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(606 - 610) 
 
 

U Z N E S E N I A  
 

zo 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného 
obdobia 2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 8. apríla 2021 spôsobom online rokovania 

 
 

606 
uznesenie 

 
k schváleniu programu mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 8.4.2021 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
program mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 8.4.2021             
v zmysle zverejneného návrhu programu rokovania  
 
 
 
 

607 
uznesenie 

 
k prerokovaniu protestu prokurátora 

proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 511 
o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava  

v znení VZN č. 524 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
protest prokurátora č. Pd 23/21/2207-2 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trnava 
č. 511 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení 
VZN č. 524 
 
2. Vyhovuje 
protestu prokurátora č. Pd 23/21/2207-2  proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Trnava č. 511 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava 
v znení VZN č. 524 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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a) doručiť odpis zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a výpis 
z uznesenia Okresnej prokuratúre v Trnave 
Termín: do troch dní po overení zápisnice 
 
b) spracovať a predložiť návrh nového VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky 
služieb na území mesta Trnava na prerokovanie na najbližšie riadne zasadnutie MZ 
Termín: 27.04.2021 
 
 

608 
uznesenie 

 

k Organizačno-procesným zmenám 
na úrovni Mesta Trnavy a mestom riadených organizácií 

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

zmeny Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave vykonané Dodatkom č. 5 
k organizačnému poriadku s účinnosťou od 1.5.2021, spočívajúce v presune organizačnej 
zložky Odboru komunálnych a cintorínskych služieb MsÚ „Úsek cintorínskych služieb -  
referát správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov“ do organizačnej štruktúry príspevkovej 
organizácie Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

 
2. Schvaľuje 

v zmysle § 17 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve prevádzkovanie pohrebísk mesta 
Trnava prostredníctvom príspevkovej organizácie Správy kultúrnych a športových 
zariadení mesta Trnava s účinnosťou od 1.5.2021 

 
3. Schvaľuje 

zmenu názvu a sídla príspevkovej organizácie Správy kultúrnych a športových zariadení 
mesta Trnava  
a) názov organizácie z pôvodného názvu „Správa kultúrnych a športových zariadení 

mesta Trnava“ na názov „Mestské služby mesta Trnava“ 
b) sídlo organizácie z pôvodného sídla „Spartakovská 7239/1B, 917 00 Trnava“ na sídlo 

„Priemyselná 5, 917 01 Trnava“  
s účinnosťou ku dňu 1.5.2021 

 
4. Schvaľuje 

a) Dodatok č. 13 k Zriaďovacej listine Správy kultúrnych a športových zariadení mesta 
Trnava v predloženom znení (Príloha č. 1) 

b) Základný účel: 

1) Prevádzkovanie pohrebísk mesta Trnava podľa § 17 zákona č. 131/2010 Z.z. 
o pohrebníctve 

2) Výkon správy majetku vo vlastníctva mesta a realizácia činností súvisiacich 
s hospodárením s majetkom mesta 

3) Výstavba, údržba a výkon správy miestnych komunikácií, výkon správy a údržby 
verejnej zelene, verejných priestranstiev, športových a ďalších mestských zariadení. 

Predmet činnosti: 
1) Zabezpečuje organizačne, personálne a materiálovo prevádzku pohrebísk 
2) Zabezpečuje výkon agendy prenájmu hrobových miest na prevádzkovaných 

pohrebiskách na území mesta 
3) Zabezpečuje organizačne, personálne a materiálovo prevádzku zverených 

športových objektov a zariadení mesta 
4) Zabezpečuje prevádzku systému zdieľaných bicyklov – Bikesharing 
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5) Vytvára podmienky pre športovú činnosť jednotlivcom, športovým klubom 
a verejnosti na území mesta a pri svojej činnosti spolupracuje so školami, 
športovými klubmi a verejnosťou 

