medzi ulicami Zelený kríčok a Františkánska, ktorá je 

súčasťou rozostavanej stavby.  

 

Spoločnosť žiada o uzatvorenie zámennej zmluvy, na základe ktorej Mesto Trnava nadobudne do 

vlastníctva pozemky vo vlastníctve spoločnosti inwest s. r. o., ktoré sa nachádzajú pod novou 
prepojovacou uličkou, a to:  

parc. č. 139/31, 139/30, 139/41, 139/42, 139/28, 139/43, 139/38, 139/27, 139/44, 139/26, 139/40 

a 139/25 s výmerou spolu 70 m
2
 

a zároveň sa spoločnosť inwest, s. r. o. stane vlastníkom pozemkov, na ktorých je už rozostavaný 

bytový dom: parc. č. 139/21, 139/19, 139/18 a 139/37 s výmerou spolu 38 m
2 

s tým, že navrhujú 

považovať hodnotu zamieňaných pozemkov, ktoré nadobudne Mesto Trnava, za totožnú s hodnotou 
pozemkov, ktoré nadobudne spoločnosť inwest, s.r.o., i keď je rozdiel vo výmere zamieňaných 

pozemkov v neprospech spoločnosti. 

 

K žiadosti uvádzame nasledovné:  
   

Na základe uzatvorených zmlúv o budúcich zmluvách mala byť prepojovacia ulička 

zrealizovaná len na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava, t. j. na parceliach č. 139/17, 139/18, 

139/19 a 139/21, ale úpravami projektovej dokumentácie bola prepojovacia ulička posunutá smerom 

ku Galérii J. Koniareka, v strede rozšírená do haly so schodišťom a výťahom, teda konštrukčne 

prispôsobená na prekonanie výškového rozdielu medzi Ulicami Frantíškánska a Zelená kríčok..    
 

Posunutie prepojovacej uličky je zamerané geometrickým plánom č. 14/2020, ktorý zároveň oddelil 

parcely, na ktorých prechádza ulička bytovým domom a kde je voľná. 

Novovytvorené parcely, na ktorých bude vybudovaná nová ulička : 
139/32, 139/31, 139/30, 139/33, 139/34 /otvorený výťah/, 139/41, 139/42, 139/28, 139/44, 139/17 a 

139/26 /prechádzajú polyfunkčným objektom/ 

139/43, 139/38, 139/27, 139/45, 139/35, 139/36, 139/25 a 139/40 /sú voľné bez zastavania, resp. 
prekrytia strešnou konštrukciou objektu/ 

 

História:    

Spoločnosť inwest s.r.o. bola víťazom obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov, parcely 
č.139/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 152 m2 a parcely č. 139/6 zast. plochy a nádvoria o výmere 

242 m2. Mesto Trnava uzatvorilo dňa 13.10.2016 so spoločnosťou inwest s.r.o. zmluvu o budúcej 

kúpnej zmluve, s účinnosťou od 18.10.2016, v ktorej sa zaviazalo predmetné pozemky s výmerou 394 
m2 odpredať do vlastníctva spoločnosti inwest s.r.o. za podmienok dohodnutých v zmluve, za účelom 

výstavbu polyfunkčného objektu, za cenu 79 982 eur.  
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Súčasne Mesto Trnava malo na pozemkoch v  k. ú. Trnava, parcely č. 139/17, 139/18, 139/19 

a 139/21, pripravené vybudovanie prepojovacej uličky medzi Ulicou Františkánskou a  Zeleným 
kríčkom. 

Podľa vyjadrenia Krajského pamiatkového ústavu bolo nevyhnutné, aby v uličnej čiare vzniklo na celú 

šírku pôvodnej historickej parcely jednotne hmotovo aj výrazovo riešené uličné krídlo - nový objekt, 
ktorý by na prízemí najužšej parcely (139/21) vytvoril voľný priechod medzi Zeleným kríčkom 

a Františkánskou ulicou, t. j aby sa zapracovala prepojovacia ulička do navrhovaného 

polyfunkčného objektu.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že prepojovacia ulička by mala mať zachovaný verejný charakter, bolo 

navrhnuté riešiť poskytnutie pozemkov v  k. ú. Trnava,  parcely č. 139/17, 139/18, 139/19 a 139/21, 

ktoré sú pripravené na vybudovanie  prepojovacej uličky medzi Ulicou Františkánskou a  Zeleným 
kríčkom, spoločnosti inwest s. r. o., formou zriadenia bezodplatného časovo neobmedzeného vecného 

bremena, ktoré bude spočívať v tom, že Mesto Trnava strpí na svojich pozemkoch časť polyfunkčného 

objektu. Zároveň stavebník objektu vybuduje prepojovaciu uličku medzi Ulicami Františkánska 
a Zelený kríčok v Trnave a daruje do majetku mesta s tým, že bude zabezpečovať jej sprístupnenie pre 

verejnosť podľa potrieb mesta Trnava. 

