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(846 - 882) 

 

U Z N E S E N I A  
 

z 19. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 
2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 15. februára 2022 spôsobom online, cez MS TEAMS 

 
 

 
846 

uznesenie 
 

k schváleniu programu 19. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 15.2.2022 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
program 19. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 15.2.2022  v zmysle 
zverejneného návrhu programu rokovania a schválených zmien 
 
 
 

847 
uznesenie 

 
 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 577 

 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) návrh VZN č. 577 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Trnava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN, vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: 16.2.2022 
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848 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 578 

 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  mesta Trnava na rok 2022 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
návrh VZN č. 578 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  mesta Trnava na rok 2022 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN, vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: 16.2.2022 
 
 

849 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 579, 

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) návrh VZN č. 579, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN, vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: 16.2.2022 
 

850 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 580, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení  VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334,         
VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č.405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479,                       

VZN č. 498,  VZN č. 534 a VZN č. 567 
o Územnom  pláne  Centrálnej mestskej zóny Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Územnému  plánu 
Centrálnej mestskej zóny Trnava, Zmena 03/2021 a  spôsob ich vyhodnotenia    



  

 

3 

 

b) stanovisko Okresného  úradu v Trnave, odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle 
§ 25 zákona č.50/76 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a) Zmenu Územnému  plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava, Zmena 03/2021 
b) VZN č. 580, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 
385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534 a VZN č. 567 o Územnom 
pláne centrálnej mestskej zóny Trnava      
s vypustením lokality A -  Zmena svetlotechnických regulatívov v CMZ 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  vyhlásiť VZN č. 580 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 17.2.2022 
b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmeny ÚPN CMZ  mesta Trnava  03/2021  a VZN č. 580  
Termín: priebežne 
c)  zabezpečiť uloženie zmeny ÚPN CMZ mesta Trnava 03/2021 a VZN č. 580 na Okresnom 
úrade v Trnave a stavebnom úrade 
Termín: do 14.5.2021 
 
 

851 
uznesenie 

 
k povoleniu na  spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava  

Zmena ÚPN 12/2022 
Lokalita F – Sociálna infraštruktúra na Orešianskej ulici 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava, Lokalita F – Sociálna infraštruktúra na 
Orešianskej ulici 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava,  lokalita F – Sociálna 
infraštruktúra na Orešianskej ulici na základe prefinancovania žiadateľom 
Termín: 31.6.2022 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita F – Sociálna 
infraštruktúra na Orešianskej ulici 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
c)  po prerokovaní Zmeny Územného plánu mesta Trnava,  lokalita F – Sociálna infraštruktúra 
na Orešianskej ulici na schválenie  mestskému zastupiteľstvu  
Termín: 31.12.2022 

 
852 

uznesenie 
 

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

lokalita G – Bytový dom Modranka na Dedinskej ulici 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita G – Bytový dom Modranka na 
Dedinskej ulici 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita G – Bytový dom 
Modranka na Dedinskej ulici na základe prefinancovania žiadateľom  
Termín: 31.6.2022 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita G – Bytový dom 
Modranka na Dedinskej ulici  
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
c)  po prerokovaní Zmeny Územného plánu mesta Trnava,  lokalita G – Bytový dom Modranka 
na Dedinskej ulici  predložiť na schválenie  mestskému zastupiteľstvu  
Termín: 31.12.2022 

 
853 

uznesenie 
 

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

lokalita H – Obytný súbor Malženická cesta 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita H – Obytný súbor Malženická 
cesta 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita H – Obytný súbor 
Malženická cesta na základe prefinancovania žiadateľom  
Termín: 31.6.2022 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita H – Obytný súbor 
Malženická cesta 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
c)  po prerokovaní Zmeny Územného plánu mesta Trnava,  lokalita H – Obytný súbor 
Malženická cesta predložiť na schválenie  mestskému zastupiteľstvu  
Termín: 31.12.2022 
 

 
854 

uznesenie 
 

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

lokalita I – Priemet novovybudovaných verejných komunikácií a úprava rozsahu 
navrhovaných komunikácií v lokalite Komerčno-podnikateľskej zóny Prúdy                    

- Zavarská cesta 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
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spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita I – Priemet novovybudovaných 
verejných komunikácií a úprava rozsahu navrhovaných komunikácií v lokalite Komerčno-
podnikateľskej zóny Prúdy - Zavarská cesta 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava,  lokalita I – Priemet 
novovybudovaných verejných komunikácií a úprava rozsahu navrhovaných komunikácií             
v lokalite Komerčno-podnikateľskej zóny Prúdy - Zavarská cesta na základe prefinancovania 
žiadateľom 
Termín: 31.6.2022 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita I – Priemet 
novovybudovaných verejných komunikácií a úprava rozsahu navrhovaných komunikácií              
v lokalite Komerčno-podnikateľskej zóny Prúdy - Zavarská cesta 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
c)  po prerokovaní Zmeny Územného plánu mesta Trnava,  lokalita I – Priemet 
novovybudovaných verejných komunikácií a úprava rozsahu navrhovaných komunikácií             
v lokalite Komerčno-podnikateľskej zóny Prúdy - Zavarská cesta na schválenie  mestskému 
zastupiteľstvu  
Termín: 31.12.2022 
 

855 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemku k stavbe  

„Parčík a verejný priestor pri synagóge“ v Trnave  
(PRI SYNAGÓGE, s. r. o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
Kúpu pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. C č. 537/11 o výmere 44 m2 určeného na základe 
Geometrického plánu č. 9/2022 vyhotoveného za účelom oddelenia pozemku, vypracovaného 
Janou Chxxxxx – GEODET, xxxxxxxxx, 917 01 Trnava, úradne overenom Okresným úradom 
Trnava, katastrálnym odborom  pod číslom G1-116/2022, dňa 08.02.2022, zapísanom na LV 
č. 9331  (parcela oddelená z pôvodnej parcely č. 537/1) od spoločnosti PRI SYNAGÓGE, 
s.r.o., Halenárska 408/3, 917 01 Trnava, IČO: 53 991 885, za dohodnutú cenu 16.320,- eur do 
majetku Mesta Trnava, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku k stavbe „Parčík 
a verejný priestor pri synagóge“  v Trnave,   
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
OM 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 
Termín:  do 31.03.2022 
OP 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín:  do 31. 05.2022 
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856 
uznesenie 

 
k prenájmu pozemku v lokalite Medziháj na umiestnenie úľov  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
nájom časti pozemku v katastrálnom území Trnava, zapísaného na LV č. 5000, vo vlastníctve 
Mesta Trnava pozemku parc. reg. C č. 10812/3, druh pozemku: orná pôda o výmere cca 50 m2,  
Jozefovi Pxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx, 917 08 Trnava, na dobu neurčitú, za nájom vo 
výške 1 euro/rok, na umiestnenie úľov na prívesných vozíkoch a manipulačný priestor k nim, 
za podmienky, že v prípade potreby predmetného pozemku pre Mesto Trnava musí nájomca 
predmetný pozemok uvoľniť a s podmienkou, že nájomca si splní všetky zákonné povinnosti 
ohľadom chovu včiel.  
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
spočívajúci v tom, že na predmetnom pozemku budú umiestnené prívesné vozíky s včelnicami 
a bude zabezpečená údržba danej časti pozemku. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie nájomnej zmluvy  
Termín:  do 11.3.2022 
OP: 
b)  pripraviť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1 tohto uznesenia a predložiť na podpis 
primátorovi mesta 
Termín:  do 30.6.2022 
 
 

857 
uznesenie 

 
k výpožičke unimobunky a častí pozemkov na Coburgovej ulici  

(Centrum Koburgovo, n. o.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
Výpožičku  častí pozemkov v  k. ú.  Trnava parc.reg. „C“ parc.č. 8674/4  a  parc.č. 8668, 
zapísaných na LV č. 4, s rozlohou  cca 10 x 40 m na Coburgovej ul. v Trnave  a  tam sa 
nachádzajúcej unimobunky na dobu určitú 1 rok  pre Centrum Koburgovo, n. o. , IČO 
45 741 034, 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle  § 9a  ods.9 písm. c) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je  aktivizácia 
a participácia klientov žiadateľa pri aktivitách zameraných na zmysluplné trávenie ich voľného 
času. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
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a) zabezpečiť podklady pre uzavretie zmluvy o výpožičke v zmysle schvaľovacej časti tohto 
uznesenia 
Termín: 15.03.2022 
OP: 
b) odboru právnemu pripraviť a predložiť zmluvu o výpožičke v zmysle schvaľovacej časti 
tohto uznesenia primátorovi mesta na podpis 
Termín: 30.04.2022 
 
 

858 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu                                                                   

„Transformačná stanica, Trhová ulica Trnava“  
(Západoslovenská distribučná, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí   
s použitím časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava: 
parc. reg. „C“ parc. č. 709/1 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1731 m2, parc. č. 8838 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 567 m2, parc.č. 8837/2 zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 8594 m2, parc. č. 707/5 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 176 m2, parc. č. 
706/1 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 335 m2 zapísaných v katastri nehnuteľností na 
LV č. 5000,  
pozemku parc. reg. “C“ parc. č. 705 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 267 m2  
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 4  a 
pozemku parc. reg.“C“ parc. č. 704 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1574 m2  
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 12341 
na uloženie VN prípojky, NN rozvodov a vybudovanie novej transformačnej stanice v rámci 
stavby „Transformačná stanica 2x630 kVA, Trhová ulica Trnava“ v zmysle projektovej 
dokumentácie  schválenej v stavebnom konaní spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. 
s.,  IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za dodržania podmienok, ktoré vyplynú 
v procese územného konania. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov  
vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava, parc. reg. „C“ parc. č. 709/1, 8838, 8837/2, 707/5, 
706/1 zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 5000, na časti pozemku parc. reg. “C“ 
parc.č. 705 zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 4 a na časti pozemku parc. reg. „C“ 
parc.č. 704 zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 12341, prípadne na iných častiach 
pozemkov určených geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní 
stavby „Transformačná stanica 2x630 kVA, Trhová ulica Trnava“ 
v prospech investora stavby: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO 36 361 518  
spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava ako vlastníka nehnuteľností strpieť na svojich 
pozemkoch uloženie VN prípojky, NN rozvodov a elektrických zariadení a s tým súvisiacich 
užívateľských práv.  
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí 
povinný z vecného bremena. 
 
