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(794 – 845) 
 

U Z N E S E N I A  
 

z 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného 
obdobia 2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 7. decembra 2021 spôsobom online, 
cez MS TEAMS 

 
 
 

794 

uznesenie 
 

k schváleniu programu 18. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 7.12.2021 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  

program 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 7.12.2021  
v zmysle zverejneného návrhu programu rokovania  
 

 

 
795 

uznesenie 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 575  
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel        

na území mesta Trnava v znení VZN č. 571 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
území mesta Trnava v znení VZN č. 571 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta 
Termín: do 15 dní  
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796 

uznesenie 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 576, 
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, VZN č. 569 a VZN č. 570 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 11/2021 ÚPN mesta Trnava - Lokalita T, U, V: 
- Lokalita T - Komerčno-podnikateľská zóna Koniarekova ul. 
- Lokalita U - Doplnenie regulatívov pre kód funkčného využitia Z 06 - Plochy krajinnej 

zelene 
- Lokalita V - Doplnenie svetlotechnických regulatívov na území CMZ 
 (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  11/2021 – Lokalita U, V 
b)  VZN č. 576, 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, VZN č. 569 a VZN č. 
570 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a 
zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

 
3. Neschvaľuje 
a) Zmenu Územného plánu mesta Trnava, Zmena 11/2021 – Lokalita T 
 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: 9.12.2021 
b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmenu 11/2021 -  Lokalitu U, 
V a VZN č. 576 
Termín: priebežne 
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 11/2021 -  Lokalita U, V a VZN č.  
576 na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a stavebnom úrade 
Termín: do 6.3.2022 

 
797 

uznesenie 
 

k povoleniu na  spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava  
Zmena ÚPN 12/2022 

Zmena ÚPN (Územného plánu) mesta Trnava, lokalita A – Jačmenná ulica 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Nepovoľuje 
spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita A – Jačmenná ulica 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľa o nepovolení  Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita A – 
Jačmenná ulica  
Termín: 22.12.2021 

 
798 

uznesenie 
 

k povoleniu na  spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava  
Zmena ÚPN 12/2022 

Zmena ÚPN (Územného plánu) mesta Trnava, lokalita B – Obytná zóna Prúdy II  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita B – Obytná zóna Prúdy II 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita B - Obytná zóna 
Prúdy II na základe prefinancovania žiadateľmi  
Termín: 31.6.2021 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita B - Obytná zóna 
Prúdy II  
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
c)  po prerokovaní Zmeny Územného plánu mesta Trnava,  lokalita B - Obytná zóna Prúdy II 
predložiť na schválenie  mestskému zastupiteľstvu  
Termín: 31.12.2022 

 
799 

uznesenie 

 
k povoleniu na  spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava  

Zmena ÚPN 12/2022 
Zmena ÚPN mesta Trnava, lokalita C – IBV Za traťou IV/C 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nepovoľuje 
spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita C – IBV Za traťou IV/C 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľov o nepovolení  Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita C – 
IBV Za traťou IV/C  
Termín: 22.12.2021 
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800 

uznesenie 
 

k povoleniu na  spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava  
Zmena ÚPN 12/2022 

Zmena ÚPN (Územného plánu) mesta Trnava, lokalita D – LC – výroba a oprava kolies 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nepovoľuje 
spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita D – LC – výroba a oprava 
kolies 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľa o nepovolení  Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita D – LC 
– výroba a oprava kolies  
Termín: 22.12.2021 
 

801 

uznesenie 
 

k povoleniu na  spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava  
Zmena ÚPN 12/2022 

Zmena ÚPN (Územného plánu) mesta Trnava, lokalita E – autosalón ŠKODA 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nepovoľuje 
spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita E – autosalón ŠKODA 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľa o nepovolení  Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita E – 
autosalón ŠKODA  
Termín: 22.12.2021 

 
802 

uznesenie 
 

k 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021  
 

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

a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 3. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 
2021 

 
2. Schvaľuje 

a) 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021 
 

b) zmeny použitia rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov: 
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                                                                                                                                          v eurách 

rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia 635 204 

preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici 20 000 

dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná 0 

rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica 0 

prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC Max - projektová 

dokumentácia 0 

rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov 

Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia 22 250 

dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii 0 

chodník Seredská ulica č. 158 - 176 0 

cyklotrasy - projektové dokumentácie 0 

odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste - realizácia 0 

parkovací dom Rybníková 10 000 

parkovací dom na Ulici Generála Goliana - projektová dokumentácia 3 597 

autobusová zastávka - letisko, Malženická cesta 0 

nasvietenie vybraných priechodov pre chodcov 0 

Inteligentné riadenia dopravy – Smart 0 

bytový dom na Tamaškovičovej ulici 9 138 

humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia 58 300 

mestský polyfunkčný súbor Spartakovská 0 

bytový dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska 11 600 

parčík a verejný priestor pri Synagóge - projektová dokumentácia 65 401 

park Janka Kráľa - revitalizácia územia - projektová dokumentácia 2 000 

park Pri kalvárii - prezentácia archeologických nálezov - projektová 

dokumentácia 21 940 

Mokraď Zeleneč - projektová dokumentácia 30 093 

prvky ÚSES v krajine - projektová dokumentácia 0 

obytná zóna Medziháj 12 960 

Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie 

multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj 11 820 

polopodzemné kontajnery 516 127 

rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu 32 431 

vianočná svetelná výzdoba 50 000 

Asanácia objektu Coburgova č. 26 a č. 28 - realizácia 0 

projekty v sociálnej oblasti 0 

ZŠ s MŠ Gorkého - revitalizácia športového a školského areálu 374 234 

Emmerova vila - rekonštrukcia objektu - projektová dokumentácia 3 600 

majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 2 543 065 

garáže Vajanského 0 

Trhová 3 - budova MsÚ - modernizácia strechy 180 

Radnica - podkrovné priestory - kancelárie - projektová dokumentácia 0 

kamerový systém 0 

parkovací dom Na hlinách 1 188 

cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa 4 040 

chodník a cyklochodník na Ulici Veterná 119 067 
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prepojovací cyklochodník Pri kalvárii 83 391 

cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - Nám. SNP 206 

obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ 8 160 

cintorín na Kamennej ceste - rozšírenie cintorína - realizácia 168 656 

bežecká dráha 200 m - šprintérska rampa 449 341 

Limbová dostavba ihriska 84 337 

Výstavba tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Trnave 248 624 

bežecké trasy - terénny okruh Slávia 182 000 

kompletná obnova mestského opevnenia - projektová dokumentácia 116 820 

 
c) zmeny použitia fondu poplatku za rozvoj na financovanie kapitálových výdavkov: 

                                                                                                                                                                        v eurách 

rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia 0 

výstavba polopodzemných kontajnerov 0 

Limbová dostavba ihriska 295 663 
 

 

 

803 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/93 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045  

na Ulici Jiráskova 23   
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/93 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6045 na 
Jiráskovej 23, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6313 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
1. podielu 6525/445725do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 1 Máriovi 

Mxxxxxx nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, Piešťany, s podielom ¼, Andrejovi Mxxxxxxxx 
nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Biely Kostol, s podielom ¼, Marte Mxxxxxxx rod. Vxxxxxx, 
nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava, s podielom ½, spolu za cenu 0,87 eura, 

2. podielu 4129/445725do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 2 Miloslavovi Šxxxxxxx nar. xxxxxxx  
bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,55 eura, 

3. podielu 6435/445725do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3 
Jánovi Vxxxxxxx nar. xxxxxx s manželkou Annou rod. Bxxxxxx, nar. xxxxxxx, obaja bytom 
xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

4. podielu 6435/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 4 Anne Pxxxxxx rod. Vxxxxxx  nar. 
xxxxxx  bytom xxxxxxxx, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

5. podielu 4108/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Danke Šxxxxxxx rod. Bxxxxxx nar. 
xxxxxx bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 6534/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 6 Ľubici Rxxxxxxxx rod. Kxxxxxx  
nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,88 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne 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  
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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) Odboru majetkovému  
zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 31. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu  
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 4. 2022 
 
 

804 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/93 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045  

na Ulici Jiráskova 23 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/93 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6045 na 
Jiráskovej 23, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6313 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
 
1. podielu 6949/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 7 Oktávii V xxxxxxx rod. Sch 

xxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,93 eura, 
2. podielu 4141/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Veronike Šxxxxxxx rod. G xxxxxxx  

nar. xxxxxxx  bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,55 eura, 
3. podielu 6412/445725do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 9 Ing. Petrovi G 

xxxxxxx PhD., nar. xxxxxxx, s podielom ¾ a Ing. Angelike O xxxxxxx rod. O xxxxxxx nar. 
xxxxxxx s podielom ¼, obaja bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

4. podielu 6412/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 10 
Alojzovi Nxxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Emíliou rod. Šxxxxxxx, nar. xxxxxxx, obaja 
bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

5. podielu 4088/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 11 Radoslavovi Mxxxxxxx  nar. 
xxxxxxx  bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 6483/445725 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 12 Jozefovi S 
xxxxxxx nar. xxxxxxx a Zuzane S xxxxxxx rod. S xxxxxxx nar. xxxxxxx, obaja bytom 
xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne 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) Odboru majetkovému  
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zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 31. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 4. 2022 
 
 

805 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/93 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045  

na Ulici Jiráskova 23 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/93 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6045 na 
Jiráskovej 23, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6313 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
 
1. podielu 6483/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 13 Alexandre Š xxxxxxx rod. B 

xxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 
2. podielu 4088/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 14 PhDr. Milanovi H xxxxxxx  nar. 

xxxxxxx  bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,55 eura, 
3. podielu 6412/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15 

Adrianovi U xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Tatianou rod. T xxxxxxx, nar. xxxxxxx, 
obaja bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

4. podielu 6412/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16 
Ľudovítovi R xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Jozefínou rod. V xxxxxxx, nar. xxxxxxx, 
obaja bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

5. podielu 4088/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17 
Ivanovi K xxxxxxx  nar. xxxxxxx s manželkou Veronikou rod.  K xxxxxxx nar. xxxxxxx, obaja 
bytom xxxxxxx, Kremnica, za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 6483/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 18 Františke P xxxxxxx rod. D 
xxxxxxx  nar. xxxxxxx  bytom xxxxxxx , Trnava, za cenu 0,87 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne 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) Odboru majetkovému  
zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 31. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu  
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 4. 2022 
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806 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/93 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045  

na Ulici Jiráskova 23 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/93 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6045 na 
Jiráskovej 23, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6313 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
 
1. podielu 6483/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 Jaromíre Š xxxxxxx rod. Š 

xxxxxxx  nar. xxxxxxx  bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,87 eura, 
2. podielu 4137/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 20 Jánovi H xxxxxxx  nar. xxxxxxx  

bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,55 eura, 
3. podielu 6430/445725 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 22 Rastislavovi 

F xxxxxxx nar. xxxxxxx, bytom Kátlovce xxx, s podielom 1/8, Emílii F xxxxxxx rod. V 
xxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx,  Trnava, s podielom 5/8, Silvii L xxxxxxx rod. F 
xxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava s podielom 1/8 a Klaudii H xxxxxxx rod. F 
xxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx,  Trnava, s podielom 1/8 spolu za cenu 0,86 eura, 

