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(760 - 790) 

U Z N E S E N I A  

zo 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 

2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 2. novembra 2021 v konferenčnej miestnosti trnavskej 

radnice 

 
760 

uznesenie 
 

k schváleniu programu 17. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 2.11.2021 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
program 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 2.11.2021 v zmysle 
zverejneného návrhu programu rokovania a hlasovaním schválených zmien návrhu programu  
 
 
 

761 
uznesenie 

 
k Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava  

a jeho funkčného územia 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Strategický dokument Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného 
územia 
 
 

762 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 573,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  č. 557 o nakladaní                    
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava 

v znení VZN č. 564 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 573, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie  č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 
území mesta Trnava v znení VZN č. 564  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava. 
Termín: do 5.11.2021 
  
 

763 
uznesenie 

 
k Rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 

a viacročný rozpočet na roky 2022 - 2024 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnavy k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 
a k viacročnému rozpočtu na roky 2022-2024 
b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 a k viacročnému 
rozpočtu na roky 2022-2024 
 
2. Schvaľuje 
a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2022 
b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2022 – 2024 so záväznosťou rozpočtu podľa 
písmena a) 
c) použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2022 vo výške 5 314 703,- eur, z toho na 
úhradu splátok istín vo výške 2 011 984,- eur a na financovanie kapitálových výdavkov vo 
výške 3 302 719,- eur nasledovne:   
                                                                                                                                v eurách 

rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia 300 000 

dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná 320 000 

preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici - projektová 
dokumentácia 

145 000 

parkovací dom na Ulici generála Goliána  350 000 

humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia 174 000 

obytný súbor Ulica gen. Goliána - projektová dokumentácia 244 200 

Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia 56 519 

obytná zóna Medziháj 140 000 

polopodzemné kontajnery 300 000 

majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 1 273 000 

 
d) použitie fondu poplatku za rozvoj na rok 2022 vo výške 484 000 eur nasledovne: 
         v eurách 

priestor pred OD Jednota na Paulínskej ulici - realizácia 320 000 

ihrisko T. Tekela, J. Slottu - realizácia 150 000 

detské ihrisko Schumerova - realizácia 14 000 
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e) použitie fondu opráv a údržby bytových budov v rozpočte na rok 2022 vo výške 59 292,- 
eur nasledovne: 
- Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava vo výške 8 202,- eur 
- STEFE Trnava, s.r.o. vo výške 51 090,- eur 
f) rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava na roky 2022 - 2024 
so záväznosťou rozpočtu na rok 2022 
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava 
- Mestských služieb mesta Trnava 
- Správy majetku mesta Trnava, p. o. 
- Zaži v Trnave – Mestského kultúrneho strediska 
- Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského  
 

764 
uznesenie 

 
k návrhu na odpis nevymožiteľných pohľadávok  

nad 200,- eur  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
I. Odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Trnava vo výške  5 331,93 eur 
 
II. Odpis nevymožiteľných pohľadávok Zariadenia pre seniorov, ul. T. Vansovej 5  
v Trnave vo výške 15 381,70 eur 
 
III. Odpis nevymožiteľných pohľadávok Strediska sociálnej starostlivosti Trnava  
vo výške 136 635,08 eur 
 
IV. Odpis nevymožiteľných pohľadávok STEFE Trnava, s.r.o. vo výške 46 770,02 eur 
 
V. Odpis nevymožiteľných pohľadávok Mestských služieb mesta Trnava  
vo výške 10 032,02 eur 
 
 
 

765 
uznesenie 

 
k Spolufinancovaniu projektu  

„KD Kopánka – rekonštrukcia“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 
realizácie projektu „KD Kopánka – rekonštrukcia“, realizovaného v rámci výzvy IROP-P07-
SC77-2021-75, 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
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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 10 500,00 eur; 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
2. Ukladá 
príspevkovej organizácii Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko 
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
Termín: do 25.11.2021 

 
 

766 
uznesenie 

 
k Spolufinancovaniu projektu  

„Cyklochodník Zelenečská – A. Žarnova“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší  
uznesenie MZ č. 752/2021 
 
2. 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 20 162,96  eur; 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
Termín: do 13.12.2021 
 
 

767 
uznesenie 

 
k žiadosti na poskytnutie finančnej dotácie 

z rozpočtu Mesta Trnava na rok 2021  
sociálna oblasť 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
žiadosť na poskytnutej finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Trnava na rok 2021 pre žiadateľa:  
IPčko, o. z., Na vŕšku 8, Bratislava - pre Trnavský kraj, na projekt: 
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„Klub Machovisko a Káčko - bezpečné miesta pre mladých v kríze“ vo výške 5 000,- eur 
v zmysle dôvodovej správy. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť Zmluvu na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Trnava na rok 2021 
v zmysle VZN č. 540, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava  
na podpis primátorovi mesta Trnava. 
Termín: 15.11.2021 
 

 
768 

uznesenie 
 

k predaju pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou  
na Prechodnej ulici v Trnave  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava na Prechodnej  ulici, 
zapísaného na liste vlastníctva č. 9036, v  k. ú. Trnava, zastavaná plocha,  parc. č. 5455 
v podiele ½ s výmerou 10 m2, vlastníkovi garáže Alojzovi Rxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom 
Zvončín xxx, do výlučného vlastníctva, za cenu spolu 600,- eur s tým, že kupujúci uhradí 
správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. 
     
Spôsob prevodu predajom je možný podľa § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pretože sa predáva pozemok zastavaný 
stavbou – garážou. 
 
2.   Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: 30.11.2021 
     
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 30.4.2022 
      
 

769 
uznesenie 

 
k predaju spoluvlastníckych podielov z pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava  

vlastníkom bytov v Trnave   
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Predaj podielu zo spoluvlastníckeho podielu mesta Trnava na pozemku v spoluvlastníctve 
Mesta Trnava v k. ú. Trnava:  
A) parc. č. 1635/62 -zastavaná plocha s celkovou výmerou 727 m2 zapísaného na LV č. 
10048, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu 8350/251860 prislúchajúcemu k bytu č. 
22 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6320 na Ul. Čajkovského 12 v Trnave, 
vlastníčke bytu č. 22 zapísanej na LV č. 9456 Lenke Mxxxxxxxx rod. Mxxxxxxxx nar. xxxxxxx, 
bytom xxxxxxxx, Trnava, za cenu 0,1162 eura/m2 t. j. spolu za cenu 2,80 eura,  
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B) parc. č. 5671/66 -zastavaná plocha s celkovou výmerou 652 m2 zapísaného na LV č. 
9927, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu 2831/456445 prislúchajúcemu k bytu č. 26 
na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6472 na Ul. J. Slottu 21 v Trnave, 
vlastníčke bytu č. 26 zapísanej na LV č. 8861 Lenke Gxxxxxxxxxx, rod. Gxxxxxxxxxx nar. 
xxxxxxxx, bytom Ul. xxxxxxxx, Trnava, za cenu 0,1162 eura/m2 t. j. spolu za cenu 0,47 eura,  
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne hradiť kupujúci.  
Priamy predaj je možný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom v zmysle 
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15.11.2021 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.1.2022 
 