3.  Schvaľuje 
spôsob prevodu predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti pozemku vo vlastníctve 
mesta Trnava v k. ú. Trnava, parc. reg. „C“, parc. č. 709/1 zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 1731 m2 (pozemok pod trafostanicou) zapísaného v katastri nehnuteľností na LV 
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č. 5000, ktorého výmera bude spresnená geodetickým zameraním po realizácii stavby, 
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 47  Bratislava,  
za cenu 100,- eur bez DPH za celú výmeru.  
Vyhotovenie geometrického plánu  a správny poplatok spojený s vkladom do katastra 
nehnuteľností hradí predávajúci. 
 
Predaj časti pozemku sa schvaľuje 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 prevode majetku mesta spoločnosti, ktorá 
vybuduje na časti pozemku parc. reg. „C“ č. 709/1 v k. ú. Trnava trafostanicu v rámci stavby 
„Transformačná stanica 2x630kVA, Trhová ulica Trnava“ za účelom skvalitnenia dodávky 
elektrickej energie v danej lokalite mesta Trnava. 
 
4.  Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
OM:   
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o  zriadení vecného 
bremena a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín:  do 31. 3. 2022   
OP:   
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2 tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30. 6. 2022 
c) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 3 tohto uznesenia predložiť 
primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30. 6. 2022 
d) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení  
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v zmysle bodu 2 tohto uznesenia              
a predložiť primátorovi mesta  na podpis  
Termín: do 60 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
e) po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na budovu trafostanice                     
a odovzdaní porealizačného geometrického plánu na zameranie budovy trafostanice uzatvoriť 
kúpnu zmluvu v zmysle bodu 3 tohto uznesenia  a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín : do 60 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
 
 

859 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie stavby                               

„Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Sever, Rovná, Atómová, 1. SC“ 
(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, 1. 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 a LV č. 4 ako parc. reg. C č. 8918/1, parc. 
reg. C č. 8916, parc. reg. C č. 8913/1, parc. reg. C č. 8912, parc. reg. C č. 8913/3, parc. reg. 
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C č. 8913/4, parc. reg. C č. 8913/5, parc. reg. C č. 8917, parc. reg. C č. 5292/13, parc. reg. C 
č. 5292/15, parc. reg. C č. 5292/643, parc. reg. C č. 5292/18, parc. reg. C č. 5292/5,  parc. reg. 
C č. 5309/2, parc. reg. C č. 5292/642, parc. reg. C č. 5309/20, parc. reg. C č. 5309/19,   parc. 
reg. C č. 8921/1, parc. reg. C č. 8921/4,  parc. reg. C č. 8921/3,  parc. reg. C č. 8918/2, parc. 
reg. C č. 5310/36   (v právnom stave ako parc. reg. E č. 1323/1), parc. reg. C č. 5309/1 
(v právnom stave ako parc. reg. E č. 1315/2) a parc. reg. C č. 5309/1 (v právnom stave ako 
parc. reg. E č. 1323/1).  
 
2. Súhlasí  
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v   k. ú. Trnava: parc. reg. C č. 8918/1, parc. 
reg. C č. 8916, parc. reg. C č. 8913/1, parc. reg. C č. 8912, parc. reg. C č. 8913/3, parc. reg. 
C č. 8913/4, parc. reg. C č. 8913/5, parc. reg. C č. 8917, parc. reg. C č. 5292/13, parc. reg. C 
č. 5292/15, parc. reg. C č. 5292/643, parc. reg. C č. 5292/18, parc. reg. C č. 5292/5,  parc. reg. 
C č. 5309/2, parc. reg. C č. 5292/642, parc. reg. C č. 5309/20, parc. reg. C č. 5309/19,   parc. 
reg. C č. 8921/1, parc. reg. C č. 8921/4,  parc. reg. C č. 8921/3,  parc. reg. C č. 8918/2, parc. 
reg. C č. 5310/36   (v právnom stave ako parc. reg. E č. 1323/1), parc. reg. C č. 5309/1 
(v právnom stave ako parc. reg. E č. 1315/2) a parc. reg. C č. 5309/1 (v právnom stave ako 
parc. reg. E č. 1323/1) zapísaných na LV č. 5000 a LV č. 4, na uloženie rozvodov plynu v rámci 
stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Sever, Rovná, Atómová, 1. 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:  
a/ Predmetná stavba bude realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava.  
b/ Rekonštrukciu plynovodov bude potrebné koordinovať s prípadnými investičnými akciami 
Mesta Trnava v danej lokalite a v predpokladanom termíne realizácie. (napríklad 
"Rekonštrukcia parkoviska na Saleziánskej ulici"). Viac informácií ohľadom investičných akcií 
mesta na odbore OIV. 
c/ Stavebník je povinný zabezpečiť preverenie informácií o plánovaných alebo prebiehajúcich 
stavbách u prevádzkovateľov inžinierskych sietí v lokalite navrhovanej stavby za účelom 
koordinácie investičných akcií resp. stavebných prác a eliminácie rozkopávok na pozemkoch 
mesta. V prípade, ak v predmetnej lokalite  prevádzkovatelia inžinierskych sietí plánujú 
realizovať svoje investičné akcie v čase realizácie navrhovanej stavby, zabezpečiť vzájomnú 
koordináciu stavebných prác. 
d/ V prípade potreby osadenia nových skriniek na pozemkoch mesta, je potrebné skrinky 
umiestniť pri fasádach objektov alebo pri oplotení. Umiestnenie skriniek v takom prípade 
odkonzultovať na MsÚ v Trnave - OÚRaK (kanc.č.248). 
e/ Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť presné vytýčenie všetkých 
podzemných vedení inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v trase navrhovanej stavby                   
a výkopové práce previesť tak, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. 
f/ Pred začatím výkopových prác (pretláčanie) na pozemkoch vo vlastníctve a v oprávnenom 
užívaní mesta Trnava( komunikácia- chodník- parkovisko-spevnená plocha) je stavebník 
povinný požiadať MsÚ v Trnave, odbor dopravy, referát dopravy a cestného hospodárstva o 
vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, chodníka (rozkopávkové 
povolenie). 
g/ V prípade obmedzenia dopravy je potrebné predložiť projekt organizácie dopravy a požiadať 
o vydanie určenia na použitie prenosného dopravného značenia počas realizácie so súhlasom 
Okresného dopravného inšpektorátu. 
h/ Križovanie miestnych komunikácií je potrebné realizovať v maximálnej možnej miere 
bezvýkopovými metódami. 
i/ V prípade realizácie stavby v blízkosti prechodov pre chodcov je potrebné realizovať spätnú 
úpravu ako bezbariérovú, t. z., že horná strana cestného obrubníka bude v celej šírke 
prechodu uložená na úroveň vozovky a priečny a pozdĺžny sklon chodníka bude max. 8%. 
Prechody musia byť zabezpečené varovnou a vodiacou dlažbou podľa platných technických 
podmienok. 
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j/ MsÚ v Trnave, odbor dopravy, ako správca komunikácií vo vlastníctve Mesta Trnava, 
požaduje akceptovať všeobecné podmienky pre spätnú úpravu chodníkov a miestnych 
komunikácií v meste  Trnava pri ich zvláštnom užívaní (rozkopávkach), ktoré sú súčasťou 
rozkopávkového povolenia. Všeobecné podmienky pre spätnú úpravu nenahrádzajú 
rozkopávkové povolenie. 
k/ V prípade, ak počas prác príde k obmedzeniu prejazdu mestskej autobusovej dopravy, je 
potrebné plánované obmedzenie min. 20 dní vopred odkonzultovať s mestom a s dopravcom, 
aby mohla byť včas informovaná cestujúce verejnosť. 
l/ V dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany.  
m/ Pred začatím výkopových prác na plochách zelene vo vlastníctve mesta Trnava je investor 
povinný v zmysle VZN č.289 o ochrane verejnej zelene v meste Trnava a v zmysle zákona NR 
SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny požiadať Mesto Trnava, Mestský úrad                   
v Trnave, odbor Územného rozvoja a koncepcií, referát správy zelene, o vydanie 
rozkopávkového povolenia na zeleni. 
n/ Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu staveniska                           
a zabezpečiť ich ochranu pred mechanickým poškodením v zmysle zákona NR SR č.543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny a STN 837010 - Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a 
ochrana stromovej vegetácie. Vedenie plynovodu je potrebné umiestniť tak, aby nebolo nutné 
odstrániť alebo znehodnotiť existujúce dreviny. 
Na koreňovú zónu stromov  a krov resp. pod koruny stromov a krov nesmie stavebník ukladať 
výkopovú zeminu a stavebné materiály. Koreňový systém stromov a krov pod vonkajšou líniou 
koruny  nesmie  byť zaťažený pojazdom stavebných mechanizmov. 
o/ V prípade hĺbenia výkopov v koreňovom priestore stromov bude tieto práce stavebník 
vykonávať ručne. Korene stromov budú v nutných prípadoch prerušené rezom, odborne 
ošetrené a zahladené. Odkrytie koreňovej sústavy drevín je potrebné realizovať v čo 
najkratšom, nevyhnutnom čase na výkop ryhy. Do spätného zásypu ryhy je potrebné vykonať 
opatrenia zamedzujúce usychaniu  koreňov (zakrytie jutovinou a zaliatie vodou). Spätnú 
úpravu výkopovej ryhy požadujem zabezpečiť odbornou záhradníckou firmou. 
p/ Z hľadiska budúceho využitia územia je potrebné nevyužité staré rozvody a zariadenia pri 
realizácii v max. možnej miere odstrániť. 
r/ Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore 
Územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané 
porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, 
stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej 
podobe, (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach            
v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením 
kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 
6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 
elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 
produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe 
a 1x vytlačená so zoznamom súradníc). 
s/ Porealizačné zameranie musí obsahovať v samostatnej vrstve okrem zrušených rozvodov 
aj objekty, rozvody a zariadenia, ktoré museli zostať v zemi nevyužité a nefunkčné. 
t/ Stavebník nesmie zasahovať do telesa novovybudovanej cyklotrasy na Saleziánskej ulici. 
Prípojky pod cyklotrasou realizovať výlučne formou podtláčania. Spätnú úpravu zrealizovať 
podľa podmienok v rozkopávkom povolení. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
Zaslať uznesenie stavebníkovi  
Termín: do 31.03.2022 
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860 
uznesenie 

