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(498 – 527) 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 11. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
volebného obdobia 2018 – 2022, 

konaného 3. novembra 2020 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 
 
 
 

498 
uznesenie 

 
k schváleniu programu zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 3.11.2020 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
program zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 3.11.2020 v zmysle 
zverejneného návrhu programu rokovania a hlasovaním schválenej zmeny návrhu programu  
vznesenej poslancom na zasadnutí 
 

 
 
 

499 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 552 

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN č. 552 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava. 
Termín: do 15 dní 
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500 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 553, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 
484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533 

a  VZN č. 549 
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, Zmena 06/2020 ÚPN mesta Trnava - Lokalita R1, R2, S, T, U, V,: 

- Lokalita R1 - Obytná zóna Medziháj 
- Lokalita R2 - Obytná zóna Kočišské (zrušenie) 
- Lokalita S - Areál zdravotníckych služieb pri Orešianskej ceste 
- Lokalita T - Aktualizácia koncepcie tepelnej energetiky mesta Trnava 
- Lokalita U - Rodinná farma Parná - Farský mlyn 
- Lokalita V - Rodinná farma Dolina 
(v materiáli) 

b)  stanovisko Okresného  úradu  Trnava,  odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle § 25 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel  

 
2. Zrušuje  
a) uzneseníe MZ č. 457 zo dňa 29.9.2020 
 
3. Schvaľuje 
a)  Zmenu Územného  plánu (ÚPN) mesta Trnava Zmena  06/2020 – Lokalita R1, R2, S, T, U, 
V 
b)  VZN č. 553, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 
478, VZN č.484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, 
VZN č. 533 a VZN č. 549 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch 
využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: 5.10.2020 
 
b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmenu 06/2020 -   Lokalita 
R1, R2, S, T, U, V a VZN č. ... 
Termín: priebežne 
 
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 06/2020 – Lokalita R1, R2, S, T, U, 
V a VZN č. ...na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a stavebnom 
úrade 
Termín: do 2.2.2021 
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501 
uznesenie 

 
k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021 

a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

         1. Berie na vedomie 
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnavy k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021 

a k viacročnému rozpočtu na roky 2021-2023 
b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021 a k 

viacročnému rozpočtu na roky 2021-2023 
 
2. Schvaľuje 

a)     rozpočet mesta Trnavy na rok 2021 
b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2021 – 2023 so záväznosťou rozpočtu 

podľa písmena a) 
c) použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2021 vo výške 6 192 164 eur, z toho na 

úhradu splátok istín vo výške 2 416 949 eur a na financovanie kapitálových výdavkov 
vo výške 3 775 215 eur nasledovne: 

               v eurách 

rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov  300 000 

rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok  1 245 000 

polopodzemné kontajnery 480 000 

ZŠ s MŠ M. Gorkého - revitalizácia športového a školského 
areálu 400 000 

výstavba tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v 
Trnave 300 000 

majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 1 050 215 

 
d) použitie fondu poplatku za rozvoj v rozpočte na rok 2021 vo výške 80 000 eur na 

financovanie kapitálových výdavkov na výstavbu polopodzemných kontajnerov 
e) použitie fondu opráv a údržby bytových budov v rozpočte na rok 2021 vo výške 

59 292 eur nasledovne: 
- Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava vo výške 8 202 eur 
- STEFE Trnava, s.r.o. vo výške 51 090 eur 

f) rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava na roky 2021 - 2023 
so záväznosťou rozpočtu na rok 2021 

- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava 
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
- Správy majetku mesta Trnava, p. o. 
- Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského  

 
 

502 
uznesenie 

 
k návrhu na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 200,- eur 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
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a) Odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Trnava vo výške 9 709,51 eur  
 
b) Odpis nevymožiteľných pohľadávok Zariadenia pre seniorov, ul. T. Vansovej 5 v Trnave 
vo výške 2 739,32 eur  
 
c) Odpis nevymožiteľných pohľadávok Strediska sociálnej starostlivosti Trnava vo výške 52 
196,19 eur  
 
d) Odpis nevymožiteľných pohľadávok STEFE Trnava, s.r.o. vo výške 47 950,77 eur  
 
 
 
 

503 
uznesenie  

 
k zmene výmery nebytových priestorov a schválenie drobných stavebných úprav 

v objekte na ulici Mozartova 10 
Wu shu klub Trnava - Čínske bojové umenia a športy 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
 
vypožičiavateľovi Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy, Golianova 39, 917 02 
Trnava, IČO: 36 081 167 
zmenu výmery vypožičaných nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 5687 na ulici 
Mozartova 10 v Trnave, na prízemí budovy bývalej základnej školy spočívajúcu vo zvýšení 
výmery z pôvodných 703,65 m2 na výmeru  727,55 m2, a to:  
 
prízemie, miestnosť č. 5 /sprchy/      3,61 m2 

prízemie, miestnosť č. 10 (1/2) /umyváreň/    7,48 m2 

prízemie, miestnosť č. 11 (1/2) /sprchy/    1,80 m2 

prízemie, miestnosť č. 12 /WC/     1,40 m2 

prízemie, miestnosť č. 14 /predsieň WC/    1,56 m2 

spoločné priestory       8,05 m2 

Spolu                  23,90 m2 

  

na dobu neurčitú od 1.1.2021  s výpovednými lehotami: 
1 mesiac - ak vypožičiavateľ mešká viac ako jeden mesiac s platením úhrad za služby  
                 spojené s užívaním nebytových priestorov, 
               - ak vypožičiavateľ vykoná stavebné úpravy bez súhlasu požičiavateľa, 
               - ak vypožičiavateľ využíva nebytový priestor v rozpore s účelom výpožičky, 
3 mesiace  - v prípade ak bude mesto realizovať v objekte nejakú investíciu,  
                  - bez udania dôvodu zo strany vypožičiavateľa alebo požičiavateľa, 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe. 
 