4. podielu 4108/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 23 Dušanovi B xxxxxxx  nar. 
xxxxxxx  bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,55 eura, 

5. podielu 6503/445725 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom bytu č. 24 Marte K 
xxxxxxx rod. P xxxxxxx nar. xxxxxxx s podielom ¾ a Michaele K xxxxxxx rod. K xxxxxxx 
nar. xxxxxxx s podielom 1/4,  obe bytom xxxxxxx,  Trnava, spolu za cenu 0,87 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne 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) Odboru majetkovému  
zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 31. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu  
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 5. 2022 
 

807 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/93 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045  

na Ulici Jiráskova 23   
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/93 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6045 na 
Jiráskovej 23, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6313 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
 
1. podielu 6503/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 25 

Miroslavovi B xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Máriou rod. P xxxxxxx, nar. xxxxxxx, 
obaja bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

2. podielu 4108/445725do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Anne V xxxxxxx rod. B xxxxxxx  
nar. xxxxxxx  bytom xxxxxxx, Trnava,  za cenu 0,55 eura, 

3. podielu 6432/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 27 
Jozefovi Š xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Annou rod. D xxxxxxx, nar. xxxxxxx, obaja 
bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

4. podielu 6432/445725do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 28 
Emanuelovi K xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Vlastou rod. B xxxxxxx, nar. xxxxxxx, 
obaja bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

5. podielu 4112/445725do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 Emílii Ch xxxxxxx rod. P xxxxxxx  
nar. xxxxxxx  bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 6503/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 30 Jánovi S xxxxxxx nar. xxxxxxx 
bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne 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) Odboru majetkovému 
zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 31. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu  
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 6. 2022 

 
808 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/93 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045  

na Ulici Jiráskova 23   
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/93 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6045 na 
Jiráskovej 23, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6313 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
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1. podielu 6503/445725 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom bytu č. 31 Dušanovi Ž 
xxxxxxx nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx,  Trnava,  s podielom ½, Jane Ž xxxxxxx rod. Ž 
xxxxxxx nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, s podielom 1/6, Stanislave Ž xxxxxxx rod. Ž 
xxxxxxx nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx,  Trnava, s podielom 1/6 a Matúšovi Ž xxxxxxx nar. 
xxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, s podielom 1/6, spolu za cenu 0,87 eura, 

2. podielu 4108/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 32 Stanislavovi S xxxxxxx  nar. 
xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,55 eura, 

3. podielu 6465/445725do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 33 
Jánovi J xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Janou rod. K xxxxxxx, nar. xxxxxxx, obaja 
bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

4. podielu 6432/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 34 Kataríne G xxxxxxx rod. K 
xxxxxxx  nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

5. podielu 4579/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 35 Petrovi B xxxxxxx nar. xxxxxxx 
bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 6503/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36 
Erikovi K xxxxxxx nar. xxxxxxx  s manželkou Luciou rod. N xxxxxxx  nar. xxxxxxx, obaja  
bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,87 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne 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) Odboru majetkovému 
zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 31. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 6. 2022 
 

809 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/93 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045  

na Ulici Jiráskova 23 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/93 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6045 na 
Jiráskovej 23, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6313 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
 
1. podielu 6503/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 37 

Ing. Jaroslavovi V xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Danielou rod. J xxxxxxx, nar. 
xxxxxxx,  obaja bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

2. podielu 4108/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 38 Irene  C xxxxxxx rod. C xxxxxxx 
nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,55 eura, 
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3. podielu 6432/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 39 Jaroslavovi D xxxxxxx nar. 
xxxxxxx bytom xxxxxxx, Boleráz, za cenu 0,86 eura, 

4. podielu 6458/445725do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 40 
Karolovi L xxxxxxx  nar. xxxxxxx s manželkou Máriou rod. N xxxxxxx, nar. xxxxxxx, obaja 
bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

5. podielu 4108/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 41 Zdene S xxxxxxx rod. G xxxxxxx 
nar. xxxxxxx  bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 6503/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 42 Eve B xxxxxxx rod. L xxxxxxx, 
nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne 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) Odboru majetkovému 
zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 31. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu  
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 6. 2022 
 

810 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/93 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045  

na Ulici Jiráskova 23   
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/93 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6045 na 
Jiráskovej 23, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6313 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
 
1. podielu 6529/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 43 Petrovi R xxxxxxx nar. xxxxxxx 

bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,88 eura, 
2. podielu 4108/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 44 Ľubošovi M xxxxxxx   nar. 

xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava za cenu 0,55 eura, 
3. podielu 6432/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 45 Petre M xxxxxxx rod. M xxxxxxx  

nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 
4. podielu 6432/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 46 PhDr. Stanislave Ž xxxxxxx PhD. 

rod.  Ž xxxxxxx  nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava za cenu 0,86 eura, 
5. podielu 4110/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 47 

Marošovi K xxxxxxx nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava s manželkou Martinou rod. Š 
xxxxxxx, nar. xxxxxxx,  bytom Suchá nad Parnou xxx, za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 6505/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 48 Bronislave M xxxxxxx rod. M 
xxxxxxx  nar xxxxxxx, bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 
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s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne 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) Odboru majetkovému 
zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 31. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu  
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 6. 2022 
 

 
811 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/93 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045  

na Ulici Jiráskova 23 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/93 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6045 na 
Jiráskovej 23, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6313 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
 
1. podielu 6505/445725 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 49 Mgr. 

Tomášovi A xxxxxxx nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava za cenu 0,87 eura, 
2. podielu 4110/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 50 DISTROS TRADE, s.r.o.,  

Drobného 21, Bratislava, IČO  35698748, za cenu 0,55 eura, 
3. podielu 6425/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 51 

Ing. Radovanovi Š xxxxxxx  nar. xxxxxxx s manželkou Vierou rod. L xxxxxxx, nar. xxxxxxx, 
obaja bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

4. podielu 6407/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 52 
Deziderovi M xxxxxxx  nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx,  Močenok, za cenu 0,86 eura, 

5. podielu 4139/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 53 Jane Š xxxxxxx rod. Š xxxxxxx 
nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 6533/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 54 Etele S xxxxxxx rod. K xxxxxxx, 
nar. xxxxxxx,  bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,88 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne 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. 
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) Odboru majetkovému  
zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 31. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu  
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 6. 2022 
 
 

812 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/93 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045  

na Ulici Jiráskova 23   
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/93 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6045 na 
Jiráskovej 23, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6313 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
 
1. podielu 6533/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 55 

Petrovi C xxxxxxx  nar. xxxxxxx s manželkou Annou rod. M xxxxxxx, nar. xxxxxxx, obaja 
bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,88 eura, 

2. podielu 4108/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 56 
Petrovi K xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Danielou rod. F xxxxxxx, nar. xxxxxxx, obaja 
bytom Trstín xxx,  za cenu 0,55 eura, 

3. podielu 6414/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 57 Matetovi J xxxxxxx nar. xxxxxxx 
bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

4. podielu 6419/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 58 
Vlastimírovi L xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Annou rod. G xxxxxxx, nar. xxxxxxx, 
obaja bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

5. podielu 4090/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 59 Márii N xxxxxxx rod. A xxxxxxx   
nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 6503/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 60 
Júliusovi L xxxxxxx  nar. xxxxxxx s manželkou Helenou rod. V xxxxxxx, nar. xxxxxxx, obaja 
bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne 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) Odboru majetkovému  
zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 31. 12. 2021 
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b) Odboru právnemu  
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 6. 2022 
 
 

813 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/93 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045  

na Ulici Jiráskova 23 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/93 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6045 na 
Jiráskovej 23, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6313 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
 
1. podielu 6523/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 61 

Jánovi M xxxxxxx  nar. xxxxxxx s manželkou Jankou rod. L xxxxxxx, nar. xxxxxxx, obaja 
bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,87 eura, 

2. podielu 4128/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 62 Jane P xxxxxxx rod. P xxxxxxx 
nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Kalinovo, za cenu 0,55 eura, 

3. podielu 6452/445725 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 63 Graciánovi G 
xxxxxxx  nar. xxxxxxx a Kataríne P xxxxxxx rod. P xxxxxxx obaja bytom xxxxxxx,  Trnava, 
každému s podielom ½, spolu  za cenu 0,86 eura, 

4. podielu 6452/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 64 
Jozefovi F xxxxxxx  nar. xxxxxxx s manželkou Annou rod. P xxxxxxx, nar. xxxxxxx, obaja 
bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 

5. podielu 4108/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 65 Barbore F xxxxxxx rod. F xxxxxxx  
nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 6650/445725 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 66 Ivanovi M 
xxxxxxx nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava za cenu 0,89 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne 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) Odboru majetkovému  
zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 31. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu  
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 6. 2022 
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814 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/93 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045  

na Ulici Jiráskova 23 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/93 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6045 na 
Jiráskovej 23, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6313 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
 
1. podielu 6985/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 67 Dávidovi S xxxxxxx nar. xxxxxxx, 

bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,94 eura, 
2. podielu 4108/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 68 Márii V xxxxxxx rod. V xxxxxxx   

nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,55 eura, 
3. podielu 6452/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 69 JUDr. Michalovi K xxxxxxx nar. 

xxxxxxx bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,86 eura, 
4. podielu 6439/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 70 Milanovi V xxxxxxx  nar. xxxxxxx 

bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,86 eura, 
5. podielu 4115/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 71 

Ing. Martinovi S xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Ing. Editou rod. Š xxxxxxx nar. xxxxxxx 
obaja bytom xxxxxxx,  za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 6524/445725 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 72 Andrejovi Z 
xxxxxxx nar. xxxxxxx s podielom 1/6, Daniele Z xxxxxxx  rod. V xxxxxxx, nar. xxxxxxx, 
s podielom ½ + 1/6, obaja bytom xxxxxxx,  Trnava,  Martine K xxxxxxx rod. Z xxxxxxx nar. 
xxxxxxx bytom xxxxxxx, Sokolovce, spolu za cenu 0,87 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne 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) Odboru majetkovému  
zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 31. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu 
 pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 6. 2022 
 
 

815 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/93 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045  

na Ulici Jiráskova 23 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/93 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6045 na 
Jiráskovej 23, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6313 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
 

1. podielu 7332/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 73 Jaroslave S xxxxxxx rod. B 
xxxxxxx nar. xxxxxxx,  bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 0,93 eura, 

2. podielu 4115/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 74 Ľubomírovi K xxxxxxx nar. 
xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,55 eura, 

3. podielu 6439/445725 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 75 Edite U xxxxxxx rod. Ď xxxxxxx  
nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

4. podielu 6439/445725 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 76 
Simone G xxxxxxx rod. G xxxxxxx nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava a Alanovi G 
xxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Vrbové, xxxxxxx, za cenu 0,55 eura, 

5. podielu 4108/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 77 Romanovi P xxxxxxx nar. 
xxxxxxx bytom xxxxxxx Trnava za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 6523/445725 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 78 Matúšovi N xxxxxxx nar. xxxxxxx 
bytom xxxxxxx, Trnava za cenu 0,87 eura, 