 
k súhlasu s umiestnením prípojok k stavbe                                                                                

„Bytový dom s Občianskou vybavenosťou – LOTUS“ na Ulici Okružná  
(LEŠENIE SK, s. r. o.  a  CASMAR REALITY, s. r. o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemku v k. ú. Trnava, na Ulici Okružná v Trnave, parcela č. 5327/6 zapísaná na LV č. 
5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, na umiestnenie stavebných objektov: 
1. SO - 03 Prípojka verejného vodovodu a areálový rozvod vody– v časti prípojka verejného 
vodovodu  
2. SO - 04 Prípojka splaškovej kanalizácie a areálová splašková kanalizácia – v časti prípojka 
splaškovej kanalizácie 
3. SO – 07  Prípojka horúcovodu 
4. SO – 06  Zásobovanie elektrinou, NN, VN, VO – v časti prípojka VN, resp. rozvod VN 
5. SO – 08  Telekomunikácie, slaboprúd – v časti prípojka SWAN 
 
navrhnutých v rámci plánovanej stavby „Bytový dom s občianskou vybavenosťou - LOTUS“, pre 
potreby vydania územného rozhodnutia, podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 
stavby odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosti LEŠENIE SK, s. r. o., IČO: 46033467, 
Pestovateľská 134/2, 821 04 Bratislava a CASMAR REALITY, s. r. o., Paulínska 19, 917 01 Trnava, 
IČO: 50981561 ako stavebníkov stavby, pre účely vydania územného rozhodnutia, a to za splnenia 
nasledovných podmienok uvedených vo vyjadrení Odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ: 
a/ Výstavbu prípojok IS k stavbe Bytový dom LOTUS bude potrebné koordinovať s prípadnými 
investičnými akciami Mesta Trnava v danej lokalite a v predpokladanom termíne realizácie. 
b/ Stavebník je povinný zabezpečiť preverenie informácií o plánovaných alebo prebiehajúcich 
stavbách u prevádzkovateľov inžinierskych sietí v lokalite navrhovanej stavby za účelom koordinácie 
investičných akcií resp. stavebných prác a eliminácie rozkopávok na pozemkoch mesta. V prípade, 
ak v predmetnej lokalite  prevádzkovatelia inžinierskych sietí plánujú realizovať svoje investičné 
akcie v čase realizácie navrhovanej stavby, mesto požaduje zabezpečiť vzájomnú koordináciu 
stavebných prác. 
c/ V prípade potreby osadenia nových skriniek na pozemkoch mesta skrinky umiestňovať pri 
fasádach objektov alebo pri oplotení. Umiestnenie skriniek žiadame v takom prípade odkonzultovať 
na MsÚ v Trnave - OÚRaK (kanc.č.248). 
d/ Pred zahájením výkopových prác je potrebné presné vytýčenie všetkých podzemných vedení 
inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v trase navrhovanej stavby a výkopové práce previesť tak, aby 
sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. 
e/ Pred zahájením výkopových prác (pretláčanie) na pozemkoch vo vlastníctve a v oprávnenom 
užívaní mesta Trnava (komunikácia – chodník – parkovisko - spevnená plocha) je stavebník povinný 
požiadať MsÚ v Trnave, odbor dopravy, referát dopravy a cestného hospodárstva o vydanie 
povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, chodníka (rozkopávkové povolenie). 
f/ V prípade obmedzenia dopravy je potrebné predložiť projekt organizácie dopravy a požiadať              
o vydanie určenia na použitie prenosného dopravného značenia počas realizácie so súhlasom 
Okresného dopravného inšpektorátu. 
g/ Križovanie miestnych komunikácií realizovať v maximálnej možnej miere bezvýkopovými 
metódami. 
h/ V prípade realizácie stavby v blízkosti prechodov pre chodcov je potrebné realizovať spätnú 
úpravu ako bezbariérovú, t. z., že horná strana cestného obrubníka bude v celej šírke prechodu 
uložená na úroveň vozovky a priečny a pozdĺžny sklon chodníka bude max. 8%. Prechody musia 
byť zabezpečené varovnou a vodiacou dlažbou podľa platných technických podmienok. 
i/ MsÚ v Trnave, odbor dopravy, ako správca komunikácií vo vlastníctve Mesta Trnava, požaduje 
akceptovať všeobecné podmienky pre spätnú úpravu chodníkov a miestnych komunikácií v meste  
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Trnava pri ich zvláštnom užívaní (rozkopávkach). Podmienky pre spätnú úpravu nenahrádzajú 
rozkopávkové povolenie. 
j/ V prípade, ak počas prác príde k obmedzeniu prejazdu mestskej autobusovej dopravy, je potrebné 
plánované obmedzenie min. 20 dní vopred odkonzultovať s mestom a s dopravcom, aby mohla byť 
včas informovaná cestujúce verejnosť. 
k/ Na parcele, kde bude realizovaná predmetná stavba, je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona 
NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a STN  83 7010 - Ochrana prírody, Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.  Na dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany 
prírody. 
l/ Pred zahájením výkopových prác na plochách zelene vo vlastníctve mesta Trnava je investor 
povinný v zmysle VZN č.289 o ochrane zelene v meste Trnava a v zmysle zákona NR SR č.543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny požiadať Mesto Trnava, MsÚ v Trnave, odbor Územného rozvoja    
a koncepcií, referát správy zelene, o vydanie rozkopávkového povolenia na zeleni. 
n/ Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu staveniska a zabezpečiť ich 
ochranu pred mechanickým poškodením v zmysle zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny a STN 837010 - Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 
Prípojky inžinierskych sietí požadujeme umiestniť tak, aby nebolo nutné odstrániť existujúce dreviny 
nachádzajúce sa v jej dosahu. Na koreňovú zónu stromov  a krov resp. pod koruny stromov a krov 
nesmie stavebník ukladať výkopovú zeminu a stavebné materiály. Koreňový systém stromov a krov 
pod vonkajšou líniou koruny  nesmie  byť zaťažený pojazdom stavebných mechanizmov. 
o/ V prípade hĺbenia výkopov v koreňovom priestore stromov bude tieto stavebník vykonávať ručne. 
Korene stromov budú v nutných prípadoch prerušené rezom, odborne ošetrené a zahladené. 
Odkrytie koreňovej sústavy drevín realizovať v čo najkratšom, nevyhnutnom čase na výkop ryhy. Do 
spätného zásypu ryhu je potrebné vykonať opatrenia zamedzujúce usychaniu  koreňov (zakrytie 
jutovinou a zaliatie vodou). Spätnú úpravu výkopovej ryhy zabezpečiť odbornou záhradníckou 
firmou. 
p/ Z hľadiska budúceho využitia územia je potrebné nevyužité staré rozvody a zariadenia pri 
realizácii v max. miere odstrániť. 
r/ Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, Odbore Územného 
rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie 
stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného 
osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta 
Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach                           
v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením 
kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné,  5 značky-bodové, 6 
doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické 
vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 
hektárová sieť, 23 legenda a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1x vytlačená so 
zoznamom súradníc). 
s/ Porealizačné zameranie musí obsahovať v samostatnej vrstve okrem zrušených rozvodov aj 
objekty, rozvody a zariadenia, ktoré museli zostať v zemi nevyužité a nefunkčné. 
 