6) Zabezpečuje organizačne, personálne a materiálovo prevádzku spravovaného 
majetku mesta a jeho využívanie formou prenájmu alebo výpožičky v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený 

7) Zabezpečuje opravy a technické zhodnotenie majetku zvereného do správy 
8) Zabezpečuje opravy a údržbu miestnych komunikácií vrátane výkonu zimnej 

údržby 
9) Zabezpečuje údržbu a obnovu verejnej zelene na území mesta 
10) Plní ďalšie povinnosti správcu vyplývajúce zo zriaďovacej listiny, štatútu 

organizácie alebo na základe pokynu alebo požiadavky zriaďovateľa.“ 
c) rozšírenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Správa kultúrnych 

a športových zariadení mesta Trnava o nasledovný rozsah činností: 
- Prevádzkovanie pohrebiska 
- Prevádzkovanie pohrebnej služby 
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
- Prípravné práce k realizácii stavby 
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

s účinnosťou ku dňu 1.5.2021 
 
5. Schvaľuje 

odňatie majetku 
a) nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v k. ú. Trnava, 

zapísaných na LV č. 12446 ako: 
Cintorín na Kamennej ceste č. 1, Trnava 
- stavba súp. č.  5901 na pozemkoch parc. č. 10134/2, 10135 - prevádzková budova 

Kamenná cesta 1 
- stavba súp. č. 5902 na pozemkoch parc. č. 10137/1, 10137/2, 10137/3 - dom 

smútku Kamenná cesta 2 
- pozemok parc. č.: C-KN 10134/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2  
- pozemok parc. č.: C-KN 10135 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 421 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 10137/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 787 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 10137/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 442 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 10137/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 
a ďalších inžinierskych stavieb súvisiacich so zverovanými nehnuteľnosťami,  

b) hnuteľného majetku účelovo určeného a užívaného so správou nehnuteľností 
označených pod písm. a) tohto bodu uznesenia, a to v rozsahu a v stave podľa 
inventarizácie ku dňu 30.4.2021 

zo správy príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, IČO: 17639760, 
s účinnosťou ku dňu 30.4.2021 

 
6. Schvaľuje 

zverenie majetku 
a) Cintorín na Kamennej ceste č. 1, Trnava 

a1) nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v k. ú. Trnava, 
zapísaných na LV č. 12446 ako: 
- stavba súp. č.  5901 na pozemkoch parc. č. 10134/2, 10135 - prevádzková 

budova Kamenná cesta 1 
- stavba súp. č. 5902 na pozemkoch parc. č. 10137/1, 10137/2, 10137/3 - dom 

smútku Kamenná cesta 2 
- pozemok parc. č.: C-KN 10134/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 

m2  
- pozemok parc. č.: C-KN 10135 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 421 m2 
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- pozemok parc. č.: C-KN 10137/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 787 
m2 

- pozemok parc. č.: C-KN 10137/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 442 
m2 

- pozemok parc. č.: C-KN 10137/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 
m2 

a ďalších inžinierskych stavieb súvisiacich so zverovanými nehnuteľnosťami, 
nezapísaných v katastri nehnuteľností, a to: 
- dominantný kríž 
- atypický prístrešok prevádzkovej budovy 
- oplotenie prevádzkovej budovy 