 

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne 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) Odboru majetkovému 
zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 31. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu  
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 6. 2022 
 
 

816 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava                                     
parc. č. 1635/84 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6327              

na Čajkovského 31   
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu na  pozemku v spoluvlastníctve Mesta Trnava 
zapísaného na LV č. 8161 v k. ú. Trnava parc. č. 1635/84 – zastavaná plocha s celkovou 
výmerou 617 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach 
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a zariadeniach domu súp. č. 6327 na Čajkovského 31, Trnava,  vlastníkom bytov zapísaným 
na LV č. 7743 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 

1. podielu 8352/422638 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
37 Mgr. Milanovi B xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Máriou rod. Ch xxxxxxx nar. 
xxxxxxx obaja bytom xxxxxxx, Trnava,  za cenu 1,42 eura, 

2. podielu 8381/422638 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
38 Ivanovi Š xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Narcisou rod. Ch xxxxxxx nar. xxxxxxx 
obaja bytom xxxxxxx, Trnava,  za cenu 1,42 eura, 

3. podielu 8522/422638 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 39 Ing. Andrejovi H xxxxxxx nar. 
xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 1,45 eura, 

4. podielu 8522/422638 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 41 Kataríne Z xxxxxxx rod.  M 
xxxxxxx nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx,  Trnava, za cenu 1,45 eura, 

5. podielu 8361/422638 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 42 Alžbete S xxxxxxx rod.  M 
xxxxxxx nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 1,42 eura, 

6. podielu 8632/422638 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 43 Viliamovi M xxxxxxx nar. 
xxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 1,46 eura, 

7. podielu 8321/422638 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
44 Milanovi M xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Evou rod. Ch xxxxxxx nar. xxxxxxx 
obaja bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 1,41 eura, 

8. podielu 8182/422638 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
45 Dušanovi H xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Martou rod. H xxxxxxx nar. xxxxxxx 
obaja bytom xxxxxxx, Trnava,  za cenu 1,39 eura, 

9. podielu 8321/422638 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
46 Jozefovi M xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou PhDr. Annou rod. K xxxxxxx nar. 
xxxxxxx obaja bytom xxxxxxx, Trnava,  za cenu 1,41 eura, 

10. podielu 8382/422638 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 47 Mgr. Márii M xxxxxxx rod.  H 
xxxxxxx nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava,   za cenu 1,42 eura, 

11. podielu 8481/422638 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 48 Jozefovi H 
xxxxxxx nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, s podielom 4/6, René H xxxxxxx nar. 
xxxxxxx bytom Bohdanovce nad Trnavou xx, s podielom 1/6, Marekovi H xxxxxxx nar. 
xxxxxxx bytom Dolné Orešany xxx, s podielom 1/6, spolu za cenu 1,44 eura, 

12. podielu 8472/422638 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 49 Ing. Daniele Z xxxxxxx rod. B 
xxxxxxx nar. xxxxxxx bytom xxxxxxx,  Trnava,  za cenu 1,44 eura, 

13. podielu 8461/422638 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
50 Milošovi M xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Katarínou rod. G xxxxxxx nar. xxxxxxx 
obaja bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 1,44 eura, 

14. podielu 8462/422638 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
51 doc. Ing. Štefanovi P xxxxxxx, PhD., nar. xxxxxxx s manželkou Ing. Alenou rod. B 
xxxxxxx nar. xxxxxxx obaja bytom xxxxxxx, Trnava,  za cenu 1,44 eura, 

15. podielu 8631/422638 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 52 Tomášovi P xxxxxxx nar. 
xxxxxxx bytom xxxxxxx, Trnava,   za cenu 1,46 eura, 

16. podielu 8226/422638 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
54 Leonardovi H xxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Máriou rod. L xxxxxxx nar. xxxxxxx 
obaja bytom xxxxxxx, Trnava,  za cenu 1,39 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne 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) Odboru majetkovému  
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zabezpečiť náležitosti  pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu  
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 4. 2022 
 
 

817 

uznesenie 
 

k predaju pozemku v k. ú. Modranka 
(Národná diaľničná spoločnosť, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
spôsob prevodu pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 2267 v k. ú. 
Modranka parc. č. 429/127 – zastavaná plocha s výmerou 103 m2 predajom z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, za cenu 55,55 eura/m2 t.j. spolu 5721,65 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 
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 na iba výstavbu komunikácie. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) Odboru majetkovému 
zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 20. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu 
pripraviť kúpnu zmluvu primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31. 1. 2022 
 
 

818 

uznesenie 
 

k predaju pozemku na Ulici Záhradná v Obytnej zóne Kamenný mlyn 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
spôsob prevodu časti pozemku v  k. ú. Trnava na Ulici Záhradná v Trnave, predajom z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa za účelom scelenia pozemkov:  
 
novovytvorenej parcely č. 10901/64, zastavaná plocha o výmere 8 m2,  oddelenej z pôvodnej 
parcely č. 10138/361, zastavaná plocha o výmere 11595 m2, podľa  geometrického plánu č. 
102/2021 zo dňa 21.09.2021, vyhotoveného Ing. Štefanom Richnákom – Geodetom, J. Slottu 
8, 917 01 Trnava, úradne overeného Okresným úradom Trnava katastrálnym odborom dňa 
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06.10.2021 pod č. G1-1412/2021, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Mgr. Ivana K 
xxxxxxx, rod. K xxxxxxx, nar.  xxxxxxx a Bc. Romany K xxxxxxx, rod. P xxxxxxx, nar. xxxxxxx, 
obaja bytom Ulica J. G. xxxxxxx, 917 08 Trnava, za kúpnu cenu 50 euro/m2, t. j. spolu 400 eur.  
 
Podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa schvaľuje 
prevod majetku mesta podľa §9a ods. 8) písm. e/ zákona ako prípad hodný osobitného zreteľa 
trojpätinovou väčšinou všetkých  poslancov, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o scelenie  
pozemkov,  
  
s tým, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností budú hradiť kupujúci.   
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
Odbor majetkový 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s kúpnou zmluvou  
Termín: do 31.12.2021 
 
Odbor právny 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a  predložiť primátorovi mesta na  podpis  
Termín: do 31.03.2022 
 
 

819 

uznesenie 
 

k predaju pozemkov na Ulici Kollárova v Trnave  
(L&B Business, s. r. o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
- spôsob prevodu kúpnou zmluvou: vybudovanú investíciu (prístupový chodník pre peších 
a oplotenie k objektu Administratívnej budovy na Ulici Kollárovej v Trnave), nachádzajúcich sa 
na parcele registra „C“ č. 6358/3 – záhrada s celkovou výmerou 69 m2, zapísaný na LV č. 
5000, do výlučného vlastníctva spoločnosti L&B Business, s. r. o., Adama Štrekára 45, 917 08 
Trnava, IČO: 36 802 450 za cenu 1 euro, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
spočívajúci v tom, že odkupovanú investíciu vybudoval žiadateľ t.j. spoločnosť L&B Business, 
s.r.o., Adama Štrekára 45, 917 08 Trnava, IČO: 36 802 450 
 
- spôsob prevodu kúpnou zmluvou: pozemok vo vlastníctve mesta Trnava, v katastrálnom 
území Trnava, parcela registra „C“ č. 6358/3 – záhrada s celkovou výmerou 69 m2, zapísaného 
na LV č. 5000, do výlučného vlastníctva spoločnosti L&B Business, s. r. o., Adama Štrekára 
45, 917 08 Trnava, IČO: 36 802 450 za cenu 7111,83 eur/ m2 ( t. j. 69 m2  x 103,07 eur = 
7111,83 eur), 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
spočívajúci v tom, že predmetný pozemok bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa t.j. 
spoločnosťou L&B Business, s.r.o., Adama Štrekára 45, 917 08 Trnava, IČO: 36 802 450,  na 
pozemku viazne ťarcha (vecné bremeno) v prospech žiadateľa a Mesto Trnava povolilo 
zriadenie vjazdu pre žiadateľa. 
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2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
OM 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 
Termín:  do 31.01.2022 
OP 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín:  do 31.03.2022 
 
 

820 

uznesenie 
 

k súhlasu so zmenou využitia dostavby kaviarne v Modranke  
na Ulici Karola Ježíka  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Súhlasí 
so zmenou využitia dostavby LUX Cafe z účelu posilňovne, telocvične na účel kaviarne, na 
časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. Modranka parc. 
reg. C č. 1495/3 -zastavaná plocha s výmerou 400 m2, oddelenej geometrickým plánom č. 
19/2021 ako parc. reg. C č. 1495/5 -zastavaná plocha s výmerou 24 m2.  

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) Odboru majetkovému  
zabezpečiť potrebné náležitosti. 
Termín: 21. 12. 2021                                                                                                                              

 
b) Odboru právnemu 
pripraviť dodatok nájomnej zmluvy cčz 48/2010 a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 1. 2022 
 
 

821 

uznesenie 
 
k súhlasu s použitím pozemkov v k. ú. Trnava na rekonštrukciu plynovodu Botanická  

(SPP – distribúcia, a. s.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
vecné bremeno, ktoré vzniklo v prospech SPP - distribúcia, a.s., IČO 35 910 739, Mlynské 
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava podľa plynárenského zákona č.67/1960 Zb. so zahrnutím 
ochranných pásiem uvedeného vecného bremena, nakoľko v minulosti nebola zákonom 
určená povinnosť zápisu vecného bremena do pozemkových kníh s tým, že sa jedná 
rekonštrukciu rozvodov plynu na rovnakých pozemkoch ako pôvodné rozvody vrátane 
ochranných pásiem na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV č. 5000 
v  k. ú. Trnava, parcely reg. C č. 1635/7, 1635/24, 1635/31, 1635/75, 1635/90, 1635/102, 
1635/103, 1635/104, 1635/106, 1635/107, 1635/116, 1635/120, 1635/121, 1635/126, 
1635/162, 1635/190, 1635/260, 8762, 8764, a na parc. reg. E č. 1887/34, 1892/1, 1887/51. 
 
2. Súhlasí 
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s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV č. 5000 v  k. ú. Trnava, 
parcely reg. "C" č. 1635/7, 1635/24, 1635/31, 1635/75, 1635/90, 1635/96, 1635/102, 1635/103, 
1635/104, 1635/106, 1635/107, 1635/116, 1635/120, 1635/121, 1635/126, 1635/162, 
1635/190, 1635/260, 8762, 8764, a na parc. reg. E č. 1887/34, 1892/1, 1887/51. 
na  uloženie rozvodov plynu v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom 
konaní, vo veci stavby  „Rekonštrukcia plynovodov Trnava západ, Botanická, ÚO 02857“ 
v prospech  SPP - distribúcia, a.s., IČO 35 910 739, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. 
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s použitím pozemkov pri dodržaní podmienok,  uvedených vo 
vyjadrení Odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ k projektovej dokumentácii , pričom z 
uvedeného vyjadrenia zdôrazňujú nasledovné požiadavky: 
Stavbu je potrebné vopred priestorovo a časovo koordinovať s plánovanými investičnými 
akciami mesta a s investičnými akciami ďalších správcov inžinierskych sietí na základe ich 
predchádzajúceho preverenia. 
Nevyužité staré rozvody a zariadenia  pri realizácii v maximálnej miere odstrániť. 
Rozvody, ktoré zostanú v zemi ako nefunkčné, (ktoré nie je možné odstrániť), žiada Mesto 
Trnava  zamerať v rámci porealizačného zamerania, ktoré poskytne Mestu Trnava v digitálnej 
podobe. 
 
3. Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na parc. č. 1635/96 
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku umiestnenie STL 
plynovodného potrubia a s tým súvisiacich užívateľských práv, za podmienky dodržania 
podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení,  
za odplatu 330,54 eura v súlade s príkazom primátora č. 2/2021 pri dĺžke siete asi 75,00m. 
 
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 
 
4. Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k. ú. Trnava 
parc. č. 1635/7 v prospech spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., spočívajúceho v povinnosti 
mesta Trnava strpieť na svojom pozemku umiestnenie skrinky pre uloženie technológie 
a s tým súvisiacich užívateľských práv, za jednorazovú odplatu vo výške 261,65 eura za 1 
novú skrinku, pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému 
bremenu do katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 
 
5. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) Odboru majetkovému 
zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín : do 20. 12. 2021 
 
b) Odboru právnemu 
pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve 
Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín : do 31. 3. 2021 
 
c) Odboru právnemu  
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 
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822 

uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie stavby                               

„Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Sever, Rovná, Atómová, 2. SC“ 
– zmena trasy  

(SPP – distribúcia, a. s.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie  na vedomie 
vecné bremeno, ktoré vzniklo v rámci stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Sever, 
Rovná, Atómová, 2. SC“ v prospech  SPP - distribúcia, a.s., IČO 35 910 739, Mlynské Nivy 
44/b, 825 11 Bratislava, podľa plynárenského zákona č.67/1960 Zb. so zahrnutím ochranných 
pásiem uvedeného vecného bremena, nakoľko v minulosti nebola zákonom určená povinnosť 
zápisu vecného bremena do pozemkových kníh s tým, že sa jedná o rekonštrukciu rozvodov 
plynu v súbehu s pôvodným plynovodom na rovnakých pozemkoch ako pôvodné rozvody 
vrátane ochranných pásiem pôvodných plynovodov, na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Trnava, zapísaných v k. ú. Trnava na LV č. 5000 ako parc. reg. C č. 8922/1 (v právnom stave 
ako parc. reg. E č. 1323/67), parc. reg. C č. 8924, parc. reg. C č. 5327/6, parc. reg. C č. 
5327/170, parc. reg. C č. 5327/174, parc. reg. C č. 5327/154, parc. reg. C č. 5327/161, parc. 
reg. C č. 5327/152, parc. reg. C č. 5327/162, parc. reg. C č. 5327/156, parc. reg. C č. 5327/159, 
parc. reg. C č. 5327/173, parc. reg. C č. 5327/167,  parc. reg. C č. 5327/4, parc. reg. C č. 
5327/157, parc. reg. C č. 5327/160, parc. reg. C č. 5327/5,   parc. reg. C č. 5325/9, parc. reg. 
C č. 8922/2,  parc. reg. C č. 8928 (v právnom stave ako parc. reg. E č. 1332/1), parc. reg. C č. 
5341/4.  

 
2. Súhlasí  
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v   k. ú. Trnava: parc. reg. C č. 8922/1 
(v právnom stave ako parc. reg. E č. 1323/67), parc. reg. C č. 8924, parc. reg. C č. 5327/6, 
parc. reg. C č. 5327/170, parc. reg. C č. 5327/174, parc. reg. C č. 5327/154, parc. reg. C č. 
5327/161, parc. reg. C č. 5327/152, parc. reg. C č. 5327/162, parc. reg. C č. 5327/156, parc. 
reg. C č. 5327/159, parc. reg. C č. 5327/173, parc. reg. C č. 5327/167,  parc. reg. C č. 5327/4, 
parc. reg. C č. 5327/157, parc. reg. C č. 5327/160, parc. reg. C č. 5327/5,   parc. reg. C č. 
5325/9, parc. reg. C č. 8922/2,  parc. reg. C č. 8928 (v právnom stave ako parc. reg. E č. 
1332/1), parc. reg. C č. 5341/4, zapísaných na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, na 
uloženie rozvodov plynu v rámci stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Sever, Rovná, 
Atómová, 2. SC“, v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, 
v prospech  SPP - distribúcia, a.s., IČO 35 910 739, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, a to 
za splnenia  podmienok,  uvedených vo vyjadrení Odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ 
k predloženej žiadosti, ktorými sú:  
- po dokončení stavby (pred jej kolaudáciou) je potrebné odovzdať na Mestskom úrade 
v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územnotechnických informácií, 
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. 
V zameraní budú vyznačené odstránené úseky plynovodu, ako aj úseky ponechané v zemi 
ako nevyužívané. 
- zároveň je potrebné nevyužité staré rozvody a zariadenia pri realizácii stavby v max. miere 
odstrániť, 
- stavba  nemôže zasiahnuť do štruktúry existujúcej zrekonštruovanej MK na Okružnej ulici.  
 
3. Ukladá 
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Mestskému úradu v Trnave 
OM 
Zaslať uznesenie stavebníkovi  
Termín: do 31.12.2021 
 
 
 

823 

uznesenie 
 

k súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie hydrantu v rámci stavby               
„Bytový dom s polyfunkciou Halenárska“ v Trnave 

(CG, s.r.o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava 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 navrhnutý nadzemný hydrant a prípojné potrubie k hydrantu 
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. 

 
2.  Schvaľuje  
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 za 
umiestnenie nadzemného hydrantu na parcele registra „C“ č. 590/3 druh pozemku Zastavaná 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 2771 m2, evidovaný na LV č. 5000. 
Zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena spočíva v povinnosti mesta 
Trnava strpieť na pozemku  umiestnenie nadzemného hydrantu za odplatu 261,65 eura. 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady na vypracovanie zmluvy  
Termín: 31.12.2021 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2.  
a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: 31.01.2022 
c) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi na podpis 
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od doručenia 
výzvy a predloženia dokladov od stavebníka  

 
 

 
 

824 

uznesenie 
 

k zámene nehnuteľností 
(Mesto Trnava a Centrum pre deti a rodiny v Trnave)   

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  



  

 

 25 

 
1. Schvaľuje  
spôsob prevodu nasledovných nehnuteľností zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
takto: 
- pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava, v katastrálnom území Trnava zapísaných na LV 

č. 5000 ako parc.č. 10902/17 ostatná plocha o výmere 725 m2, parc.č. 10902/18 ostatná 
plocha o výmere 706 m2, parc.č. 10902/29 ostatná plocha o výmere 699 m2, parc.č. 
10902/30 ostatná plocha o výmere 707 m2, ocenených znaleckým posudkom č. 77/2021, 
zo dňa 2.11.2021, znalca Ing. Františka Drobného, Gábora Steinera 54, Trnava, v odbore: 
Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, jednotková všeobecná hodnota 
každého pozemku je 141,39 eura/m2, všeobecnú hodnotu pozemkov predstavuje suma 
pre parc. č. 10902/17 o výmere 725 m2  102 507,75 eura, pre parc. č. 10902/18 o výmere 
706 m2  99 821,34 eura, pre parc. č. 10902/29 o výmere 699 m2  98 831,61 eura, pre parc. 
č. 10902/30 o výmere 707 m2  99 962,73 eura, spolu všeobecnú hodnotu pozemkov potom 
predstavuje suma 401 123,43 eura, pri zaokrúhlení je to 401 000 eur, 
 

- za nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe  Centra pre deti a rodiny 
v Trnave, Botanická 46, Trnava, IČO: 351628 v katastrálnom území Trnava  zapísané na 
liste vlastníctva č. 8794 ako pozemok parc. č.  1580/1 zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 3239 m2, pozemok parc.č. 1580/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2, 
budova súpisné č. 4131 (v súčasnosti sa realizuje v katastri nehnuteľností zmena s. č. na 
č. 5792) na pozemku parc.č. 1508/1, druh stavby – budova pre školstvo, na vzdelávanie 
a výskum, ocenené znaleckým posudkom č. 152/2020, zo dňa 2.10.2020, znalca Ing. 
Juraja Sedláčka, Záhradná 8, Trenčín, v odbore: Stavebníctvo, odvetvie: 
Vodohospodárske stavby, odvetvie: Projektovanie v stavebníctve a odvetvie: Odhad 
hodnoty nehnuteľností na všeobecnú hodnotu zaokrúhlene 461 000 eur,  

 
pričom rozdiel vo všeobecných hodnotách nehnuteľností vo výške 60 000 eur doplatí Mesto 
Trnava Centru pre deti a rodiny v Trnave.  
 
Zámena nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znená neskorších predpisov podlieha schváleniu 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Dôvod hodný 
osobitného zreteľa spočíva v tom, že Mesto Trnava má záujem nadobudnúť do vlastníctva 
areál Centra pre deti a rodiny v Trnave na Prednádraží, ktorý sa nachádza vedľa areálu 
Základnej školy s materskou školou, Kornela Mahra 11, nakoľko nadobudnutím predmetných 
nehnuteľností do vlastníctva mesta sa vytvorí priestor pre rozšírenie kapacity pre predprimárne 
vzdelávanie a pre poskytovanie sociálnych služieb.   
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
Odbor majetkový 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zámennou zmluvou  
Termín: do 31.12.2021 
 
Odbor právny 
b) pripraviť zámennú zmluvu a  predložiť primátorovi mesta na  podpis  
Termín: do 30.06.2022 
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825 

uznesenie 

 
K prenájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Trhová 3 v Trnave                   

(ASO VENDING s. r. o.)  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
prenájom časti nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 189, na pozemku parc. č. reg. 
„C“ 667 v k. ú. Trnava, na Ulici Trhová 3 v Trnave, na prízemí, vo výmere 1 m2,   na dobu 
neurčitú,  od 1. januára 2022,  spoločnosti  ASO VENDING s. r. o., Medený Hámor 7,  Banská 
Bystrica,  IČO 45 851 221, ktoré sú užívané za účelom umiestnenia a prevádzkovania 
predajného automatu na horúce nápoje za nájomné v zmysle dôvodovej správy 

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 spoločníkom a konateľom spoločnosti je osoba, ktorá bola nájomcom 
predmetu nájmu do 31. 12. 2021 ako fyzická osoba podnikateľ  

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Odboru majetkovému: 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie nájomnej zmluvy  
Termín: do 10. 12. 2021 
Odboru právnemu: 
b) pripraviť  a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 20. 1. 2022 
 
 

826 

uznesenie 
 

k ukončeniu nájmu bočnice prístrešku MHD na pozemku Mesta Trnava                          
na Bernolákovej ul. v Trnave“ 

