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(722 - 759) 
 

U Z N E S E N I A  
 

zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 
2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 21. septembra 2021 v konferenčnej miestnosti 
trnavskej radnice 

 
 

722 
uznesenie 

 
k schváleniu programu 16. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 21.9.2021 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
program 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 21.9.2021             
v zmysle zverejneného návrhu programu rokovania a hlasovaním schválených zmien návrhu 
programu  
 

723 
uznesenie 

 
k Všeobecne  záväznému nariadenia č. 570, 

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, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568 a VZN č. 569 

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 10/2021 ÚPN mesta Trnava - Lokalita 
J,K,M,N,L,O,P,R,S: 

- Lokality J - Doplnenie regulatívov dopravy: 
Lokalita J1 - Uplatnenie a priemet priestorových úprav komunikácií a križovatiek 
mestskej cestnej siete 
Lokalita J2 - Okružná križovatka Študentská – Ul. Jána Bottu 
Lokalita J3 - Zohľadnenie a priemet ÚPN CMZ Trnava pri vymedzení, 
kategorizácii a zaradení dotknutých komunikácií do funkčných tried v zóne  
Cukrovar, doplnenie cyklotrasy 

-   Lokalita K – Doplnenie regulatívov riešenia statickej dopravy pre 
vymedzené kódy funkčného využitia C.01 a C.02 
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-  Lokalita L – Športové centrum na Lomonosovovej ul. / Ul. Jozef Gregora 
Tajovského 

-   Lokalita M – Pivovar s reštauráciou a ubytovaním na Staničnej ul. 
- Lokalita N – Športovo-rekreačný areál Pumptrack na Ul. Ludvika van 

Beethovena 
- Lokalita O – Garážovací dom Na hlinách 
- Lokality P – Doplnenie funkčných kódov pôv. parkovej a lesoparkovej 

zelene s čiastočnou úpravou ich vymedzenia 
Lokalita P1 – Doplnenie funkčného kódu a rozšírenie vymedzenia lokality 
verejnej zelene Štrky 
Lokalita P2 – Doplnenie funkčného kódu, úprava trasy komunikácie a rozšírenie 
vymedzenej zelene v časti Rybník 
Lokalita P3 – Doplnenie funkčného kódu vymedzenej verejnej zelene v časti 
Výhybňa 

- Lokalita R – Mestotvorná polyfunkcia Orolská záhrada 
- Lokalita S – doplnenie regulatívov blokov verejnej parkovej zelene na 

severnej strane Kamennej cesty  
(v materiáli) 
b)  stanovisko Okresného  úradu  Trnava,  odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle 

§ 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a) Zmenu Územného  plánu (ÚPN) mesta Trnava Zmena  10/2021 – Lokalita 

J,K,L,N,L,O,P,R,S 
b)  VZN č. 570, 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, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568 a VZN č. 569 o 
Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre 
ďalší rozvoj mesta Trnava 

 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: 23.9.2021 
b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmenu 10/2021 -  Lokalitu 
J,K,N,L,O,P,R,S a VZN č. 570 
Termín: priebežne 
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 10/2021 -  Lokalita 
J,K,N,L,O,P,R,S a VZN č.  570 na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej 
politiky a stavebnom úrade 
Termín: do 20.12.2021 
 
 

- 
uznesenie 

 
ku schváleniu výpožičky časti pozemku – Cintorín na Kamennej ceste č. 1 –              

naše mesTTo Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neschválilo 
hlasovaním uznesenie k výpožičke časti pozemku na Cintoríne na Kamennej ceste č. 1 pre 
žiadateľa  
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724 

uznesenie 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 571, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na území mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Schvaľuje 
VZN č. 571, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na území mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta 
Termín: 6.10.2021 

 
 

725 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 572, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov na školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
VZN č. 572, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov na 
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta 
Termín: 24.9.2021 
 
 

726 
uznesenie 

 
k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021,  

vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnavy za 1. polrok 2021 a monitorovaciu správu 

za 1. polrok 2021 
 

b) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 2. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 
2021, vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacej správe za 1. polrok 
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2. Schvaľuje 
a) 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021 

 
b) zmeny použitia rezervného fondu na financovanie bežných a kapitálových výdavkov 

nasledovne: 
    v eurách 

miestna komunikácia Priemyselná - realizácia (KV) 0 

dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná (KV) 20 000 

rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov 
Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia (KV) 44 888 

dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii (KV) 44 553 

chodník Seredská ulica č. 158-176 - projektová dokumentácia (KV) 200 

chodník Seredská ulica č. 158-176 (KV) 59 568 

spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri 
Trnávke - realizácia verejného osvetlenia (KV) 134 850 

odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste - realizácia (KV) 132 500 

vybudovanie autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou 
(KV) 10 000 

nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov (KV) 80 000 

vybudovanie cyklotrasy Spartakovská ulica v meste Trnava (KV) 142 147 

Inteligentné riadenia dopravy – Smart (KV) 63 440 

humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia (KV) 160 000 

Ulica Tehelná - projektová dokumentácia (KV) 50 000 

bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska 
(KV) 37 000 

parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia (KV) 67 375 

park Pri kalvárii - prezentácia archeologických nálezov - projektová 
dokumentácia (KV) 90 190 

Krajina - Mokraď Zeleneč - projektová dokumentácia (KV) 70 000 

Nízkouhlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky v meste Trnava (KV) 0 

polopodzemné kontajnery (KV) 720 000 

verejné osvetlenie Farárske (KV) 10 000 

Nákup komunálneho vozidla na umývanie a čistenie plôch a komunikácií 
v meste Trnava pre zabezpečenie čistoty ovzdušia (KV) 0 

rekonštrukcia objektu Prachárne - projektová dokumentácia (KV) 55 400 

Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku (KV) 1 550 000 

skenovacie vozidlo pre reguláciu parkovania (KV) 100 000 

úhrada služieb vo verejnom záujme (BV) 712 887 

 
c) finančný dar vo výške 25 000 eur pre Mesto Břeclav na účet verejnej zbierky vyhlásenej 

na účely poskytnutia pomoci pri odstraňovaní následkov prírodnej katastrofy v Břeclavsku 
 
d) finančnú spoluúčasť (transfer) Mesta Trnava v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov vo výške 20 000 eur pre cirkevnú organizáciu Saleziáni don 
Bosca –Slovenská provincia, stredisko Trnava za účelom obnovy a rekonštrukcie 
saleziánskeho diela na Kopánke 

 
e) zmenu použitia fondu opráv a údržby bytových budov vo výške 85 555 eur nasledovne: 
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- Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava vo výške 8 202 eur 
- STEFE Trnava, s.r.o. vo výške 77 353 eur 

 
f) 2. aktualizáciu rozpočtu príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava 

- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava 
- Mestských služieb mesta Trnava 
- Správy majetku mesta Trnava, p. o. 
- Zaži v Trnave - Mestského kultúrneho strediska 
- Základnej umeleckej školy M. Schneidra-Trnavského, Trnava 
- Zariadenia pre seniorov v Trnave 

 
 

727 
uznesenie 

 
k zmene predmetu nájmu v objekte Priemyselný park Trnava  

- OTIS Výťahy, s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a)       ukončenie nájmu časti nebytových priestorov vo výmere 63,50 m2 (sklad) v objekte 
TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici v Trnave, na pozemku parcely registra „C“ 
č. 6511/46 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 530 m2 v katastrálnom území Trnava, 
obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000, označených ako stavba 
bez súpisného čísla – SKLAD. BOXY, ukončenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 
113,20 m2 (kancelárie v objekte TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici v Trnave, 
na pozemku parcely registra „C“ č. 6511/96 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 705 m2 
v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 
13598, označených ako stavba so súpisným číslom 8411 – Pavilón sofistikovanej výroby 
a ukončenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 49,13 m2 (spoločné priestory)  v objekte 
TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici v Trnave, na pozemku parcely registra „C“ 
č. 6511/96 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 705 m2 v katastrálnom území Trnava, 
obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 13598, označených ako stavba 
so súpisným číslom 8411 – Pavilón sofistikovanej výroby nájomcovi OTIS Výťahy, s.r.o., so 
sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 35683929, 
zastúpený Ing. Jánom Hriňom, konateľom, Alešom Korotvičkom, konateľom a Ladislavom 
Olšavským, konateľom ku dňu 30.09.2021, 
 
b) rozšírenie nájmu formou priameho prenájmu v zmysle Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov zo dňa 29.03.2019 (centrálne číslo zmluvy: 90/2019) o časť nebytových priestorov 
vo výmere 64,90 m2 (administratívne priestory) v objekte TTIP – Trnava Industrial Park na 
Priemyselnej ulici v Trnave, na pozemku parcely registra „C“ č. 6511/96 – zastavaná plocha a 
nádvorie s výmerou 705 m2 v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 13598, označených ako stavba so súpisným číslom 8411 – 
Pavilón sofistikovanej výroby nájomcovi OTIS Výťahy, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 
04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 35683929, zastúpený Ing. Jánom Hriňom, 
konateľom, Alešom Korotvičkom, konateľom a Ladislavom Olšavským, konateľom za účelom 
využívania ako kancelársky priestor na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia 
notárskej zápisnice najneskôr od 01.10.2021, za cenu 4 805,11 EUR/rok (z toho 
administratívne priestory vo výmere 64,90 m2 x 62,79 EUR/m2/rok, b) spoločné priestory vo 
výmere 34,88 m2 x 20,93 EUR/m2/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 (čl. 9, ods. 2) v spojitosti s Príkazom primátora č. 
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12/2021 k určovaniu výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 
mesta Trnava pre obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2022. 
 
c) rozšírenie nájmu formou priameho prenájmu v zmysle Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov zo dňa 29.03.2019 (centrálne číslo zmluvy: 90/2019) o časť nebytových priestorov 
vo výmere 60 m2 (garáž č. 2) v objekte TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici v 
Trnave, na pozemku parcely registra „C“ 6511/45 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
378 m2 v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 5000, označených ako stavba bez súpisného čísla – GARAZE nájomcovi OTIS 
Výťahy, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 
35683929, zastúpený Ing. Jánom Hriňom, konateľom, Alešom Korotvičkom, konateľom 
a Ladislavom Olšavským, konateľom, za účelom využívania ako garáže, na dobu neurčitú, 
s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice za cenu 2 826,00 EUR/rok (garáže vo 
výmere 60 m2 x 47,10 EUR/m2/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 (čl. 9, ods. 2) v spojitosti s Príkazom primátora č. 12/2021 k 
určovaniu výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava 
pre obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2022. 
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v zabezpečení efektívnej prevádzky areálu TTIP – 
Trnava Industrial Park, nakoľko v danom čase neprejavil záujem o vybrané priestory iný 
subjekt. 