2. Súhlasí   
s tým, aby vypožičiavateľ Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy, Golianova 39, 
917 02 Trnava, IČO: 36 081 167 zrealizoval drobné stavebné úpravy nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v objekte na ulici Mozartova 10 v Trnave spočívajúce vo výmene podlahy 
vo vstupnej chodbe a šatniach a výmene dlažby a obkladu v priestoroch WC a spŕch. Tieto 
úpravy by vypožičiavateľ zrealizoval na vlastné náklady.  
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3. Ukladá 
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o.  
uzatvoriť dodatok k zmluve o výpožičke nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia.  
Termín: do 31.12.2020 
 
 

504 
uznesenie  

 
k zmene výmery nebytových priestorov v objekte 

na ulici Mozartova 10 
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera – Trnavského 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
vypožičiavateľovi Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera - Trnavského, Štefánikova 
2, 917 01 Trnava, IČO: 34 000 208 
zmenu výmery vypožičaných nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 5687 na ulici 
Mozartova 10 v Trnave, na prízemí budovy bývalej základnej školy spočívajúcu vo zvýšení 
výmery z pôvodných 205,90 m2 na výmeru  285,50 m2, a to:  
 
prízemie, miestnosť č. 38 /tanečná sála/               58,00 m2 

spoločné priestory       21,60 m2 

Spolu                    79,60 m2 

  

na dobu neurčitú od 1.1.2021  s výpovednými lehotami: 
1 mesiac - ak vypožičiavateľ mešká viac ako jeden mesiac s platením úhrad za služby  
                  spojené s užívaním nebytových priestorov, 
                - ak vypožičiavateľ vykoná stavebné úpravy bez súhlasu požičiavateľa, 
                - ak vypožičiavateľ využíva nebytový priestor v rozpore s účelom výpožičky, 
3 mesiace  - v prípade ak bude mesto realizovať v objekte nejakú investíciu,  
                  - bez udania dôvodu zo strany vypožičiavateľa alebo požičiavateľa, 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe. 
 
2.   Ukladá 
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o.  
uzatvoriť dodatok k zmluve o výpožičke nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia.  
Termín: do 31.12.2020 
 
 

505 
uznesenie 

 
k prenájmu nebytových priestorov v objekte – Trnava Industrial Park  

- Espio s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte TTIP – Trnava Industrial 
Park na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave (objekt PO 01) s celkovou výmerou 16,84 m2 
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nájomcovi Espio s.r.o. so sídlom Dohňany 464, 020 51 Dohňany, IČO: 52974502, zastúpená 
PhDr. Patrikom Križanským, konateľom, za účelom využívania ako administratívne priestory 
na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od 
01.12.2020 za cenu 830,64 eura/rok (administratívne priestory vo výmere 11,80 m2 x 61,62 
EUR/m2/rok = 727,12 EUR/rok a spoločné priestory vo výmere 5,04 m2 x 20,54 EUR/m2/rok 
= 103,52 EUR/rok) za nebytové priestory, pričom výška nájomného je určená v súlade s VZN 
č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 
Mesta Trnava v spojitosti s Príkazom primátora č. 6/2020 k určovaniu výšky nájomného za 
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava pre obdobie od 1.7.2020 do 
30.6.2021 s výpovednými lehotami:  
a) 1 mesiac: - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za 
služby spojené s prenájmom, - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa 
alebo ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou; 
b) 3 mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu. 
 
V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v zabezpečení efektívnej prevádzky areálu TTIP – 
Trnava Industrial Park, nakoľko v danom čase neprejavil záujem o vybrané priestory iný 
subjekt. Zároveň uvádzame, že  nájomca si doteraz plnil svoje záväzky voči prenajímateľovi. 
 
2. Ukladá 
Správe majetku mesta Trnava, p. o.   
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1) uznesenia. 
Termín: 30.11.2020 
 
 

506 
uznesenie 

 
k prenájmu nebytových priestorov v objekte – Trnava Industrial Park                                

-  NATURES, s.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte TTIP – Trnava Industrial 
Park na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave s celkovou výmerou 25 m2 nájomcovi NATURES, 
s.r.o. so sídlom A. Sládkoviča 33, 917 01 Trnava, IČO: 35813750, zastúpená Ing. Tiborom 
Dobolym, konateľom, za účelom parkovania motorových vozidiel na dobu neurčitú, 
s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od 01.12.2020 za cenu 
462,25 eura/rok (25 m2 x 18,49 EUR/m2/ rok) za vonkajšie priestory (2 parkovacie miesta), 
pričom výška nájomného je určená v súlade s VZN č. 514 o určovaní obvyklého nájomného 
za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava v spojitosti s Príkazom 
primátora č. 6/2020 k určovaniu výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta Trnava pre obdobie od 1.7.2020 do 30.6.2021 s výpovednými lehotami:  
a) 1 mesiac: - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za 
služby spojené s prenájmom, - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa 
alebo ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou; 
b) 3 mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu. 
 
V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov.  
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Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v zabezpečení efektívnej prevádzky areálu TTIP – 
Trnava Industrial Park, nakoľko v danom čase neprejavil záujem o vybrané priestory iný 
subjekt. Zároveň uvádzame, že  nájomca si doteraz plnil svoje záväzky voči prenajímateľovi. 
 
2. Ukladá 
Správe majetku mesta Trnava, p. o.   
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1) uznesenia. 
Termín: 30.11.2020 

 
 
 

507 
uznesenie 

 
k majetkovoprávnemu usporiadaniu 

verejnej infraštruktúry vybudovanej na Ulici M. Hella v Trnave 
(Občianske združenie Hellova ulica) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje   
a) kúpu  skolaudovaných  stavebných  objektov  „SO 01 Pozemné komunikácie“  a „SO 06 
Verejné osvetlenie“ v rozsahu stavby „IBV Pekné pole – Ulica Maximiliána Hella - II. časť“, 
podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, z vlastníctva : 
Občianskeho združenia Hellova ulica, IČO: 52 103 820, Ulica Hlboká 5969/5, 917 01 Trnava,  
ako stavebníka  stavby, do  majetku, správy a údržby mesta Trnava, za cenu 1 euro za každý 
stavebný objekt, t. j. spolu 2 eurá, s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby 60 
mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, 
              
b) kúpu pozemku v k. ú. Trnava zastavaného stavebnými objektami „SO 01 Pozemné 
komunikácie“  a „SO 06   Verejné osvetlenie“ v rozsahu stavby „IBV Pekné pole – Ulica 
Maximiliána Hella - II. časť“, podľa porealizačného geometrického plánu predloženého 
stavebníkom ku kolaudácii stavby:  
- parcela č. 4022/208, ostatná plocha o výmere 589 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 13161,  
z vlastníctva Občianskeho združenia Hellova ulica, IČO: 52 103 820, Hlboká 5969/5,  
917 01 Trnava, 
 
prípadne ďalších pozemkov zastavaných stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto 
bodu uznesenia, do  majetku  Mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, za 
cenu 1,- euro, resp.  1,- euro za každú parcelu. 
 