a2) nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava (areál cintorína), nachádzajúcich sa 
v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 5000 ako: 
- pozemok parc. č.: C-KN 10136/2 - ostatná plocha o výmere 4651 m2  
- pozemok parc. č.: C-KN 10136/3 - ostatná plocha o výmere 7611 m2  
- pozemok parc. č.: C-KN 10138/24 - ostatná plocha o výmere 7329 m2  
- pozemok parc. č.: C-KN 10138/260 - ostatná plocha o výmere 4852 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 10138/261 - ostatná plocha o výmere 998 m2 
- pozemok parc. č.: E-KN 1886/2 - orná pôda o výmere 3162 m2 
- pozemok parc. č.: E-KN 1889/2 - orná pôda o výmere 2389 m2 
zapísaných na LV č. 11228 ako: 
- pozemok parc. č.: C-KN 10136/1 - ostatná plocha o výmere 3950 m2  
- pozemok parc. č.: C-KN 10136/5 - ostatná plocha o výmere 12 m2 
- pozemok parc. č.: E-KN 11905/5 - ostatná plocha o výmere 9081 m2 
zapísaných na LV č. 11857 ako: 
- pozemok parc. č.: C-KN 10136/6 - ostatná plocha o výmere 7408 m2  
a ďalších inžinierskych stavieb súvisiacich so zverovanými nehnuteľnosťami, 
nezapísaných v katastri nehnuteľností, a to: 
- urnové múry 
- vsypová lúka pre sociálne pohreby  
- vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy 
- oplotenie areálu cintorína 

a3) hnuteľného majetku účelovo určeného a užívaného so správou nehnuteľností 
označených pod písm. a1)  a a2) tohto bodu uznesenia, a to v rozsahu a v stave 
podľa inventarizácie ku dňu 30.4.2021 

b) Nový cintorín na Ulici T. Vansovej, Trnava 
b1) inžinierskych stavieb realizovaných mestom Trnava na cudzom majetku, 

nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava, nezapísaných v katastri nehnuteľností, a to: 
- vŕtaná studňa 
- obnova východného múra 
- vstupná brána 
- vybudovanie sociálnych zariadení 

b2) hnuteľného majetku účelovo určeného a užívaného so správou nehnuteľností 
označených pod písm. b1) tohto bodu uznesenia, a to v rozsahu a v stave podľa 
inventarizácie ku dňu 30.4.2021 

c) Evanjelický cintorín na Nitrianskej ceste, Trnava 
c1) inžinierskych stavieb realizovaných mestom Trnava na cudzom majetku, 

nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava, nezapísaných v katastri nehnuteľností, a to: 
- vŕtaná studňa 
- verejné sociálne zariadenia 

c2) hnuteľného majetku účelovo určeného a užívaného so správou nehnuteľností 
označených pod písm. c1) tohto bodu uznesenia, a to v rozsahu a v stave podľa 
inventarizácie ku dňu 30.4.2021 

d) Cintorín v mestskej časti Modranka, Trnava 
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d1) nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v k. ú. Modranka, 
zapísaných na LV č. 1300 ako: 
- stavba súp. č.  4268 na pozemku parc. č. 847 – dom smútku  ul. Pútnická 2 
- pozemok parc. č.: C-KN 847 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 187 m2  
- pozemok parc. č.: C-KN 848 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 383 m2 
a ďalších inžinierskych stavieb súvisiacich so zverovanými nehnuteľnosťami, 
prípadne realizovaných mestom Trnava na cudzom majetku, nezapísaných 
v katastri nehnuteľností, a to: 
- vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy 
- prístrešok k domu smútku 

d2) hnuteľného majetku účelovo určeného a užívaného so správou nehnuteľností 
označených pod písm. d1) tohto bodu uznesenia, a to v rozsahu a v stave podľa 
inventarizácie ku dňu 30.4.2021 

e) Cintorín padlých v svetovej vojne na Nitrianskej ceste, Trnava 
e1) nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava (areál cintorína), nachádzajúcich sa 

v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 5000 ako: 
- pozemok parc. č.: C-KN 6497/1 - ostatná plocha o výmere 2334 m2  
- pozemok parc. č.: C-KN 6497/2 - ostatná plocha o výmere 1612 m2 
zapísaných na LV č. 11228 ako: 
- pozemok parc. č.: C-KN 6498/2 - ostatná plocha o výmere 8536 m2  
a ďalších inžinierskych stavieb súvisiacich so zverovanými nehnuteľnosťami, 
nezapísaných v katastri nehnuteľností, a to: 
- úprava blokov pohrebísk 
- oplotenie, prístupový chodník 