 
2. Ukladá 
Správe majetku mesta Trnava, p.o. 
uzatvoriť dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia. 
Termín: 30.09.2021 
 

728 
uznesenie 

 
k zmene predmetu nájmu v objekte Priemyselný park Trnava                                             

– Formel D Slovakia    s. r. o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) ukončenie nájmu časti pozemkov vo výmere 225,00 m2 (parkovacie miesta) v objekte 

TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici v Trnave, na pozemkoch: a) parcely 
registra „C“ č. 6511/30 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 11435 m2, b) parcely 
registra „C“ č. 6511/251 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6403 m2 , c) parcely 
registra „C“ č. 6511/243 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1040 m2, v katastrálnom 
území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 13598 
nájomcovi Formel D Slovakia s. r. o., so sídlom Kutlíkova 17 852 50 Bratislava, IČO: 
44424744, zastúpený Tivadarom Maklárim, konateľom a Martinom Pekárom, konateľom ku 
dňu 30.09.2021, 

 
b) rozšírenie nájmu formou priameho prenájmu v zmysle Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov zo dňa 28.11.2019 (centrálne číslo zmluvy: 2243/2019) o časť nebytových 
priestorov vo výmere 225,00 m2 (parkovacie miesta) v objekte TTIP – Trnava Industrial Park 
na Priemyselnej ulici v Trnave, na pozemku parcely registra „C“ č. 6511/251 – zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 6403 m2 v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres 
Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 13598 nájomcovi Formel D Slovakia s. r. o., so 
sídlom Kutlíkova 17 852 50 Bratislava, IČO: 44424744, zastúpený Tivadarom Maklárim, 
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konateľom a Martinom Pekárom, konateľom na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa 
predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 1.11.2021 za cenu 4239,00 EUR/rok 
(parkovacie miesta vo výmere 225,00 m2 x 18,84 EUR/m2/rok) za časť pozemku, pričom 
výška nájomného je určená v súlade s VZN č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za 
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava (čl. 9, ods. 2) v spojitosti s 
Príkazom primátora č. 12/2021 k určovaniu výšky nájomného za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Trnava pre obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2022, 

 
c) rozšírenie nájmu formou priameho prenájmu v zmysle Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov zo dňa 28.11.2019 (centrálne číslo zmluvy: 2243/2019) o časť nebytových 
priestorov vo výmere 36,66 m2 (administratívne priestory) v objekte TTIP – Trnava Industrial 
Park na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave (objekt SO 01A) v objekte TTIP – Trnava Industrial 
Park na Priemyselnej ulici v Trnave, na pozemku parcely registra „C“ 6511/96 – zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 705 m2 v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres 
Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000, označených ako stavba so súpisným číslom 
8411  Pavilón sofistikovanej výroby nájomcovi Formel D Slovakia s. r. o., so sídlom 
Kutlíkova 17 852 50 Bratislava, IČO: 44424744, zastúpený Tivadarom Maklárim, konateľom 
a Martinom Pekárom, konateľom za účelom využívania ako kancelársky priestor na dobu 
neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od 01.11.2021 za 
cenu 2645,66 EUR/rok (administratívne priestory vo výmere 36,66 m2 x 62,97 EUR/m2/rok, 
spoločné priestory vo výmere 16,11 m2 x 20,93 EUR/m2/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 (čl. 9, ods. 1) v spojitosti s 
Príkazom primátora č. 12/2021 k určovaniu výšky nájomného za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Trnava pre obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2022 

 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v zabezpečení efektívnej prevádzky areálu TTIP – 

Trnava Industrial Park, nakoľko v danom čase neprejavil záujem o vybrané priestory iný 
subjekt.  

 
3. Ukladá 

  Správe majetku mesta Trnava, p.o.   
  uzatvoriť dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov s úpravou nájomného v zmysle    

schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 31.10.2021 

 
 

729 
uznesenie 

 
k zmene predmetu nájmu v objekte Priemyselný park Trnava                                             

– Mestské služby mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a) ukončenie nájmu časti nebytových priestorov vo výmere 32,25 m2 (časť spoločných 
priestorov v objekte PO 01) v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 
29.4.2021 (centrálne číslo zmluvy: 79/2021) nachádzajúcich sa v objekte TTIP – Trnava 
Industrial Park na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave (objekt PO 01) v objekte TTIP – Trnava 
Industrial Park na Priemyselnej ulici v Trnave, na pozemku parcely registra „C“ - č. 6511/41 
– zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 309 m2 v katastrálnom území Trnava, obec 
Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000, označených ako: stavba so 
súpisným číslom 2681 – administratívna budova nájomcovi Mestské služby mesta Trnava, 



  

 

8 

 

p.o., so sídlom Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 00598135, zastúpené Ing. Andreou 
Tomašovičovou, riaditeľkou, 
 
b) rozšírenie nájmu formou priameho prenájmu v zmysle Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov zo dňa 29.4.2021 (centrálne číslo zmluvy: 79/2021) o časť nebytových priestorov 
vo výmere 58,85 m2 (šatne a sprchy) na pozemku parcely registra „C“ 6511/41 – 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 309 m2 v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, 
okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000, označených ako stavba so súpisným 
číslom 2681,  30,08 m2 (administratívne priestory), 16,82 m2 (spoločné priestory) na 
pozemku parcely registra „C“ 6511/94 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 319 m2 
v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva 
č. 5000, označených ako stavba so súpisným číslom 2681, 287,50 m2 (parkovacie miesta) 
na pozemku parcely registra „C“ 6511/251 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6403 
m2 v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 5000, označených ako pozemok na ktorom je dvor a 107,47 m2 (dielne 
a sklady) na pozemku parcely registra „C“ 6511/45 – zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 378 m2 v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných 
na liste vlastníctva č. 5000, označených ako stavba bez súpisného čísla v objekte TTIP – 
Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici v Trnave nájomcovi Mestské služby mesta 
Trnava, p.o., so sídlom Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 00598135, zastúpené Ing. 
Andreou Tomašovičovou, riaditeľkou na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia 
notárskej zápisnice, najneskôr od 1.10.2021 za cenu 15 081,22 EUR/rok – z toho 3079,62 
EUR/rok (šatne a sprchy v objekte PO 01 vo výmere 58,85 m2 x 52,33 EUR/m2/rok), 
1259,15 EUR/rok (administratívne priestory v objekte PO 02 vo výmere 30,08 m2 x 41,86 
EUR/m2/rok), 264,11 EUR/rok (spoločné priestory v objekte PO 02 vo výmere 16,82 m2 x 
15,70 EUR/m2/rok), 5 416,50 EUR/rok (parkovacie miesta vo výmere 287,50 m2 x 18,84 
EUR/m2/rok), 5 061,84 EUR/rok (dielne a sklady v objekte PO 03 vo výmere 107,47 m2 x 
47,10 EUR/m2/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 (čl. 9, ods. 2) v spojitosti s Príkazom primátora č. 12/2021 k 
určovaniu výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Trnava pre obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2022. 

 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v zabezpečení efektívnej prevádzky areálu TTIP 
– Trnava Industrial Park, nakoľko v danom čase neprejavil záujem o vybrané priestory iný 
subjekt. 

 
2. Ukladá 

  Správe majetku mesta Trnava, p.o.  
uzatvoriť dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov s úpravou nájomného v zmysle 
schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 30.9.2021 
 
 

730 
uznesenie 

 
k predaju pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou  

na Ulici Ľudmily Podjavorinskej v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici Ľudmily 
Podjavorinskej, zapísaného na liste vlastníctva č. 4, v  k. ú. Trnava, zastavaná plocha, parc. 
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č. 6295/32 s výmerou 18 m2, vlastníčkam garáže do podielového spoluvlastníctva s podielom 
½ Ružene Nxxxxxx, rod. Nxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Bratislava, xxxxxxx a s podielom, ½ 
sestre Renáte Nxxxxxx, rod. Nxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxx, za cenu spolu 
900 eur s tým, že kupujúce uhradia i správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra 
nehnuteľností. 
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlého pozemku, ktorý svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy      
Termín: 15. 10. 2021 
      
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31. 3. 2022      
      

 
731 

uznesenie 
 

ku kúpe pozemkov pod verejným priestranstvom v lokalite Koniarekova v Trnave 
z vlastníctva SR – Železnice SR 

(Slovenská republika – Železnice Slovenskej republiky) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
a) kúpu pozemkov v k.ú. Trnava, parc.reg.“C“, zapísaných na Liste vlastníctva č. 45: 
1/ parc.č. 5681/1 zastavaná plocha a nádvorie, výmera 20 025 m2, 
2/ parc.č. 5681/27 zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1507 m2, 
3/ parc.č. 5681/40  zastavaná plocha a nádvorie, výmera 712 m2, 
4/ parc.č. 5681/35, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 50 m2, 
5/ parc.č. 5681/41, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 141 m2, 
6/ parc.č. 5681/44, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
7/ parc.č. 5681/45, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
8/ parc.č. 5681/46, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
9/ parc.č. 5681/47, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
10/ parc.č. 5681/48, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
11/ parc.č. 5681/49, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
12/ parc.č. 5681/50, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
13/ parc.č. 5681/51, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
14/ parc.č. 5681/52, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
15/ parc.č. 5681/53, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
16/ parc.č. 5681/54, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
17/ parc.č. 5681/55, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
18/ parc.č. 5681/56, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
19/ parc.č. 5681/57, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 11 m2, 
20/ parc.č. 5681/58, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 12 m2, 
21/ parc.č. 5681/59, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13 m2, 
22/ parc.č. 5681/60, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13 m2, 
23/ parc.č. 5681/61, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 11 m2, 
24/ parc.č. 5681/62, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13 m2, 
25/ parc.č. 5681/63, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
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26/ parc.č. 5681/64, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13 m2, 
27/ parc.č. 5681/65, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 14 m2, 
28/ parc.č. 5681/66, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 15 m2, 
29/ parc.č. 5681/67, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13 m2, 
30/ parc.č. 5681/68, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 12 m2, 
 
t.j. pozemkov s celkovou výmerou 22.715 m2  a   stavebných objektov  stojacich na nich, 
ktoré nie sú predmetom zápisu v katastri nehnuteľností - sadové úpravy, vonkajší 
vodovod, vonkajšia kanalizácia, cesty a terénne úpravy, z vlastníctva Slovenská 
republika, v správe Železnice Slovenskej republiky, do vlastníctva Mesta Trnava za 
kúpnu cenu 1.075.500,- eur  bez DPH, t.j.  1.290.600,- eur s DPH, formou splátkového 
kalendára na obdobie 10 rokov nasledovne: 
- splátka č. 1 vo výške 132.000,- eur  s DPH, t.j. 110.000,- eur bez DPH, bude uhradená po 
nadobudnutí účinnosti Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, 
- splátka č. 2 vo výške 120.000,- eur  s DPH, t.j. 100.000,- eur bez DPH, bude uhradená do 15 
dní od vydania rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru, o povolení vkladu do 
katastra nehnuteľností a vzniku záložného práva, 
- splátky č. 3 - 5 – v celkovej výške 540.000,- eur  s DPH, t.j. 450.000,- eur bez DPH, budú 
fakturované po dobu 3 rokov v 3 splátkach, s intervalom splatnosti 365 dní, 
- splátky č. 6 - 12 v celkovej výške 498.600,- eur s DPH, t.j. 415.500,- eur bez DPH,  budú 
fakturované po dobu 7 rokov v 7 splátkach, s intervalom splatnosti 365 dní; 
 
a to za dodržania záväzkov, že  Mesto Trnava bude nadobudnutý majetok štátu využívať 
vo svojom mene na poskytovanie všeobecne prospešných služieb alebo na výstavbu 
verejnoprospešných stavieb a že Mesto Trnava bude dodržiavať alebo zabezpečovať 
dohodnutý verejnoprospešný účel využívania nadobudnutého majetku štátu 
a  neprevedie vlastnícke právo k nemu v prospech tretích osôb počas 10 rokov odo dňa 
nadobudnutia vlastníckeho práva k nemu. 
 