Majetkovoprávne usporiadanie stavieb verejnej infraštruktúry (uvažovaná vyvolaná investícia -  
napojenie  chodníka a cyklochodníka, resp. iné) vybudovaných v rámci stavby „Bytový dom 
s občianskou vybavenosťou“ a pozemkov do majetku, správy a údržby Mesta Trnava bude riešené 
na základe právoplatného územného rozhodnutia na predmetnú stavbu a projektovej dokumentácie 
k stavebnému povoleniu, ktoré predloží stavebník. Súčasne budú upresnené zábery pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Trnava, čo sa týka umiestnenia a dĺžky jednotlivých sietí /VN rozvody/ na 
pozemkoch mesta, umiestnenie a počet skriniek technológií a šácht /HV - šachta/, resp. iné. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
doručiť schválené uznesenie stavebníkovi 
Termín: do 31.03.2022 
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861 
uznesenie 

 
 k súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej siete  

v rámci stavby „FTTx_TT_Chovateľská 8“ 
(Orange Slovensko, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí  
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava, v  k. ú. Trnava, parcely reg. C č. 9078/31, 
3386/1, 3385/101, 8789/1 a  parcely reg. E č. 1598/101, zapísaných na LV č. 5000 a 11228, 
na umiestnenie rozvodov optickej siete v rámci stavby „FTTx_TT_Chovateľská 8“ v lokalite 
Ulice Chovateľská v Trnave, podľa projektovej dokumentácie schválenej v územnom konaní, 
pre účely vydania územného rozhodnutia, za splnenia nasledovných podmienok: 
a) Stavebník je povinný zabezpečiť pripokládku chráničky 1 x HDPE 40 mm pre potreby 
mestskej optickej siete Tomnet na základe  dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.  
V prípade, že spoločnosť Orange Slovensko a. s., pripokládku chráničky neuskutoční, uhradí 
Mestu Trnava jednorazovú primeranú náhradu vo výške 568,54 eura /za dĺžku trasy 480 m/.  
b) Regulatív - trasovanie nových vedení inžinierskych sietí je potrebné povinne priestorovo 
zosúladiť s plochami a prvkami jestvujúcej a navrhovanej zelene, trasy nových vedení viesť 
prioritne cez spevnené plochy alebo v ryhách s protikoreňovou fóliou na ochranu inžinierskych 
sietí alebo v kolektoroch tak, aby bolo zachované ochranné pásmo stromov min. 2,50 od päty 
kmeňov stromov; 
c) Predmetná stavba bude realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava. 
d) Plánované výkopové práce bude potrebné koordinovať s prípadnými investičnými akciami 
Mesta Trnava v danej lokalite a v predpokladanom termíne realizácie. 
e) Stavebník je povinný zabezpečiť preverenie informácií o plánovaných alebo prebiehajúcich 
stavbách u prevádzkovateľov inžinierskych sietí v lokalite navrhovanej stavby za účelom 
koordinácie investičných akcií resp. stavebných prác a eliminácie rozkopávok na pozemkoch 
mesta. V prípade, ak v predmetnej lokalite  prevádzkovatelia inžinierskych sietí plánujú 
realizovať svoje investičné akcie v čase realizácie navrhovanej stavby, mesto požaduje 
zabezpečiť vzájomnú koordináciu stavebných prác. /v danej lokalite sa nachádzajú rozvody 
oznamovacieho vedenia TOMNET, plynovodu STL, gravitačná kanalizácia - dažďová, rozvody 
NN /. 
f) Pred začatím výkopových prác je nutné zabezpečiť presné vytýčenie všetkých podzemných 
vedení inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v trase navrhovanej stavby a výkopové práce 
previesť tak, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. 
g) Pred začatím výkopových prác (pretláčanie) na pozemkoch vo vlastníctve a v oprávnenom 
užívaní mesta Trnava (komunikácia – chodník – parkovisko - spevnená plocha) je stavebník 
povinný požiadať MsÚ v Trnave, odbor dopravy, referát dopravy a cestného hospodárstva         
o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, chodníka (rozkopávkové 
povolenie). 
h) V prípade obmedzenia dopravy je potrebné predložiť projekt organizácie dopravy a požiadať 
o vydanie určenia na použitie prenosného dopravného značenia počas realizácie so súhlasom 
Okresného dopravného inšpektorátu. 
ch) Prípadné križovanie miestnych komunikácií je potrebné realizovať v maximálnej možnej 
miere bezvýkopovými metódami. 
i) V prípade realizácie stavby v blízkosti prechodov pre chodcov je potrebné realizovať spätnú 
úpravu ako bezbariérovú, t. z., že horná strana cestného obrubníka bude v celej šírke 
prechodu uložená na úroveň vozovky a priečny a pozdĺžny sklon chodníka bude max. 8%. 
Prechody musia byť zabezpečené varovnou a vodiacou dlažbou podľa platných technických 
podmienok. 
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j) MsÚ v Trnave, odbor dopravy, ako správca komunikácií vo vlastníctve Mesta Trnava, 
požaduje akceptovať všeobecné podmienky pre spätnú úpravu chodníkov a miestnych 
komunikácií v meste  Trnava pri ich zvláštnom užívaní (rozkopávkach), ktoré sú súčasťou  
rozkopávkového povolenia. Podmienky pre spätnú úpravu nenahrádzajú rozkopávkové 
povolenie. 
k) V prípade, ak počas prác príde k obmedzeniu prejazdu mestskej autobusovej dopravy, je 
potrebné plánované obmedzenie min. 20 dní vopred odkonzultovať s mestom a s dopravcom, 
aby mohla byť včas informovaná cestujúce verejnosť. 
l) Na dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody. 
m/ Pred začatím výkopových prác na plochách zelene vo vlastníctve mesta Trnava je investor 
povinný v zmysle VZN č.289 o ochrane zelene v meste Trnava a v zmysle zákona NR SR 
č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny požiadať Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, 
odbor Územného rozvoja a koncepcií, referát správy zelene, o vydanie rozkopávkového 
povolenia na zeleni. 
n) Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu staveniska                          
a zabezpečiť ich ochranu pred mechanickým poškodením v zmysle zákona NR SR č.543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny a STN 837010 - Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie     
a ochrana stromovej vegetácie. Vedenie optického kábla je potrebné umiestniť tak, aby nebolo 
nutné odstrániť existujúce dreviny nachádzajúce sa v jej dosahu. Na koreňovú zónu stromov  
a krov resp. pod koruny stromov a krov nesmie stavebník ukladať výkopovú zeminu a stavebné 
materiály. Koreňový systém stromov a krov pod vonkajšou líniou koruny  nesmie  byť zaťažený 
pojazdom stavebných mechanizmov. 
o) V prípade hĺbenia výkopov v koreňovom priestore stromov bude tieto stavebník vykonávať 
ručne. Korene stromov budú v nutných prípadoch prerušené rezom, odborne ošetrené                  
a zahladené. Odkrytie koreňovej sústavy drevín realizovať v čo najkratšom , nevyhnutnom 
čase na výkop ryhy. Do spätného zásypu ryhu je potrebné vykonať opatrenia zamedzujúce 
usychaniu  koreňov (zakrytie jutovinou a zaliatie vodou). Spätnú úpravu výkopovej ryhy je 
potrebné zabezpečiť odbornou záhradníckou firmou. 
p) Z hľadiska budúceho využitia územia je potrebné nevyužité staré rozvody a zariadenia pri 
realizácii v max. miere odstrániť. 
r) Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore 
Územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané 
porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, 
stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej 
podobe. (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach            
v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením 
kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 
6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia , 11 plynovod, 12 
elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 
produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe 
a 1x vytlačená so zoznamom súradníc). 
s) Porealizačné zameranie musí obsahovať v samostatnej vrstve okrem zrušených rozvodov 
aj objekty, rozvody a zariadenia, ktoré museli zostať v zemi nevyužité a nefunkčné, 
 
pre stavebníka Orange Slovensko, a. s., IČO: 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava.  
  
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM:  
a) zabezpečiť podklady súvisiace s vypracovaním  dohody  
Termín: do 31.03.2022 
OP:   
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť  
primátorovi mesta na  podpis  
Termín: do 31.07.2022 
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862 
uznesenie 

 
k „Zriadeniu vecného bremena na pozemkoch Mesta Trnava                             

v prospech SPP distribúcia, a. s. a Západoslovenská distribučná, a. s.                         
pre stavbu „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“ 

(Terra Trnavia, s. r. o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
1/ s použitím pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava  parc.reg. "C"  parc.č. 
5671/10, zapísaného na LV č. 12341 a pozemkov parc.reg. "C"  parc.č. 5671/97,  
parc.č. 5669/53, parc.č. 5669/59, parc.č. 5671/92 a parc.č. 5671/95, zapísaných na  
LV č. 5000  na  umiestnenie inžinierskych sietí: SO 5.01 Prekládka plynovodov v rámci 
stavby „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“  v prospech  SPP – distribúcia, 
a.s., IČO 35 910 739, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, a to za dodržania podmienok, 
stanovených v stavebnom povolení č. OSaŽP/36688-67550/2021/MH zo dňa 30.4.2021, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 3.6.2021. 
 