 

770 
uznesenie 

 
k predaju častí pozemkov v k. ú. Zavar 

(TT Dev, s.r.o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím častí pozemkov zapísaných na LV č. 2551 v k. ú. Zavar parc. č. 207/28, 207/29 
a 207/33 na vybudovanie technického zázemia – trafostanice, prečerpávacej stanice 
splaškových vôd, vsakovacích studní, spevnenej manipulačnej plochy a komunikácie 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. Schvaľuje 
priamy predaj častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV č. 2551 v k. ú. 
Zavar parc. č. 207/29-zastavaná plocha s výmerou 5650 m2, 207/28 -orná pôda s výmerou 
6964 m2 a 207/33 -zastavaná plocha s výmerou 5188 m2, častí s celkovou výmerou asi 609 
m2, ktorá bude spresnená porealizačným geometrickým plánom za cenu 50,00 eura/m2 t.j. 
spolu asi 30 450,00 eura, zmluvou o budúcej kúpnej zmluve na vybudovanie technického 
zázemia, spoločnosti TT Dev, s. r. o., Františkánska 4, Trnava, IČO 46 831 070. 
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
priamy predaj majetku mesta v zmysle §9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa,  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok je priľahlý k pozemku,  ktorý je 
vo vlastníctve TT Dev, s. r. o., Františkánska 4, Trnava, IČO 46 831 070 a je využiteľný na 
výstavbu komunikácie a technického zázemia pre kanalizáciu a trafostanicu. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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a) zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 15. 11. 2021 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31. 12. 2021 
 
c) po dokončení stavby uzatvoriť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na  podpis 
Termín: do 60 dní po predložení geometrického plánu 
 
 

771 
uznesenie 

 
k predaju pozemku v k. ú. Modranka 

(NDS, a. s.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 2267 v k. ú. Modranka parc. 
č. 429/126 – zastavaná plocha s výmerou 118 m2 za cenu 55,55 eura/m2 t.j. spolu 6554,90 
eura spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO 
35 919 001. 
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
priamy predaj majetku mesta v zmysle §9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa,  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok sa nachádza pod jestvujúcou 
komunikáciou R 1a aj pod časťou plánovanej R 1 dostavba I/51 na 4. pruh – Trnava - Sereď, 
ktorý je vo vlastníctve Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, 
IČO 35 919 001 a je využiteľný iba na výstavbu komunikácie. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 15.11.2021 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2021 

 
 

772 
uznesenie 

 
k prevodu vlastníctva komunikácie Ulica Nová  

(TOP DEVELOPMENT, s. r. o.)  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
A) prevod vlastníctva za cenu 1 euro – miestnej komunikácie Ul. Nová vrátane chodníkov 
a verejného osvetlenia z vlastníctva TOP Development, a.s., so sídlom Františkánska 4, 
Trnava do vlastníctva Mesta Trnava s podmienkou, že pri Ul. Nová bude vybudované verejné 
osvetlenie v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou stavebným úradom.    
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B) Zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho 
v povinnosti spol. TOP DEVELOPMENT, s. r. o., IČO 35 899 140, so sídlom Františkánska 4, 
Trnava a každodobého vlastníka pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod miestnou komunikáciou 
Ul. Nová, strpieť jestvujúcu komunikáciu vrátane chodníkov a osvetlenia a s tým súvisiace 
užívanie, údržbu, opravy a rekonštrukciu. 
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech Mesta Trnava na pozemkoch v k. ú. Trnava 
zapísaných na LV č. 8750 reg. C : 
- parc. č. 10080/108 – zastav. plocha s výmerou 6708 m2,  
- parc. č. 10080/133 – ostatná plocha s výmerou 305 m2,  
- parc. č. 10080/134 – zastav. plocha s výmerou 360 m2,  
- parc. č. 10080/138 – zastav. plocha s výmerou 142 m2,  
- parc. č. 10080/139 – zastav. plocha s výmerou 592 m2,  
- parc. č. 10080/146 – zastav. plocha s výmerou 29 m2,  
- parc. č. 10080/150 – zastav. plocha s výmerou 29 m2,  
- parc. č. 10080/151 – zastav. plocha s výmerou 175 m2,  
- parc. č. 10080/153 – zastav. plocha s výmerou 79 m2,  
- parc. č. 10080/314 – zastav. plocha s výmerou 93 m2,  
- parc. č. 10080/316 – zastav. plocha s výmerou 42 m2,  
- parc. č. 10080/317 – zastav. plocha s výmerou 242 m2,  
- parc. č. 10080/318 – zastav. plocha s výmerou 27 m2,  
- parc. č. 10080/319 – ostatná plocha s výmerou 210 m2,  
- parc. č. 10080/478 – zastav. plocha s výmerou 65 m2,  
- parc. č. 10080/481 – zastav. plocha s výmerou 38 m2,  
- parc. č. 10080/499 – zastav. plocha s výmerou 8 m2,  
- parc. č. 10080/500 – zastav. plocha s výmerou 9 m2,  
- parc. č. 10080/501 – zastav. plocha s výmerou 25 m2,  
- parc. č. 10080/502 – zastav. plocha s výmerou 4 m2,  
- parc. č. 10080/503 – zastav. plocha s výmerou 21 m2,  
- parc. č. 10080/506 – zastav. plocha s výmerou 12 m2,  
- parc. č. 10080/507 – zastav. plocha s výmerou 32 m2,  
- parc. č. 10080/508 – zastav. plocha s výmerou 77 m2,  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady k vypracovaniu zmlúv 
Termín: do 15.11.2021  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcom prevode vlastníctva a o budúcom zriadení vecného bremena 
a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.1. 2022 
 
c) pripraviť zmluvu o prevode vlastníctva a o zriadení vecného bremena a predložiť 
primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 30 dní od po predložení dokladov o vybudovaní verejného osvetlenia pri Ul. Nová 
 
 

773 
uznesenie 

 
k prenájmu pozemkov v Modranke 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
A) Ukončenie nájomného vzťahu v zmysle nájomnej zmluvy cčz 406/2014 ku dňu 27.7.2021 
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s manželmi Milanom Kxxxxxxx narodeným xxxxxxxx a Emíliou rodenou Pxxxxxxx narodenou 
xxxxxxxx, obaja bytom xxxxxxxx, Trnava na prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta 
Trnava parc. č. 289/3 – zastavaná plocha s výmerou 21 m2  a par. č. 290/2 – zastavaná 
plocha s výmerou 115 m2, zapísaných na LV č. 1300 v k. ú. Modranka, dňom 27.7.2021. 
 