(euroAWK, spol. s r. o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
   
1.  Schvaľuje  
Ukončenie nájomného vzťahu so spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o., IČO 35 808 683, 
výpoveďou nájomnej zmluvy CČZ 32/2006 v znení dodatku č.1 CČZ 749/2014  a dodatku  
č. 2  CČZ 255/2021,  v časti  nájmu pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 8958/1,  ul. Bernolákova, 
1 ks, s jednomesačnou výpovednou lehotou podľa  čl.V. ods. 5. zmluvy, s povinnosťou 
euroAWK, spol. s r.o., odstrániť z predmetu nájmu – pozemku parc.reg.“C“ parc. č. 8958/1, 
zodpovedajúceho pozemku parc.reg.“E“ parc.č. 1263/1 vo vlastníctve Mesta Trnava, 
z prístrešku MHD vo vlastníctve Mesta Trnava  reklamné zariadenie vo vlastníctve euroAWK, 
spol. s r.o., vrátane odstránenia elektrických prípojok. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) Odboru majetkovému zabezpečiť zaslanie výpovede časti nájomnej zmluvy CČZ 32/2006  
v znení dodatkov č.1 a č.2  spoločnosti euroAWK, spol. s r.o. 
Termín: 31. 12. 2021 
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b) Odboru právnemu MsÚ zabezpečiť uzavretie dodatku k zmluve CČZ 32/2016 v znení 
dodatkov č.1 a č.2  v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia a jeho zaslanie na Odbor 
majetkový MsÚ a Odbor ekonomický MsÚ 
Termín: 31.01.2022 
c) Odboru ekonomickému MsÚ zabezpečiť vrátenie prípadného preplatku na nájomnom 
spoločnosti euroAWK, spol. s r.o. v zmysle zmluvy CČZ 32/2016 v znení dodatkov  
Termín: 28.02.2022 
 
 

827 

uznesenie 
 

k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku pod miestnou komunikáciou       
v lokalite IBV Za traťou III/B Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
spôsob prevodu časti pozemku v  k. ú. Trnava na Ulici Bežecká v Trnave, predajom z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva 
nehnuteľností:  
 
novovytvorenej parcely č. 3242/21, zastavaná plocha o výmere 231 m2,  oddelenej z pôvodnej 
parcely č. 3242/4, zastavaná plocha o výmere 741 m2, podľa  geometrického plánu č. 168/2021 
zo dňa 28.10.2021, vyhotoveného Ing. Jozefom  Fančovičom, 919 06 Naháč 139, úradne 
overeného Okresným úradom Trnava katastrálnym odborom dňa 23.11.2021 pod č. G1 – 
1679/2021, na základe Projektu skutočného vyhotovenia stavebných objektov „SO 02 
Komunikácie a spevnené plochy a úsek západného prepojenia, časť C“ a „SO – 13 Sadové 
úpravy“ v rámci stavby „IBV Za traťou III/B Trnava, do vlastníctva Heleny J xxxxxxx, rod. N 
xxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Ulica xxxxxxx, 917 01 Trnava, za kúpnu cenu 1 euro.  
 
Podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa schvaľuje 
prevod majetku mesta podľa §9a ods. 8) písm. e/ zákona ako prípad hodný osobitného zreteľa 
trojpätinovou väčšinou všetkých  poslancov, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o odstránenie 
chyby pri zameraní pozemku zabraného výstavbou verejnej infraštruktúry – miestnej 
komunikácie a sadových úprav v rámci stavby IBV Za traťou III/B Trnava,  
s tým, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností a všetky ostatné náklady spojené so spätným prevodom bude hradiť Ing. Roman 
K xxxxxxx, ako stavebník stavby.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
Odbor majetkový 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s kúpnou zmluvou  
    Termín: do 31.12.2021 
 
Odbor právny 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a  predložiť primátorovi mesta na  podpis  
    Termín: do 31.03.2022 
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828 

uznesenie 
 

k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou 
„Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce Špačince“ 

(Slovenský pozemkový fond) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
spôsob prevodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných verejnoprospešnou 
stavbou „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce Špačince“, 
ktorej stavebníkom je Mesto Trnava, v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie stavby vypracovanej spoločnosťou ARGUS-DS, s.r.o., pre účely stavebného 
konania takto : 
 
a) bezodplatným prevodom častí pozemkov v k. ú. Trnava, vo vlastníctve SR – v správe 
Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345, 
nasledovne: 
 
a1) odčlenených podľa geometrického plánu č. 88/2017 zo dňa 25.08.2017 úradne overeného 
OÚ Trnava katastrálnym odborom dňa 15. novembra 2017 pod číslom 1558/2017 ako 
novovytvorené parcely: 
 
- parcela reg. C č. 10588/1 zast. plocha o výmere 1387 m2  

(vytvorená z parcely reg. E č. 1586 lesný pozemok o výmere 641 m2, parcely reg. E č. 1596/1  
zast. plocha o výmere 1268 m2  a parcely reg. E č. 1596/2 zast. plocha o výmere 687 m2 

zapísaných na LV č. 11242) 
- parcela reg. C č. 10589/5 zast. plocha o výmere 48 m2  

(vytvorená z parcely reg. E č. 1596/1  zast. plocha o výmere 1268 m2  zapísanej na LV č. 
11242)   
 
- parcela reg. C č. 10590/71 orná pôda o výmere 91 m2   
(vytvorená z parcely reg. E č. 1596/1  zast. plocha o výmere 1268 m2  zapísanej na LV č. 
11242)  
 
- parcela reg. C č. 10582/85 zast. plocha o výmere 90 m2  

(vytvorená z parcely reg. E č. 1596/2 zast. plocha o výmere 687 m2  a parcely reg. E č. 1596/3  
orná pôda o výmere 640 m2  zapísaných na LV č. 11242) 
 
- parcela reg. C č. 10582/86 zast. plocha o výmere 1 m2  

(vytvorená z parcely reg. E č. 1596/2  zast. plocha o výmere 687 m2  zapísanej na LV č. 11242)   
 
- parcela reg. C č. 10582/84 orná pôda o výmere 2 m2   
(vytvorená z parcely reg. E č. 1596/3  orná pôda o výmere 640 m2  zapísanej na LV č. 11242)                                                                     
 
- parcela reg. C č. 10582/88 orná pôda o výmere 3 m2  

(vytvorená z parcely reg. E č. 1596/3 orná pôda o výmere 640 m2  zapísanej na LV č. 11242) 
 
 
a2) odčlenených podľa geometrického plánu č. 90/2017 zo dňa 25.08.2017 úradne overeného 
OÚ Trnava katastrálnym odborom dňa 20. novembra 2017 pod číslom 1556/2017 ako 
novovytvorené parcely: 
 
- parcela reg. C č. 10585/7 orná pôda o výmere 1585 m2  
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(vytvorená z parcely reg. E č. 1451 zast. plocha o výmere 9718 m2  zapísanej na LV č. 11242)   
 
- parcela reg. C č. 10586/4 zast. plocha o výmere 2334 m2   
(vytvorená z parcely reg. E č. 1451 m2  zast. plocha o výmere 9718 m2 zapísanej na LV č. 
11242)                                                                     
 
- parcela reg. C č. 10587/7 orná pôda o výmere 1656 m2  

(vytvorená z parcely reg. E č. 1451 zast. plocha o výmere 9718 m2  zapísanej na LV č. 11242)   
 
- parcela reg. C č. 10588/12 zast. plocha o výmere 15 m2   
(vytvorená z parcely reg. E č. 1451 m2  zast. plocha o výmere 9718 m2 zapísanej na LV č. 
11242)                                                                     
 
- parcela reg. C č. 10590/70 orná pôda o výmere 6 m2  

(vytvorená z parcely reg. E č. 1451 zast. plocha o výmere 9718 m2  zapísanej na LV č. 11242)   
 
 
a3) odčlenených podľa geometrického plánu č. 91/2017 zo dňa 25.08.2017 úradne overeného 
OÚ Trnava katastrálnym odborom dňa 21. novembra 2017 pod číslom 1555/2017 ako 
novovytvorené parcely: 
 
- parcela reg. C č. 10585/9 orná pôda o výmere 19 m2 –    spol. podiel ½ 
(vytvorená z parcely reg. E č. 1453 ost. plocha o výmere 3768 m2  zapísanej na LV č. 5467)   
 
- parcela reg. C č. 10585/10 orná pôda o výmere 684 m2   
(vytvorená z parcely reg. E č. 1454/1 orná pôda o výmere 166130 m2 zapísanej na LV č. 
11242)                                                                     
 
a4) odčlenených podľa geometrického plánu č. 35/2021 zo dňa 01.09.2021 úradne overeného 
OÚ Trnava katastrálnym odborom dňa 04. októbra 2021 pod číslom G1-1374/2021 ako 
novovytvorené parcely: 
 
- parcela reg. C č. 10589/13 zast. plocha o výmere 4 m2  
(vytvorená z parcely reg. E č. 1596/1  zast. plocha o výmere 1268 m2  zapísanej na LV č. 
11242)   
 
- parcela reg. C č. 10590/84 orná pôda o výmere 190 m2   
(vytvorená z parcely reg. E č. 1451 zast. plocha o výmere 9718 m2  zapísanej na LV č. 11242)                                                                
 
                                                      
Mestu Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, ako pozemkov pod 
verejnoprospešnou stavbou, 
 
b) kúpu častí pozemku zapísaného v k. ú. Trnava ako parcela reg. E č. 1486/3, orná pôda vo 
výmere  54064 m2, na LV č. 11341 vo vlastníctve Dr. Dezidera Jellinka  – v správe 
Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345, 
odčlenených podľa geometrického plánu č. 35/2021 zo dňa 01.09.2021 úradne overeného OÚ 
Trnava katastrálnym odborom dňa 04. októbra 2021 pod číslom G1-1374/2021 ako 
novovytvorené parcely : 
 
- parcela reg. C č. 10589/12 zast. plocha o výmere 174 m2  

 
- parcela reg. C č. 10590/82 orná pôda o výmere  4333 m2  
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za cenu 27 042 eur, za obidva pozemky spolu, podľa znaleckého posudku č. 225/2021 zo dňa 
14.11.2021 vypracovaného Ing. Antonom Fuzákom, znalcom v odbore stavebníctvo. 
 
Mestom Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, ako pozemkov pod 
verejnoprospešnou stavbou, 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM 
a) pripraviť podklady k zmluve o bezodplatnom prevode pozemkov a kúpnej zmluve  
Termín: do 31.12.2021  
 
OP 
b) pripraviť zmluvu o bezodplatnom prevode pozemkov a kúpnu zmluvu so Slovenským 
pozemkovým fondom a predložiť primátorovi mesta na podpis       
Termín: do 31.03.2022  
 
 

829 

uznesenie 
 

k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku k stavbe „Obnova Námestia SNP“ 
v Trnave     

(investičná akcia mesta Trnava) 
  

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
výpožičku pozemku parcela registra  „C“  č. 786  druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie 
s celkovou výmerou 1208 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1625 vo vlastníctve 
Evanjelická cirkev – Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Námestie SNP č. 7, 
917 00 Trnava, IČO: 35 594 527,  pre potreby investičnej akcie mesta Trnava pod názvom 
„Obnova Námestia SNP“ v Trnave (za účelom umiestnenia iluminačného osvetlenia pomocou 
osadenia dvoch samostatne stojacich stožiarov s osvetlením a uloženie kábla v zemi vedľa 
jestvujúceho chodníka, vedeného k dvom bočným vežiam a jeho uchytenie na stenu popri 
dažďovom zvode do horného podlažia, kde sa umiestni iluminácia hlavnej veže kostola 
pomocou dvoch svietidiel), na dobu určitú 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy s tým, že ak  
nájomcovi bude schválený nenávratný finančný príspevok alebo iná forma grantovej alebo 
dotačnej podpory na realizáciu projektu z fondov Európskej únie nebude možné za trvania 
zmluvy, zmluvu za dodržania všetkých zmluvných podmienok vypovedať, ani ukončiť iným 
spôsobom, počas 5 (piatich) rokov od ukončenia aktivít realizácie projektu. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o výpožičke 
     Termín:  do 31.12.2021 
b)  pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín:  do 28.02.2022 
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830 

uznesenie 
 

k správe k žiadostiam,  
ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 5. 10. 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 5. 10. 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. 