2/ s použitím pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava  parc.reg. "C"  parc.č. 
5671/97, zapísaného  na LV č. 5000  umiestnenie inžinierskych sietí: SO 4.82 Preložky 
a ochrana NN vedení  a  SO 4.83 Preložka VN vedenia v rámci stavby „Predĺženie miestnej 
komunikácie Spartakovská“ v prospech  Západoslovenská distribučná, a. s., IČO 
36 361 518, Čulenova 6, Bratislava, a  to za dodržania podmienok, stanovených v stavebnom 
povolení č. OSaŽP/36688-67550/2021/MH zo dňa 30.4.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 3.6.2021 
 
2. Schvaľuje 
1/ zriadenie  odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti Mesta Trnava strpieť na  pozemkoch parc.reg.“C“ v k.ú. Trnava  parc.č. 5671/10 
v rozsahu 578 m2 , zapísanom na LV č. 12341  a  parc.č. 5671/97 v rozsahu  
44 m2 , zapísanom na LV č. 5000, v zmysle geometrického plánu č. 166/2021 (vyhotoviteľ 
Geoway s.r.o., Trnava), overeného Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom dňa 
21.12.2021 pod č. G1 1858/2021    umiestnenie inžinierskych sietí: SO 5.01 Prekládka 
plynovodov v rámci stavby „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“ a  výkon 
s tým súvisiach užívateľských práv, v prospech  SPP – distribúcia, a. s., IČO 35 910 739, 
Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, a to za dodržania podmienok, stanovených v stavebnom 
povolení č. OSaŽP/36688-67550/2021/MH zo dňa 30.4.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 3.6.2021 za odplatu vo výške 568,54 eura, ktorá bola stanovená pre rok 2022 príkazom 
primátora č. 2/2022 za dĺžku siete cca 155 m  a ktorej platiteľom bude Terra Trnavia, s. r. o., 
IČO 51 831 139. Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra 
nehnuteľností uhradí platiteľ - Terra Trnavia, s.r.o., IČO 51 831 139. 

 
2/ zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti Mesta Trnava strpieť na  pozemkoch  v k.ú. Trnava parc.reg.“C“ zapísaných na 
LV č. 5000   parc.č. 5669/53  v rozsahu 19 m2, parc.č. 5669/59 v rozsahu 65 m2, parc.č. 
5671/92 v rozsahu 106 m2, parc.č. 5671/95 v rozsahu 44 m2, parc.č. 5671/97 v rozsahu 187 
m2, parc.č. 5671/377 v rozsahu 11 m2  a parc.č. 5671/386 v rozsahu 60 m2 v zmysle 

geometrického plánu č. 165/2021 (vyhotoviteľ Geoway s.r.o., Trnava), overeného Okresným 
úradom Trnava, katastrálnym odborom dňa 17.12.2021 pod č. G1 1838/2021 umiestnenie 
inžinierskych sietí: SO 5.01 Prekládka plynovodov v rámci stavby „Predĺženie miestnej 
komunikácie Spartakovská“ a  výkon s tým súvisiach užívateľských práv, v prospech  SPP 
– distribúcia, a.s., IČO 35 910 739, Mlynské Nivy  
44/b, Bratislava, a to za dodržania podmienok, stanovených v stavebnom povolení  
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č. OSaŽP/36688-67550/2021/MH zo dňa 30.4.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
3.6.2021, za odplatu vo výške 568,54 eura, ktorá bola stanovená pre rok 2022 príkazom 
primátora č. 2/2022  za dĺžku siete cca 126,14 m  a ktorej platiteľom bude Terra Trnavia,  s. r. 
o., IČO 51 831 139. Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra 
nehnuteľností uhradí platiteľ - Terra Trnavia, s. r. o., IČO 51 831 139. 
 
3/ zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti Mesta Trnava strpieť na  pozemku  zapísanom  na LV č. 5000,  
k.ú. Trnava, parc.č. 5671/97 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 8726 m2  umiestnenie 
inžinierskych sietí: SO 4.82 Preložky a ochrana NN vedení  a  SO 4.83 Preložka VN vedenia 
v rámci stavby „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“ a  výkon s tým súvisiach 
užívateľských práv v zmysle porealizačného geometrického plánu, zabezpečeného 
stavebníkom na jeho náklady po realizácii uvedených inžinierskych sietí, v prospech  
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518, Čulenova 6, Bratislava, a  to za dodržania 
podmienok, stanovených v stavebnom povolení č. OSaŽP/36688-67550/2021/MH zo dňa 
30.4.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.6.2021 za odplatu vo výške 341,12 eura, 
ktorá bola stanovená pre rok 2022 príkazom primátora č. 2/2022 za dĺžku siete cca 55 m  
a  ktorej platiteľom bude Terra Trnavia, s.r.o., IČO 51 831 139. 
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí 
platiteľ - Terra Trnavia, s.r.o., IČO 51 831 139. 
 
Vecné bremeno môže byť v zmysle § 14 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Trnava a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, 
zriadené ako bezodplatné len v prípade, ak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo. 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného 
bremena  v zmysle bodov 1/, 2/ a 3/ schvaľovacej časti tohto uznesenia                                
Termín: do  15.03.2022   
OP: 
b) pripraviť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena v zmysle bodov 1/, 2/ 
a 3/ schvaľovacej časti tohto uznesenia  a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do    30.05.2022 
OP: 
c) pripraviť zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle bodov 1/ a 2/ schvaľovacej časti 
tohto uznesenia 
Termín: do 60 dní  po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia 
OP: 
d) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 3/ schvaľovacej časti tohto 
uznesenia 
Termín: do 60 dní  po predložení overeného geometrického plánu a právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia 
 
 

863 
uznesenie 

 
k navýšeniu rozsahu vecného bremena na umiestnenie VN rozvodov                             

na Ulici Skladová  
(Západoslovenská distribučná a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
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1.  Schvaľuje  
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k. ú. 
Trnava, zapísanom na liste vlastníctva č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava ako parc. registra 
„C“ č. 8788/14, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 123/2021 zo dňa 30.11.2021 úradne 
overeného dňa 10.12.2021 pod č. G1 – 1793/2021 vyhotoveného Ing. Petrom Šulkom podľa 
projektu skutočného vyhotovenia zrealizovanej stavby „TA_Trstínska ulica JEDNOTA COOP 
VOZ“ - stavebný objekt „SO 01 – VN vedenie káblové zemné“, v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, spočívajúceho 
v povinnosti vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti: 
 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia v rozsahu podľa geometrického 
plánu ako koridor vecných bremien 
 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie                      
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie, 
v rozsahu podľa geometrického plánu ako koridor vecných bremien 
 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami oprávneným a ním povereným osobám za účelom výkonu povolenej 
činnosti a činností vyššie uvedených, v rozsahu celej zaťaženej nehnuteľností, 
 
za odplatu vo výške 341,12 eur, ktorú uhradí investor – spoločnosť COOP VOZ, a. s., 
Trstínska cesta 13, 917 00 Trnava, IČO: 36 248 444, vrátane správneho poplatku spojeného 
s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností. 
 

2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM:  
a) zabezpečiť poklady súvisiace s vypracovaním dohody  
Termín: do 31.03.2022 
OP:  
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecných bremien v zmysle bodu 1. tohto uznesenia                     
a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.07.2022 
 
 

864 
uznesenie 

 
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov na vybudovanie prepojovacej 

komunikácie ulíc Chovateľská, Skladová a Pri Kalvárii 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
kúpu spoluvlastníckych podielov na častiach pozemkov v k. ú. Trnava na vybudovanie 
prepojovacej komunikácie ulíc Chovateľská, Skladová a Pri Kalvárii v Trnave s tým, že  presné 
zábery príslušných častí pozemkov budú určené na základe porealizačného geometrického 
plánu  ku kolaudácii stavby, nasledovne: 
 
a) spoluvlastnícky podiel vo výške 3/6 na časti pozemku parc. č. 3384/5 orná pôda vo výmere 
13492 m2, zapísaného na LV č. 8252 vo vlastníctve RNDr. Martina Šxxxxxx, CSc., r. Šxxxxx, 
nar. xxxxxxx, bytom xxxxxx, 811 01 Bratislava, v predbežnom zábere 623 m2, za cenu 12461 
eur, 
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b) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/6 na časti pozemku parc. č. 3384/5 orná pôda vo výmere 
13492 m2, zapísaného na LV č. 8252 vo vlastníctve MUDr. Jozefa Rxxxxxx, r. Rxxxxx, nar. 
xxxxxxx, bytom  Ulica xxxxxxxx, Trnava, v predbežnom zábere 623 m2, za cenu 4153 eur, 
  
c) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/6 na časti pozemku parc. č. 3384/5 orná pôda vo výmere 
13492 m2, zapísaného na LV č. 8252 vo vlastníctve Ing. Tatiany Sxxxxxxxx, r. Rxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxx, bytom Ulica xxxxxxxx, Trnava, v predbežnom zábere 623 m2, za cenu 4153 eur, 
 
d) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/6 na časti pozemku parc. č. 3384/5 orná pôda vo výmere 
13492 m2, zapísaného na LV č. 8252 vo vlastníctve Ing. Evy Kxxxxxxx, r. Rxxxxxxx, nar. 
xxxxxx, bytom Ulica xxxxxx, Trnava, v predbežnom zábere 623 m2, za cenu 4153 eur, 
 
e) spoluvlastnícky podiel vo výške 3/6 na časti pozemku parc. č. 3383/9 ostatná plocha 
o výmere 283 m2, zapísaného na LV č. 8252 vo vlastníctve RNDr. Martina Šxxxxxx, CSc., r. 
Šxxxxxx, nar. xxxxxx, bytom xxxxxxx, 811 01 Bratislava, v predbežnom zábere 77 m2, za cenu 
1541 eur, 
 
f) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/6 na časti pozemku parc. č. 3383/9 ostatná plocha 
o výmere 283 m2, zapísaného na LV č. 8252 vo vlastníctve MUDr. Jozefa Rxxxxxx, r. Rxxxxxx, 
nar. xxxxxxx, bytom  Ulica xxxxxxxxx, Trnava, v predbežnom zábere 77 m2, za cenu 513 eur, 
  
g) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/6 na časti pozemku parc. č. 3383/9 ostatná plocha 
o výmere 283 m2, zapísaného na LV č. 8252 vo vlastníctve Ing. Tatiany Sxxxxxx, r. Rxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxx, bytom Ulica xxxxxxx, Trnava, v predbežnom zábere 77 m2, za cenu 513 eur, 
 
h) spoluvlastnícky podiel vo výške 1/6 na časti pozemku parc. č. 3383/9 ostatná plocha 
o výmere 283 m2, zapísaného na LV č. 8252 vo vlastníctve Ing. Evy Kxxxxxxx, r. Rxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxx, bytom Ulica xxxxxxxx, Trnava, v predbežnom zábere 77 m2, za cenu 513 eur,   
 
do vlastníctva Mesta Trnava, IČO: 00 313 114, Hlavná 1, Trnava, formou zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve, za cenu 40 eur/m2 s tým, že na základe právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia stavby a porealizačného geometrického plánu bude uzatvorená kúpna zmluva. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 31.03.2022 
OP:   
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.05.2022 
c) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 30 dní od kolaudácie stavby na základe porealizačného geometrického plánu  
 