B) prenájom na dobu neurčitú od 28.7.2021 pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 
289/3 – zastavaná plocha s výmerou 21 m2 a par. č. 290/2 – zastavaná plocha s výmerou 
115 m2, zapísaných na LV č. 1300 v k. ú. Modranka za cenu 0,25 eur/m2 t. j. spolu za 34,00 
eur/rok, ktora sa bude navyšovať od roku 2023 o oficiálne oznámené % inflácie, manželom 
Ing. Tomášovi Sxxxxxxxx narodenému xxxxxxxx a Ing. Kristíne Sxxxxxxx, rodenej Axxxxxxx 
narodenej xxxxxxx, obaja bytom xxxxxxxx, Trnava 
 
s termínom zabezpečenia opravy jestvujúceho oplotenia najneskôr do 15 mesiacov od 
podpísania nájomnej zmluvy.  
 
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 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemky sú nevyužiteľné na výstavbu a je 
možné pričleniť ich ako priľahlé pozemky k parc. č. 289/2 vo vlastníctve manželov Sxxxxxxxx, 
ktorí zabezpečujú údržbu pozemkov, ktoré susedia s pozemkom v ich vlastníctve  a 
zabezpečia opravu jestvujúceho oplotenia tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť chodcov na 
priľahlom chodníku. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) Zabezpečiť podklady k uzatvoreniu dohody o ukončení zmluvy cčz 406/2014 a 
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy 
Termín: 30.11.2021  
 
b) pripraviť dohodu o ukončení zmluvy cčz 406/2014 
Termín: 31.12.2021 
 
c) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.12.2021 

 
774 

uznesenie 
 
k súhlasu s použítím pozemku na vybudovanie vjazdu na Ulici Bratislavskej v Trnave  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava  
parcela registra „E“ č. 1960/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5263 m2, 
zapísanej na LV č. 11228, za účelom vybudovania vjazdu, ktorý bude slúžiť pre motorové 
vozidlo na Ulici Bratislavskej v Trnave, pre p. Barboru Axxxxxxxx Gxxxxxxx, v zmysle 
podmienok daných príslušným stavebným úradom v rámci stavebného konania. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať uznesenie žiadateľovi                                  
Termín: do  30.11.2021   
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775 

uznesenie 
 

k súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu  
„Bytový dom s polyfunkciou Halenárska“ v Trnave     

(CG, s. r. o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava: 
- Parcela registra „C“ č. 577/4 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 381 m2, evidovaný na LV č. 5000, na ktorej je navrhnutá prípojka jednotnej kanalizácie, 
kanalizačná šachta, nad pozemok je vysunuté vyložené nárožie objektu, predĺženie 
komunikácie A. Malatinského, dažďová kanalizácia v komunikácii, verejné osvetlenie, sadové 
a parkové úpravy, chodník 
- Parcela registra „C“ č. 577/6 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 6 m2, evidovaný na LV č. 5000, na ktorej je navrhnutá prípojka jednotnej kanalizácie, 
elektro NN prípojka, chodník, vyložené nárožie objektu 
- Parcela registra „C“ č. 590/3 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 2771 m2, evidovaný na LV č. 5000, na ktorej je navrhnutá prípojka jednotnej 
kanalizácie, prípojka dažďovej kanalizácie, elektro NN prípojka, vysunutý balkón a vyložené 
nárožie objektu, predĺženie komunikácie A. Malatinského, dažďová kanalizácia v komunikácii, 
sadové a parkové úpravy, chodník 
- Parcela registra „C“ č. 640/9 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 126 m2, evidovaný na LV č. 5000, na ktorej je navrhnuté predĺženie komunikácie A. 
Malatinského, verejné osvetlenie, sadové a parkové úpravy 
- Parcela registra „C“ č. 640/10 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 42 m2, evidovaný na LV č. 5000, na ktorej je navrhnuté predĺženie komunikácie A. 
Malatinského, verejné osvetlenia, sadové a parkové úpravy, chodník  
- Parcela registra „C“ č. 646/5 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 138 m2, evidovaný na LV č. 5000, na ktorej je navrhnutá prípojka jednotnej kanalizácie 
- Parcela registra „C“ č. 8831/1 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 11116 m2, evidovaný na LV č. 5000, na ktorej je navrhnutá prípojka jednotnej 
kanalizácie 
- Parcela registra „C“ č. 8836/1 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 3163 m2, evidovaný na LV č. 12341, na ktorej je navrhnutá kanalizačná šachta, 
prípojka jednotnej kanalizácie 
- Parcela registra „C“ č. 8842/1 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 3399 m2, evidovaný na LV č. 511228, na ktorej je navrhnutá vodovodná prípojka, 
prípojka jednotnej kanalizácie, plynová prípojka 
- Parcela registra „C“ č. 8842/31 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 393 m2, evidovaný na LV č. 11228, na ktorej je navrhnutá vodovodná prípojka, prípojka 
jednotnej kanalizácie, prípojka dažďovej kanalizácie, plynová prípojka 
- Parcela registra „C“ č. 8842/33 druh pozemku Ostatná plocha o celkovej výmere 74 
m2, evidovaný na LV č. 11228, na ktorej je navrhnutá vodovodná prípojka, prípojka jednotnej 
kanalizácie, kanalizačná šachta, prípojka dažďovej kanalizácie 
- Parcela registra „E“ č. 3-627 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 216 m2, evidovaný na LV č. 11228, na ktorej je navrhnutá prípojka jednotnej 
kanalizácie, šachta 
Prípojky inžinierskych sietí budú vybudované v rámci stavby “Bytový dom s polyfunkciou 
Halenárska“ podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom pre spoločnosť 
CG, s.r.o., Miletičova 5/B, 921 08 Bratislava, IČO: 53 121 384 ako stavebníka stavby pre 
účely stavebného povolenia – zmeny stavby pred dokončením. 



11 

 

 
2. Schvaľuje  
a) zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech 
investora stavby t. j. spoločnosti  CG, s.r.o., Miletičova 5/B, 921 08 Bratislava, IČO: 53 121 
384. 
- Kanalizačná šachta (1 ks) – navrhnutá na parcele registra „C“ č. 577/4, druh pozemku 
Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 381 m2, evidovaný na LV č. 5000 - je odplata 
za zriadenie vecného bremena 523,33 eura 
- Kanalizačná šachta (1 ks) – navrhnutá na parcele registra „C“ č. 8836/1, druh pozemku 
Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 3163 m2, evidovaný na LV č. 12341 - je 
odplata za zriadenie vecného bremena 523,33 eura 
- Kanalizačná šachta (1 ks) – navrhnutá na parcele registra „E“ č. 3-627, druh pozemku 
Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 216 m2, evidovaný na LV č. 11228 - je odplata 
za zriadenie vecného bremena 523,33 eura 
Zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena spočíva v povinnosti mesta 
strpieť na pozemkoch  umiestnenie 3 ks kanalizačných šácht za odplatu spolu 1 569,99 
eura (t. j. 3 x 523,33 = 1 569,99 eura) a za dodržania podmienok daných OÚRaK 
a záväzným stanoviskom OD MsÚ Trnava. 
 
b) zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech 
investora stavby t. j. spoločnosti CG, s.r.o., Miletičova 5/B, 921 08 Bratislava, IČO: 53 121 
384. 
- Vysunutý balkón a nárožie objektu – navrhnuté na parcele registra „C“ č. 590/3, druh 
pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2771 m2, evidovaný na LV č. 5000  
- Nárožie objektu – navrhnuté na parcele registra „C“ č. 577/4, druh pozemku Zastavaná 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 381 m2, evidovaný na LV č. 5000 
 
Zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena spočíva v povinnosti mesta 
strpieť nad pozemkom umiestnenie – presah balkóna a nárožia objektu, za odplatu 
stanovenú znaleckým posudkom a za dodržania podmienok daných OÚRaK a záväzným 
stanoviskom OD MsÚ Trnava. 
c) Kúpu skolaudovaných stavebných objektov komunikácie a verejnej technickej 
infraštruktúry vybudovaných investorom stavby na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava 
a ich odovzdanie do majetku mesta: 
- Predĺženie komunikácie Ulica A. Malatinského I. etapa vybudovaných na parcele 
registra „C“ č. 577/4 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 381 m2, 
evidovaný na LV č. 5000, na parcele registra „C“ č. 590/3 druh pozemku Zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 2771 m2, evidovaný na LV č. 5000, na parcele registra „C“ č. 
640/9 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 126 m2, evidovaný na 
LV č. 5000 a na parcele registra „C“ č. 640/10 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 42 m2, evidovaný na LV č. 5000 
- Dažďová kanalizácia v komunikácii vybudovaná na parcele registra „C“ č. 577/4 druh 
pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 381 m2, evidovaný na LV č. 5000 
a na parcele registra „C“ č. 590/3 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 2771 m2, evidovaný na LV č. 5000 
- Verejné osvetlenie komunikácie vybudované na parcele registra „C“ č. 577/4 druh 
pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 381 m2, evidovaný na LV č. 5000, 
na parcele registra „C“ č. 640/9 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
126 m2, evidovaný na LV č. 5000 a na parcele registra „C“ č. 640/10 druh pozemku Zastavaná 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 42 m2, evidovaný na LV č. 5000 
- Sadové úpravy a parkové úpravy zrealizované na parcele registra „C“ č. 577/4 druh 
pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 381 m2, evidovaný na LV č. 5000, 
na parcele registra „C“ č. 590/3 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
2771 m2, evidovaný na LV č. 5000, parcele registra „C“ č. 640/9 druh pozemku Zastavaná 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 126 m2, evidovaný na LV č. 5000 a na parcele registra 
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„C“ č. 640/10 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 42 m2, evidovaný 
na LV č. 5000 
 
Kúpu objektov do vlastníctva Mesta Trnava za odplatu 1,- euro za každý stavebný objekt 
a za dodržania podmienok daných OÚRaK a záväzným stanoviskom OD MsÚ Trnava. 
 
d) Kúpu skolaudovaných stavebných objektov Pešie verejné prepojenie Ulíc 
Halenárska a A. Malatinského vybudované na pozemkoch investora a Mesta Trnava a ich 
odovzdanie do majetku mesta: 
- Chodník vybudovaný na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti CG, s.r.o., Miletičova 
5/B, , 921 08 Bratislava, IČO: 53 121 384 na parcele registra „C“ č. 590/11 druh pozemku 
Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 76 m2, evidovaný na LV č. 11853,                na 
parcele registra „C“ č. 590/12 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
1 m2, evidovaný na LV č. 11853, na parcele registra „C“ č. 590/13 druh pozemku Zastavaná 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 22 m2, evidovaný na LV č. 11853,                na parcele 
registra „C“ č. 590/4 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 820 m2, 
evidovaný na LV č. 11853 a na parcele registra „C“ č. 577/5 druh pozemku Zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 684 m2, evidovaný na LV č. 11853 
- Chodník vybudovaný na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava na parcele registra 
„C“ č. 577/4 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 381 m2, evidovaný 
na LV č. 5000, na parcele registra „C“ č. 590/3 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 2771 m2, evidovaný na LV č. 5000, na parcele registra „C“ č. 640/10 druh 
pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 42 m2, evidovaný na LV č. 5000 
a na parcele registra „C“ č. 577/6 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 6 m2, evidovaný na LV č. 5000 
- Osvetlenie chodníka (iný typ osvetlenia – nízke lampy) so súhlasom pretransformované 
na verejné osvetlenie na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava na parcele registra „C“ č. 
590/3 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2771 m2, evidovaný na 
LV č. 5000 a na parcele registra „C“ č. 577/4 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 381 m2, evidovaný na LV č. 5000 
 
Kúpu vybudovaného diela a pozemkov do vlastníctva Mesta Trnava za odplatu 1,- euro          
za každý stavebný objekt a pozemok, a za dodržania podmienok daných OÚRaK 
a záväzným stanoviskom OD MsÚ Trnava. 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady na vypracovanie zmlúv  
Termín: 30.11.2021 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. 
písm. a) a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: 31.01.2022  
c) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. 
písm. b) a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: 31.01.2022  
d) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve na kúpu stavebných objektov v zmysle bodu 2. 
písm. c) a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: 31.01.2022  
e) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve na kúpu stavebných objektov a pozemkov 
v zmysle bodu 2. písm. d)  a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31.01.2022 
f) pripraviť zmluvy o zriadení vecného bremena a zmluvy o kúpe objektov a pozemkov 
a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od doručenia 
výzvy a predloženia dokladov od stavebníka  
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g) zabezpečiť prevzatie stavieb a pozemkov do vlastníctva, správy a údržby mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 60 dní po uzatvorení kúpnej zmluvy  
 
 

776 
uznesenie 

 
k zriadeniu vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí 

(Q&L Asset, s .r. o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech  spoločnosti 
Q&L Asset, s. r. o., Klincová 37, Bratislava, IČO 51 633 345, spočívajúceho v povinnosti Mesta 
Trnava strpieť na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Zavar na parc. č. 240/4 
a 240/244 uloženie podzemných rozvodov vody v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá 
bude odsúhlasená stavebným úradom, za odplatu 550,91 eura v súlade s príkazom primátora 
č. 2/2021 pri dĺžke siete 374,00 m. 
 