 

 

 
831 

uznesenie 
 

k náhrade za faktické užívanie pozemkov v lokalite Medziháj 
(MAJO-Agro s.r.o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 

náhradu za faktické a reálne užívanie pozemkov v k. ú. Trnava v lokalite Medziháj: 

list 

vlastníctva 

katastrálne 

územie 
parcela č. 

parcela 

registr

a 

výmera 

m2 

druh 

pozemku 

spoluvlast. 

podiel 

  5000   Trnava 10808   C 671 709 orná pôda  1/1 

5000 Trnava 10810/3 C 1 293 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10810/4 C 213 821 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10810/1 C 430 696 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10812/1 C 413 286 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10812/2 C 383 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10812/3 C 1 910 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10812/6 C 193 078 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10790/1 C 720 616 orná pôda 1/1 

5000 Trnava   10790/10 C 301 733 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10814/1 C 96 028 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10814/2 C 330 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10840/2 C 723 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10840/1 C 4 312 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10791 C 8 809 zast. plochy 

poľná cesta 
1/1 

5000 Trnava 10809/2 C 210 
zast. plochy 

poľná cesta 
1/1 

5000 Trnava 10813/2 C 27 zast. plochy 1/1 

5000 Trnava 10807/1 C 245 916 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10850 C 1 992 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10851 C 2 367 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10852 C 2 855 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10853 C 3 407 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10854 C 4 005 orná pôda 1/1 
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5000 Trnava 10855 C 2 432 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10856 C 5 577 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10857 C 2 679 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10858 C 2 397 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10859 C 3 129 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10809/1 C 8 234 
zast. plochy 

(poľná cesta) 
1/1 

5000 Trnava 10813/1 C 988 zast. plochy 1/1 

 
spolu o výmere 3 344 942 m2, t. j. 334,4942 ha, na poľnohospodársku výrobu, od spoločnosti 
MAJO – Agro, s.r.o., IČO: 52265137, Černyševského 10 Bratislava, vo výške 340 eur/ha/rok, 
za obdobie: 

-  od 1.11.2020 do 25.5.2021, za celú výmeru 334,4942 ha, t.j. za 206 dní suma vo 
výške 64 185,757 eur, 

-  od 26.5.2021 do 17.8.2021 za výmeru 309,4942 ha (pôvodná výmera 334,4942 ha 
znížená o 25 ha, ktoré má vo výpožičke spoločnosť FARMA MAJCICHOV, a.s.), t.j. za 
84 dní suma vo výške 24 216,683 eur, 

-  od 18.8.2021 do 31.12.2021 za výmeru 294,4942 ha, (t.j. výmera 309,4942 ha 
znížená o 15 ha, ktoré má v nájme spoločnosť TAPOS, s.r.o.), t.j. za 136 dní suma vo 
výške 37 307,703 eur, 

spolu náhrada vo výške 125 710,14 eur. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  OM 
zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
Termín:  do 18. 12. 2021 
 
b)  OP 
pripraviť zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín:  do 31. 12. 2021 

 

 
832 

uznesenie 

 
k povoleniu stavebných úprav nebytových priestorov   

v objekte na Ulici Limbová 3 
BESST, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Súhlasí  
s tým, aby nájomca BESST, s.r.o. Limbová 3, 917 02 Trnava, IČO: 44 867 379 
zrealizoval stavebné úpravy nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na ulici 
Limbová 3 v Trnave v rozsahu:  

- vybúranie obvodovej steny, ktorá neplní nosnú funkciu  
- výmena 2 okien za okno a dvere ako nový výstup do átria budovy 
- vybudovanie schodov k dverám z átria 
- vybudovanie dverí na chodbe predškolákov 

na 1. poschodí objektu  
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2. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o.  
uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a k zmluve o výpožičke nebytových priestorov v zmysle 
schvaľovacej časti uznesenia.  
Termín: do 31.01.2022 
 

833 

uznesenie 

 
k započítaniu preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy 

 nebytových priestorov v objekte na Ulici Limbová 3 
BESST, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
max. výšku preinvestovaných finančných prostriedkov na stavebné úpravy nebytových 
priestorov v objekte na Ulici Limbová 3 v zmysle uznesenia MZ č. 833 zo 7.12.2021 
7 000,- eur s DPH. 
 
Výška  skutočne preinvestovaných finančných prostriedkov vynaložených na úpravy bude po 
realizácii odsúhlasená Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava. Suma odsúhlasená 
Mestským zastupiteľstvom bude následne započítaná s nájomným za prenájom nebytových 
priestorov ročne vo výške 80% nájomného, pričom v prípade ukončenia nájmu zo strany 
nájomcu pred ukončením započítania nákladov sa nezapočítané náklady nájomcovi nevrátia. 
Po započítaní bude investícia zaradená do majetku mesta Trnava.   
  
2. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.  
po zrealizovaní stavebných úprav a vydokladovaní nákladov na stavebné úpravy nebytových 
priestorov predložiť materiál do MZ na odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov. 
Termín: do 60 dní po posúdení nákladov odbornou komisiou 
 
 

834 

uznesenie 
 

k zmene nájomcu v objekte Mestský amfiteáter Trnava – 
Arena Cafe, s.r.o. – Arena Cafe Plus, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu nájomcu v objekte Mestského amfiteátra v Trnave, Halenárska 22, v k.ú. Trnava, 
okres Trnava, na pozemku parcely registra „C“: 
a) časť nebytových priestorov na par. č. 496/4 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 392 
m2, súpisné číslo 425, zapísaných na liste vlastníctva č. 13890, o výmere 500,82 m2 (z toho 
kaviareň a prípravné priestory 107,6 m2, sklad 14,40 m2, terasa 88 m2, klubovňa 85,74 m2, 
šatne, chodby a hygienické zariadenia 205,08 m2); 
b) časť nebytových priestorov na par. č. 496/6 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 52 
m2, súpisné číslo 425, zapísaných na liste vlastníctva č. 13890, o výmere 28,60 m2 (bufet); 
c) časť pozemku na par. č. 496/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 8162 m2, zapísaný 
na liste vlastníctva č. 13890 o výmere 36,72 m2 (voľná zastrešená plocha); 
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d) časť pozemku na par. č. 496/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 8162 m2, zapísaný 
na liste vlastníctva č. 13890 – detské ihrisko s voľnou zelenou plochou 
z pôvodného nájomcu: spoločnosť Arena Cafe, s.r.o., so sídlom Vladimíra Clementisa 43, 
917 01 Trnava, IČO: 47 472 316, zastúpená: Igorom Pösingerom a Martinom Šikulom, 
konateľmi  
na nového nájomcu: Arena Cafe Plus, s.r.o., so sídlom: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, 
IČO: 50028111, zastúpená: Igorom Pösingerom, konateľom s účelom využitia nájmu 
nebytových priestorov a pozemku na celoročnú prevádzku kaviarne s terasou, bufetu a 
realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí v predmete nájmu 
za nájomné v zmysle VZN č. 514 v platnom znení s spojitosti s uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 526 zo dňa 13.12.2016 vo výške 7642,50 EUR bez DPH/rok 
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.01.2022  
s výpovednými lehotami:  
1) jeden mesiac ak nájomca: 
a) užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou,  
b) vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,  
c) o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie 
je spojené s nájmom,  
d) prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa,  
e) napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje pokoj alebo poriadok,  
2) tri mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu 
 
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 tom, že nájom nebytových priestorov a pozemku by plynulo prešiel 
z pôvodného nájomcu na nového nájomcu, z dôvodu Zmluvy o predaji časti podniku medzi 
pôvodným a novým nájomcom, pričom zmena v osobe nájomcu sa zrealizuje za nezmenených 
podmienok a za rovnakým účelom využitia nebytových priestorov a pozemku, s tým, že do 
uzatvorenia novej nájomnej zmluvy bude pôvodný nájomca platiť nájomné za prenájom časti 
nebytových priestorov a pozemku a služby spojené s predmetom nájmu. 
 
2. Ukladá 
Zaži v Trnave – Mestskému kultúrnemu stredisku  
pripraviť dodatok k zmluve o nájme časti nebytových priestorov a pozemku v zmysle 
schvaľovacej časti uznesenia.  
Termín: 31.12.2021 

 
835 

uznesenie 
 

k schváleniu nájmu na dobu neurčitú v objekte Priemyselný park 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte TTIP – Trnava Industrial 
Park na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave (objekt PO 02) na pozemku parcely registra „C“ č. 
6511/94 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 319 m2, v katastrálnom území Trnava, 
obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 13598, označených ako stavba 
so súpisným číslom 2681, nebytové priestory s celkovou výmerou 11,28 m2 nájomcovi Denis 
Š xxxxxxx, r. č. xxxxxxx, bytom xxxxxxx, 919 27 Brestovany, za účelom využívania ako 
administratívne priestory na dobu neurčitú, s platnosťou od 01.01.2022 za cenu 432,91 
EUR/rok bez DPH (z toho 409,39 EUR/rok bez DPH za kancelárske priestory a 23,52 EUR/rok 
bez DPH za spoločné priestory, pričom výška nájomného je určená v súlade s VZN č. 514 o 
určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta 
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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 s výpovednými lehotami:  
1) jeden mesiac ak nájomca: 
a) užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, 
b) vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
c) o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých 
poskytovanie je spojené s nájmom, 
d) prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa, 
e) napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje pokoj alebo poriadok, 
2) tri mesiace bez udania dôvodu zo strany nájomcu alebo prenajímateľa. 
 