za nasledovných podmienok: 
 

1. Na základe dokladu o začatí kolaudačného konania bude spísaná kúpna zmluva na 
stavby komunikácie a verejného osvetlenia a zastavaný pozemok medzi Mestom 
Trnava a Občianskym združením Hellova ulica 

2. Kúpna zmluva bude podpísaná stavebníkom a vlastníkom pozemku - OZ Hellova ulica 
3. Na základe podpísanej kúpnej zmluvy bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí 

stavebných objektov a pozemkov  
4. Na základe kúpnej zmluvy a  protokolu o odovzdaní a prevzatí stavieb a pozemkov 

bude vydané kolaudačné rozhodnutie na stavebné objekty, ktoré budú predmetom 
prevodu do majetku mesta  

5. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia a potvrdení právoplatnosti bude Kúpna zmluva  
predložená na podpis primátorovi mesta. 
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2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
OM 
a) Pripraviť podklady na vypracovanie kúpnej zmluvy  
     Termín: do 30.11.2020 
OP 
b)   Pripraviť kúpnu zmluvu v zmysle podmienok schvaľovacej časti uznesenia  
      a predložiť na podpis primátorovi mesta  
      Termín: do 30 dní od začatia kolaudačného konania 
OM 
c)   Pripraviť protokol v zmysle podmienok schvaľovacej časti uznesenia  
      Termín: do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 

 
 

508 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemku pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu spoluvlastníckych podielov na  pozemkoch v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 6863 parc. 
reg. E č. 1124/1– orná pôda s výmerou 226 m2, parc. reg. E č. 1124/2– orná pôda s výmerou 
52 m2, parc. reg. E č. 1124/3– orná pôda s výmerou 11 m2 za cenu 12,- eur/m2 od Emila 
Kxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxx, Trenčín,  
Zdenky Mxxxxxxxx rod. Kxxxxxxxx, Veľké Bierovce xxxx, 
Ľubice Fxxxxxxx, rod. Kxxxxxxx, Veľké Bierovce xxxx, 
od každého podiel 1/6 za cenu 578,- eur, t. j. spolu za cenu 1 734,- eur 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 30.11.2020 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.1.2021 
 
 

509 
uznesenie 

 
ku kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou  

„Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
kúpu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 2/6 na pozemku v k. ú. Trnava, parcela registra 
KN C č. 10585/12, orná pôda o výmere 23 m2, zapísanom na LV 13519, od Tibora Kxxxxxx, 
rod. Kxxxxxx, nar. xxxxxx, bytom Jána Hlubíka xxxxxx, 917 01 Trnava, do majetku Mesta 
Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, za dohodnutú jednotkovú cenu 6,- eur 
/m2 zastavaného pozemku, t. j. celkom 46,- eur. 
 
Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
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do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci.   
  
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
 
OM 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy  
Termín: do 30.11.2020 
 
OP   
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.03.2021 
 
 

510 
uznesenie 

 
k súhlasu na výkon práva poľovníctva na pozemkoch v k. ú. Trnava                               

vo vlastníctve mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
Ukončenie zmluvy o výkone práva poľovníctva cčz 27/2010 ku dňu účinnosti novej zmluvy, 
ktorá bude uzavretá v zmysle tohto uznesenia. 
  
2. Súhlasí  
s výkonom práva poľovníctva na poľovných pozemkoch v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta 
Trnava v súlade so zákonom č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov pre Poľovnícke združenie Parná Trnava, Biely Kostol na dobu určitú 10 rokov od 
účinnosti zmluvy za odplatu vo výške 1,-euro/ha/rok, na nasledovných pozemkoch: 
 
a) lokalita Kočišské  
pozemky parc. reg. E č. zapísané na LV č. 5000: 
2008/3 - orná pôda, výmera          89 m², 

2009/1 - orná pôda, výmera      1814 m², 

2009/3 - orná pôda, výmera      2309 m², 

2010/2 - orná pôda, výmera      1179 m²,  

2012 -    orná pôda, výmera 18 1914 m², 

2013 -    orná pôda, výmera 21 5667 m², 

2014 -    orná pôda, výmera 20 3408 m², 
2015 -    orná pôda, výmera 11 1124 m², 
2016 -    orná pôda, výmera 11 3194 m², 
2017 -    orná pôda, výmera   5 8068 m²,  

2018 -    orná pôda, výmera 11 1661 m², 

2019 -    orná pôda, výmera 12 3006 m², 

2020 -    orná pôda, výmera      3277 m²,  

2021 -    orná pôda, výmera 22 9444 m², 

2022 -    orná pôda, výmera      1554 m²,  

2023 -    orná pôda,   výmera   2 6874 m²,  

2024 -    orná pôda,   výmera 11 2748 m²,  

2025 -    orná pôda,   výmera   9 1388 m², 
2026 -    orná pôda,   výmera   2 6499 m²,  

2030 -    orná pôda,   výmera 18 5033 m²,  

2031 -    orná pôda,   výmera 13 4552 m², 
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2032 -    orná pôda,   výmera 11 915 m²,  

2033/1 - orná pôda,   výmera    1042 m²,  

2033/101 -orná pôda, výmera       34 m², 

2035/1 - orná pôda,    výmera       20 m²,  

2036 -    orná pôda,    výmera     949 m²,  

2037 -   ostatné plochy, výmera  707 m², 

2039 -  ostatné plochy, výmera 3499 m²,  

2040 -  ostatné plochy, výmera 5591 m², 

2041 -  ostatné plochy, výmera 5127 m²,  

2042 -  ostatné plochy, výmera  2273 m², 

2043 -  ostatné plochy, výmera  3010 m², 

________________________________________________________ 
                 výmera celkom  186 8969 m² 
 
 
b) lokalita Medziháj  
pozemky parc. reg. C č. zapísané na LV č. 5000: 
10790/1 - orná pôda, výmera   72 0616 m², 

10807/1 - orná pôda, výmera   24 5916 m², 

10807/2 - ostatné plochy, výmera 1302 m², 

10808    - orná pôda,    výmera 67 1709 m²,  

10810/1 - orná pôda     výmera 43 0696 m², 

10810/3 - orná pôda,    výmera      1293 m², 
10812/1 - orná pôda,    výmera 41 3286 m², 
10814/2 - orná pôda,    výmera        330 m²,  