a 
 
b) zriadenie záložného práva v prospech Slovenská republika, v správe Železnice 
Slovenskej republiky, na nehnuteľnosti - pozemky v k.ú. Trnava, parc.reg.“C“, zapísané 
na Liste vlastníctva  č. 45: 
 
1/ parc.č. 5681/1 zastavaná plocha a nádvorie, výmera 20 025 m2, 
2/ parc.č. 5681/27 zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1507 m2, 
3/ parc.č. 5681/40  zastavaná plocha a nádvorie, výmera 712 m2, 
4/ parc.č. 5681/35, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 50 m2, 
5/ parc.č. 5681/41, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 141 m2, 
6/ parc.č. 5681/44, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
7/ parc.č. 5681/45, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
8/ parc.č. 5681/46, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
9/ parc.č. 5681/47, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
10/ parc.č. 5681/48, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
11/ parc.č. 5681/49, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
12/ parc.č. 5681/50, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
13/ parc.č. 5681/51, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
14/ parc.č. 5681/52, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
15/ parc.č. 5681/53, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
16/ parc.č. 5681/54, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
17/ parc.č. 5681/55, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
18/ parc.č. 5681/56, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
19/ parc.č. 5681/57, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 11 m2, 
20/ parc.č. 5681/58, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 12 m2, 
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21/ parc.č. 5681/59, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13 m2, 
22/ parc.č. 5681/60, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13 m2, 
23/ parc.č. 5681/61, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 11 m2, 
24/ parc.č. 5681/62, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13 m2, 
25/ parc.č. 5681/63, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10 m2, 
26/ parc.č. 5681/64, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13 m2, 
27/ parc.č. 5681/65, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 14 m2, 
28/ parc.č. 5681/66, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 15 m2, 
29/ parc.č. 5681/67, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13 m2, 
30/ parc.č. 5681/68, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 12 m2, 
 
na zabezpečenie pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny s hodnotou zálohu vo výške 
965.500,- eur bez DPH,  t. j. 1.158.600,- eur s DPH. 
 
Podmienkou zo strany Mesta Trnava pred uzavretím kúpnej zmluvy so zriadením 
záložného práva je ukončenie nájomných vzťahov medzi Železnicami SR a tretími 
osobami vo vzťahu k prevádzaným nehnuteľnostiam. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy  
Termín: do 15.10.2021  
 
b) pripraviť v spolupráci s predávajúcim  zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy zmysle bodu 1. 
tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od obdržania návrhu zmluvy od predávajúceho   
 
c) zabezpečiť finančné plnenie – zaplatenie  splátky č. 1 na účet predávajúceho v zmysle 
bodu 1. tohto uznesenia  
 
d) pripraviť v spolupráci s predávajúcim zmluvu  o prevode vlastníckeho práva a o zriadení 
záložného práva k nehnuteľnostiam v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od obdržania návrhu zmluvy od predávajúceho   
 
e) zabezpečiť finančné plnenie - zaplatenie  splátky č. 2 na účet predávajúceho v zmysle 
bodu 1. tohto uznesenia  
Termín: do 15 dní od vydania rozhodnutia Okresného úradu Trnava o povolení vkladu a 
vzniku záložného práva   
 
f) postupne zabezpečiť finančné plnenie zostávajúcich splátok na základe faktúr 
predávajúceho v zmysle bodu 1. tohto uznesenia  
 
 

732 
uznesenie 

 
ku kúpe objektov SO 2.30 Komunikácie a spevnené plochy zóny a    

SO  4.50 Verejné osvetlenie v lokalite Obytná zóna Trnava - Prúdy (lokalita I.b – I.c),  
v rámci stavby „Nová Trnava“  v Trnave do  majetku Mesta Trnava“ 

(Terra Trnavia, s.r.o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 



  

 

12 

 

1.  Schvaľuje 
a) kúpu skolaudovaných stavebných objektov SO 2.30 Komunikácie a spevnené plochy 
zóny a SO 4.50 Verejné osvetlenie  v  novovznikajúcej lokalite Obytná zóna Trnava - Prúdy 
(lokalita I.b - I.c), v rámci stavby „Nová Trnava“,  v Trnave, k.ú. Trnava, z vlastníctva Terra 
Trnavia, s.r.o., IČO 51 831 139, do vlastníctva Mesta Trnava za kúpnu cenu 1,- euro bez DPH, 
t. j. 1,20 eura s DPH za každý samostatne skolaudovaný stavebný objekt, s podmienkou 
poskytnutia záručnej doby na každý skolaudovaný stavebný objekt v trvaní 60 mesiacov odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti príslušného kolaudačného rozhodnutia; s  tým,  že podpis 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o prevode stavebných objektov za Mesto Trnava je 
podmienený podpisom zmluvy o budúcej zmluve o prevode pozemkov uvedených 
v písm. b) schvaľovacej časti tohto uznesenia  zastavaných týmito stavebnými 
objektami za Terra Trnavia, s.r.o.  
              
b) kúpu pozemkov zastavaných stavebnými objektami uvedenými v písm. a) 
schvaľovacej časti tohto uznesenia, a to za 1,- euro bez  DPH,  t.j. 1,20  eura s DPH  
za každý pozemok so samostatným parcelným číslom na základe porealizačného 
geometrického plánu/ov, a to buď postupne alebo naraz, najneskôr do 90 dní po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na posledný stavebný objekt  v rámci Obytnej zóny 
Trnava - Prúdy (lokalita I.b - I.c).  
 
Návrh na vklad kúpnej zmluvy vo veci prevodu pozemkov do katastra nehnuteľností podá 
Mesto Trnava, ktoré uhradí aj všetky poplatky s tým spojené.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvami o budúcej kúpnej zmluve  
Termín: do 15.10.2021  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na prevod  stavebných objektov a zmluvu o 
budúcej kúpnej zmluve na prevod  pozemkov v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a predložiť 
primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 60 dní od prevzatia podkladov pre spracovanie zmlúv 
 
c) zabezpečiť podklady súvisiace s kúpnymi zmluvami na stavebné objekty   
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný 
objekt, do 30 dní od doručenia výzvy  predávajúceho 
 
d) pripraviť kúpne zmluvy na prevod  stavebných objektov v zmysle bodu 1. tohto uznesenia 
a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 60 dní od prevzatia podkladov pre spracovanie zmlúv 
e) zabezpečiť podklady súvisiace s kúpnymi zmluvami na pozemky   
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy predávajúceho, najneskôr do 90 dní po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na posledný stavebný objekt  v rámci Obytnej zóny 
Trnava - Prúdy (lokalita I.b - I.c).  
 
f) pripraviť kúpne zmluvy na prevod  pozemkov v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a predložiť 
primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 60 dní od prevzatia podkladov pre spracovanie zmlúv 
 
g) zabezpečiť prevzatie stavebných objektov a pozemkov do vlastníctva, správy a údržby 
mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy predávajúceho, do 60 dní po uzavretí príslušnej kúpnej zmluvy  
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733 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemku pre vybudovanie lávky v Modranke  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Modranka zapísaných na LV č. 1403 parc. 
reg. E č. 682– orná pôda s výmerou 18 m2 za cenu 12,43 eur/m2 od spoluvlastníčiek: 
Márie Hxxxxxxx, rod. Šxxxxxxx, nar.xxxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava,  
Otílie Cxxxxxxxx, rod. Šxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava, 
Valérie Šxxxxxxx, rod. Šxxxxxxxx, nar. xxxxxx, bytom xxxxxx, Trnava, 
Jozefíny Dxxxxxxx, rod. Šxxxxxxxxx, nar.xxxxxxxx, bytom Borová xxx, 
Emy Bxxxxxxx, rod. Šxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Ul. xxxxxxxxx, Trnava,  
od každej podiel 1/6 za cenu 37,29 eura, t. j. spolu za cenu 186,45 eura. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 10. 2021 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 12. 2021 
 
 

734 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov v lokalite Štrky v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
kúpu pozemkov v k. ú. Trnava v lokalite Štrky zapísaných na LV č. 13861: 
- parcela registra KN C č. 10590/78, orná pôda o výmere 3077 m2 
- parcela registra KN C č. 10590/79, orná pôda o výmere 6620 m2  
  
- parcela registra KN C č. 10582/13, zastavaná plocha nádvorie o výmere 3 m2  
- parcela registra KN C č. 10588/22, zastavaná plocha nádvorie o výmere 17 m2  
 
od MUDr. Jaroslavy Bxxxxxxxxxxx, rod. Bxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxx, 
841 08 Bratislava, do majetku Mesta Trnava, IČO: 00 313 114, Ulica Hlavná 1, 917 74 
Trnava, za dohodnutú jednotkovú cenu 6 eur /m2, t. j. celkom 58 302 eur za celkovú výmeru 
9717 m2. 
 
Všetky náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností hradí predávajúci. 
  