f) systém zdieľaných bicyklov - Bikesharing 
hnuteľný majetok a majetkové práva účelovo viazané s uvedeným systémom, a to 
v rozsahu a stave podľa inventarizácie ku dňu 30.4.2021 

do správy príspevkovej organizácie Správy kultúrnych a športových zariadení mesta 
Trnava (s účinnosťou od 1.5.2021 pod názvom „Mestské služby mesta Trnava“), 
Spartakovská 7239/1B, 917 00 Trnava, IČO: 00598135, s účinnosťou ku dňu 1.5.2021 

 
7. Schvaľuje 

Dodatok č. 13 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnej starostlivosti v predloženom znení 
(Príloha č. 2) 

 
8.  Ukladá  

a) Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť návrh zmluvnej dokumentácie súvisiacej s výkonom správy majetku mesta 
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia 
Termín: do 1.5.2021 

b) Mestskému úradu v Trnave a Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
spracovať návrh požiadaviek na rozpočet v zmysle schvaľovacej časti uznesenia a na 
najbližšie zasadnutie MZ predložiť návrh aktualizácie rozpočtu mesta a rozpočtu 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Termín: do 1.5.2021 

c) Mestskému úradu v Trnave, Stredisku sociálnej starostlivosti a Správe kultúrnych 
a športových zariadení mesta Trnava 
- zabezpečiť organizačne a administratívne postup na splnenie úloh a vykonateľnosť 
úkonov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
- zabezpečiť inventarizáciu majetku, prevod všetkých práv a povinností, prevod 
pracovnoprávnych vzťahov, prevod neukončených alebo nevysporiadaných záväzkov 
alebo pohľadávok vrátane súvisiacej finančnej delimitácie medzi dotknutými právnymi 
subjektmi v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
Termín: do 1.5.2021, resp. podľa potreby 
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d) Stredisku sociálnej starostlivosti a Správe kultúrnych a športových zariadení mesta 
Trnava  

i. vydať úplné znenie zriaďovacej listiny organizácie a upraviť ostatnú internú 
dokumentáciu organizácie v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

Termín: do 1.5.2021, resp. podľa potreby 
 

 

 

609 
uznesenie 

 

k zriadeniu príspevkovej organizácie  
„Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zriadenie príspevkovej organizácie podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení za nasledovných podmienok: 
a) názov organizácie: Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko 
b) sídlo organizácie: Hlavná 1, 917 71 Trnava, Slovenská republika 
c) zriaďovateľ: Mesto Trnava 
d) základný účel: 

1) Organizovanie a podpora pri zabezpečovaní kultúrnych, spoločenských 
a umeleckých podujatí v meste 

2) Tvorba stratégie mesta v oblasti kultúry a umenia 

3) Rozvoj a podpora miestnej kultúry pre širokú verejnosť a podpora všetkých foriem  
kultúrnej činnosti na území mesta 

4) Zabezpečenie činnosti kultúrnych zariadení mesta 

5) Výkon správy majetku vo vlastníctva mesta a realizácia činností súvisiacich 
s hospodárením s majetkom mesta 

Predmet činnosti: 
Základný: 
1) Vytvára podmienky pre kultúrnu a umeleckú činnosť na území mesta 
2) Zabezpečuje využívanie kultúrnych zariadení formou krátkodobého prenájmu alebo 

výpožičky na kultúrnu a umeleckú činnosť a organizovanie kultúrnych 
a spoločenských podujatí 

3) Zabezpečuje správu a hospodárenie so spravovaným majetkom 
4) Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami a spolkami 