10797/14 - ostatné plochy, výmera    10 m², 

10861 -     orná pôda,   výmera  75 4718 m², 

10863/4  - orná pôda,    výmera 60 6050 m²,  

10873/2 - orná pôda,     výmera   4 2271 m², 

10880/2 - ostatné plochy, výmera     473 m², 

10884    - orná pôda,        výmera   8407 m², 
10885    - orná pôda,       výmera  1 5463 m², 
10787/7 - ostatné plochy, výmera    2265 m², 

10790/10 - orná pôda,     výmera 30 1733 m², 

10810/4   - orná pôda,     výmera 21 3821 m², 

10812/2   - orná pôda,     výmera        383 m², 
10812/3   - orná pôda,     výmera      1910 m², 
10812/6   -  orná pôda,    výmera 19 3078 m²,  

10814/1   -  orná pôda,     výmera  9 6028 m², 

10841/2   -  orná pôda,     výmera           4 m²,  

_______________________________________________________________ 
                        výmera celkom 472 1762 m²  
 
c) lokalita Farský mlyn  
 
10769/7  -  orná pôda,  výmera    4 1827 m², 

10769/10 - orná pôda,  výmera  71 3991 m²,  

10773/5 -  orná pôda,   výmera    2 2503 m², 
10783/2 -  orná pôda   výmera     1 5784 m²,  

10794/3 -    orná pôda   výmera       6381 m², 

________________________________________________________ 
                         výmera celkom 80 0486 m² 
 
Celková výmera odsekov a) + b) + c) je   739 1217 m² t. j. 739,12 ha. 
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Užívanie pozemkov v poľovnom revíri sa schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Poľovnícke združenie Parná 
Trnava – Biely Kostol má súhlas s užívaním pozemkov na výkon práva poľovníctva 
nadpolovičnej väčšiny vlastníkov pozemkov v poľovnom revíre. 
 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o výkone práva poľovníctva a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.01.2021 
 
 

511 
uznesenie 

 
k súhlasu na výkon práva poľovníctva na pozemkoch v k. ú. Trnava a k. ú. Modranka 

vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí  
s výkonom práva poľovníctva na pozemkoch v k. ú. Trnava a v k. ú. Modranka vo vlastníctve 
mesta Trnava v súlade so zákonom č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov pre Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Modranka, Trnava 
- Modranka,  za odplatu vo výške 1,-euro/ha/rok na dobu určitú 10 rokov od účinnosti zmluvy 
na nasledovných pozemkoch: 
 
a) v k. ú. Trnava  
zapísané na LVč. 5000  
parc. reg C číslo: 
9085/49 - vodná plocha s výmerou   7 m²,  
9085/60 - vodná plocha s výmerou 22 m²,  
10102/2 - orná pôda  s výmerou    441 m², 

10102/3 - orná pôda s výmerou   4032 m², 

10102/326 - orná pôda  s výmerou  14 m², 

10102/328 - orná pôda s výmerou   12 m², 

10103/11 - vodná plocha s výmerou 22 m²,  
10103/16 - vodná plocha s výmerou 150 m²,  
10103/17 - vodná plocha s výmerou 450 m²,  
10103/20 - vodná plocha s výmerou   83 m²,  
10103/21 - vodná plocha s výmerou   25 m²,  
10103/24 - vodná plocha s výmerou   44 m²,  
10548/3 - orná pôda s výmerou  1008 m², 

10548/10 - orná pôda s výmerou  162 m², 

10548/11 - orná pôda s výmerou 2542 m²,  

 
parc. reg E číslo: 
1108 - orná pôda s výmerou             654 m², 
1125/2 - orná pôda s výmerou            71 m², 
1155/4 - ostatná plocha s výmerou 3837 m², 
 
zapísané na LV č. 13215 

parc. reg E č. 1121/1 - orná pôda s výmerou 480 m², podiel 395766/423360,  

 
zapísané na LV č. 1705 
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parc. reg E č. 1121/3 - orná pôda s výmerou 758 m², podiel 3/192,  

 
zapísané na LV č. 13263 
parc. reg C číslo: 
9085/54 - vodná plocha s výmerou 45 m²,  
9085/55 - vodná plocha s výmerou 59 m²,  
10102/333 - orná pôda s výmerou   15 m², 

 
zapísané na LV č. 13147 
parc. reg C číslo: 
10103/13 - vodná plocha s výmerou 94 m², podiel 16/20 t. j. 75,2 m²,  
 
 
b) v k. ú. Modranka  
zapísané na LV č. 1300  
parc. reg C číslo: 
2035/32 - ostatná plocha s výmerou  2476 m², 
2043/74 - ostatná plocha s  výmerou  1835 m², 

2043/82 - ostatná plocha s  výmerou      29 m², 

2043/83 - ostatná plocha s  výmerou    113 m²,  

2043/94 - ostatná plocha s  výmerou     434 m², 

2043/95 - ostatná plocha s  výmerou      90 m²,  

2043/96 - ostatná plocha s výmerou       58 m², 

2043/97  ostatná plocha s  výmerou       10 m²,  

2043/98 - ostatná plocha s  výmerou      11 m², 

2043/99 - ostatná plocha s  výmerou        9 m²,  

2043/100 - ostatná plocha s výmerou      29 m², 

2043/102  ostatná plocha s  výmerou       80 m²,  

2043/103 - ostatná plocha s výmerou     111 m², 

2043/106  orná pôda s výmerou               37 m²,  

2043/119 - orná pôda s výmerou              50 m², 

2043/120 - orná pôda s  výmerou             41 m²,  

2043/171 - ostatná plocha s výmerou     624 m²,  

2043/225 - ostatná plocha s výmerou       23 m², 

2043/226 - ostatná plocha s výmerou     115 m²,  

2043/236 - ostatná plocha s výmerou       31 m², 

2043/238 - ostatná plocha s  výmerou    187 m²,  

 

parc. reg E číslo: 
1181/7 - orná pôda s výmerou   83 m², časť s výmerou    7 m², 
1181/8 - orná pôda s výmerou 171 m², časť s výmerou  44m², 
1181/9 - orná pôda s výmerou 442 m², časť s výmerou 103 m², 
1182/1 - orná pôda s výmerou 345 m², časť s výmerou 275 m², 
2269    - orná pôda s výmerou 555 m², časť s výmerou 193 m², 
 
Zapísané na LV č. 1522  
parc. reg E č. 1962/6 orná pôda  s výmerou  13972 m², podiel 42/180 t.j. 3260,13 m², 
 
Zapísané na LV č. 1952  
parc. reg C č. 2043/101 ostatná plocha  s výmerou  24 m², podiel 3/4 t.j. 18 m², 
                                                                           
Celková výmera pozemkov je 24425,88 m² t. j. 2,44 ha. 
Celková odplata je 2,44 eura/rok. 
 