 

865 
uznesenie 

 
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou 

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
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1. Schvaľuje 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných časťou verejnoprospešnej stavby 
„Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky- s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince“ – alternatívu 
nasledovne: 
 
nájom pozemkov v k. ú. Trnava odčlenených podľa geometrického plánu č. 88/2017 
z  25.08.2017 úradne overeného OÚ Trnava, katastrálnym odborom dňa 15.11.2017 pod 
č. 1558/2017 ako novovytvorené parcely: 
 
- parc. č. 9040/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 169 m2 odčlenená z pôvodnej 
parcely č. 9040/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171 m2 zapísanej na LV č. 168 vo 
vlastníctve SR – v správe Slovenskej správy ciest, IČO: 00 003 328, Miletičova 19, 826 19 
Bratislava, 
- parc. č. 10590/67 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2 odčlenená z pôvodnej 
parcely č. 10590/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 860 m2 zapísanej na LV č. 168 
vo vlastníctve SR – v správe Slovenskej správy ciest, IČO: 00 003 328, Miletičova 19, 826 19 
Bratislava, 
- parc. č. 10590/68 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 odčlenená z pôvodnej 
parcely č. 10590/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 860 m2 zapísanej na LV č. 168 
vo vlastníctve SR – v správe Slovenskej správy ciest, IČO: 00 003 328, Miletičova 19, 826 19 
Bratislava, 
 
s celkovou výmerou 308 m2, nájomnou zmluvou s dobou nájmu 10 rokov, s výškou 
nájomného určeného podľa Znaleckého posudku č. 184/2021 vypracovaného dňa 
06.10.2021 Ing. Antonom Fuzákom, znalcom v odbore stavebníctvo, a to 150 eur/rok, t. j. za 
celú dobu nájmu spolu 1500 eur, ktoré Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 
00 313 114, ako nájomca a stavebník stavby „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky - 
s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince“ zaplatí jednorazovo vopred za celú dobu nájmu.   
 
Nakoľko ide o majetkovoprávne usporiadanie investície, ku ktorej bude mesto žiadať finančné 
prostriedky z niektorej z vyhlásených výziev na čerpanie prostriedkov EÚ, je zároveň potrebné 
v zmluve upraviť nevypovedateľnosť zmluvy po dobu udržateľnosti projektu. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie nájomnej zmluvy   
Termín: do 31.03.2022 
OP:   
b) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.07.2022 
 
 
 

866 
uznesenie 

 
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod chodníkom                                      

na Zavarskej ulici v Trnave  
(STAVMAT STAVEBNINY, s. r. o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
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1.1. Kúpu pozemkov parcela registra „C“ č. 10077/145 ostatná plocha o výmere 13 m2 a p. č. 
10077/146 ostatná plocha o výmere 12 m2 v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 9380 vo 
vlastníctve STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, 901 01 Malacky, IČO: 34 116 125, 
odčlenených podľa geometrického plánu č. 22/2021 zo dňa 04.11.2021 úradne overeného OÚ 
Trnava, katastrálnym odborom dňa 18.11.2021 pod č. G1 – 1461/2021 pre verejnoprospešnú 
stavbu “Chodník na Zavarskej ulici“ v Trnave za cenu podľa Znaleckého posudku č. 92/2021 
zo dňa 07.12.2021 vypracovaného Ing. Františkom Drobným, za jednotkovú cenu 27,35 
eura/m2, t.j. 13 m2 + 12 m2 = 25 m2 x 27,35 eura/m2 = 683,75 eura do vlastníctva Mesta Trnava, 
IČO: 00 313 114, Hlavná 1, Trnava, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov 
pre pripravovanú stavbu „Chodník na Zavarskej ulici” v Trnave. 
 
1.2. V prípade, že vlastník pozemkov  uvedených v ods. 1.1. neakceptuje návrh na uzavretie 
kúpnej zmluvy, vyvlastnenie pozemkov v k. ú. Trnava odčlenených podľa geometrického plánu 
č. 22/2017 z 04.11.2021 úradne overeného OÚ Trnava, katastrálnym odborom dňa 
18.11.2021 pod č. G1 – 1461/2021 pre verejnoprospešnú stavbu „Chodník na Zavarskej ulici“ 
v Trnave za cenu podľa Znaleckého posudku č. 92/2021 zo dňa 07.12.2021 vypracovaného 
Ing. Františkom Drobným, za jednotkovú cenu 27,35 eura/m2, t.j. 13 m2 + 12 m2 = 25 m2 x 
27,35 eura/m2 = 683,75 eura do vlastníctva Mesta Trnava, IČO: 00 313 114, Hlavná 1, Trnava, 
za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre pripravovanú verejnoprospešnú 
stavbu „Chodník na Zavarskej ulici” v Trnave. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy  
Termín: do 31.03.2022 
OP:   
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.12.2022 
                                         
 
 

867 
uznesenie 

 
k správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 9. 11. 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 9. 11. 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. 
 
 
 
 

868 
uznesenie 

                                                 
ku kúpe pozemku do vlastníctva Mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
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kúpu pozemku v katastrálnom území Trnava zapísaného na liste vlastníctva č. 1467, parcela 
registra „E“, parcelné číslo 1626/1, orná pôda o výmere 26 247 m2 od vlastníčky Kataríny 
Kxxxxxxx, rod. Rxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava  do vlastníctva Mesta Trnava, 
Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, za cenu 257 000 eur, slovom 
dvestopäťdesiatsedemtisíc eur.  
Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci.  
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 28. 2. 2022 
OP: 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31. 3.2022 
 
 
 

869 
uznesenie 

 
ku schváleniu výpožičky časti pozemku  

– Cintorín na Kamennej ceste č. 1  
–  Naše mesTTo Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
výpožičku časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, v správe príspevkovej organizácie 
Mestské služby mesta Trnava, v k.ú. Trnava, okres Trnava, parcela reg. „C“ č. 10138/1– orná 
pôda o výmere 4545 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, nachádzajúceho sa v areáli 
Cintorína na Kamennej ceste č. 1 Trnava, o predpokladanej výmere cca 60 m2, 
nachádzajúceho sa v prednej časti rozšírenia plochy mestského cintorína - sektor urnových 
miest, vypožičiavateľovi naše mesTTo Trnava so sídlom Šípová ulica 2605/7, 917 01 Trnava, 
IČO: 42401631 za účelom zriadenia Pamätníka nenarodeným deťom na dobu neurčitú, 
s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu, od 1.3.2022, podľa projektovej 
dokumentácie schválenej v stavebnom konaní 
 
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 vypožičiavateľ naše mesTTo Trnava so sídlom Šípová ulica 
2605/7, 917 01 Trnava, IČO: 42401631 na vlastné náklady zriadi Pamätník nenarodeným 
deťom, ktorý bude slúžiť rodičom ako pomoc v zložitej životnej situácii, spojenej 
s nenarodením ich dieťaťa a ako miesto tichej spomienky na počaté, ale nenarodené deti.  

 
2. Ukladá  
Mestským službám mesta Trnava, p. o.  
pripraviť Zmluvu o výpožičke časti pozemku v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.  
Termín: 15.03.2022 
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870 
uznesenie 

 
 k ukončenie nájomného vzťahu dohodou 

AicobotiX s.r.o 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Dohodu o skončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov  zo dňa 
31.10.2019 uzavretej s nájomcom: AicobotiX s.r.o., so sídlom Priemyselná 5/C 917 01 Trnava, 
Slovenská republika, IČO: 52271935, zastúpený Ing. Róbertom Dekanom, konateľom a Ing. 
Radovanom Koprdom, konateľom na dobu neurčitú, v objekte Priemyselného parku Trnava, 
Priemyselná 5, ktorej predmetom nájmu sú nebytové priestory označené ako SO 02 – 
nachádzajúce sa na pozemku parcely registra „C“ - č. 6511/227 – zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 508 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 - vo výmere 25,80 m2, z toho: a) priestor na administratívne účely o výmere 
17,60 m2, b) spoločné priestory vo výmere 7,50 m2 c) priestory na skladovo-logistické účely 
o výmere 0,70 m2 s uplatnením skončenia zmluvného vzťahu dohodou zmluvných strán 
k 28.02.2022. 
 