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 15.11.2021 
 
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 
 
 

777 
uznesenie 

 
k majetkovoprávnemu usporiadaniu rekonštrukcie parkoviska  

v rámci stavby Bytové domy „Zelený dvor“ 
(ZD, s. r. o., Hrnčiarovce nad Parnou) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava, časti parciel č. 8926/1 a 5437, zapísaných na LV č. 
5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, na výstavbu stavebného objektu SO 04 – Vonkajšie 
parkovisko, spevnené plochy a vjazd do suterénu,  vybudovaného v rámci stavby  Bytové 
domy „Zelený dvor“,  podľa projektu schváleného v stavebnom konaní,  pre spoločnosť ZD, s. 
r. o., Farská 7048/72, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou,  IČO: 53 029 887, ako  stavebníka 
stavby, za podmienky, že zrekonštruované parkovisko bude verejne prístupné a Mesto Trnava 
ako jeho vlastník nebude vyhradzovať parkovacie miesta pre súkromné subjekty po  
jeho rekonštrukcii. 
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2.  Schvaľuje  
kúpu častí stavebného objektu SO 04 – Vonkajšie parkovisko, spevnené plochy a vjazd 
do suterénu, vybudovaného v rámci stavby  Bytové domy „Zelený dvor“, na pozemkoch v k. 
ú. Trnava, časti parciel č. 8926/1 a 5437, zapísaných na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta 
Trnava, prípadne aj na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka, podľa projektu schváleného 
v stavebnom konaní, v rozsahu rekonštrukcie jestvujúceho parkoviska na 17 
parkovacích miest vrátane príslušných spevnených plôch (čo predstavujú  časti Vonkajšie 
parkovisko a Spevnené plochy), vrátane prípadných zabraných pozemkov stavebníka, z 
vlastníctva spoločnosti ZD, s. r. o., Farská 7048/72, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou,  IČO: 
53 029 887, ako  stavebníka stavby, do majetku, správy a údržby Mesta Trnava, Ulica Hlavná 
1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, za celkovú kúpnu cenu 1 euro, po kolaudácii stavby, 
s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby v termíne 60 mesiacov od dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 31.11.2021 
OP  
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve  a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.1.2022  
c) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov od stavebníka 
OM 
d) zabezpečiť prevzatie rekonštrukcie parkoviska do majetku, správy a údržby mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy od stavebníka do 30 dní po uzatvorení kúpnej zmluvy   
 
 
 

778 
uznesenie 

  
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou 

„Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince“ 
(SR – správca Slovenská správa ciest) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných časťou verejnoprospešnej stavby 
„Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky- s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince“ nasledovne: 
 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemkov v k. 
ú. Trnava odčlenených podľa geometrického plánu č. 88/2017 z  25.08.2017 úradne 
overeného OÚ Trnava, katastrálnym odborom dňa 15.11.2017 pod č. 1558/2017 ako 
novovytvorené parcely: 
- parc. č. 9040/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 169 m2 odčlenená z pôvodnej 
parcely č. 9040/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171 m2 zapísanej na LV č. 168 vo 
vlastníctve SR – v správe Slovenskej správy ciest, IČO: 00 003 328, Miletičova 19, 826 19 
Bratislava, 
- parc. č. 10590/67 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2 odčlenená z pôvodnej 
parcely č. 10590/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 860 m2 zapísanej na LV č. 168 
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vo vlastníctve SR – v správe Slovenskej správy ciest, IČO: 00 003 328, Miletičova 19, 826 19 
Bratislava, 
- parc. č. 10590/68 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 odčlenená z pôvodnej 
parcely č. 10590/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 860 m2 zapísanej na LV č. 168 
vo vlastníctve SR – v správe Slovenskej správy ciest, IČO: 00 003 328, Miletičova 19, 826 19 
Bratislava, 
za jednorazovú odplatu vo výške 1 468,- eur, určenú podľa Znaleckého posudku č. 
184/2021 vypracovaného dňa 06.10.2021 Ing. Antonom Fuzákom, znalcom v odbore 
stavebníctvo, pre Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, ako stavebníka 
stavby, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie 
stavby „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky - s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince “ a s tým 
súvisiacich užívateľských práv. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena  
Termín: do 30.11.2021 
OP   
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.01.2022 
                                                   
 

779 
uznesenie 

 
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod  miestnou  komunikáciou  

 na ulici Ovocná  v Trnave a pre výstavbu cyklochodníka 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. A.  Schvaľuje  
- kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/2 na pozemku v k.ú. Trnava parc. reg. „E“ parc.č. 1884/51 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1044 m2, zapísaného na LV č. 8038, z vlastníctva 
Ireny Sxxxxxxxxx, rod. Dxxxxxxxxx, narod. xxxxxxxxxx, bytom Sasinkovo xxx, okres Hlohovec, 
do vlastníctva Mesta Trnava za celkovú cenu 12 976,92  eura, 
t. j. 24,86 eura/m2;  
 
- kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/2 na pozemku v k.ú. Trnava parc. reg. „E“ parc.č. 1884/51 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1044 m2, zapísaného na LV č. 8038, z vlastníctva 
Eleny Kxxxxxxx, rod. Sxxxxxxxxx, narod. xxxxxxxxx, bytom ul. xxxxxxxxxxxxx, Trnava, do 
vlastníctva Mesta Trnava  za celkovú cenu 12 976,92  eura, 
t. j. 24,86 eura/m2;  
 
- kúpu pozemku v k.ú. Trnava parc. reg. „E“ parc.č. 1888/36 záhrada s výmerou 20 m2, 
zapísaného na LV č. 782, v podiele 1/1, t.j. v celosti,  z vlastníctva Alexandra Lxxxxxxx, narod. 
xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava, do vlastníctva Mesta Trnava  za cekovú cenu  
497,20  eura, t. j. 24,86 eura/m2;  
 
- kúpu spoluvlastníckeho podielu 3/4 na pozemku v k.ú. Trnava parc. reg. „E“ parc.č. 1888/52 
záhrada s výmerou 5 m2, zapísaného na LV č. 6897, z vlastníctva Alexandra Lxxxxxxx, narod. 
xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava, do vlastníctva Mesta Trnava  za celkovú cenu 93,23  eura,  
t. j. 24,86 eura/m2;  
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- kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/4 na pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. „E“ parc.č. 
1888/52 záhrada s výmerou 5 m2, zapísaného na LV č. 6897, z vlastníctva Soni Vxxxxxxxxx, 
rod. Vxxxxxxxx, narod. xxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava, do vlastníctva Mesta Trnava  za 
celkovú cenu 31,08  eura,  t. j. 24,86 eura/m2. 
 
Kúpne ceny boli stanovené na základe  znaleckého posudku č. 64/2021  zo dňa 29.9.2021, 
vypracovaného Ing. Františkom Drobným, Trnava, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie 
Odhad hodnoty nehnuteľností.  
 