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 Zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 31.12.2021 
 
 

836 

uznesenie 
 

k schváleniu nájmu na dobu neurčitú v objekte Priemyselný park 
- PURITY of LIFE service s. r. o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte TTIP – Trnava Industrial 
Park na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave (objekt SO 02) na pozemku parcely registra „C“ č. 
6511/248, 6511/227 a 6511/249 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 706 m2, 
v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 
13598, označených ako stavba so súpisným číslom 8411 – pavilón výrobných buniek, 
nebytové priestory s číslom 2.10 a 2.04 s celkovou výmerou 87,77 m2 a objekt PO 05 na 
pozemku parcely registra „C“ č. 6511/43– zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1587 m2, 
v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 
13598, označených ako stavba bez súpisného čísla, nebytový priestor s číslom 16 s celkovou 
výmerou 42,99 m2 nájomcovi PURITY of LIFE service s. r. o.., so sídlom Šándorova 8, 821 03 
Bratislava, IČO: 50009508, zastúpené Ing. Zoltánom Pavličkom a Jánom Slávkom, konateľmi 
za účelom využívania ako administratívne a skladovo-logistické priestory na dobu neurčitú, s 
platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najskôr od 01.01.2022 za cenu 6 368,44 
EUR/rok bez DPH (z toho 3 759,87  EUR/rok bez DPH za kancelárske priestory, 583,74 
EUR/rok bez DPH za spoločné priestory a 2 024,83 EUR/rok bez DPH za skladovo-logistický 
priestor)   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 s výpovednými lehotami:  
1) jeden mesiac ak nájomca: 
a) užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, 
b) vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 



  

 

 36 

c) o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých 
poskytovanie je spojené s nájmom, 
d) prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa, 
e) napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje pokoj alebo poriadok, 
2) tri mesiace bez udania dôvodu zo strany nájomcu alebo prenajímateľa. 
 
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 Zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 31.12.2021 
 

837 

uznesenie 

  
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre stavbu  

„Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho – PD -  2. časť“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
spôsob prevodu pozemkov zastavaných verejnoprospešnou stavbou “Rekonštrukcia MK Ul. 
J. Hajdóczyho – PD – 2. časť” :  
 
- kúpou spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ na pozemku v k. ú. Trnava, parcela registra 
KN C č. 3481/70, orná pôda o výmere 439 m2, zapísanom na LV č. 5483, od Mgr. Márie 
Paškovej, rod. Hreškovej, nar. 24.06.1948, bytom Oravská 5, 821 09 Bratislava, Mestom 
Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, za dohodnutú jednotkovú cenu 74,46 
eur/m2 zastavaného pozemku, t. j. celkom 16 343,97 eur za výmeru 219,5 m2  pripadajúcu 
na spoluvlastnícky podiel  ½ z celkovej výmery  439 m2, 
 
- kúpou spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ na pozemku v k. ú. Trnava, parcela registra 
KN C č. 3481/70, orná pôda o výmere 439 m2, zapísanom na LV č. 5483, od Anny S xxxxxxx, 
rod. H xxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx, 917 08 Trnava, Mestom Trnava, Hlavná 1, 917 
71 Trnava, IČO: 00 313 114, za dohodnutú jednotkovú cenu 74,46 eur/m2 zastavaného 
pozemku, t. j. celkom 16 343,97 eur za výmeru 219,5 m2  pripadajúcu na spoluvlastnícky 
podiel  ½ z celkovej výmery  439 m2, 
 
- kúpou pozemku v k. ú. Trnava, novovytvorená parcela registra KN C č. 3481/179, ostatná 
plocha o výmere 2 m2, oddelená geometrickým plánom č. 48/2021 zo dňa 21.04.2021, 
úradne overeným Okresným úradom v Trnave, katastrálnym odborom pod č. G1 - 531/2021 
dňa 26.04.2021, z pozemku parcela reg. KN C č. 3481/115 ost. plocha o výmere 4 m2 
zapísanom na LV č. 9419, od Mgr, Márie P xxxxxxx, rod. H xxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom 
xxxxxxx, 821 09 Bratislava, Mestom Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, za 
dohodnutú jednotkovú cenu 74,46 eur/m2 zastavaného pozemku, t. j. celkom 148,92 eur, 
 
do vlastníctva Mesta Trnava za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre 
stavbu „Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho – PD – 2. časť”,  
 
s tým, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 
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2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnych zmlúv  
Termín: do 10.12.2021 
OP   
b) pripraviť kúpne zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 15.12.2021 
 
                                                          

838 

uznesenie 

 
k prenájmu pozemku pod predajným stánkom na Ulici Limbová  v Trnave  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, v k. ú. Trnava, časť parcely  reg. „C“ 
č. 8399/67 pod predajným stánkom evid. č. 9, č. st. 1, využívaným  na výrobu a predaj  
rýchleho občerstvenia a doplnkového sortimentu potravinárskeho charakteru 
v spotrebiteľskom balení okrem predaja a podávania alkoholických nápojov v  spotrebiteľskom 
balení   na Ulici Limbová v Trnave, vo výmere 13,68 m2,  

Jurajovi Černému, bytom Hlohovec, Hurbanova 652/66, obchodné meno NAJ TAXI s. r. o. , 
IČO: 52 195 848,  za cenu nájmu   0,2625 eura/m2/deň, na dobu určitú, od  1. 1. 2022                        
do 31. 12. 2022 s výpovednými lehotami: 
* 3 mesiace 
      -  ak nájomca bez súhlasu prenajímateľa zmení predávaný sortiment, 
      -  ak nájomca neuhradí na základe výzvy ani v náhradnom termíne splátku nájomného, 
   - ak nájomca nebude rešpektovať výzvu mesta na zohľadnenie údržby predajného stánku, 
alebo zmenu vzhľadu stánku, 
      - ak prenajímateľ alebo nájomca bude aj po predchádzajúcom upozornení porušovať    
povinnosti, ku ktorým ho zaväzuje nájomná zmluva, 
  * 6 mesiacov  
      - ak bude v predmetnom území uvažovaná výstavba v súlade s Územným plánom  
sídelného útvaru mesta Trnava 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť  nájomnú   zmluvu  v zmysle bodu 1  uznesenia a  predložiť primátorovi mesta na 
podpis   
Termín: do 31. 12. 2021 

 
 

839 

uznesenie 
 

K návrhu spolupráce medzi Mestom Trnava a Slovenským zväzom cyklistiky 
na projekte „Národné cyklistické centrum“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
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s uzatvorením memoranda o spolupráci medzi Mestom Trnava a Slovenským zväzom 
cyklistiky pri realizácii projektu „Národného cyklistického centra“, a to v záujme podpory 
budovania športovej infraštruktúry národného významu a súčasne podpory rozvoja športu 
v rámci samosprávnej pôsobnosti mesta, za nasledovných podmienok: 
- Mesto Trnava poskytne súčinnosť pri projektovej príprave a realizácii zámeru 
sledovaného memorandom a prípadnú finančnú spoluúčasť na zámer sledovaný 
memorandom, výlučne na účel a v rozsahu finančných prostriedkov schválených Mestským 
zastupiteľstvom mesta Trnava v rozpočte mesta 
- Mesto Trnava navrhne záujmové územie pre umiestnenie „Národného cyklistického 
centra“ pozostávajúceho z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava, výlučne za podmienky 
schválenia takéhoto úkonu nakladania s majetkom mesta Mestským zastupiteľstvom mesta 
Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť vypracovanie a uzatvorenie memoranda o spolupráci medzi Mestom Trnava a 
Slovenským zväzom cyklistiky v zmysle tohto uznesenia 
Termín: do 31.1.2022 
 
 

840 

uznesenie 
 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na rok 2022  
z rozpočtu mesta Trnava 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
poskytnutie finančných dotácií na rok 2022 z rozpočtu mesta Trnava pre žiadateľov vo výške: 

Por. 
č. 

Žiadateľ Názov projektu 
Výška dotácie      

v eur 
Poznámka 

1 
Atletický klub AŠK Slávia 
Trnava 

Činnosť Atletického klubu AŠK 
Slávia Trnava 

23 000     

2 
Atletický klub AŠK Slávia 
Trnava 

Trnavská bežecká trilógia a 
Silvestrovská cena v hode 
bremenom 

1 500     

3 
Bachova spoločnosť na 
Slovensku 

Trnavské organové dni, 27. ročník 
medzinárodného festivalu 

7 000     

4 
Baseballový klub  Angels 
Trnava 

Športová činnosť BK Angels Trnava 15 000     

5 
Basketbalový klub AŠK 
Slávia Trnava 

Zabezpečenie činnosti trnavského 
mládežníckeho dievčenského 
basketbalu 

12 000     

6 
Basketbalový klub AŠK 
Slávia Trnava 

Zabezpečenie finálových turnajov 
"Majstrovstiev Slovenska" 
basketbalových družstiev dievčat 

1 000     

7 Bronco n.o. Kubik 2022 3 500     

8 Bronco n.o. Trnavský rínek a Blšák 2022 3 000     

9 
Centrum bojových 
športov Trnava 

Podpora činnosti Centra Bojových 
športov Trnava v roku 2022 

10 000     
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10 
Centrum pomoci pre 
rodinu 

Pre deti a rodiny 2022 1 700     

11 
Centrum pomoci pre 
rodinu 

Aktivity Centra pomoci pre rodinu 6 000     

12 
Centrum včasnej 
intervencie Trnava, n.o. 

Na každom členovi rodiny záleží 14 000     

13 
Divadelná skupina 
Trnava 

Tvorba a reprízy divadelnej 
inscenácie Balho Uhlár a kolektív 
DISK: Cholesterol 

3 000     

14 
Divadelná skupina 
Trnava 

Činnosť Divadelného súboru DISK 
Trnava a prevádzka Divadelného 
štúdia DISK v Trnave v roku 2022 

2 000     

15 

DOMKA - Združenie 
saleziánskej mládeže 
Festival Lumen, projekt 
Domky (IČO 31789218) 

Festival LUMEN 2022 18 000     

16 

DOMKA - Združenie 
saleziánskej mládeže, 
stredisko Trnava  
(IČO 36083283) 

Na Kopánke spolu pre mladých 6 000     

17 

DOMKA - Združenie 
saleziánskej mládeže, 
stredisko Trnava (IČO 
36083283) 

SFC Kopánka 5 000     

18 FC Spartak, a.s. Rozvoj mládeže 50 000     

19 
Folklórny súbor Trnafčan 
Trnava 

Činnosť folklórneho súboru 
Trnafčan 

5 000     

20 
Futbalový klub AŠK 
SLÁVIA  TRNAVA 

Činnosť klubu 5 000     

21 
Futbalový klub 
Lokomotíva 

Zabezpečenie športovej činnosti 
klubu 

10 000     

22 
Futbalový oddiel ŠK 
Modranka 

Podpora športových aktivít detí a 
mládeže FO ŠK Modranka 

5 000     

23 HBC Trnava Hádzaná deťom 9 000     

24 HBC Trnava Memoriál Mariána Hirnera 400   

+ bezplatný 
prenájom 
MŠH vrátane 
energií 

25 
Hokejový klub Trnava, 
občianske združenie 

Dotácia na činnosť HK Trnava 35 000     

26 
Hokejový klub Trnava, 
občianske združenie 

Memoriál Karola Holoviča 800     

27 IPčko 
Klub Machovisko a Káčko - 
bezpečné miesta pre mladých v 
kríze 

6 000     

28 
JUDO-CLUB AŠK Slávia 
Trnava 

Činnosť športového klubu 10 000     

29 
Karate klub Slovšport 
Trnava, o.z. 

Podpora športovej činnosti 9 000     
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30 
Karate klub Slovšport 
Trnava, o.z. 