(profesionálnymi, amatérskymi) 
5) Organizuje kultúrne, spoločenské a umelecké podujatia 
6) Zabezpečuje organizačne, materiálne a personálne kultúrne a spoločenské podujatia 

na území mesta 
7) Zabezpečuje poskytovanie služieb pri správe zvereného majetku mesta 
8) Zabezpečuje organizačne, personálne a materiálovo prevádzku spravovaného 

majetku mesta 
9) Zabezpečuje vytvorenie podmienok na využívanie spravovaného majetku na kultúrnu 

a umeleckú činnosť a pre obyvateľov mesta Trnava 
10) Organizuje a zabezpečuje vytváranie podmienok pre záujmovú umeleckú činnosť 

a kultúrnu činnosť 
11) Spolupracuje so školami a školskými zariadeniami pri kultúrno-výchovnej, osvetovej 

a edukačnej činnosti detí a mládeže 
Nad rámec základného predmetu činnosti, podnikanie v činnostiach: 
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1) Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 
2) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 
3) Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 
4) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 
5) Výroba hračiek a hier 
6) Výroba bižutérie a suvenírov 
7) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 
8) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
9) Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu 
10) Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 
11) Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 
12) Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok 
13) Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 
14) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom 
15) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
16) Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 
17) Dizajnérske činnosti 
18) Fotografické služby 
19) Prenájom hnuteľných vecí 
20) Informačná činnosť 
21) Administratívne služby 
22) Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. 

e) štatutárny orgán organizácie: riaditeľ 
f) trvanie organizácie: doba neurčitá 
g) dátum zriadenia: 1.5.2021 
 
2. Schvaľuje 
prevod správy majetku 
a) nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava:  

kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava 
zapísané na LV č. 12341 ako 
- stavba súp. č. 494 na parc. č. 655/2 - kino 
- pozemok parc. č.: C-KN 655/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1188 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 655/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1630  m2 

prírodné kino, Halenárska 20,  Trnava 
zapísané na LV č. 12341 ako 
- stavba súp. č. 425 na parc. č. 496/4 - prevádzkový objekt + javisko 
- stavba súp. č. 425 na parc. č. 496/5 - vstupný objekt 1 
- stavba súp. č. 425 na parc. č. 496/6 - vstupný objekt 2 
- stavba bez súp. č. na parc. č. 496/3 - premietáreň 
- pozemok parc. č.: C-KN 496/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8162 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 496/3  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 496/4  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 392 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 496/5  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 496/6  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2 

Kultúrny dom Kopánka, Ľudová 14, Trnava 
zapísané na LV č. 12341 ako 

- stavba súp. č. 1472 na parc. č. 4772/5  - kultúrny dom 
- pozemok parc. č.: C-KN 4772/5  zastavaná plocha a nádvorie o výmere  826 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 4772/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 315 m2  

Mestská veža, Štefánikova 1, Trnava 
zapísané na LV č. 12341 ako 
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- stavba súp. č. 91 na parc. č. 1 - mestská veža  
- pozemok parc. č.: C-KN 1  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2   

Mestské opevnenie (hradby, baštová veža Bernolákova brána, baštová veža  
Františkánska, severná veža, želiarsky domček)  
zapísané na LV č. 12341 ako 
baštová veža pri Bernolákovej bráne:  
- stavba súp. č. 7276 na parc. č. 824 - baštová veža 
- pozemok parc. č. C-KN 824 zastavané plochy a nádvoria o výmere  65 m2 
baštová veža, Františkánska ul.: 
- stavba súp. č. 5397 na parc. č. 95/62 - baštová veža  
- pozemok parc. č. C-KN 95/62  zastavané plochy a nádvoria o výmere  250 m2  
severná veža, Michalská ul.: 
- stavba súp. č. 9272 na parc. č. 399/1 - severná veža  
- pozemok parc. č. C-KN 399/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m2  
želiarsky domček, Ul. Horné bašty:  
- stavba súp. č. 9272 na parc. č. 399/10 - želiarsky domček  
- pozemok parc. č. C-KN 399/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 95/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7650 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 95/47  zastavaná plocha a nádvorie o výmere  523 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 95/48 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  26 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 139/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  38 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 173 zastavaná plocha a nádvorie o výmere   72 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 232 zastavaná plocha a nádvorie    633 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 242 ostatná plocha o výmere  284 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 244/3  ostatná plocha o výmere  9 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 399/1  zastavaná plocha a nádvorie o výmere  117 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 399/2  zastavaná plocha a nádvorie o výmere  243 m2  