B.  Schvaľuje  – v prípade, že vlastník a spoluvlastníci pozemkov, uvedení v písm A. 
schvaľovacej časti tohto uznesenia, nebudú akceptovať návrh na uzavretie príslušnej kúpnej 
zmluvy - vyvlastnenie pozemkov pod existujúcou miestnou komunikáciou, existujúcim 
chodníkom a pod navrhovanou stavbou cestičky pre cyklistov  v zmysle zákona č. 282/2015 
Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prospech Mesta 
Trnava, Hlavná 1, 91771 Trnava, IČO: 00 313 114, za ceny určené znaleckým posudkom 
č. 64/2021  zo dňa 29.9.2021, vypracovaným Ing. Františkom Drobným, Trnava, znalcom 
v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, nasledovne: 
 
- spoluvlastníckeho podielu 1/2 na pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. „E“ parc.č. 1884/51 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1044 m2, zapísaného na LV č. 8038, z vlastníctva 
Ireny Sxxxxxxxx, rod. Dxxxxxxxx, narod. xxxxxxxx, bytom Sasinkovo xxx, okres Hlohovec, za 
celkovú cenu 12 976,92  eura, t. j. 24,86 eura/m2;  
 
- spoluvlastníckeho podielu 1/2 na pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. „E“ parc.č. 1884/51 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1044 m2, zapísaného na LV č. 8038, z vlastníctva 
Eleny Kxxxxxxx, rod. Sxxxxxxxx, narod. xxxxxxxxx, bytom ul. xxxxxxxxxx, Trnava, za celkovú 
cenu 12 976,92  eura, t. j. 24,86 eura/m2;  
 
- pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. „E“ parc.č. 1888/36 záhrada s výmerou 20 m2, 
zapísaného na LV č. 782, v podiele 1/1, t. j. v celosti,  z vlastníctva Alexandra Lxxxxxxxx, 
narod. xxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, za celkovú cenu 497,20  eura, t. j. 24,86 eura/m2;  
 
- spoluvlastníckeho podielu 3/4 na pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. „E“ parc.č. 1888/52 
záhrada s výmerou 5 m2, zapísaného na LV č. 6897, z vlastníctva Alexandra Lxxxxxxxx, narod. 
xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava, za celkovú cenu 93,23  eura,  t. j. 24,86 eura/m2;  
 
- spoluvlastníckeho podielu 1/4 na pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. „E“ parc.č. 1888/52 
záhrada s výmerou 5 m2, zapísaného na LV č. 6897, z vlastníctva Soni Vxxxxxx, rod. 
Vxxxxxxxxx, narod. xxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava, za celkovú cenu 31,08  eura,  t. j. 24,86 
eura/m2. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave: 
a) Zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnych zmlúv. 
Termín: do 30.11.2021 
 
b) Pripraviť kúpne zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.12.2021 
 
c) V prípade, že vlastníci nebudú  akceptovať uzatvorenie príslušnej kúpnej zmluvy, 
zabezpečiť proces vyvlastnenia pozemkov 
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780 
uznesenie 

 
k majetkovoprávnemu usporiadanie pozemkov v k. ú. Modranka  

pre miestnu obslužnú komunikáciu pri R1 
(MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., Prešov) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí  
s prijatím daru – častí pozemkov vo vlastníctve MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o., 
Duklianska 11, Prešov, IČO 36 501891, ktoré budú oddelené geometrickým plánom po 
realizácii stavby miestnej obslužnej komunikácie pri R1 z pozemkov zapísaných na LV č. 2636: 
- parc. reg. C č. 387/131 orná pôda s  výmerou 1746 m2 , časti s  výmerou asi 145 m2  ,  
- parc. reg. C č. 387/132 orná pôda s  výmerou 1128 m2 , časti s  výmerou asi  43 m2  ,  
- parc. reg. C č. 387/134 orná pôda s  výmerou 2230 m2 , časti s  výmerou asi  33 m2  ,  
 
Mesto Trnava prijíma do svojho vlastníctva časti pozemkov s celkovou výmerou asi 221 m2 na 
účel vybudovania miestnej obslužnej komunikácie pri R1.  
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva    
Termín: 30.11.2021 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.3.2022 
 
b) pripraviť darovaciu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30 dní od predloženia porealizačného geometrického plánu 
 

 
 

781 
uznesenie 

 
k majetkovoprávnemu usporiadanie pozemkov v k. ú. Modranka  

pre miestnu obslužnú komunikáciu pri R1 
(FUXTON, s. r. o., Bratislava) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Schvaľuje  
kúpu do vlastníctva Mesta Trnava zmluvou o budúcej kúpnej zmluve časti pozemku v k. ú. 
Modranka zapísaných na LV č.1892 parc. reg. C č. 430/105 – orná pôda s výmerou 1405 m2, 
ktorá bude oddelená geometrickým plánom po realizácii stavby miestnej obslužnej 
komunikácie pri R1 s výmerou asi 750 m2 za cenu 34,80 eur/m2 od vlastníka FUXTON, s. r. 
o., IČO 35833513, so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava. 
     
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva    
Termín: 30.11.2021 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 



18 

 

Termín: 31.3.2022 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30 dní od predloženia porealizačného geometrického plánu 
 
 

782 
uznesenie 

 
k nájmu pozemkov pod mobilnými odberovými miestami 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje   
Nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava na umiestňovanie mobilných odberových 
miest všeobecne podľa druhu prenajímaného majetku na území mesta Trnava, na dobu 
neurčitú podľa všeobecných podmienok a postupu umiestňovania MOM na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta, ktoré sú v prílohe uznesenia 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 
ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov spočívajúceho v zabezpečení dostupnosti diagnostického vyšetrenia 
na ochorenie COVID-19 pre širokú verejnosť. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
Žiadosti konkrétnych prevádzkovateľov mobilných odberových miest o nájom konkrétnej 
časti mestského pozemku predkladať na schválenie Mestskej rade mesta Trnava 
Termín: trvalý 
 
 

783 
uznesenie 

 
k správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia  

neodporučila schváliť 24. 8. 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 24. 8. 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. 
 
 

784 
uznesenie 

 
k výpožičke časti pozemku k stavbe  

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
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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 účelom 
vybudovania plnozapustených kontajnerov (predpokladaný záber predstavuje výmeru 15 m2), 
podľa dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní s podmienkou, že spoločnosť 
Hviezdoslavova, s. r. o., Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO: 53 524 268 je povinná 
požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie povolenia. 
 
2. Schvaľuje  
a) výpožičku časti pozemku pre investora stavby t. j. spoločnosť Hviezdoslavova, s. r. o., 
Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO: 53 524 268, parcela registra „C“ č. 269, druh pozemku 
„záhrada“ o celkovej výmere 301 m2 (predpokladaný záber predstavuje výmeru   15 m2), 
zapísaný na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, v k. ú. Trnava za účelom vybudovania 
plnozapustených kontajnerov, čas výpožičky začne plynúť odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia do termínu odovzdania plnozapustených kontajnerov do 
majetku mesta 
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
výpožička ako forma bezodplatného prenájmu majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9, písm. c)  
ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť Hviezdoslavova, s. r. o., 
Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava, IČO: 53 524 268, kontajnery vybuduje na vlastné náklady 
a po skolaudovaní stavby ich odovzdá do majetku Mesta Trnava. 
b) prijatie daru – vybudovaných a skolaudovaných plnozapustených kontajnerov podľa bodu   
a) tohto uznesenia do majetku mesta 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmlúv v zmysle bodu 2. písm. a) a b) 
Termín: 30.11.2021 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve výpožičke a o budúcej darovacej zmluve  a predložiť 
na podpis primátorovi mesta v zmysle bodu 2. písm. a) a b) 
Termín: 31.01.2021 
c) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvy v zmysle bodu 2. 
písm. a) a b) 
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
 