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy   
Termín: do 31.10.2021  
  
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.12.2021 
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735 
uznesenie 

                                      
k súhlasu s použitím pozemkov na uloženie inžinierskych sietí a časti komunikácie 

(CTPark Trnava II, s.r.o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím častí pozemkov zapísaných vo vlastníctve Mesta Trnava v rámci územného 
konania:  
A. na LV č. 1770 v k. ú. Modranka parc. č. 2039/120 - zastavaná plocha s výmerou 12678m2 
a parc. č. 2039/121- zastavaná plocha s výmerou 5223 m2, na uloženie častí inžinierskych 
sietí - splaškovej kanalizácie, STL plynovodu, káblových rozvodov VN, osvetlenia, rozvodov 
NN a optickej telekomunikačnej siete, 
B. na LV č. 2551 v k. ú. Zavar parc. č. 207/20 – orná pôda s výmerou 17129 m2 na napojenie 
na jestvujúci vodovod , 
C. na LV č. 8576 v k. ú. Trnava parc. č. 10555/22 – zastav. plocha s výmerou 3805 m2, na na 
umiestnenie časti prístupovej komunikácie do areálu CTPark Trnava II, 
spoločnosťou CTPark Trnava II, s. r. o., Laurinská 18, Bratislava, IČO 52 346 994, v súlade   s 
projektovou dokumentáciou schválenou stavebným úradom.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať uznesenie spol. CTPark Trnava II, s. r. o. 
Termín: do 15. 10. 2021 
 

736 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemkov na uloženie inžinierskych sietí                                   

a zriadenie vecného bremena 
(TT Dev, s.r.o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
A) s použitím pozemkov zapísaných na LV č. 2551 v k. ú. Zavar parc. č. 207/29 a 207/33 na 
uloženie inžinierskych sietí v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá bude odsúhlasená 
stavebným úradom pre územné konanie,   
spoločnosťou TT Dev, s. r. o., Františkánska 4, Trnava, IČO 46 831 070. 
 
B) so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech  
spoločnosti TT Dev, s. r. o., Františkánska 4, Trnava, IČO 46 831 070, spočívajúceho v 
povinnosti Mesta Trnava strpieť na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Zavar na 
parc. č. 207/29 a 207/33 uloženie rozvodov inžinierskych sietí v súlade s projektovou 
dokumentáciou, ktorá bude odsúhlasená stavebným úradom, za odplaty v súlade s príkazom 
primátora č. 2/2021. 
V zmysle priloženej koordinačnej situácie sú na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava v k. 
ú. Zavar. parc. č. 207/29 a 207/33 navrhované: 
- káblové podzemné vedenie VN – celková dĺžka 295,00 m, odplata - 550,91 eura,  
- káblové podzemné vedenie NN – celková dĺžka 216,60 m, odplata - 550,91 eura 
- vedenie STL plynovodu              – celková dĺžka 154,20 m, odplata -550,91 eura 
- dažďová kanalizácia                   – celková dĺžka   16,80 m, odplata -220,38 eura 
- splašková kanalizácia                 – celková dĺžka 150,30 m, odplata -550,91 eura 
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- vodovod                                                      dĺžka  77,80 m, odplata - 330,54 eura,  
- 1 vodomerná šachta na parc. č. 207/29 - odplata 523,33 eura. 
 
Odplata spolu za všetky siete - 3 277,89 eura. 
 
Po dokončení stavby (pred jej kolaudáciiou) je potrebné odovzdať na Mestskom úrade 
v Trnave porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane 
šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v 
digitálnej podobe a 1x vytlačené so zoznamom súradníc podľa požiadaviek Mesta Trnava, v 
reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom 
systéme Bpv. 
 
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 
 
C) s použitím častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV č. 2551 v k. ú. 
Zavar na parc. č. 207/28, 207/29 a 207/33 na vybudovanie časti komunikácie a chodníka 
v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá bude odsúhlasená stavebným úradom pre 
územné konanie,   
spoločnosťou TT Dev, s. r. o., Františkánska 4, Trnava, IČO 46 831 070. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín : do 31. 10. 2021 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín : do 31. 12. 2021 
 
c) po uložení rozvodov uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na  podpis 
Termín : do 60 dní po predložení geometrického plánu 
 

 
737 

uznesenie 
 

k prenájmu pozemkov pre cyklochodník Zelenečská                                                            
- Hraničná popri Trnávke od SVP 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
prenájom pozemkov vo vlastníctve SR – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 
štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica,  
 
zapísaných na LV č. 13815 v k. ú. Trnava so spoluvlastníckym podielom 3/4: 
- parc. reg. C č. 9085/53 s výmerou 59 m2,  

- parc. reg. C č. 9085/52 s výmerou 59 m2. 
 
 na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do 31.12.2060. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
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pripraviť dodatok nájomnej zmluvy cčz 1766/2019  a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 12. 2021 

 
 

738 
uznesenie 

 
k súhlasu s  použitím pozemkov mesta Trnava a zriadenie vecného bremena na stavbu 
„Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 2, Trnava“ 

(STEFE Trnava, s.r.o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava  parc.reg. "C"   
parc.č. 5671/6, 5671/92 a 5671/329, zapísaných na LV č. 5000,  na  uloženie rozvodov tepla 
a teplej vody v rámci stavby „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu 
OST Družba 2, Trnava“, v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, 
v prospech investora stavby STEFE Trnava, s.r.o.,  
IČO 36 277 215, Františkánska 16, 917 32 Trnava, pri splnení podmienok uvedených 
v stanovisku OÚRaK/38411-81794/2021/Hn zo dňa 12.7.2021. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch  vo 
vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava, parc.reg. "C"  parc.č. 5671/6, 5671/92 a 5671/329 , 
zapísaných na LV č. 5000,  na  uloženie rozvodov tepla a teplej vody v rámci stavby 
„Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 2, Trnava“, 
v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu, spočívajúceho v povinnosti Mesta 
Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie rozvodov tepla a teplej vody a s tým 
súvisiacich užívateľských práv, v prospech investora stavby STEFE Trnava, s.r.o., IČO 
36 277 215, Františkánska 16, 917 32 Trnava, a to za jednorazovú odplatu 1101,83 eura za  
dĺžku siete 793,20 m, ktorá bola  stanovená v zmysle Príkazu primátora mesta č. 2/2021. 
V prípade, že k uzavretiu zmluvy dôjde až v dobe, keď bude v platnosti nová výška odplaty, 
bude jej výška primerane upravená. Jednorazovú odplatu a správny poplatok spojený 
s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                 
Termín: do  15.10.2021   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohoto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do    31.12.2021 
 
c) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného geometrického plánu uzatvoriť zmluvu 
o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín : do 60 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
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739 
uznesenie 

 
k súhlasu s podnájmom majetku Mesta  

(north tower, s.r.o) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s podnájmom časti nebytového priestoru č. 1.08 nachádzajúceho sa na 1.NP stavby severná 
veža a želiarsky domček s. č. 9272 na pozemku parc. reg. C č. 399/1 a parc. reg. C č. 399/10 
o výmere 61,81 m2 pre podnájomcu spoločnosť TMAP s.r.o., Orgovánova 6222/22A, 900 27 
Bernolákovo, IČO: 53911431, na účel prevádzkovania vinárstva (čisto nefajčiarske) spojené 
s predajom vín od regionálnych domácich výrobcov z Trnavského samosprávneho kraja. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva žiadateľovi 
Termín:  do  21. 10. 2021 

 
 

740 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku  vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Špačince                 

na uloženie kanalizácie  
(DELTA INKASO, spol. s.r.o.)   

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s použitím pozemku v k. ú. Špačince parc. reg. C č. 2704/4 vo vlastníctve Mesta Trnava na 
umiestnenie inžinierskej siete – kanalizácie v zmysle projektovej dokumentácie odsúhlasenej 
stavebným úradom, pre spoločnosť DELTA INKASO, spol. s.r.o., IČO: 34107231, Paulínska 
24, 914 01 Trnava, s tým že k samotnej výstavbe príde až po zbere úrody a po dohode so 
spoločnosťou TAPOS, s.r.o. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemok parc. reg. C č. 
2704/4 vo vlastníctve Mesta Trnava, prípadne na iných častiach pozemkov, určených 
geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní umiestnenia 
kanalizácie v prospech spoločnosti DELTA INKASO, s.r.o., IČO: 34107231, Paulínska 24, 914 
01 Trnava, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch 
umiestnenie inžinierskej siete – kanalizácie a s tým súvisiacich užívateľských práv, za 
jednorazovú odplatu vo výške 550,91 eura.  
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí 
oprávnený z vecného bremena. 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy  
Termín: do 21.10.2021 
 
b)  pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis     
primátorovi mesta 
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Termín:  do 31.1.2022 
 
c)  pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 60 dní po predložení geometrického plánu a kolaudačného rozhodnutia  
             žiadateľom 
 

741 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemkov mesta  

na stavbu „Obytná zóna Trnava – Cukrovar II. etapa“  
(SG HOLDING SK, s. r. o., Šrobárova 5, Trnava) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemku v k. ú. Trnava, na Ulici Pri Kalvárii v Trnave, parcela č. 8791/1 zapísaná 
na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, na umiestnenie stavebných objektov: 
 
1. SO 04 – Pozemné komunikácie – v časti napojenia chodníka na Ulici Pri Kalvárii a napojenie 
pojazdného chodníka na Ulici Pri Kalvárii  
2. SO 05 – Sadové a terénne úpravy – v časti zeleň s alejou stromov na Ulici Pri Kalvárii 
3. SO 07 – Rozšírenie splaškovej kanalizácie na Ulici Pri Kalvárii  
 
vybudovaných v rámci plánovanej stavby „Obytná zóna Trnava – Cukrovar II. etapa“, pre 
potreby vydania územného rozhodnutia, podľa projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie stavby odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť SG HOLDING SK, s. r. 
o., Šrobárova 5, IČO: 53 597 877, ako  stavebníka stavby, pre účely vydania územného 
rozhodnutia.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
doručiť schválené uznesenie stavebníkovi 
Termín: do 31.10.2021 
 

742 
uznesenie 

 
k „Uzavretiu nájomného vzťahu na pozemky  v k. ú. Trnava pre výstavbu križovatky 

ulíc Bernolákova – Sladovnícka v Trnave“ 
 (Terra Trnavia, s.r.o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
Prenájom pozemkov v k.ú. Trnava: 
parc.reg.“C“  parc.č. 8947/5, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 137 m2 , LV č. 5000, 
  parc.č. 8949, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1258 m2, LV č. 5000, 
  parc.č. 8948/10, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 258 m2, LV č. 5000, 
  parc.č. 8957, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 799 m2, LV č. 11228, 
  parc.č. 5904/2, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 61 m2, LV č. 5000, 
parc.reg.“E“ parc.č. 1265/3, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 571 m2, LV č. 11228, 
  parc.č. 1241, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 566 m2, LV č. 5000, 
  parc.č. 1263/1, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 10016 m2, LV č. 5000, 
  parc.č. 1072/19, ostatná plocha, výmera 8689 m2, LV č. 5000, 
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spoločnosti Terra Trnavia, s.r.o., IČO 51 831 139, na dobu neurčitú, do dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na posledný zo stavebných objektov stavby „Úprava 
križovatky ulíc Bernolákova – Sladovnícka“  za cenu 1,- euro s DPH za všetky pozemky za 
celú dobu prenájmu; s podmienkami prenájmu: konzultácia typu nových prístreškov zastávok 
MHD s  Odborom územného rozvoja a koncepcií MsÚ a konzultácia odstránenia a prípadného 
znovuosadenia  označníka/ov zastávok MHD s  ARRIVA Trnava, a. s. 
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
ktorý spočíva v tom, že úprava križovatky Sladovnícka - Bernolákova“ je podmienkou 
stanovenou vo VZN  Mesta Trnava č. 523,  danou pre investora Obytnej zóny Trnava – Prúdy 
(lokalita I.b – I.c), ktorým je Terra Trnavia, s.r.o., IČO 51 831 139, a to trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.  
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre uzavretie zmluvy o prenájme pozemkov 
Termín: 15.10.2021 
 
b) pripraviť zmluvu o prenájme pozemkov a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31.12.2021 
 

 
743 

uznesenie 
 

k zriadenie vecného bremena na pozemku                                                                        
pre vybudovanie lávky v Modranke  

(SVP, š. p.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti  
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica,  
strpieť stavbu lávka Modranka na častiach pozemkov v k. ú. Modranka zapísaných na LV č. 
2250 vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, š. p.:   
- parc. reg. E č. 69/102 – vodná plocha s výmerou 31 m2, časť s výmerou podľa projektu asi  
  9 m2, 
- parc. reg. E č. 466/4 – vodná plocha s výmerou 1234 m2, časť s výmerou podľa projektu asi  
  1 m2, 
 
Odplata za zriadenie vecného bremena na pozemkoch s celkovou výmerou 10 m2 je vo výške 
200 eur bez DPH t. j. 240,00 eur vrátane DPH. 
 