- pozemok parc. č. C-KN 399/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 399/11 ostatná plocha o výmere  8 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 434 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  381 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 437 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 156 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 451/2  zastavaná plocha a nádvorie o výmere  47 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 490 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  29 m2  

- pozemok parc. č. C-KN 492/2  zastavaná plocha a nádvorie o výmere  25 m2  

- pozemok parc. č. C-KN 493/2  zastavaná plocha a nádvorie o výmere  31 m2  

- pozemok parc. č. C-KN 494/2  zastavaná plocha a nádvorie  o výmere  48 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 800/1  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7394 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 809/9  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 702 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 823/2  zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 451 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 823/6  zastavaná plocha a nádvorie  o výmere  47 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 6342/5  zastavaná plocha a nádvorie o výmere  142 m2  

- pozemok parc. č. C-KN 8806/2  ostatná plocha o výmere 23235 m2  

- pozemok parc. č. C-KN 8808/3  ostatná plocha  o výmere 16586 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 8836/1  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3163 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 8848/2  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 621 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 8848/4  ostatná plocha o výmere o výmere 181 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 8852   zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3555 m2  

- pozemok parc. č. C-KN 8856/1  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2014 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 8856/3  ostatná plocha  o výmere 180 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 8856/4  ostatná plocha o výmere 310 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 8936/3  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7062 m2  
- pozemok parc. č. C-KN 8937/3  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2097 m2  
zapísané na LV č. 4 ako  
- pozemok parc. č. C-KN 473/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2  
zapísané na LV č. 11228 ako 
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- pozemok parc. č. C-KN 466  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 134 m2  

- pozemok parc. č. C-KN  8808/2  ostatná plocha o výmere 30 m2   
zapísané na LV č. 5000 ako 
- pozemok parc. č. C-KN 8831/2    zastavaná plocha a nádvorie o výmere 278 m2  
Amfiteáter v areáli Kamenný mlyn  
zapísané na LV č. 12341 ako 
- pozemok parc. č. C-KN 10241/1  ostatná plocha o výmere 2299 m2 
Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša 
zapísaná na LV č. 11228 ako 
- stavba - nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka) na parc. č. 467/1 
Objekt Strelecká, Trnava 
zapísané na LV č. 5000 ako 
- stavba súp. č. 257 na parc. č. 6378  - budova KALOKAGATIE 
- pozemok parc. č.: C-KN 6376 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  526 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6377 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 962 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6378 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  3099 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6379 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 290 m2 

b) nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v k.ú. Modranka zapísané 
na LV č. 2736 ako: 

Kultúrny dom  Modranka, Seredská 131, Trnava 
- stavba súp. č. 3956 na parc. č. 1662/1 - kultúrny dom  
- pozemok parc. č.: C-KN 1662/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1806 m2  

c) Kultúrne pamiatky, sochy a pamätné tabule v rozsahu a v stave podľa inventarizácie ku 
dňu 30.4.2021 

d) hnuteľný majetok účelovo určený a užívaný so správou nehnuteľností označených pod 
písm. a) a b) tohto bodu uznesenia, a to v rozsahu a v stave podľa inventarizácie ku dňu 
30.4.2021 

zo správy príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, 
Spartakovská 7239/1B, Trnava (IČO: 00598135) ako odovzdávajúceho 
do správy príspevkovej organizácie Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko, 
Štefánikova 3, Trnava ako preberajúceho, s účinnosťou ku dňu 1.5.2021.   
 