Užívanie pozemkov v poľovnom revíri sa schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov z 
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dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Poľovnícke združenie Modranka 
má súhlas s užívaním pozemkov na výkon práva poľovníctva nadpolovičnej väčšiny 
vlastníkov pozemkov v poľovnom revíre. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o výkone práva poľovníctva na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava v k. 
ú. Trnava a k. ú. Modranka a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 12. 2020 
 
 

512 
uznesenie 

 
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov  

v rámci „IBV Pekné pole VII – Trnava“ 
(IESM, s.r.o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
kúpu pozemkov v  k. ú. Trnava, za účelom vytvorenia územnej rezervy na rozšírenie J. 
Hlubíka v rozsahu stavby „ IBV Pekné pole VII – Trnava“: 
 
- parcela registra KN C č. 4022/91,   orná pôda o výmere  209 m2,  
- parcela registra KN C č. 4022/92,   orná pôda o výmere    26 m2,  
- parcela registra KN C č. 4022/160, orná pôda o výmere    57 m2,  
 
zapísaných na LV 12235, od spoločnosti IESM, s. r. o. so sídlom Herdovo námestie 1,  917 
01 Trnava, IČO: 44 241 348, do majetku Mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 
00 313 114, za dohodnutú jednotkovú cenu 1,- euro za každú parcelu, t. j. celkom 3,- eurá. 
 
Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy  
Termín: do 30.11.2020 
 
OP   
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.01.2021 
 
 
 

513 
uznesenie 

 
k prevodu nájmu pozemkov pod poľnými hnojiskami v lokalite Mníšske a Kočišské 

(SEMAT, a.s., Kočišské-Trnava, s.r.o., Greenium, a.s.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1.  Schvaľuje 
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ukončenie nájmu pozemkov pod poľnými hnojiskami a manipulačným priestorom v k.ú. 
Trnava, v lokalite Mníšske parc. reg. C č. 10682/15 o výmere 5415 m2 a parc. reg. C č. 
10682/16 o výmere  3002 m2 a v lokalite Kočišské parc. reg. C č. 10540/2 o výmere 2832 m2 
a parc. reg. C č. 10540/3 o výmere 2814 m2, spolu o výmere 14 063 m2 so spoločnosťou 
SEMAT, a. s. IČO: 34 120 076, Farárske 6922, 917 01 Trnava ku dňu 2. 8. 2020. 
 
2. Schvaľuje 
a) priamy prenájom pozemkov pod poľnými hnojiskami nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava, 
v lokalite Mníšske na pozemkoch parc. reg. C č. 10682/15 o výmere 5415 m2 a parc. reg. C č. 
10682/16 o výmere 3002 m2, spolu o výmere 8417 m2, t.j. 0,8417 ha, spoločnosti Greenium, 
a.s. IČO: 50 960 911, Karpatské námestie 10/A, 931 06 Bratislava, za účelom využívania 
poľných hnojísk pre ekologické uskladnenie maštaľného hnoja, vrátane manipulačného 
priestoru, na dobu určitú, t.j. od 3. 8. 2020 do 31. 12. 2037, za cenu 350 eur/ha/rok, t.j. 294,60 
eur/rok, 
 
b) priamy prenájom pozemkov pod poľnými hnojiskami nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava, 
v lokalite Kočišské na pozemkoch parc. reg. C č. 10540/2 o výmere 2832 m2 a parc. reg. C č. 
10540/3 o výmere 2814 m2, spolu o výmere 5646 m2, t. j. 0,5646 ha spoločnosti Kočišské - 
Trnava, s.r.o. IČO: 51 052 318, Hospodárska 447/2, 919 05 Špačince, za účelom využívania 
poľných hnojísk pre ekologické uskladnenie maštaľného hnoja, vrátane manipulačného 
priestoru, na dobu určitú, t .j. od 3. 8. 2020 do 31. 12. 2037, za cenu 350,- eur/ha/rok, t. j. 
197,61 eura/rok, 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spočívajúci, v tom, že nájomca s ktorým bola uzatvorená nájomná zmluva, predal stavby 
hnojísk vyššie uvedeným spoločnostiam a mesto Trnava im pozemky, na ktorých sú 
umiestnené poľné hnojiská a manipulačné priestory bude prenajímať, nakoľko pre mesto 
Trnava nemajú toho času iné využitie. 
 
4.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie nájomných zmlúv 
Termín: do 30.11.2020 
 
b)  pripraviť nájomnú zmluvy v zmysle bodu 2 a) tohto uznesenia a predložiť na podpis   
primátorovi mesta 
Termín: do 28.2.2021 
 
b)  pripraviť nájomnú zmluvy v zmysle bodu 2 b) tohto uznesenia a predložiť na podpis   
primátorovi mesta 
Termín: do 28.2.2021 
 
 

514 
uznesenie 

 
k správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 3. 9. 2020 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 3. 9. 2020 prerokované na 
zasadnutí majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do Mestského 
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zastupiteľstva mesta Trnava resp. Mestskej rady mesta Trnava – zaujala nesúhlasné 
stanovisko. 
 