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena spolu s nákladmi za vyhotovenie návrhu 
zmluvy. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 10. 2021 
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b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena primátorovi na podpis.  
Termín : do 31. 12. 2021 
 
c) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena primátorovi na podpis 
Termín : do 60 dní od porealizačného zamerania stavby lávky v Modranke 
 
 

744 
uznesenie 

 
k zámene pozemkov medzi Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava  

(Trnavský samosprávny kraj)   
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
Zámenu pozemkov v k. ú. Trnava formou zámennej zmluvy za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania vlastníctva nehnuteľností: 

a) Pozemky vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava: 
 

1. Parcela registra „C“ č. 2381/1 ostatná plocha o výmere 667 m2  
2. Parcela registra „C“ č. 2384/1 zastavaná plocha o výmere 694 m2  
3. Parcela registra „C“ č. 2384/3 zastavaná plocha o výmere   30 m2  
4. Parcela registra „C“ č. 2385/1 zastavaná plocha o výmere 451 m2  
5. Parcela registra „C“ č. 2386/2 zastavaná plocha o výmere 1032 m2  
6. Parcela registra „C“ č. 2388    zastavaná plocha o výmere 1692 m2  
7. Parcela registra „C“ č. 2389/3 zastavaná plocha o výmere 320 m2  
8. Parcela registra „C“ č. 2390/4 ostatná plocha o výmere 524 m2  

(spolu výmera pozemkov 5410 m2), určené na základe Geometrického plánu č. 
26/2021vyhotoveného na obnovu právnej parcely registra „E“ č. 1907/2 orná pôda o celkovej 
výmere 5852 m2, vypracovaného Ing. Patrikom Krumpálom – Geodet, T. Tekela 24, 917 01 
Trnava, úradne overenom 29.07. 2021 pod číslom G1-1042/2021 Okresným úradom Trnava, 
katastrálnym odborom, Vajanského 2, Trnava, zapísaných na LV č. 5000 v k. ú. Trnava 
a pozemku parcela registra „E“ č. 1907/23 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 86 
m2, zapísané na LV č. 11228 v k. ú. Trnava 
 
z vlastníctva Mesta Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114 do výlučného 
vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 
37 836 901.  
Spolu výmera zamieňaných pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava:  5496 m2. 
 

b) Za pozemky vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja v k. ú. Trnava: 
 

1. Parcela registra „C“ č. 5680/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1242 m2 (slepá 
ulica, pozemok pod cestou – Jačmenná), zapísaný na LV č. 916, v k.ú. Trnava 

2. Novovytvorený pozemok parcela registra „C“ č. 9066/12 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 66 m2  (zelený pás popri Ulici Koniarekovej v odbočení od Zavarskej cesty) 
odčlenený na základe geometrického plánu č. 25/2021, vyhotoveného spol. GEOMAS, 
s.r.o., Sv. Martina 6974/50, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, úradne overenom 
07.09.2021 pod číslom G1 1246/2021, Okresným úradom Trnava, katastrálnym 
odborom, Vajanského 2, Trnava,  z pôvodnej parcely registra „E“ č. 1275/7 zastavaná 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 78 m2, zapísaný na LV č. 11278 v k.ú. Trnava  

3. Parcela registra „C“ č. 5702 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 730 m2 (pozemok 
pri ceste pred RD a zelené parkovacie plochy) Zavarská cesta, zapísaný na LV č. 916 
v k. ú. Trnava  
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4. Parcela registra „C“ č. 5689/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 206 m2 (pozemok 
pri ceste pred RD a zelená parkovacie plochy) Zavarská cesta, zapísaný na LV č. 916 
v k. ú. Trnava  

5. Parcela registra „C“ č. 3377/47 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 299 m2 
(pozemok pod chodníkom pri kruhovom objazde pri Kauflande na Trstínskej ceste), 
zapísaný na LV č. 12632 v k. ú. Trnava  

6. Parcela registra „C“ č. 3377/50 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 156 m2 
(pozemok pod chodníkom pri kruhovom objazde pri Kauflande na Trstínskej ceste), 
zapísaný na LV č. 12632 v k. ú. Trnava  

7. Parcela registra „E“ č. 1507/101 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 345 m2 (čas 
cesty na Špačinskej), zapísaný na LV č. 11278 v k. ú. Trnava 

8. Parcela registra „E“ č. 1507/570 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74 m2 (časť 
cesty na Špačinskej), zapísaný na LV č. 11278 v k. ú. Trnava 

9. Novovytvorený pozemok parcela registra „C“ č. 3382/100 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 701 m2  (areál v správe SOS Lomonosovova – Ul. Skladová) odčlenený na 
základe geometrického plánu č. 26/2021 vyhotoveného spol.  GEOMAS, s.r.o., Sv. 
Martina 6974/50, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, úradne overenom 07.09.2021 pod 
číslom G1 1247/2021, Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, Vajanského 
2, Trnava z pôvodnej parcely registra „C“ č. 3382/6 zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere5518 m2, zapísaný na LV č. 6493 v k. ú. Trnava  

10. Novovytvorený pozemok parcela registra „C“ č. 9054/20 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 308 m2 (časť kruhovej križovatky - roh ulíc Ružindolská – Št. Moyzesa) 
odčlenený na základe geometrického plánu č. 31/2021 vyhotoveného spol. GEOMAS, 
s.r.o., Sv. Martina 6974/50, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, úradne overenom07.09. 
2021 pod číslom G1 1281/2021, Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, 
Vajanského 2, Trnava z pôvodnej parcely registra „E“ č. 1865/29 zastavaná plocha a 
nádvorie o celkovej výmere 816 m2, zapísaný na LV č. 11278 v k. ú. Trnava  

11.  Novovytvorený pozemok parcela registra „C“ č. 9054/21 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 137 m2 (časť kruhovej križovatky - roh ulíc Ružindolská – Št. Moyzesa) 
odčlenený na základe geometrického plánu č. 31/2021 vyhotoveného spol.  GEOMAS, 
s.r.o., Sv. Martina 6974/50, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, úradne overenom 
07.09.2021 pod číslom G1 1281/2021, Okresným úradom Trnava, katastrálnym 
odborom, Vajanského 2, Trnava z pôvodnej parcely registra „E“ č. 1865/29 zastavaná 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 816 m2, zapísaný na LV č. 11278 v k. ú. Trnava  

12. Novovytvorený pozemok parcela registra „C“ č. 9055/4 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 234 m2 (časť chodníka na Suchovskej ceste) odčlenený na základe 
geometrického plánu č. 31/2021 vyhotoveného spol. GEOMAS, s.r.o., Sv. Martina 
6974/50, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, úradne overenom 07.09.2021 pod číslom 
G1 1281/2021, Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, Vajanského 2, 
Trnava z pôvodnej parcely registra „E“ č. 1671/2 zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 4328 m2, zapísaný na LV č. 11278 v k. ú. Trnava  

13. Novovytvorený pozemok parcela registra „C“ č. 9055/5 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 199 m2 (časť chodníka na Suchovskej ceste) odčlenený na základe 
geometrického plánu č. 31/2021 vyhotoveného spol. GEOMAS, s.r.o., Sv. Martina 
6974/50, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, úradne overenom 07.09.021 pod číslom G1 
1281/2021, Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, Vajanského 2, Trnava 
z pôvodnej parcely registra „E“ č. 1671/2 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 4328 m2, zapísaný na LV č. 11278 v k. ú. Trnava  

14. Novovytvorený pozemok parcela registra „C“ č. 9055/7 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 182 m2 (časť chodníka na Suchovskej ceste) odčlenený na základe 
geometrického plánu č. 31/2021 vyhotoveného spol. GEOMAS, s.r.o., Sv. Martina 
6974/50, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, úradne overenom 07.09.2021 pod číslom 
G1 1281/2021, Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, Vajanského 2, 
Trnava z pôvodnej parcely registra „E“ č. 1671/2 zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 4328 m2, zapísaný na LV č. 11278 v k. ú. Trnava  
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15. Novovytvorený pozemok parcela registra „C“ č. 9055/10 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 57 m2 (časť chodníka na Suchovskej ceste) odčlenený na základe 
geometrického plánu č. 31/2021 vyhotoveného spol. GEOMAS, s.r.o., Sv. Martina 
6974/50, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, úradne overenom 07.09.2021 pod číslom 
G1 1281/2021, Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, Vajanského 2, 
Trnava z pôvodnej parcely registra „E“ č. 1671/2 zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 4328 m2, zapísaný na LV č. 11278 v k. ú. Trnava  

16. Novovytvorený pozemok parcela registra „C“ č. 9055/11 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 563 m2 (časť chodníka na Suchovskej ceste) odčlenený na základe 
geometrického plánu č. 31/2021 vyhotoveného spol. GEOMAS, s.r.o., Sv. Martina 
6974/50, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, úradne overenom 07.09.2021 pod číslom 
G1 1281/2021, Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, Vajanského 2, 
Trnava z pôvodnej parcely registra „E“ č. 1671/2 zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 4328 m2, zapísaný na LV č. 11278 v k. ú. Trnava  

 
z vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 
37 836 901  do výlučného vlastníctva Mesta Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava, IČO: 
00 313 114 
Spolu výmera zamieňaných pozemkov vo vlastníctve Trnavského samosprávneho 
kraja:  5499 m2. 
 