 
Na majetkovoprávne usporiadanie prepojovacej uličky je uzatvorená zmluva o budúcej darovacej 

zmluve č. 788/2017 zo dňa 26.9.2017 a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, c.č.z. 

787/2017 zo dňa 26.9.2017 a dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

c.č.z. 787/2017 zo dňa 26.9.2017. Nakoľko sú pozemky na výstavbu polyfunkčného objektu 
a zriadenie prepojovacej uličky v tomto objekte majetkovoprávne usporiadané zmluvami o budúcich 

zmluvách, na nové usporiadanie uličky bude potrebné uzatvoriť dodatky k týmto zmluvám, ktorými sa 

vymenia doterajšie parcely za novovytvorené parcely podľa GP č. 14/2020. 
 

Majetková komisia mestského zastupiteľstva mesta Trnava v termíne od 20.03.2020 do        

26.03.2020 hlasovala formou per rollam (elektronické hlasovania) k tejto žiadosti zo dňa 04.03.2020 

o nové usporiadanie pozemkov v  k. ú. Trnava, parc. č. 139/17, 139/18, 139/19 a 139/21, ktoré sú 
pripravené na vybudovanie prepojovacej uličky medzi Ulicou Františkánskou a Zeleným kríčkom a  

neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámenu pozemkov pre novonavrhnutú prepojovaciu 

uličku medzi Ulicami Františkánska a Zelený kričok  v Trnave.   
 

Nakoľko prerokovanie tohto materiálu v majetkovej komisii elektronickou formou bolo vzhľadom na 

jeho rozsiahlosť komplikované, bol predložený na schválenie  mestskému zastupiteľstvu dňa 28. apríla 
2020 Zámer zameniť pozemky pre prepracovanú  prepojovaciu uličku podľa projektu zmeny stavby 

pred dokončením. Schválenie priamo zámeny pozemkov nebolo možné, nakoľko bolo potrebné 

najskôr zverejniť zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 15 dní pred 

rokovaním MZ. Zámer zámeny pozemkov bol odsúhlasený uznesením MZ č. 390/2020 zo dňa 
28.apríla 2020 s tým, že sa ukladá MsÚ pripraviť materiál na najbližšie rokovanie MZ. 

 

Na základe tohto predkladáme na schválenie na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 
12. mája 2020 materiál zámeny predmetných pozemkov, ktorý rieši celú zámenu pozemkov 

komplexne aj so všetkými súvisiacimi náležitosťami, resp. zmenami nadväzujúcich existujúcich 

zmlúv. Zároveň bol zverejnený Zámer zámeny pozemkov od 27.04.2020 do 14.05.2020. 
 

Zverejnený zámer obsahoval všetky pozemky, resp. časti pozemkov odčlenené podľa GP č. 14/2020, 

ktoré boli uvedené v žiadosti spoločnosti inwest s. r. o.. Pri príprave tohto materiálu bola zistená ešte 

jedna zasiahnutá časť pôvodnej parcely č. 139/20 vo vlastníctve spol. inwest s.r.o., a to novovytvorená 
parc. č. 139/41 o výmere 6 m2, ktorá bola doplnená do tohto materiálu. Týmto sa celková výmera, 

ktorú získa Mesto Trnava zámenou so spol. inwest s. r. o. za svoje časti pozemkov vo výmere 38 m2, 

zvýši s pôvodne uvažovaných 64 m2 na upravených 70 m2 , a to bez úpravy hodnoty pozemkov.  
 

Doplnenie chýbajúcej parcely, ktorá navýši celkovú výmeru pozemkov v prospech Mesta Trnava, bez 

zmeny dohodnutej hodnoty zamieňaných pozemkov, nemá vplyv na dôvod osobitného zreteľa, ktorý 

je uvedený vo zverejnenom zámere.  
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