 
 

515 
uznesenie 

 
k úprave výšky nájomného za prenájom pozemku pod predajným stánkom 

na Ulici Limbová  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava  po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti 
s ochorením COVID – 19 a s tým súvisiacim uzatvorením alebo obmedzením prevádzok                  
na dobu dvoch  mesiacov od 1. apríla  2020 do 31. mája 2020 nájomné vo výške                                      
1,00 euro/mesiac,   
za prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, v k. ú. Trnava, časť parcely  reg. „C“ 
č.  8399/67 pod predajným stánkom evid. č. 11, č. st. 188, využívaným na  maloobchodný 
predaj a výrobu zmrzliny a doplnkového sortimentu potravinárskeho charakteru 
v spotrebiteľskom balení na Ulici Limbová v Trnave, vo výmere  20,66 m2  Jurajovi Černému, 
bytom Hlohovec, Hurbanova 652/66,  obchodné meno NAJ TAXI s. r. o., IČO: 52 195 848  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť  dodatok k nájomnej  zmluve  v zmysle bodu 1  uznesenia a  predložiť primátorovi 
mesta  na podpis   
Termín: do 30.11.2020 
 
 
 

516 
uznesenie 

 
k úprave výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte 

na Ulici Trhová 3  
(Soňa Korčeková – ASO VENDING) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava  po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti 
s ochorením COVID – 19 a s tým súvisiacim uzatvorením alebo obmedzením prevádzok 
odpustenie nájomného za obdobie od  16. marca 2020 do 31. mája 2020 vo výške                         
23,38  eura,  za prenájom časti nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 189,                         
na pozemku parc. č. reg. „C“ 667 v k. ú. Trnava, na Ulici Trhová 3 v Trnave, na prízemí,                 
vo výmere 1 m2, nájomcovi Soni  Korčekovej – ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 
IČO 32 016 247, ktoré sú užívané za účelom umiestnenia a prevádzkovania predajného 
automatu na horúce nápoje  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť  dodatok k  zmluve  o nájme nebytových priestorov zmysle bodu 1  uznesenia  
a  predložiť primátorovi mesta  na podpis   



16 

 

Termín: do 20.12.2020 
 
 

517 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku v k. ú. Modranka  

na vybudovanie vjazdu k rodinnému domu 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava  zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. 
Modranka parc. č. 300- zastavaná plocha s výmerou 324 m2 na vybudovanie vjazdu do 
rodinného domu, ktorý bude umiestnený na pozemkoch parc. č. 277, 276/1, 279/2, zapísaných 
na LV č. 96 vo vlastníctve Stanislavy Šxxxxx rod. Šxxxxxx, nar. xxxx, bytom Hlboká xx, Trnava 
v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou stavebným úradom  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Zaslať uznesenie stavebníkovi - Stanislave Ščasnej, Trnava 
Termín: do 30.11.2020 
 
 
 

518 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie vecných bremien pre uloženie rozvodov 

a výstavbu trafostanice v k. ú. Zeleneč 
(Západoslovenská energetika, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v k. ú. Zeleneč vo vlastníctve mesta Trnava parc. reg. C č. 2210/24 
a parc. reg. C č. 2210/8, zapísaných na LV č. 1233, pre uloženie rozvodov a umiestnenie 
trafostanice, podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, pre spoločnosť 
Západoslovenská energetika a.s., IČO: 35823551, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, ako 
stavebníka stavby, za splnenia podmienok vznesených v stavebnom konaní predmetnej 
stavby a za dodržania podmienok určených Odborom územného rozvoja a koncepcií MsÚ, 
s tým že k samotnej výstavbe príde až po zbere úrody a po dohode s PD Zeleneč. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemkov v k.ú. 
Zeleneč, parc. reg. C č. 2210/24 a parc. reg. C č. 2210/8 vo vlastníctve mesta Trnava, 
zapísaných na LV 1233, prípadne na iných častiach pozemkov, určených geometrickým 
plánom na vyznačenie vecného bremena po umiestnení rozvodov elektriky pre stavbu 
„Trafostanica“ v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti 
Západoslovenská energetika a.s., IČO: 35823551, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava ako vlastníka nehnuteľností strpieť na svojich 
pozemkoch umiestnenie elektrických rozvodov a s tým súvisiacich užívateľských práv, za 
jednorazovú odplatu vo výške 540,64 eur. Správny poplatok spojený s vkladom vecného 
bremena do katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 
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3. Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku v k.ú. 
Zeleneč, parc. reg. C č. 2210/8 o výmere cca 30 - 35 m2 vo vlastníctve mesta Trnava, 
zapísaného na LV 1233, prípadne na iných častiach pozemkov, určených geometrickým 
plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní stavby „Trafostanica“ v zmysle 
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti Západoslovenská 
energetika a.s., IČO: 35823551, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Trnava ako vlastníka nehnuteľností strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie 
trafostanice a s tým súvisiacich užívateľských práv, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým 
posudkom. Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností 
hradí oprávnený z vecného bremena. 
 
4. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvami o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien  
Termín: do 30.11.2020 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  v zmysle ods. 2 tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 28.2.2021 
 
c) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 60 dní po predložení porealizačného geometrického plánu a po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
 
d) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle ods. 3 tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 28.2.2021 
 
e) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 60 dní po predložení porealizačného geometrického plánu a znaleckého posudku 
a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
 
 
 

519 
uznesenie 

 
k prenájmu pozemku na Ulici Hospodárskej č. 63 v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava parcela reg. „C“ č. 2514/1, 
druh pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“ o celkovej výmere 198 m2 zapísaný na LV č. 
11228 za účelom zriadenia záhradky pre výsadbu kvetov a kríkov a umiestnenie drobnej 
stavby, ktorá nebude pevne ukotvená v zemi 
 
2. Schvaľuje  
priamy prenájom časti pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava parcela reg. „C“ č. 
2514/1, druh pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“ o celkovej výmere 198 m2 
(predpokladaný záber cca 22 m2)  zapísaný na LV č. 11228 za účelom zriadenia záhradky pre 
výsadbu kvetov a kríkov a umiestnenia drobnej stavby, ktorá nebude pevne ukotvená v zemi, 
za cenu 1,- euro/22 m2/rok. 
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Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9, písm. c)  ako prípad hodný osobitného 
zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že časť pozemku parcela registra „C“ č. 
2514/1 je ťažko prístupná zo strany sídliska od Ulice Kalinčiakovej, prístup je možný zo strany 
Cukrovarskej vilky a žiadateľka ho skultivuje zriadením záhradky pre výsadbu kvetov a kríkov 
a umiestnenie drobnej stavby, ktorá nebude pevne ukotvená v zemi 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie nájomnej zmluvy  
Termín: 31.12.2020 
 
b) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta  
Termín: 28.02.2021 
 
 
 

520 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu 

„Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

realizácie projektu „Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii“, realizovaného v rámci výzvy 
IROP-PO1-SC122-2020-59, 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) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného nenávratného 
finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 16 589,32 
eur; 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
Termín: do 05.11.2020 
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521 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu 

„Cestička pre cyklistov a chodník ul. Piešťanská“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

realizácie projektu „Cestička pre cyklistov a chodník ul. Piešťanská“, realizovaného v 
rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59, 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) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného nenávratného 
finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 29 745,09 
eur; 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
Termín: do 05.11.2020 
 