Majstrovstvá Slovenska a 
Vianočný turnaj 

2 000     

31 
Klub gymnastických 
športov Slávia Trnava 

33. GYM Festival Trnava 2022 a 
52. ročník súťaže o Pohár 
starobylej Trnavy 

5 000     

32 
Klub gymnastických 
športov Slávia Trnava 

Činnosť klubu v roku 2022 9 000     

33 
Klub sálového futbalu 
Športový klub 
Prednádražie Trnava 

PRENGO CUP 2022 - 10. ročník 
najväčšieho amatérskeho turnaja v 
malom futbale na Slovensku 

4 000     

34 Malý Berlín Malý Berlín 2022 9 500     

35 
Mestská organizácia JDS 
Trnava 

Celoročná činnosť MsO JDS Trnava 7 000     

36 
Mestská rada mládeže v 
Trnave 

Dobrovoľníci deťom 2022 6 000     

37 
Mestská rada mládeže v 
Trnave 

FESTHRY 2022 0   

bezplatná 
výpožička 
MŠH a 
mobiliáru 
(stoly, 
stoličky, 
pódium) 

38 
Mužský Basketbalový 
Klub AŠK Slávia Trnava 

Podpora chlapčenského 
basketbalu v Trnave a okolí 

12 000     

39 
Občianske združenie 
ISKIERKA 

Naša budúcnosť závisí od toho, čo 
urobíme dnes 

8 500     

40 Plavecký klub STU Trnava 
Činnosť plaveckého klubu, 
športová príprava a účasť na 
súťažiach 

21 500     

41 SK Trnava Panthers 
Dotácia na činnosť športového 
klubu 

8 000     

42 
Slovenské hudobné 
fórum, o.z. 

Ekofest 2022 3 400   

environmentá
lne aktivity - 
honoráre, 
workshopy, 
licencie, 
technické 
zabezpečenie 
1000 € 

43 
Spojená škola, 
Lomonosovova 8, Trnava 

Podpora rozvoja motorických 
zručností zdravotne 
znevýhodnených detí 

1 000     

44 
Spojená škola, 
Lomonosovova 8, Trnava 

Materiálno - technické vybavenie 
prvej základnej školy pre žiakov s 
autizmom v Trnavskom kraji 

4 000     

45 
Telovýchovná Jednota 
ELÁN Trnava, Sídlisko 
Linčianska 

Cykloturistická non stop jazda 
Trnava - Rysy, 44. ročník 

5 000     
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46 
Telovýchovná Jednota 
ELÁN Trnava, Sídlisko 
Linčianska 

Zabezpečenie činnosti TJ Elán v 
roku 2022 

500     

47 
Trnavská hudobná 
spoločnosť, občianske 
združenie 

Realizácia žánrových hudobných 
podujatí v Trnave 

7 500     

48 Trnavské mestské zbory 
Podpora zborového spevu v meste 
Trnava 

8 000     

49 
Trnavský komorný 
orchester 

TKO - finančné zabezpečenie 
fungovania v roku 2022 

2 000     

50 
Trnavský komorný 
orchester 

Hudba na radnici - 6. ročník 4 000     

51 
Volejbalový oddiel Hit 
Trnava 

Volejbalová akadémia v Trnave 23 000     

52 
ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE 
RODINA 

Podpora činnosti a prevádzky 
Azylového domu Tamara a 
Trnavského materského centra 

10 000     

   437 800    
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných dotácií v zmysle VZN č. 540, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava na podpis primátorovi mesta Trnava. 
Termín: priebežne 

 
 

841 

uznesenie 
 

ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Trnava  
na roky 2021 - 2025 s výhľadom do roku 2030,  

strategický dokument mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 
2030. 
 
 

842 

uznesenie 
 

k spolufinancovaniu projektu  
„ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „ZŠ s MŠ I. Krasku 
– novostavba telocvične“ v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku minimálne vo výške 
40% z celkových oprávnených nákladov na projekt, čo predstavuje sumu minimálne 
854 500,68 EUR; 
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b) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu „ZŠ s MŠ I. 
Krasku – novostavba telocvične“ z rozpočtu mesta Trnava; 

c) predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu „ZŠ 
s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične“, realizovaného v rámci výzvy Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry, číslo: 2021/004. Ciele projektu sú v súlade s platným 
územným plánom mesta Trnava a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Trnava; 

d) zabezpečenie realizácie projektu „ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične“ v súlade s 
podmienkami poskytnutia príspevku. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
Termín: do 31.01.2022 
 
 
 

843 

uznesenie 
 

k informatívnej správe o výsledkoch ukončených  
a stave rozpracovaných kontrol od 20.10.2021 do 23.11.2021 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 20.10.2021 
do 23.11.2021. 

 
 
 

844 

uznesenie 
 

k Plánu kontrolnej činnosti  
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2022 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2022 
 
2. Poveruje 
Hlavnú kontrolórku mesta  
na vykonanie kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 
 
 
 
 

845 

uznesenie 
 

k návrhu na úpravu schválených uznesení  
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Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  
k termínu konania MZ 7.12.2021 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  

v intervale od 14.10.2021 do 18.11.2021 
 

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

 
a1) 

  
Uznesenie 

(orgán): 
MZ č. 744/2021 

Názov uznesenia K zámene pozemkov medzi Trnavským samosprávnym krajom 
a Mestom Trnava (Trnavský samosprávny kraj) 

Navrhovaná 
mena: 

V bode 1 písm. b) 10.   
sa text „o výmere 308 m2“  mení na nový text „o výmere 309 m2“   
V bode 1 písm. b) 12.   
sa text „o výmere 234 m2“ “ mení na nový text „o výmere 233 m2“  

  
a2) 

  
Uznesenie 

(orgán): 
MZ  č. 698/2021 

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

Navrhovaná 
zmena: 

V bode 1. sa celý text nahrádza novým textom:  
...“1. Berie na vedomie  
vznik zákonného vecného bremena na pozemkoch zapísaných na 
vlastníka Mesto Trnava na LV č. 2551 v k. ú. Zavar – parc. reg. C č. 
240/4 – zastavaná plocha s výmerou 21256 m2 s dĺžkou 336 m  a na 
parc. reg. C č. 240/244 – zastavaná plocha s výmerou 18018 m2 s 
dĺžkou 43 m v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., 
Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518, spočívajúceho v povinnosti 
mesta Trnava strpieť na zaťažených pozemkoch v rozsahu, ktorý bude 
vyznačený geometrickým plánom: 

a)  zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, VN  káblovej 
prípojky, s dĺžkou asi 379 m, 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických 
zariadení a ich odstránenie, 
 podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom pre 
stavbu „Projekt logistickej haly Q&L Trnava“ pričom jednorazovú 
primeranú náhradu za nútené užívanie nehnuteľnosti pri dĺžke siete nad 
100 m do 500 m vo výške 550,91 eura bude hradiť spol. Q&L Asset, 
s.r.o., so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO 51633345“. 

V bode 2. sa mení písm. b) tak, že znie: „b) pripraviť dohodu 
o jednorazovej primeranej náhrade za uplatnenie zákonného vecného 
bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis; Termín: do 45 dní po 
zápise vecného bremena do katastra nehnuteľností“ 

V bode 2. sa vypúšťa písmen c). 

  
a3) 

Uznesenie 
(orgán číslo/rok): 

MZ č. 546/2017, v znení uznesení č. 781/2017, č. 408/2020, č. 660/2021 a 
č. 701/2021  
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Názov uznesenia K predaju pozemkov a zriadenie vecného bremena pod prepojovacou 
uličkou medzi ulicami Františkánska a Zelený kríčok v Trnave 

Navrhovaná 
zmena: 

V bode 1, písm. b) sa: 
- ruší text: 
„parc. č. 139/35“ 
a 
za text: 
„139/40“ 
dopĺňa nový text: 
„139/52, 139/53, 139/54 a 139/55“ 

 
a4) 

Uznesenie 
(orgán číslo/rok): 

MZ č. 408/2020  

Názov uznesenia K zámene pozemkov pod prepojovacou uličkou medzi ulicami 
Františkánska a Zelený kríčok v Trnave 

Navrhovaná 
zmena: 

V bode 1, písm. a) sa: 
- za text: 
„parc. č. 139/25, zast. plochy a nádvoria o výmere 3 m2“ 
dopĺňa nový text: 
„ a parc. č. 139/54, zast. plochy a nádvoria o výmere 2 m2“ 
a 
text: 
„s výmerou spolu 70 m2“ 
nahrádza novým textom: 
„s výmerou spolu 72 m2“ 
a 
za text: 
„zapísaných na LV č. 12662“ 
dopĺňa nový text: 
„v spol. podiele 8765/109917 vo vlastníctve Ing. Rastislava Jarábka, 
r. Jarábka, nar, 11.05.1975, Veterná 43/A, 917 01 Trnava a v spol. 
podiele 101152/109917“ 

 

a5) 
Uznesenie 

(orgán číslo/rok): 
MZ č. 385/2016  

Názov uznesenia K schváleniu predaja pozemkov a súťažných podmienok obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
na predaj pozemkov na Ulici Zelený kríčok v Trnave 

Navrhovaná 
zmena: 

V bode 1. Schvaľuje sa: 
dopĺňa nový text: 
„Na základe zápisu geometrického plánu na zameranie rozostavaných 
stavieb č. 62/2021 zo dňa 26.04.2021 úradne overeného dňa 
03.05.2021 pod č. G1 – 548/2021 boli z pozemkov parc. č. 139/1, zast. 
plochy a nádvoria o výmere 152 m2 a parc. č. 139/6 zast. plochy 
a nádvoria o výmere 242 m2 vytvorené nasledovné parcely:    
- parc. č. 139/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 37 m2  
- parc. č. 139/51, zast. plochy a nádvoria o výmere 115 m2 
- parc. č. 139/6 zast. plochy a nádvoria o výmere 17 m2 

- parc. č. 139/50 zast. plochy a nádvoria o výmere 225 m2“                                 

 
a6) 

Uznesenie 
(orgán): 

MZ č. 785/2021 

Názov uznesenia K prenájmu časti pozemku v k.ú. Zavar pre stavbu „CYKLOTRASA 
PSA PEUGEOT – OBEC ZAVAR“ /Trnavský samosprávny kraj/ 
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Navrhovaná 
zmena: 

V bode 1. sa text „2511“ sa mení za text „2551“ 

 
2. Predlžuje 
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 631/2021 do 31.01.2022 
b2) č. 693/2021 do 31.03.2022 
b3) č. 694/2021 do 31.03.2022 
b4) č. 701/2021 do 31.03.2022 
b5) č. 624/2021    do 31.03.2022 
b6) č. 681/2021 do 31.03.2022 
b7) č. 682/2021 do 31.03.2022 
b8) č. 683/2021 do 31.03.2022 
b9) č. 622/2021 do 28.02.2022 
b10) č. 623/2021 do 28.02.2022 
b11) č. 750/2021 do 31.12.2021 
b12) č. 684/2021 do 31.01.2022 
b13) č. 627/2021 do 31.01.2022 
b14) č. 628/2021 do 31.01.2022 
 
3. Ruší 
uznesenie MZ: 
c1) č. 720/2021 
 
4. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín 
plnenia je v intervale od 14.10.2021 do 18.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
          primátor mesta 
 
 
 
 
 

Za formálnu správnosť: JUDr. Igor Kršiak 
                                          prednosta mestského úradu  
 
V Trnave dňa  8.12.2021 

 
 