 
 

785 
uznesenie 

 
k prenájmu časti pozemku v k .ú. Zavar pre stavbu 
 „CYKLOTRASA PSA PEUGEOT – OBEC ZAVAR“ 

(Trnavský samosprávny kraj) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
prenájom časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na LV č. 2511, v k. ú. Zavar, 
parc. reg. C č. 240/284 s výmerou cca 118,94 m2, podľa situácie záberov pozemku, 
Trnavskému samosprávnemu kraju, IČO: 37836901, so sídlom Starohájska 10, P.O.BOX 128, 
917 01 Trnava, na dobu 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy, za cenu 1 euro za celú dobu 
nájmu, za účelom výstavby stavby „CYKLOTRASA PSA PEUGEOT – OBEC ZAVAR“, ktorá 
podporuje cyklistickú dopravu ako alternatívny prostriedok v obslužnej a rekreačnej doprave, 
v zmysle projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, 
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trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
spočívajúci v tom, že  na predmetnom pozemku bude Trnavský samosprávny kraj realizovať 
stavbu, ktorá podporuje cyklistickú dopravu ako alternatívny prostriedok v obslužnej 
a rekreačnej doprave. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy  
Termín: do 19.11.2021 
b)  pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.1.2022 
 

786 
uznesenie 

 
k návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

k termínu konania MZ 2.11.2021 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  
v intervale od 3.9.2021 do 13.10.2021 

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

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 696/2021 

Názov uznesenia k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov a stavieb verejnej 
infraštruktúry pre stavbu „Obytná zóna Trnava – Cukrovar I. etapa“ 

Navrhovaná zmena: V bode 2, písm. e) uznesenia sa za text: „odsúhlasenej stavebným 
úradom“ dopĺňa text „v prospech spoločnosti Pri Kalvárii I, s. r. o., 
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 53 606 361 (ako 
stavebníka), a každodobého vlastníka stavebných objektov,“.  
V bode 2, písm. e) uznesenia sa vypúšťa text: „v súčasnosti 
príslušným správcom siete v zmysle platnej legislatívy je Trnavská 
vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 252 484, Priemyselná 10, 921 
79 Piešťany,“. 
V bode 2, písm. f) uznesenia sa text: „“in rem““ nahrádza textom: 
„“in personam““.  
V bode 2, písm. f) uznesenia sa text: „strpieť na svojich pozemkoch: 
a) existenciu inžinierskych sietí – rozvodov plynu a ich ochranných 
a bezpečnostných pásiem v rozsahu vymedzenom geometrickým 
plánom, ich prevádzkovanie a údržbu, b) prechod a prejazd 
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 
účelom zabezpečenia opravy a údržby inžinierskych sietí 
v nevyhnutnom rozsahu v celej šírke a dĺžke zaťažených 
nehnuteľností“ nahrádza textom: „strpieť na svojich pozemkoch: a) 
existenciu a uloženie inžinierskych sietí – plynárenských zariadení 
oprávneného z vecného bremena a ich ochranných 
a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto 
zariadení, vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok, 
a to v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom,  
b) prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním 
poverených osôb za účelom zabezpečenia opravy, údržby, 
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rekonštrukcie a prevádzky plynárenských zariadení v nevyhnutnom 
rozsahu v celej šírke a dĺžke zaťažených nehnuteľností“.  

 
a2) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 577/2021 v znení MZ 674/2021 a 758/2021 
Názov uznesenia k predaju 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 6813/464913 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18 Matúšovi 
Kxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Žlkovce xxx, 920 42 a manželke Bc. 
Linde, rod. Gxxxxxxx, nar. xxxxxx, bytom Igram xxx, 900 84, za 
cenu 1,11 eura,“ 

 
a3) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 578/2021 v znení MZ 674/2021 a 758/2021 
Názov uznesenia k predaju 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 
„4. podielu 6823/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 31 
Mariane Vxxxxxxx, rod. Dxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom Ulica 
xxxxxxxxx, Trnava, za cenu 1,12 eura,“ 

 
a4) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 704/2021 
Názov uznesenia k predaju spoluvlastníckeho podielu.... 

Navrhovaná 
zmena: 

V schvaľovacej časti sa v bode 1. za text ...“ Čxxxxxx,“... dopĺňa nový 
text: ...“narodená xxxxxxx“... 

 
a5) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 743/2021 
Názov uznesenia k zriadeniu vecného bremena....  

Navrhovaná 
zmena: 

V schvaľovacej časti sa pôvodný text v bode 1. ...“31 m2“... nahrádza 
novým textom: ...“25 m2“... 

 
a6) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 321/2016 
Názov uznesenia k súhlasu s  použitím pozemkov v Modranke na uloženie NN a VN 

rozvodov (Západoslovenská distribučná, a. s.) 
Navrhovaná 

zmena: 
V bode 2. sa  text:  
...“parc. č. 80/1, 80/2,  363/3, 363/7, 363/13, 386/3, 432/1, 432/2, 
597/1, prípadne ďalších určených porealizačným geometrickým 
plánom,“... 
nahrádza novým textom:   
...“parc. reg. C č. 80/2, 363/3, 363/7, 363/13, 386/3, 432/1, 432/2, 
432/6, 432/7, 432/11 448/2 a parc. reg. E č. 465/14 v rozsahu 
vyznačenom geometrickým plánom č. 108/2021, úradne overenom 
16.3.2021 pod č. G 1-290/2021 a geometrickým plánom č. 109/2021, 
úradne overenom 26.4.2021 pod č. G 1-497/2021“....  
...“a s tým súvisiacich užívateľských práv,“...  
nahrádza novým textom:   
...“a) zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení; 
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b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy Elektroenergetických 
zariadení a ich odstránenie“...  

 
a7) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 257/2015 v znení MZ č. 716/2021 
Názov uznesenia k predaju podielov z pozemku... na Ul. Hlboká 12,13,14 v Trnave 

Navrhovaná zmena: Zmena textu - v schvaľovacej časti  
V bode 51. celý  text nahradiť textom „podielu 2911/449524 do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 56 
Mgr. Marekovi Lxxxxxxxx, rod. Lxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, r.č. 
xxxxxxx, bytom Trstená, xxxxxxxx a manželke Mgr. Kataríne 
Lxxxxxxxxx, rod. Bxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava 
za cenu 0,49 eura“ 
V bode 30. celý  text nahradiť textom „podielu 2916/449524 do 
vlastníctva vlastníčke bytu č. 32 Lenke Jxxxxxxx, rod. Jxxxxxx, 
nar. xxxxxx, bytom xxxxxxx, Zeleneč, za cenu 0,49 eura“ 

 
a8) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 579/2021 v znení MZ 674/2021 
Názov uznesenia k predaju 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 2. „podielu 2878/464913 do výlučného vlastníctva 
vlastníčke bytu č. 56 Petre Kxxxxxxxxxxxxx, rod. Kxxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxx, za cenu 0,47 eura,“.... 

 
a9) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 740/2021 
Názov uznesenia k súhlasu s použitím pozemku  vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. 