 
 

522 
uznesenie 

 
K návrhu na poskytnutie finančných dotácií na rok 2020 

z rozpočtu mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
poskytnutie finančných dotácií na rok 2020 z rozpočtu mesta Trnava pre žiadateľov vo výške: 

č. Žiadateľ Názov projektu 
výška 

dotácie  
v eur 

1 
Karate klub Slovšport Trnava, 
o.z. 

39. ročník Vianočného turnaja a M-
Slovenska kadetov, dorastencov a 
juniorov v karate 

2 000    

2 Futbalový klub Lokomotíva 
Medzinárodný halový futbalový turnaj o 
pohár prezidenta mesta Zabrze 

700    

3 
Atletický klub AŠK Slávia 
Trnava 

Majstrovstvá Slovenska v atletike mužov 
a žien 2020 

0 

4 
Folklórny súbor Trnafčan 
Trnava 

Propagácia slovenského folklóru v 
zahraničí 

0    
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5 
Basketbalový klub AŠK Slávia 
Trnava 

Zabezpečenie finálových turnajov 
Majstrovstiev Slovenska basketbalových 
družstiev žiačok 

0    

6 
DOMKA - Združenie 
saleziánskej mládeže, stredisko 
Trnava 

Mladí - budúcnosť Kopánky 5 000    

7 
Slovenský skauting, 2. zbor 
Dlhých mačiek Trnava 

Celoročná skautská činnosť 3 000    

8 Hokejový klub Trnava Memoriál Karola Holoviča 800    

9 Baseballový klub Angels Trnava ME kadetov v Trnave 0    

10 Trnavský komorný orchester Hudba na radnici v Trnave 1 000    

11 Volejbalový oddiel Hit Trnava Turnaj o pohár primátora Mesta Trnava 500    

12 SK Trnava Panthers 
Women´s European Premiere Cup / 
Women´s European Cup 

0    

13 
Mužský Basketbalový Klub AŠK 
Slávia Trnava 

Medzinárodný turnaj U18 CEYBL 3 000    

14 Plavecký klub STU Trnava 
Organizovanie medzinárodných 
plaveckých pretekov "Veľká cena Trnavy 
2020" 

1 200    

15 
HBC Trnava (Handball Klub 
Trnava) 

Memoriál Mariána Hirnera  600    

16 SPARTAKOVSKÉ ŽENY Inklúzia dievčat do futbalu 3 000    

17 SPARTAKOVSKÉ ŽENY Trnava Summer Cup 2020 WU15 400    

18 Futbalový oddiel ŠK Modranka 
Oslavy 100. výročia organizovaného 
futbalu v Modranke 

1 000    

  SPOLU    22 200    

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných dotácií v zmysle VZN č. 482, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava na podpis primátorovi mesta Trnava 
Termín: priebežne 
 
 
 

523 
uznesenie 

 
k informácii o výsledku kontroly opatrení na zníženie administratívnej záťaže občanov 
pri výkone úradnej agendy samosprávy vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR 

v termíne od 04.02.2020 do 30.06.2020 a o prijatých opatreniach na odstránenie 
zistených nedostatkov a príčin ich vzniku 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Výsledok kontroly opatrení na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej 
agendy samosprávy vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v termíne od 04.02.2020 
do 30.06.2020 a  prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. 
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524 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o výsledkoch ukončených 

a stave rozpracovaných kontrol od 16.9.2020 do 20.10.2020 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 16.9.2020 
do 20.10.2020. 
 
 

525 
uznesenie 

 
k návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

k termínu konania MZ 3.11.2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ 
v intervale od 10.9.2020 do 14.10.2020 

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

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 571/2017 

Názov uznesenia 
 

Navrhovaná zmena: 

Ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 
2016 - 2020 
Pôvodný text bodu 2.c) predkladať Informatívne hodnotiace správy 
o priebežnom plnení KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 
vypracované monitorovacou skupinou na zasadnutia MZ mesta 
Trnava  

 každoročne do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok  
zmeniť na: 

 ...každoročne do 30. septembra za predchádzajúci kalendárny rok 
 
a2) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 382/2020 
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku za účelom povolenia vjazdu, 

umiestnenia podzemnej požiadnej nádrže a vybudovanie 
plnozapustených kontajnerov v rámci stavby „Trnava – 
polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná“ (Renntax, 
a.s.) 

Navrhovaná zmena: Doterajšie znenie bodu 2. /Schvaľuje/ sa vypúšťa v plnom rozsahu 
a nahrádza novým, v nasledujúcom znení: 
2. Schvaľuje 
a)  zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného 

bremena s právom prechodu a prejazdu na časti pozemku 
parcela registra „C“ č. 269, druh pozemku „záhrada“ o celkovej 
výmere 301 m2 (podľa geometrického plánu je záber 162 m2) 
zapísaný na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, za účelom 
vybudovania vjazdu/výjazdu do garáží umiestnených na 
vedľajšom pozemku vo vlastníctve žiadateľa, podľa 
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geometrického plánu č. 47/16/01 zo dňa 10.01.2019 
vyhotoveného Ing. Pavlom Mydlárom, úradne overeným 
Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom dňa 
17.01.2019 pod číslom G1-52/2019, za jednorazovú odplatu vo 
výške 6 049,08 eura (162 m2 x 37,34 eura/m2 = 6 049,08 eura) 
stanovenú znaleckým posudkom, zriadenie odplatného časovo 
neobmedzeného vecného bremena bude formou zmluvy 
o zriadení vecného bremena 
 

b)  zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného 
bremena na časti pozemku parcela registra „C“ č. 269, druh 
pozemku „záhrada“ o celkovej výmere 301 m2 (predpokladaný 
záber cca 22 m2) zapísaný na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta 
Trnava, za účelom osadenia podzemnej požiarnej nádrže za 
jednorazovú odplatu vo výške 821,48 eura (22 m2 x 37,34 
eura/m2 = 821,48 eura) stanovenú znaleckým posudkom, 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena 
bude formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena 

 
c) výpožičku časti pozemku parcela registra „C“ č. 269, druh 

pozemku „záhrada“ o celkovej výmere 301 m2 (predpokladaný 
záber cca 15 m2) zapísaný na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta 
Trnava, za účelom vybudovania plnozapustených kontajnerov, 
čas výpožičky začne plynúť  odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia do termínu odovzdania 
plnozapustených kontajnerov do majetku mesta,  zriadenie 
výpožičky bude formou zmluvy o budúcej zmluve o výpožičke 