Zámena sa uskutoční vo verejnom záujme, bez vzájomného finančného vyrovnania. Hodnota 
zamieňaných pozemkov sa bude považovať za rovnakú.  
Zámena sa schváli podľa § 9a, ods. (8) písm. b)  zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí ako 
pozemku, ktorý je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, 
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zámennou zmluvou  
    Termín: do 31.10.2021 
 
OP 
b) pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
    Termín: do 31.12.2021 
 

 
745 

uznesenie 
 

k zmene subjektu z Renntax, a.s. na Hviezdoslavova, s.r.o.  a súhlas s použitím 
pozemku za účelom umiestnenia prípojky                                                                                         

k stavbe „Trnava – polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná“     
(Hviezdoslavova, s.r.o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 

a) so zmenou subjektu z RENNTAX, a.s., Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO: 
44 032 129 na Hviezdoslavova, s.r.o., Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO: 
53 524 268 v súvislosti s plánovanou stavbou „Trnava – Polyfunkčný súbor 
Hviezdoslavova – Hornopotočná ulica“ v Trnave  

b) s použitím časti pozemku v k.ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava parcela reg. „C“ č. 
269, druh pozemku „záhrada“ o celkovej výmere 301 m2 zapísaný na LV č. 5000 za 
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účelom umiestnenia horúcovodnej prípojky v dĺžke 16 m, podľa dokumentácie 
odsúhlasenej v stavebnom konaní pre spoločnosť Hviezdoslavova, s.r.o., Andreja 
Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO: 53 524 268 

 
2. Schvaľuje   
- zrušenie Uznesenia č. 382/2020 v znení uznesenia č. 525/2020 
 
3. Schvaľuje 

a) zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena s právom prechodu 
a prejazdu, v prospech investora stavby t.j. spoločnosti  Hviezdoslavova, s.r.o., Andreja 
Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO: 53 524 268, na časti pozemku p.č. 269, druh pozemku 
„záhrada“ o celkovej výmere 301 m2 (podľa geometrického plánu predstavuje záber 
162 m2) zapísaný na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, v k.ú. Trnava, za účelom 
vybudovania vjazdu/výjazdu do garáží umiestnených na vedľajšom pozemku vo 
vlastníctve žiadateľa t.j. spoločnosti Hviezdoslavova, s.r.o., Andreja Žarnova 1, 917 02 
Trnava, IČO: 53 524 268, podľa 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 

b) zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech investora 
stavby t.j. spoločnosti  Hviezdoslavova, s.r.o., Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO: 
53 524 268, na časti pozemku p.č. 269 druh pozemku „záhrada“ o celkovej výmere 301 
m2 (predpokladaný záber predstavuje výmeru 22 m2) zapísaný na LV č. 5000 vo 
vlastníctve Mesta Trnava, v k.ú. 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 

c) zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech investora 
stavby t.j. spoločnosti  Hviezdoslavova, s.r.o., Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO: 
53 524 268, za účelom realizácie horúcovodnej prípojky v dĺžke 16 m na parcele 
registra „C“ č. 269, druh pozemku „záhrada“ o výmere 301 m2, v k. ú. Trnava, 
evidovaný na LV č. 5000 za odplatu 837,60 eura. 
Zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena spočíva v povinnosti 
mesta strpieť na pozemku umiestnenie horúcovodnej prípojky, ktorá ovplyvní budúce 
využitie pozemku, za odplatu 837,60 eura (t.j. 16 m x 52,35 eura/m = 837,60 eura). 
Odplata za zriadenie vecného bremena sa určuje podľa „príkazu primátora mesta č. 
2/2021 k určovaniu sadzieb pri umiestňovaní inžinierskych sietí na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Trnava pre rok 2021“ na základe dĺžky siete. 
 

4.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 

a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmlúv v zmysle bodu 3.a), b), c),  
Termín: do 30.11.2021 

b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis primátorovi mesta 
v zmysle bodu 3.a) 
Termín: 31.01.2022 

c) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis 
primátorovi mesta v zmysle bodu 3.b) a 3.c) 
Termín: 31.01.2022 

d) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvy v zmysle 
bodu 3.b), c) a predložiť na podpis primátorovi mesta  
Termín: do 45 dní popredložení porealizačného geometrického plánu 
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746 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku 

 na zateplenie rodinného domu na Ul. Halenárska v Trnave  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s použitím časti pozemku v  k. ú. Trnava na Ulici Halenárska v Trnave, parcely reg. C č.  558, 
zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve mesta Trnava na zateplenie obvodovej steny 
rodinného domu č. súp. 422 na parc. č. 561  na Ulici Halenárska č. 17 v Trnave zapísaného 
vo vlastníctve Romana Pxxxxxxx nar. xxxxxxxxx a Lenky Pxxxxxxxx r. Bxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxxx, na LV č. 13759, ako stavebníkov, podľa projektovej 
dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, na nevyhnutnú dobu spojenú s realizáciou 
zateplenia objektu žiadateľa, s tým, že Mesto Trnava žiadateľovi umožní vstup na pozemok a 
všetky práce, potrebné na sprístupnenie plochy  pre zateplenie domu si žiadateľ zabezpečí 
sám na vlastné náklady a vzniknutý odpad riadne uloží na jednu hromadu na kraj pozemku. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku vo 
vlastníctve mesta Trnava parc. reg. C č. 558 v prospech každodobého vlastníka stavby - 
rodinného domu súp. č.  422 na parc. č. 561  na Ulici Halenárska č. 17 v Trnave, spočívajúceho 
v strpení zateplenia rodinného domu súp. č.  422 na parc. č. 561, v k.ú. Trnava, v rozsahu 
podľa geometrického plánu spracovaného v zmysle projektovej dokumentácie odsúhlasenej 
stavebným úradom. Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy  
     Termín:  do 21.10.2021 
b)  pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis     
      primátorovi mesta 
     Termín:  do 31.1.2022 
c) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis primátorovi mesta 
    Termín: do 60 dní po predložení geometrického plánu žiadateľom 

 
 

747 
uznesenie 

 
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou 

„Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
1.1. Kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Trnava odčlenených podľa 
geometrického plánu č. 91/2017 z  25.08.2017 úradne overeného OÚ Trnava, katastrálnym 
odborom dňa 21.11.2017 pod č. 1555/2017 pre verejnoprospešnú stavbu “„Prepojenie 
cyklotrasy Trnava Štrky –s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince“, za cenu podľa Znaleckého 
posudku č. 160/2021 zo dňa 02.09.2021 vypracovaného Ing. Antonom Fuzákom, znalcom:  
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a) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/3 na pozemku parc. č. 10585/8 orná pôda vo výmere 1534 
m2 odčleneného z pozemku, parcela reg. E č. 1452/1, zapísaný na LV č. 11333 vo vlastníctve 
TAPOS, s.r.o., Farárske 6922, Trnava, IČO: 34114696, za jednotkovú kúpnu cenu 6 eur/m2 

zastavaného pozemku, t. j. celkom 3068 eur  
 
b) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/6 na pozemku, parc. č. 10585/8 orná pôda vo výmere 
1534 m2, odčleneného z pozemku, parcela reg. E č. 1452/1, zapísaný na LV č. 11333 vo 
vlastníctve Margity Sxxxxxx, r. Txxxxxxx, nar.xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, 917 01 Trnava, za 
jednotkovú kúpnu cenu 6 eur/m2 zastavaného pozemku, t. j. celkom 1534 eur  
               
c) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/6 na pozemku, parc. č. 10585/8 orná pôda vo výmere 
1534 m2, odčleneného z pozemku, parcela reg. E č. 1452/1, zapísaného na LV č. 11333 vo 
vlastníctve Pavla Txxxxxx, r. Txxxxxxx, nar.xxxxxxxxx, xxxxxxxx, 917 01 Trnava, za 
jednotkovú kúpnu cenu 6 eur/m2 zastavaného pozemku, t. j. celkom 1534 eur              
 
d) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/3 na pozemku, parc. č. 10585/8 orná pôda vo výmere 
1534 m2, odčleneného z pozemku, parcela reg. E č. 1452/1, zapísaný na LV č. 11333 vo 
vlastníctve Emílie Kxxxxxx, r. Oxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, xxxxxxxx, 917 01 Trnava, za 
jednotkovú kúpnu cenu 6 eur/m2 zastavaného pozemku, t. j. celkom 3068 eur              
 
e) spoluvlastnícky podiel vo výške ½ na pozemku, parcela č. 10585/9 ostatná plocha  vo 
výmere 19 m2, odčleneného z pozemku, parcela reg. E č. 1453, zapísaný na LV č. 5467  vo 
vlastníctve Eleny Dxxxxxxxxx, r. Txxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, 023 01 Oščadnica xxx, za 
jednotkovú kúpnu cenu 6 eur/m2 zastavaného pozemku, t. j. celkom 57 eur  
 
f) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/3 na pozemku,  parcela č. 10585/11 orná pôda vo výmere 
53 m2, zapísaný na LV č. 13525  vo vlastníctve Branislava Kxxxxxx, r. Kxxxxxx, nar. xxxxxx, 
919 55 Kátlovce xxx,  za jednotkovú kúpnu cenu 6 eur/m2, t. j. celkom 106 eur  
 
do vlastníctva Mesta Trnava, IČO: 00 313 114, Hlavná 1, Trnava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre pripravovanú verejnoprospešnú stavbu 
„Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince“. 
 