3. Schvaľuje  
zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“ 
podľa predloženého návrhu (Príloha č. 1) 

 
4. Poveruje 
Mgr. Petra Cagalu, nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxx, 917 01 Trnava, výkonom funkcie 
riaditeľa príspevkovej organizácie „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“ s účinnosťou 
od jej zriadenia na dobu určitú do obsadenia funkcie riaditeľa organizácie na základe výsledku 
výberového konania, najdlhšie do 30.9.2021 
 
5. Ukladá  
a) Mestskému úradu v Trnave  

požiadať podľa § 10 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, 
podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Štatistický 
úrad Slovenskej republiky o pridelenie identifikačného čísla pre príspevkovú organizáciu 
„Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“ pred nadobudnutím účinnosti zriadenia 
príspevkovej organizácie 
Termín: do 1.5.2021 

b) Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť návrh zmluvnej dokumentácie súvisiacej s výkonom správy majetku mesta 
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
Termín: do 1.5.2021 
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c) Mestskému úradu v Trnave a novovzniknutej príspevkovej organizácii „Zaži v Trnave – 
Mestské kultúrne stredisko“ 
spracovať návrh požiadaviek na rozpočet v zmysle schvaľovacej časti uznesenia a na 
najbližšie zasadnutie MZ predložiť návrh aktualizácie rozpočtu mesta a rozpočtu 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Termín: do 1.5.2021 

d) Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, novovzniknutej príspevkovej 
organizácii „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“ v spolupráci s Mestským úradom 
v Trnave  
- zabezpečiť organizačne a administratívne postup na splnenie úloh a vykonateľnosť 

úkonov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
- zabezpečiť inventarizáciu majetku, prevod všetkých práv a povinností, prevod 

pracovnoprávnych vzťahov, prevod neukončených alebo nevysporiadaných záväzkov 
alebo pohľadávok vrátane súvisiacej finančnej delimitácie medzi dotknutými právnymi 
subjektmi v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

Termín: do 1.5.2021 
e) novovzniknutej príspevkovej organizácii „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“ 

požiadať Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor o zápis práva k nehnuteľnostiam podľa 
§ 34 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a 
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) o zápis správy nehnuteľného majetku 
v evidencii nehnuteľností 
Termín: do 60 dní od účinnosti zmluvy o zverení majetku do správy príspevkovej 
organizácie 

f) novovzniknutej príspevkovej organizácii „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“ 
povinnosť požiadať Okresný úrad Trnava, odbor živnostenského podnikania, o vydanie 
živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
Termín: do 30 dní od účinnosti zriaďovacej listiny, resp. podľa potreby 

g) novovzniknutej príspevkovej organizácii „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“ 
splniť si povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
v oblasti daní 
Termín: do 1.5.2021, resp. v zákonom stanovených lehotách 

h) novovzniknutej príspevkovej organizácii „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“ 
povinnosť vydať po schválení primátorom mesta štatút príspevkovej organizácie, ktorého 
účelom je definícia základných údajov o organizácii, jej hlavných úlohách, zásadách 
vnútorného riadenia a zásadách hospodárenia organizácie 
Termín: do 1.7.2021 

i) novovzniknutej príspevkovej organizácii „Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko“ 
zabezpečiť všetky ostatné povinnosti v súvislosti so vznikom novej p. o. vyplývajúce zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov 
Termín: podľa potreby 

 
6. Poveruje  
primátora mesta Trnava na podpísanie zriaďovateľskej listiny a na všetky ďalšie úkony 
spojené so zriadením príspevkovej organizácie  
Termín: do 01. 05. 2021 
 

 
610 

uznesenie 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 563  
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN č. 563, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk 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 3 dní po rokovaní MZ 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
          primátor mesta 
 
 
 
 
 

Za formálnu správnosť: JUDr. Igor Kršiak 
                                          prednosta mestského úradu  
 
 
 
V Trnave dňa 9.4.2021 