 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, sa schvaľuje výpožička ako forma bezodplatného 
prenájmu majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) ako 
prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. 
Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť 
RENNTAX, a.s. Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO: 
44 032 129, kontajnery vybuduje na vlastné náklady a po 
skolaudovaní stavby ich odovzdá do majetku Mesta Trnava. 

 
d) prijatie daru – vybudovaných a skolaudovaných plnozapustených 

kontajnerov  podľa písm c) tohto uznesenia do majetku mesta 
formou darovacej zmluvy 

 
 
a3) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 97/2019, v znení 270/2019, 312/2019 
Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod cyklochodníkom 

Zelenečská – Hraničná (Slovenský pozemkový fond) 
Navrhovaná zmena: V  schvaľovacej časti uznesenia:  

Nahradiť text v bode 2. schvaľovacej časti: 
...”spolu za výmeru 659,5 m2 za cenu 5394,71 eura”...nahradiť 
textom...”spolu za výmeru 433,5 m2 za cenu 3546,03 eura”... 
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a4) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 387/2020 v znení 454/2020 a v znení 497/2020  

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre stavbu „Cestička 
pre cyklistov a chodník na ul. Piešťanská“   

Navrhovaná zmena: V bode 1, písm. b) sa:  
ruší text: 
„spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na svojich 
pozemkoch umiestnenie stavby „Cestička pre cyklistov a chodník na 
ulici Piešťanská“ (vrátane stožiarov a  káblového vedenia verejného 
osvetlenia) a s tým súvisiacich užívateľských práv“ 
a nahrádza sa novým textom: 
„spočívajúceho v povinnosti každodobého vlastníka zaťaženého 
pozemku strpieť vybudovanie a užívanie stavby „Cestička pre 
cyklistov a chodník na ulici Piešťanská“ (vrátane stožiarov 
a káblového vedenia verejného osvetlenia) a strpieť uskutočňovanie 
jeho údržby, opráv, správy, kontroly, revízií, rekonštrukcií a právo 
vstupu pešo na zaťaženom pozemku za účelom výkonu uvedených 
činností“  
a 
V bode 1, písm. a) a písm. c) sa: 
za textom: 
„geometrickým plánom č. 63/2020 zo dňa 16.04.2020“ 
dopĺňa nový text: „úradne overeným Okresným úradom Trnava - 
katastrálnym odborom dňa 30.04.2020 pod číslom G1-573/2020“ 
a  
 V bode 1, písm. b), písm. d), písm. e) a písm. f) sa: 
za textom: 
„geometrickým plánom č. 62/2020 zo dňa 17.06.2020“ 
dopĺňa nový text: „úradne overeným Okresným úradom Trnava - 
katastrálnym odborom dňa 26.06.2020 pod číslom G1-851/2020“ 

 
a5) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 284/2019 v znení MZ č. 454/2020 
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu „Transformačná stanica, 

Bottova ulica Trnava“ /Západoslovenská distribučná, a. s./ 
Navrhovaná zmena: V súhlasnej časti 1 uznesenia sa za text „zapísaných na LV č. 5000“ 

dopĺňa text „a parc. reg E č. 1906/2, vo vlastníctve mesta Trnava, 
zapísaného na LV 11228“ 
V schvaľovacej časti 2 uznesenia sa za text „zapísaných na LV č. 
5000“ dopĺňa text „a parc. reg E č. 1906/2, vo vlastníctve mesta 
Trnava, zapísaného na LV 11228“ 

 
 
2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ č.: 
b1)     439/2020      do 31.12.2020   
b2)     258/2019      do 31.03.2021 
b3)     369/2020      do 30.11.2020 
b4)     291/2019      do 31.01.2021 
b5)     432/2020      do 31.12.2020 
b6)     510/2016      do 30.06.2021 
b7)     661/2017      do 30.06.2021 
b8)     662/2017      do 30.06.2021 
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b9)     941/2018      do 30.06.2021 
b10) 1011/2018      do 30.06.2021   
b11) 1027/2018      do 30.06.2021 
b12)   284/2019      do 30.06.2021  
b13)   306/2019      do 31.12.2020 
b14)   434/2020      do 31.03.2021 
b15)   197/2019      do 31.01.2021 
b16)   429/2020      do 31.03.2021 
b17)   163/2019      do 30.09.2021 
b18)   382/2020      do 31.12.2020 
b19)     97/2019      do 31.12.2020 
 
3. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 10.9.2020 do 14.10.2020. 
 
 
 

526 
uznesenie 

 
k návrhu na úpravu doby prevádzkovania exteriérových sedení 

a výšky nájomného počas tohto obdobia 
 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
 

1.1 z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR  v súvislosti s ochorením COVID-
19, a s tým súvisiacim uzatvorením alebo obmedzením prevádzok, s odkazom na čl. 
II. bod 1 a čl. XI. bod 1 Všeobecných podmienok a postupu umiestňovania, povoľovania 
a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava, 
osobitnú dobu nájmu pre účely zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení pri 
stálych prevádzkach od 16.11.2020 do 28.02.2021  

 
1.2 z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR  v súvislosti s ochorením COVID-

19, a s tým súvisiacim uzatvorením alebo obmedzením prevádzok, v zmysle bodu 1.1 
schvaľovacej časti tohto uznesenia a s odkazom na čl. X Všeobecných podmienok 
a postupu umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava, nájomné vo výške 1,-  euro za obdobie nájmu 
od 16.11.2020 do 28.02.2020 za prevádzkovanie exteriérových sedení 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť potrebné s tým súvisiace náležitosti, najmä upraviť vybraným nájomcom predpis 
nájomného za prevádzkovanie exteriérového sedenia; 
Termín: priebežne 
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527 

uznesenie 
 

k požiadavke 
Mgr. Rastislava Mráza, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
v súlade s ust. § 169 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení zaslať 

na Úrad pre verejné obstarávanie žiadosť o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred 

uzatvorením zmluvy v rámci postupu zadávania nadlimitnej zákazky s názvom „Mestská 

autobusová doprava“   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   JUDr. Peter  B r o č k a, LL.M. 
                                                                                                             primátor mesta 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Katarína Koncošová, PhD.                                                                        

prednostka MsÚ 
 
V Trnave 4.11.2020 
 