1.2. V prípade, že vlastníci spoluvlastníckych podielov na pozemkoch  uvedených v ods. 1.1. 
neakceptujú návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, vyvlastnenie spoluvlastníckych podielov na 
pozemkoch v k. ú. Trnava odčlenených podľa geometrického plánu č. 91/2017 z  25.08.2017 
úradne overeného OÚ Trnava, katastrálnym odborom dňa 21.11.2017 pod č. 1555/2017 pre 
verejnoprospešnú stavbu „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce - 
Špačince“ za cenu podľa Znaleckého posudku č.  160/2021 zo dňa 02.09.2021 vypracovaného 
Ing. Antonom Fuzákom, znalcom: 
 
a) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/3 na pozemku parc. č. 10585/8 orná pôda vo výmere 1534 
m2 odčleneného z pozemku, parcela reg. E č. 1452/1, zapísaný na LV č. 11333 vo vlastníctve 
TAPOS, s.r.o., Farárske 6922, Trnava, IČO: 34114696, za jednotkovú kúpnu cenu 6 eur/m2 

zastavaného pozemku, t. j. celkom 3068 eur  
 
b) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/6 na pozemku, parc. č. 10585/8 orná pôda vo výmere 
1534 m2, odčleneného z pozemku, parcela reg. E č. 1452/1, zapísaný na LV č. 11333 vo 
vlastníctve Margity Sxxxxxxx, r. Txxxxx, nar.xxxxxxx, xxxxxxxxx, 917 01 Trnava, za jednotkovú 
kúpnu cenu 6 eur/m2 zastavaného pozemku, t. j. celkom 1534 eur 
               
c) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/6 na pozemku, parc. č. 10585/8 orná pôda vo výmere 
1534 m2, odčleneného z pozemku, parcela reg. E č. 1452/1, zapísaného na LV č. 11333 vo 
vlastníctve Pavla Txxxxx, r. Txxxxx, nar.xxxxxxxx, xxxxxxxxx, 917 01 Trnava, za jednotkovú 
kúpnu cenu 6 eur/m2 zastavaného pozemku, t. j. 1534 eur              
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d) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/3 na pozemku, parc. č. 10585/8 orná pôda vo výmere 
1534 m2, odčleneného z pozemku, parcela reg. E č. 1452/1, zapísaný na LV č. 11333 vo 
vlastníctve Emílie Kxxxxxxxx, r. Oxxxxxxx, nar. xxxxxxx, xxxxxxxx, 917 01 Trnava, za 
jednotkovú kúpnu cenu 6 eur/m2 zastavaného pozemku, t. j. celkom 3068 eur              
 
e) spoluvlastnícky podiel vo výške ½ na pozemku, parcela č. 10585/9 ostatná plocha  vo 
výmere 19 m2, odčleneného z pozemku, parcela reg. E č. 1453, zapísaný na LV č. 5467  vo 
vlastníctve Eleny Dxxxxxx, r. Txxxxxxx, nar. xxxxxxxx, 023 01 Oščadnica xxx, za jednotkovú 
kúpnu cenu 6 eur/m2 zastavaného pozemku, t. j. celkom 57 eur  
 
f) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/3 na pozemku,  parcela č. 10585/11 orná pôda vo výmere 
53 m2, zapísaný na LV č. 13525  vo vlastníctve Branislava Kxxxxxx, r. Kxxxxxx, nar. xxxxxx, 
919 55 Kátlovce xxxx,  za jednotkovú kúpnu cenu 6 eur/m2, t. j. celkom 106 eur 
 
do vlastníctva Mesta Trnava, IČO: 00 313 114, Hlavná 1, Trnava, za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre pripravovanú verejnoprospešnú stavbu 
„Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince“. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnych zmlúv  
Termín: do 15.10.2021 
OP   
b) pripraviť kúpne zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.12.2021 

 
748 

uznesenie 
 

k správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 1. 6. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 1. 6. 2021 prerokované na zasadnutí 
majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava resp. Mestskej rady mesta Trnava – zaujala nesúhlasné stanovisko. 
 

 
749 

uznesenie 
 

k pristúpeniu Mesta Trnava a tretích osôb ako stavebníkov verejnoprospešnej stavby  
„Miestna komunikácia – cesta „B“ MOK 3,75/30“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) pristúpenie Mesta Trnava, Ing. Tibora Sxxxx, rod. Sxxxx, nar. xxxxxx a manž. Bc. Miroslavy 

Sxxxxx, rod. Vxxxxxxx, nar. xxxxxxx, obaja bytom xxxxxxxx, Trnava, MUDr. Petra Sxxx, 
nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava a Miriam Mxxxxxx, rod. Mxxxxxx, nar. xxxxxx, bytom 
xxxxxxxx, Trnava ako stavebníkov verejnoprospešnej stavby „Miestna komunikácia – cesta 
„B“ MOK 3,75/30“, ktorá následne prejde do výlučného vlastníctva Mesta Trnava na základe 
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zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, s podmienkou, že Mesto Trnava sa bude podieľať na 
prípadnom financovaní verejnoprospešnej stavby len vo výške schválenej Mestským 
zastupiteľstvom mesta Trnava 

 
Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť dodatok č.1 k Zmluve združení s centrálnym č. 1231/2012 uzatvorenej dňa 
19.12.2012 a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.12.2021 
 
b) zabezpečiť proces súvisiaci s pristúpením Mesta Trnava ako stavebníkom 
verejnoprospešnej stavby  „Miestna komunikácia – cesta „B“ MOK 3,75/30“ 
Termín: po uzatvorení dodatku č.1 k Zmluve združení c.č.z. 1231/2012 
 

 
750 

uznesenie 
 

ku kúpe pozemku parcela C-KN č. 10734/5, k. ú. Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
a) kúpu 

pozemku v k.ú. Trnava, parc.reg.“C“ č. 10734/5 – orná pôda o výmere 161005m2, zapísaného 
na Liste vlastníctva č. 9491, z výlučného vlastníctva Ing. Jána Wxxxxxx, rod. Wxxxxx, nar. 
xxxxxxxx, bytom ul. Obrancov mieru č. 374, Gbely, SR (podiel 1/1), do vlastníctva Mesta 
Trnava, za kúpnu cenu 13,00,-eur/m2, spolu za celú prevádzanú nehnuteľnosť 2 093 065,00,-
eur, formou splátkového kalendára nasledovne: 

- splátka č. 1 vo výške 1 093 065,00,-eur, bude uhradená do 15 dní po uzatvorení zmluvy 
- splátka č. 2 vo výške 500 000,00,-eur, bude uhradená do 15.1.2022 alebo do 15 dní 

od vydania rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a vzniku záložného práva, podľa toho, 
ktorá zo skutočností nastane neskôr 

- splátka č. 3 vo výške 500 000,00,-eur bude uhradená do 15.1.2023 
a to za dodržania nasledovných podmienok/záväzkov: 

- Mesto Trnava počas 5 rokov od uzatvorenia zmluvy neprevedie vlastnícke právo 
k predmetu prevodu v prospech tretích osôb a/alebo nevykoná zmenu územného 
plánu alebo inej právnej skutočnosti, na základe ktorej bude možné užívať predmet 
prevodu na iné účely, ako na funkčný regulatív Z 01 (Plochy lesoparkov), Z 02 (Plochy 
parkov) a Z 06 (Plochy krajinnej zelene) definované platným územným plánom mesta 
Trnava, a to pod sankciou zmluvnej pokuty za porušenie uvedených záväzkov vo 
výške 7,65,-eur/m2, pričom výška zmluvnej pokuty bude v takomto prípade určená k 
rozsahu výmery pozemku, vo vzťahu ku ktorej príde k porušeniu záväzku 

- predávajúci ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy zabezpečí a preukáže ukončenie 
a zánik nájomného práva evidovaného na LV č. 9491 pre k.ú. Trnava a jeho výmaz 
z katastra nehnuteľností 

 
 
b) zriadenie záložného práva 
v prospech predávajúceho Ing. Jána Wxxxxxx na nehnuteľnosť – pozemok parc.reg.“C“ č. 
10734/5 – orná pôda o výmere 161005m2 v k.ú. Trnava, na zabezpečenie pohľadávky na 
zaplatenie nesplatenej časti kúpnej ceny s hodnotou zálohu vo výške 1 000 000,00,-eur 
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c) úpravu rozpočtu mesta Trnavy v čiastke 1 093 065 eur nasledovne: 

 Schválený 
rozpočet 2021 

Upravený 
rozpočet 

k 21.9.2021 

zmena 

1.3 PROJEKTY - Rekonštrukcia 
Zeleného kríčka – vlastné zdroje 

0 2 400 000 -1 093 065 

Jedná sa o úverové zdroje alokované na realizáciu rekonštrukcie Zeleného kríčka, ktoré 
nebudú potrebné v roku 2021, nakoľko stavebné práce budú fakturované začiatkom roka 
2022.  

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie 
a odkupovanie majetku 

1 100 000 1 550 000 +1 093 
065 

Navýšenie položky o prvú splátku kúpnej ceny za pozemok v k. ú. Trnava, parc. Reg. „C“ 
č. 10734/5. 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť v spolupráci s predávajúcim kúpnu zmluvu so zmluvou o zriadení záložného 

práva k nehnuteľnosti v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta 
na podpis 
Termín: do 45 dní od schválenia uznesenia 

 
b) zabezpečiť finančné plnenie – zaplatenie splátky č. 1 na účet predávajúceho v zmysle 

bodu 1. tohto uznesenia a postupne zabezpečiť finančné plnenie zostávajúcich splátok 
v zmysle bodu 1. tohto uznesenia 
Termín: priebežne 

 
 

751 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu  

„Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská – 1. etapa“ 
 

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 – 1. etapa“, 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, 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 29 125,75 
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 13.12.2021 
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752 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu  

„Cyklochodník Zelenečská – A. Žarnova“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

realizácie projektu „Cyklochodník Zelenečská – A. Žarnova“, realizovaného v rámci 
výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, 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 19 615,34 
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 13.12.2021 
 
 

753 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu  

„Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku                              
v lokalite Kamenný mlyn v Trnave“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

realizácie projektu „Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite 
Kamenný mlyn v Trnave“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, 
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 65 650,77 
eur; 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
Termín: do 13.12.2021 
 

754 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu  

„Rekonštrukcia MK Ulica J. Hajdóczyho v Trnave - cyklochodník“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

realizácie projektu „Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho v Trnave - cyklochodník“, 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, 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 5 223,40 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 13.12.2021 

 
 

755 
uznesenie 

 
k návrhu na ukončenie členstva                                                                                                            

v Združení Životnými cestami Jána Palárika k 31. 12. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
ukončenie členstva mesta Trnava v Združení Životnými cestami Jána Palárika k 31. 12. 2021.  

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť podklady k ukončeniu členstva mesta Trnava v Združení Životnými cestami Jána 
Palárika k 31. 12. 2021 v zmysle platných stanov združenia a predložiť na podpis primátorovi 
mesta Trnava.  
Termín: 29. 9. 2021 
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756 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o výsledkoch ukončených  

a stave rozpracovaných kontrol od 16.6.2021 do 7.9.2021 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 16.6.2021 
do 21.9.2021. 

 
 

757 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o Stratégii riešenia problematiky ľudí bez domova na území 
mesta Trnavy na roky 2017 – 2020 s výhľadom do roku 2025  vrátane aktualizácie 

opatrení navrhnutých v horizonte rokov 2021 – 2025 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o Stratégii riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta 
Trnavy na roky 2017 – 2020 s výhľadom do roku 2025  vrátane aktualizácie opatrení 
navrhnutých v horizonte rokov 2021 – 2025 

 
 

 
758 

uznesenie 
 

k návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  
k termínu konania MZ 21.9.2021 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  

v intervale od 10.6.2021 do 2.9.2021 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení: 
 
a1) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 639/2021 

Názov uznesenia K prenájmu nehnuteľností na poľnohospodárske účely (TAPOS, 
s.r.o.) 

Navrhovaná zmena: 
 
 
 
 
 

V schvaľovacej časti uznesenia, text v bode 1: 
„prenájom časti pozemkov v katastrálnom území Trnava o výmere 
15 000 m2 (15ha)“  
sa nahrádza novým textom: 
„prenájom časti pozemkov v katastrálnom území Trnava 
o výmere 150 000 m2 (15ha)“. 

 
a2) 
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Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 698/2021 

Názov uznesenia k zriadeniu vecného bremena – uloženie káblov v k. ú. Zavar 
(Západoslovenská distribučná, a.s.) 