2. Poveruje  
Správu majetku mesta Trnava, p. o. 
vypracovaním dohody o skončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov podľa bodu 1 tohto uznesenia a ukladá Správe majetku mesta Trnava doručiť ju 
nájomcovi. 
Termín: 28.02.2022 
 
 

871 
uznesenie 

 
k prevodu nájmu nebytových priestorov 
v objekte na ulici Mozartova 10 v Trnave 

Dominika Paveleková 
Crazy family s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
prevod nájmu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 5687, na parcele parcelné číslo 
1635/167, na ulici Mozartova 10 v Trnave, na prízemí o výmere 433,75 m2, 
z pôvodného nájomcu: Dominika Paveleková, ul. 9.mája 11, 917 02 Trnava,  IČO: 50 445 774 
na nového nájomcu: Crazy family s. r. o., ul. 9.mája 2236/11, 917 02 Trnava,  IČO: 50 643 
983, zastúpenou: Igorom Pavelekom a Bc. Dominikou Pavelekovou – konateľmi spoločnosti,  
za účelom výučby a rozvoja pohybových zručností detí a tiež zriadenia tanečného 
a pohybového štúdia pre deti, dorast a dospelých a súkromného opatrovania detí 
a vykonávania mimoškolských vzdelávacích aktivít 
za nájomné, ktoré je v zmysle VZN č.514 a predstavuje:                                                                                          

pomerná časť hlavného vchodu              16,70 m2 x 13,60 eur/m2/rok           227,12 eur/rok 

pomerná časť zádveria                 8,30 m2 x 13,60 eur/m2/rok           112,88 eur/rok 

pomerná časť spoločných priestorov  38,15 m2 x 13,60 eur/m2/rok           518,84 eur/rok 

chodba                45,00 m2 x 13,60 eur/m2/rok           612,00 eur/rok 
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miestnosť č. 18 (WC)        9,40 m2 x 13,60 eur/m2/rok           127,84 eur/rok 

miestnosť č. 19 (prevádzková miestnosť)       2,16 m2 x 13,60 eur/m2/rok             29,38 eur/rok 

miestnosť č. 20 (WC + umývarka)     20,40 m2 x 13,60 eur/m2/rok           277,44 eur/rok 

miestnosť č. 21 (kabinet)          29,90 m2 x 13,60 eur/m2/rok           406,64 eur/rok 

miestnosť č. 22 (učebňa)          58,00 m2 x 13,60 eur/m2/rok           788,80 eur/rok 

miestnosť č. 23 (učebňa)                         58,00 m2 x 13,60 eur/m2/rok           788,80 eur/rok 

miestnosť č. 24 (učebňa)                              76,30 m2 x 13,60 eur/m2/rok         1 037,68 eur/rok 

miestnosť č.17 (učebňa)   58,00 m2 x 13,60 eur/m2/rok           788,80 eur/rok 

pomerná časť chodby pri miestn.č.17 13,44 m2 x 13,60 eur/m2/rok           182,78 eur/rok 

 

Spolu                                                            433,75 m²                                     5 899,00 eur/rok 

Spolu suma k úhrade..................................................................................    5 899,00 eur/rok                                                                                     

 
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.04.2022, 
s výpovednými lehotami: 
 
a﴿ 1 mesiac: 

- ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 

       spojenými s užívaním nebytových priestorov, 
     -  ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
     -  ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou, 
 
 b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe  
s tým, že do uzatvorenia novej nájomnej zmluvy bude pôvodný nájomca platiť nájomné za 
prenájom nebytových priestorov a preddavky za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 
                
2.   Ukladá 
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o. 
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 31.03.2022 
 

 

872 
uznesenie 

 
k návrhu na úpravu uznesenia MZ č. 368/2020  

k účelu využitia výťažku z predaja objektu na Ulici Kollárova č. 24 v Trnave    
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 368/2020 tak, že v schvaľovacej 
časti č. 3 uznesenia 
- sa vypúšťa pôvodné znenie  
„Účelové viazanie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 1 219 456, 41 eur na 
financovanie sociálnych projektov – „Projekt Coburgova“ vo výške 868 129,41 eur a „Projekt 
Čulenova“ vo výške 351 321,00 eur“ 
- a nahrádza sa znením: 
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„Účelové viazanie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 1 219 456, 41 eur na 
financovanie sociálnych projektov (na úhradu nákladov spojených s prípravou projektovej 
dokumentácie  a realizáciou  projektov v sociálnej oblasti)“ 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave Odboru ekonomickému  
Zapracovať použitie rezervného fondu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia do rozpočtu 
mesta na rok 2022. 
Termín: bezodkladne 
 
 

873 
uznesenie 

 
k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 

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

a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 1. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy 
na rok 2022 

 
2. Schvaľuje 

a) aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022  
 

b) použitie a zmeny použitia rezervného fondu vo výške 5 545 109 eur, z toho na úhradu 
splátok istín vo výške 2 011 984 eur a na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 
3 533 125 eur nasledovne: 
 

                   v eurách 

rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – realizácia 300 000 

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

preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici – projektová 

dokumentácia 
145 000 

parkovací dom na Ulici generála Goliána  350 000 

humanizácia vnútroblokov – projektová dokumentácia 174 000 

obytný súbor Ulica gen. Goliána – projektová dokumentácia 244 200 

Kravský pasienok – Trnava sever – projektová dokumentácia 56 519 

obytná zóna Medziháj 140 000 

polopodzemné kontajnery 300 000 

Zariadenie pre seniorov – nákup prevádzkového stroja do práčovne 1 013 

projekty v sociálnej oblasti 30 000 

bežecké trasy – rekonštrukcia areálu AŠK Slávia 199 393 

majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 1 273 000 
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874 
uznesenie 

 
k Memorandu o spolupráci Mesta Trnava so združením Lifestarter  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s uzatvorením memoranda o spolupráci medzi Mestom Trnava a združenie Lifestarter pri 
realizácii projektu „Učiaca sa Trnava“, a to v záujme podpory celoživotného vzdelávania 
obyvateľov mesta Trnava všetkých vekových kategórií za podmienky, že Mesto Trnava 
poskytne prípadnú finančnú podporu alebo spoluúčasť na zámer sledovaný memorandom, 
výlučne na účel a v rozsahu finančných prostriedkov schválených Mestským zastupiteľstvom 
mesta Trnava v rozpočte mesta 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť vypracovanie a uzatvorenie memoranda o spolupráci medzi Mestom Trnava 
a združenie Lifestarter v zmysle tohto uznesenia 
Termín: do 28.02.2022 
 
 
 

875 
uznesenie 

 
k členstvu Mesta Trnava v ,, CIVINET Česká a Slovenská republika“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Vstup Mesta Trnava do CIVINET Česká a Slovenská republika. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) prihlásiť sa do organizácie CIVINET  
b) pravidelne platiť členský príspevok 
 
 
 

876 
uznesenie 

 
k Organizačnému zabezpečeniu akcie Májový kvet 2022 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a)  Organizačné  zabezpečenie  akcie Májový kvet 2022 
     v dňoch 19.05.2022 – 22.05.2022 – štvrtok, piatok, sobota, nedeľa 
     na Trojičnom námestí, Hlavnej a Hviezdoslavovej ulici v Trnave. 
b) Všeobecné zásady na organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2022. 
c)  Výšku nájomného  za predajné zariadenie a prenajatú plochu pozemku na celé 
     obdobie počas konania akcie Májový kvet 2022. 
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Zabezpečiť organizovanie akcie v spolupráci so Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko 
v zmysle schváleného uznesenia.  
Termín: máj 2022 
 
 
 

877 
uznesenie 

 
k Organizačnému zabezpečeniu akcie 

Tradičný trnavský jarmok 2022 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
a) Termín konania akcie Tradičný trnavský jarmok 2022 (ďalej len „TTJ 2022“) v dňoch 

08.09.2022 – 11.09.2022 – štvrtok - nedeľa. 
b) Organizačné zabezpečenie (ďalej len „OZ“) akcie TTJ 2022. 
c) Všeobecné zásady organizovania akcie TTJ 2022. 
d) Výšku úhrad za miesto počas akcie TTJ 2022. 
e) Organizáciu dopravy počas akcie TTJ 2022. 
f) Rozpočet akcie TTJ 2022.  
g) Riaditeľa Organizačnej skupiny TTJ 2022 (ďalej len „OS TTJ 2022“): vedúca odboru 

komunálnych služieb. 
h) Výpožičku hnuteľného majetku mesta Trnava, ktorý bude použitý pri organizovaní TTJ 

2022. 
      

2.   Ukladá 
Riaditeľovi OS TTJ 2022 
a) Zabezpečiť organizovanie akcie TTJ 2022 v zmysle schváleného Organizačného 
zabezpečenia a príslušných VZN. 
Termín: počas TTJ 2022 
b) Menovať organizačnú skupinu na zabezpečenie akcie TTJ 2022. 
Termín: marec 2022 
 
3. Poveruje 
Riaditeľa TTJ  
schválením prípadnej zmeny času predaja počas TTJ 2022, ustanoveného Organizačným 
zabezpečením TTJ 2022. 
 

 
 

878 
uznesenie 

 
k návrhu na zmenu účelu použitia finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Trnava               

na rok 2022  
a zmenu termínu realizácie projektu Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 

Slovenska 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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zmenu účelu použitia finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mesta Trnava a zmenu termínu 
realizácie projektu pre žiadateľa: Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, Ulica 
Hlavná 17, 917 01 Trnava na projekt: „Celoročná činnosť Mestskej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska Trnava“  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť v zmysle žiadosti o zmene účelu použitia dotácie z rozpočtu mesta Trnava na rok 
2022 a zmeny termínu realizácie projektu Zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu 
Mesta Trnava na rok 2022 v zmysle VZN č. 540, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta Trnava  na podpis primátorovi mesta Trnava. 
Termín: 28.2.2022 

 
 
 

879 
uznesenie 

 
k návrh na menovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie    

Zariadenie pre seniorov v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Vymenúva  
Mgr. Annu Menkynovú, nar. xxxxxx, bytom xxxxxxxx, 907 01  Myjava za riaditeľku rozpočtovej 
organizácie Zariadenie pre seniorov v Trnave  s účinnosťou od 16.02.2022. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
Zabezpečiť náležitosti vyplývajúce z bodu 1) tohto uznesenia 
Termín: do 16.02.2022 
 
 

 
880 

uznesenie 
 

k informatívnej správe o výsledkoch ukončených  
a stave rozpracovaných kontrol od 24.11.2021 do 1.2.2022 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 24.11.2021 
do 1.2.2022. 
 