Špačince na uloženie kanalizácie /DELTA INKASO, spol. s.r.o./ 
Navrhovaná zmena: V súhlasnej časti č.1 uznesenia sa za text „umiestnenie inžinierskej 

siete – kanalizácie“ dopĺňa text „a vodovodu“. 
V schvaľovacej časti uznesenia č. 2 sa za text „po zrealizovaní 
umiestnenia kanalizácie“ dopĺňa text „a vodovodu“ a za text 
„umiestnenie inžinierskej siete – kanalizácie“ dopĺňa text „a 
vodovodu“. 

 
a10) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 428/2020 v znení uzn. MZ č. 716/2021 
Názov uznesenia k  súhlasu s použítím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava a 

zriadenie vecných bremien na uloženie inžinierskych sietí 
a na vybudovanie cyklochodníka v lokalite Obytnej zóny Prúdy pri 
ul. Zavarská v Trnave   (Terra Trnavia, s.r.o.) 
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Navrhovaná zmena: v  bode 1. v písmene  d)  súhlasnej časti uznesenia sa za text „LV č. 
5000“ dopĺňa text  “, parc.reg.“C“ parc.č. 5671/10, zapísaného na LV 
č. 12341“ 
v  bode 2. v písmene  d)  schvaľovacej časti uznesenia sa za text „LV 
č. 5000“ dopĺňa text  “, parc.reg.“C“ parc.č. 5671/10, zapísanom na 
LV č. 12341“ 
v bode 3. ukladacej časti sa za písm. f1) dopĺňa: “f2) pripraviť dodatok 
k zmluve CČZ 1905/2020 zo dňa 18.11.2020 v zmysle bodu 2. písm. 
d) schvaľovacej časti tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta 
na podpis. 
Termín: do 31.12.2021“ 
v bode 3. ukladacej časti v písm. d1) sa mení termín z 30.8.2021 na 
31.12.2021 
v bode 3. ukladacej časti v písm. e1) sa mení termín z 30.8.2021 na 
31.12.2021 
v bode 3. ukladacej časti v písm. f1) sa mení termín z 30.8.2021 na 
31.12.2021 

 
a11) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 758/2021 

Názov uznesenia 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 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia sa text pod písm. a6) „MZ č. 
132/2019“ mení na  „MZ č. 139/2019“. 

 
a12) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 475/2020 
Názov uznesenia:   k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre stavbu 

„Komerčno-podnikateľská zóna, Trnava – Mikovíniho – 
Zelenečská ulica“ v Trnave (Island, s.r.o. v zastúpení Ismont, 
s.r.o.) 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2 b):  
- text „v dĺžke 27,8 m “ sa mení na text „v dĺžke 28 m“, 
- text „v dĺžke 17,1 m “ sa mení na text „v dĺžke 20 m“, 
- text „v dĺžke 1,2 m“ sa mení na text „v dĺžke 3 m“, 
- text „Celková dĺžka prípojky VN je 46,1 m za odplatu vo výške 
216,27 eura.“ sa mení na text „Celková dĺžka prípojky VN je 51 m 
za odplatu vo výške 330,54 eura.“  

 
a13) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 682/2021  
Názov uznesenia k predaju podielov z pozemku... na Tehelnej ulici 28 v Trnave 

Navrhovaná zmena: Zmena textu - v schvaľovacej časti sa pôvodný text nahrádza novým 
textom 
v bode 9. sa text „7929“ nahrádza textom „8019“ 

 
2. Predlžuje 
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 696/2021 do 31.12.2021 
b2) č. 552/2020 do 31.12.2021 
b3) č. 698/2021 do 31.12.2021 
b4) č. 687/2021 do 31.12.2021 
b5) č. 686/2021    do 31.12.2021 
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b6) č. 537/2020 do 31.03.2022 
b7) č. 695/2021 do 31.03.2022 
b8) č. 510/2020 do 31.12.2021 
b9) č. 704/2021 do 31.12.2021 
b10) č. 705/2021 do 31.12.2021 
b11) č. 688/2021 do 31.12.2021 
b12) č. 625/2021 do 31.12.2021 
 
3. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 3.9.2021 do 13.10.2021. 
 
 
 

787 
uznesenie 

 
k návrhu na úpravu doby prevádzkovania exteriérových sedení 

a výšky nájomného počas tohto obdobia 
 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
 
1.1 z dôvodu zníženia dopadov pandémie, a s tým súvisiacim uzatvorením alebo obmedzením 
prevádzok, s odkazom na čl. II. bod 1 a čl. XI. bod 1 Všeobecných podmienok a postupu 
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Trnava, osobitnú dobu nájmu pre účely zriaďovania a prevádzkovania 
exteriérových sedení pri stálych prevádzkach od 16.11.2021 do 28.02.2022  
 
1.2 z dôvodu zníženia dopadov pandémie, a s tým súvisiacim uzatvorením alebo obmedzením 
prevádzok, v zmysle bodu 1.1 schvaľovacej časti tohto uznesenia  a s odkazom na čl. X 
Všeobecných podmienok a postupu umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania 
exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava, nájomné vo výške 1,- 
euro/mesiac/sedenie za obdobie nájmu od 16.11.2021 do 28.02.2022 za prevádzkovanie 
exteriérových sedení 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť potrebné s tým súvisiace náležitosti, najmä upraviť nájomcom predpis nájomného 
za prevádzkovanie exteriérového sedenia 
Termín: priebežne  
 
 

788 
uznesenie 

 
k návrhu na menovanie riaditeľa                                                                                            

príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Trnava, p. o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Vymenúva  



25 

 

Ing. Lenku Klimentovú, PhD., nar. xxxxxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, 917 01  Trnava za 
riaditeľku príspevkovej organizácie „Správa majetku mesta Trnava, p. o.“, s účinnosťou od 
03.11.2021 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
Zabezpečiť náležitosti vyplývajúce z bodu 1) tohto uznesenia 
Termín: do 03.11.2021 
 
 

789 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o výsledkoch ukončených  

a stave rozpracovaných kontrol od 8.9.2021 do 19.10.2021 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 8.9.2021 
do 19.10.2021. 
 
 
 

790 
uznesenie 

 
k petícii proti plánovanej výstavbe cyklotrasy  

na venčovisku Ludwiga van Beethovena 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Odpoveď Mestského úradu Trnava na petíciu ,,Proti plánovanej výstavbe cyklotrasy na 
venčovisku Ludwiga van Beethovena“ 

 
 
 

 

 
JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
          primátor mesta 
 
 
 
 
 

Za formálnu správnosť: JUDr. Igor Kršiak 
                                          prednosta mestského úradu  
 
V Trnave dňa 3.11.2021 
 

 