Navrhovaná zmena: V bode 1 sa text „513,59 eura“ nahrádza textom „550,91 eura“; 
V bode 1 sa text “921 08 Bratislava“ nahrádza textom „821 08 
Bratislava“. 

 
a3) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 204/2019 

Názov uznesenia k súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného 
bremena na uloženie horúcovodných rozvodov v rámci stavby 
„Rekonštrukcia horúcovodnej kanálovej prípojky v úseku Š 1040 – Š 
1040.4 (Linčianska)“ (Trnavská teplárenská, a.s., Trnava) 

Navrhovaná zmena: V bode 2 sa za text „8399/206“ dopĺňa text „parc. č. 8399/80, parc. 
č. 8399/145“; 
V bode 2 sa za text “porealizačného geometrického plánu“ dopĺňa 
text „č. 118/2020, overeného Okresným úradom Trnava, 
katastrálnym odborom dňa 5. 1. 2021 pod č. G1 – 1828/2020“. 

 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 609/2021 

Názov uznesenia k Zriadeniu príspevkovej organizácie „Zaži v Trnave – Mestské 
kultúrne stredisko“ 
 

Navrhovaná zmena: 1) V bode 2a) uznesenia sa text: 
 

„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  
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- 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 
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  
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- 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 
- 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“  
 
nahrádza textom: 
 

„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 7351 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  15 m2  

- pozemok parc. č. C-KN 173 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere   72 m2  

- pozemok parc. č. C-KN 242 ostatná plocha o výmere  284 m2 
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- pozemok parc. č. C-KN 399/1  zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere  62 m2  

- pozemok parc. č. C-KN 399/2  zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere  185 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 434/1 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere  204 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 2010 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 7005 m2  

- pozemok parc. č. C-KN 8937/3  zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 2097 m2  

- pozemok parc. č. C-KN 473/4 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 15 m2  
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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   

- pozemok parc. č. C-KN 8831/2    zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 278 m2 

- pozemok parc. č. C-KN 95/115  zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 178 m2 

- pozemok parc. č. C-KN 95/116  zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 66 m2 

- pozemok parc. č. C-KN 95/117  zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 55 m2 

- pozemok parc. č. C-KN 399/12  zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1 m2 

- pozemok parc. č. C-KN 399/13  zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1 m2“  

 
nehnuteľný majetok:   2 249 413,73 € 
hnuteľný majetok:                                 0 € 

          2 249 413,73 €“ 
 
a5) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 1005/2018 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 
6294/1 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2556 
na Ulicu Sladovnícka 10, 11, 12 

Navrhovaná zmena: V názve uznesenia sa text „Ulicu“ nahrádza textom „Ulici“ a text „do 
vlastníctva vlastníkovi bytu č. 3 Veronike Kxxxxxxxx rod. Chxxxxxxxx 
nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 1,81 eura“ sa 
nahrádza textom „do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu 
č. 3 Ing. Veronike Čxxxxxx rod. Čxxxxxxxx nar. xxxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxx, Bratislava, s podielom 1/2 a Mgr. Petrovi Fxxxxxx rod. 
Fxxxxxxxx nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Bratislava, s podielom 
1/2, spolu za cenu 1,81 eura“. 

 
a6) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 132/2019 

Názov uznesenia Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná 
a pod miestnou komunikáciou Mikovíniho 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia sa text „za cenu 35 eur/m² spolu za 
cenu 3080 eur“ nahrádza textom „za cenu 40 eur/m² spolu za cenu 
3520 eur“ a text „Ružová 20, Nové Mesto nad Váhom“ sa nahrádza 
textom „Viktora Bilčíka 32, 915 01  Nové Mesto nad Váhom“. 

 
a7) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 624/2021 
Názov uznesenia Kúpa pozemkov pre časť súbežnej komunikácie s R1 v Modranke 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti sa v bode 1. A. a 1. B. pôvodný text 
...“23.2.2021“... nahrádza novým textom: ...“23.2.1963“... 
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a8) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 541/2020 

Názov uznesenia Kúpa pozemkov určených na výstavbu cyklochodníka...  

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti sa pôvodný text v bode 1. A. a 1. B. pôvodný 
text ...“2,07 eura“... nahrádza novým textom: ...“2,00 eura“... 

 
 
a9) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 544/2020 
Názov uznesenia Kúpa pozemkov určených na výstavbu cyklochodníka...  

Navrhovaná 
zmena: 

V schvaľovacej časti sa pôvodný text v bode 1. A. a 1. B. ...“17519,29  
eura“... nahrádza novým textom: ...“ 26278,94  eura“... 

 
 
a10) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 1037/2018 
Názov uznesenia Prenájom pozemkov pod  cyklochodníkom Park J. Kráľa...  

Navrhovaná 
zmena: 

V schvaľovacej časti sa text dopĺňa na konci novým textom: 
...“Nájomné sa navyšuje o sumu, ktorá zodpovedá výške dane 
z nehnuteľnosti za pozemky, ktoré sú predmetom nájmu, 
v príslušnom kalendárnom roku.“... 

 
a11) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 627/2021 
Názov uznesenia Kúpa pozemkov pre chodník pri Seredskej ceste...  

Navrhovaná 
zmena: 

V schvaľovacej časti sa pôvodný text ...“parc. reg. C č. 432/26 – 
zastavaná plocha s výmerou 64 m2“... nahrádza novým textom: ...“ 
parc. reg. C č. 377/2 – zastavaná plocha s výmerou 220 m2“... 

 
 
 
a12) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 577/2021 v znení MZ 674/2021 
Názov uznesenia predaj podielov z pozemku... na Ul. Juraja Slottu 33,34,35 v 

Trnave 
Navrhovaná zmena: Zmena textu - v schvaľovacej časti  

V bode 25. sa doterajší text „541742“ nahrádza textom „464913“ 
 
 
a13) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 578/2021 v znení MZ 674/2021 
Názov uznesenia predaj podielov z pozemku... na Ul. Juraja Slottu 33,34,35 v 

Trnave 
Navrhovaná zmena: Zmena textu - v schvaľovacej časti dopĺňa novým bod 

s nasledujúcim znením: 
„27. „podielu 6728/464913 do podielového spoluvlastníctva 
spoluvlastníkom bytu č. 46 Adriáne Mxxxxxxxxxx, rod. Chxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, Cífer, s podielom 1/6,  Márii 
Chxxxxxxxx, rod. Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, 
Trnava, s podielom ½, Dušanovi Chxxxxxxx, rod. Chxxxxxxx, nar. 
xxxxxxx, bytom Malženice č. xxx, s podielom 1/6, Petronele 
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Chxxxxx, rod. Chxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, Trnava, 
s podielom 1/6, za cenu 1,10 eura,“ 

  
a14) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 579/2021 v znení MZ 674/2021 
Názov uznesenia predaj podielov z pozemku... na Ul. Juraja Slottu 33,34,35 v 

Trnave 
Navrhovaná zmena: Zmena textu - v schvaľovacej časti sa pôvodný text nahrádza novým 

textom 
v bode 25. „podielu 7633/464913 do výlučného vlastníctva 
vlastníčke bytu č. 67 Eve Nxxxxxx, rod. Mxxxxxx, nar. xxxxxx, bytom 
Košice, xxxxxxxxx, za cenu 1,25 eura,“.... 

 
 
a15) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 163/2019 v znení uznesenia č. 402/2020 
Názov uznesenia K zámene pozemkov medzi Mestom Trnava a Trnavským 

samosprávnym krajom  
Navrhovaná zmena: Zrušenie uznesenia č. 163/2019 v znení uznesenia č. 402/2020 

v plnom rozsahu  
 
 
2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ č.: 
b1)     653/2021      do 31.12.2021   
b2)     655/2021      do 31.12.2021 
b3)     477/2020      do 31.03.2022 
b4)     467/2020      do 31.08.2022 
b5)     387/2020      do 31.12.2021 
b6)     877/2018      do 31.12.2022 
b7)     144/2019      do 31.12.2021 
b8)     294/2019      do 31.12.2021 
b9)     552/2020      do 31.09.2021 
b10)   436/2020      do 30.06.2022 
b11)   660/2021      do 31.03.2022 
b12)   390/2016      do 31.12.2021 
b13)   391/2016      do 31.12.2021 
b14)   713/2017      do 31.12.2021 
b15)   835/2018      do 31.12.2021 
b16)   266/2019      do 31.12.2021 
b17)   469/2020      do 31.12.2021 
b18)   470/2020      do 31.12.2021 
b19)   473/2020      do 31.12.2021 
b20)   476/2020      do 31.12.2021 
b21)   511/2020      do 31.12.2021 
b22) 1037/2018      do 31.12.2021 
b23)   541/2020      do 31.10.2021 
b24)   544/2017      do 30.06.2022 
b25)   849/2014      do 31.12.2021 
b26)   861/2014      do 31.12.2021 
b27)     44/2015      do 31.12.2021 
b28)   153/2015      do 31.12.2021 
b29)   664/2017      do 31.12.2021 
b30)   772/2017      do 31.12.2021 
b31)   831/2018      do 31.12.2021 
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b32)   255/2019      do 31.12.2021 
b33)   290/2019      do 31.12.2021 
b34)   474/2020      do 31.12.2021 
b35)   544/2020      do 31.12.2021 
b36)   550/2020      do 31.12.2021 
b37)   702/2021      do 31.12.2021 
 
3. Ruší 
uznesenia MZ č.  
c1)  703/2021 
c2)  648/2021 
 
4. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 10.6.2021 do 2.9.2021 
 
 

759 
uznesenie 

 
k návrhu na odvolanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov v Trnave 

a návrh na dočasné poverenie výkonom funkcie riaditeľa                                               
Zariadenia pre seniorov v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Odvoláva 
na návrh primátora mesta z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov 
v Trnave, so sídlom Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava, IČO: 00 611 972 p. Mgr. Petra 
Klenovského s účinnosťou dňom 8.10.2021 v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
2. Poveruje 
na návrh primátora mesta Mgr. Annu Menkynovú výkonom funkcie riaditeľa rozpočtovej 
organizácie Zariadenie pre seniorov v Trnave, so sídlom Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava, 
IČO: 00 611 972 s účinnosťou od 9.10.2021 na dobu určitú do obsadenia funkcie riaditeľa 
organizácie na základe výsledku výberového konania, najdlhšie do 31.3.2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
          primátor mesta 
 
 
 

Za formálnu správnosť: JUDr. Igor Kršiak 
                                          prednosta mestského úradu  
 
V Trnave dňa 22.9.2021 
 