 

881 
uznesenie 

 
k správe o činnosti 

Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava  za rok 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Berie na vedomie 
 
Správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2021. 

 
 
 

882 
uznesenie 

 
k návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

k termínu konania MZ 15.2.2022 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  
v intervale od 19.11.2021 do 26.1.2022 

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

Uznesenie (orgán): MZ č. 694/2021 
Názov uznesenia K ukončeniu nájmu pozemkov v k. ú. Zeleneč a prenájom 

pozemkov v lokalite Medziháj /FARMA MAJCICHOV, a.s./ 
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti č.1 uznesenia sa za text „eur/ha “ dopĺňa text 

„/rok zvyšované každoročne o % inflácie oznámené Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky“. 

a2) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 816/2021 

Názov uznesenia predaj podielov z pozemku ... na Čajkovského 31 
Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom: 

v bode 2. ....“Chovanovou nar. xxxxxxxx“... nahradiť...“Izakovičovou 
nar. xxxxxxxxx“... 
v bode 4. ... „Majerníkovej nar. xxxxxxx“...nahradiť ...„Kuľhavej 
nar.xxxxxxxxx“... 
v bode 7. ... pred „Milan“...doplniť ...„Ing.“... 
v bode 9. ... „Kumčkovou“...nahradiť ...„Kumičíkovou“... 

a3) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 682/2009 
Názov uznesenia k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu osvetlenia parkoviska  

na Starohájskej ulici v Trnave 
Navrhovaná zmena: V  bode 2. schvaľovacej časti uznesenia sa mení text „SMS TTSK 

s.r.o., so sídlom Trnava, Starohájska 10, IČO: 36 851 523 -“ na 
„každodobého“. 
V bode 3. ukladacej časti uznesenia sa na koniec dopĺňa písm. „c) 
pripraviť dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena CČZ 
161/2010 v zmysle bodu 2. schvaľovacej časti uznesenia a predložiť  
na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 30.04.2022“ 

a4) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 201/2019  
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného 

bremena na uloženie rozvodov tepla a teplej vody v rámci stavby 
„Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST 
Linčianska 4, Trnava“ (STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 
Trnava)  
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Navrhovaná zmena: V  bode 2. schvaľovacej časti uznesenia sa z textu  vypúšťajú 
nasledovné časti: „parc.č. 8399/71,“ , „parc.č. 8399/75,“ a „parc.č. 
8399/130, parc.č. 8399/133 a parc.č. 8399/135,“ 

a5) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 589/2021 v znení písm. a13) uznesenia MZ  

č. 716/2021 zo dňa 29.6.2021 
Názov uznesenia K súhlasu s vybudovaním vstupov do prevádzok z lávky a úpravou 

zábradlia lávky na Starohájskej ulici a súvisiace majetkovoprávne 
usporiadanie (ATRIUM Starohájska s.r.o.)  

Navrhovaná zmena: V  bode 2. schvaľovacej časti uznesenia sa mení text „pozemkov“ na 
„pozemku“ , text „zapísaných“ sa mení na „zapísaného“ a text „nich“ 
sa mení na „ňom“ . Zároveň sa z textu  vypúšťa text: „parc.č. 
5671/367,“. 
 

a6) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 826/2021  

Názov uznesenia „K ukončeniu nájmu bočnice prístrešku MHD na pozemku Mesta 
Trnava na Bernolákovej ul. v Trnave“ (euroAWK, spol. s r.o.) 

Navrhovaná zmena: V  bode 2. písm. b) a c) ukladacej časti uznesenia sa číselný údaj 
„2016“ nahrádza číselným údajom „2006“   

a7) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 546/2017 v znení uznesení č. 781/2017, 408/2020, 
660/2021 a 845/2021  

Názov uznesenia K predaju pozemkov a zriadenie vecného bremena pod 
prepojovacou uličkou medzi ulicami Františkánska a Zelený kríčok 
v Trnave (inwest s.r.o.) 

Navrhovaná zmena: V bode 1. písm. a) sa : 
zmenia všetky parcelné čísla pozemkov, na ktorých bude zriadené 
odplatné časovo neobmedzené vecné bremeno, ktoré bude 
spočívať v tom, že Mesto Trnava strpí stavbu polyfunkčného 
objektu, nasledovne: 
„139/32 zast. plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 139/31 zast. plocha 
a nádvorie o výmere 17 m2, 139/30 zast. plocha a nádvorie 
o výmere 16 m2, 139/33 zast. plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
139/34 zast. plocha a nádvorie o výmere 2 m2/otvorený výťah/, 
139/41 zast. plocha a nádvorie o výmere 6 m2, 139/42 zast. plocha 
a nádvorie o výmere 1 m2, 139/28 zast. plocha a nádvorie o výmere 
11 m2, 139/44 zast. plocha a nádvorie o výmere 2 m2, 139/17 zast. 
plocha a nádvorie o výmere 15 m2, 139/26 zast. plocha a nádvorie 
o výmere 2 m2, 139/43 zast. plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 
139/38 zast. plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 139/27 zast. plocha 
a nádvorie o výmere 3 m2, 139/45 zast. plocha a nádvorie o výmere 
4 m2, 139/35 zast. plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 139/36 zast. 
plocha a nádvorie o výmere 2 m2, 139/25 zast. plocha a nádvorie 
o výmere 1 m2, 139/40 zast. plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
139/52 zast. plocha a nádvorie o výmere 7 m2, 139/53 zast. plocha 
a nádvorie o výmere 1 m2, 139/54 zast. plocha a nádvorie o výmere 
2 m2 a 139/55 zast. plocha a nádvorie o výmere 2 m2“ 

a     
zmenia všetky parcelné čísla pozemkov, na ktorých je vybudovaná 
stavba polyfunkčného objektu, nasledovne:  
„139/8, 139/9, 139/17, 139/18, 139/19, 139/20, 139/21, 139/22, 
139/23, 139/26, 139/27, 139/28, 139/29, 139/30, 139/31, 139/32, 
139/33, 139/34, 139/37, 139/38, 139/39, 139/40, 139/41, 139/42, 
139/43, 139/44, 139/45, 139/46, 139/50, 139/51, 139/52, 139/53, 
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139/54, 139/55 - objekt, 139/1,139/6 – sadové úpravy, 139/51 – 
zelená strecha, 139/24, 139/25, 139/35, 139/36 – dvor“ 
a 
v bode 1. písm. b) sa: 
zmenia všetky parcelné čísla pozemkov pod skolaudovanou 
stavbou prepojovacej uličky, ktorá bude darovaná mestu Trnava, 
nasledovne: 
„139/32 zast. plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 139/31 zast. plocha 
a nádvorie o výmere 17 m2, 139/30 zast. plocha a nádvorie 
o výmere 16 m2, 139/33 zast. plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
139/34 zast. plocha a nádvorie o výmere 2 m2/otvorený výťah/, 
139/41 zast. plocha a nádvorie o výmere 6 m2, 139/42 zast. plocha 
a nádvorie o výmere 1 m2, 139/28 zast. plocha a nádvorie o výmere 
11 m2, 139/44 zast. plocha a nádvorie o výmere 2 m2, 139/17 zast. 
plocha a nádvorie o výmere 15 m2, 139/26 zast. plocha a nádvorie 
o výmere 2 m2, 139/43 zast. plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 
139/38 zast. plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 139/27 zast. plocha 
a nádvorie o výmere 3 m2, 139/45 zast. plocha a nádvorie o výmere 
4 m2, 139/36 zast. plocha a nádvorie o výmere 2 m2, 139/25 zast. 
plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 139/40 zast. plocha a nádvorie 
o výmere 1 m2, 139/52 zast. plocha a nádvorie o výmere 7 m2,  
139/54 zast. plocha a nádvorie o výmere 2 m2 a 139/55 zast. plocha 
a nádvorie o výmere 2 m2“     

a8) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 408/2020 v znení uznesenia č. 845/2021 

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

Navrhovaná zmena: Ruší sa zmena uznesenia schválená uznesením  
MZ č. 845/2021 zo dňa 7.12.2021 – bod a4) 
a 
v bode 1, písm. a) sa: 
- text: 
„parc. č. 139/25, zast. plochy a nádvoria o výmere 3 m2“ 
nahrádza novým textom: 
„parc. č. 139/25, zast. plochy a nádvoria o výmere 1 m2 

a parc. č. 139/54, zast. plochy a nádvoria o výmere 2 m2“ 
a9) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 293/2019  

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu stavby a pozemkov „Okružná 
križovatka OK2“ 

 Navrhovaná 
zmena: 

V bode 1, písm. b) sa: 
- text: 
„parc. č. 5292/207“ 
nahrádza novým textom: 
„parc. č. 5292/535 ostatná plocha o výmere 538 m2“ 
a 
text: 
„parc. č. 5292/375, 5292/377, 5292/384, 5292/385, 5292/486, 
5292/489, 5292/490, 5292/491, 5292/492, 5292/497, 5292/498, 
5292/499, 5292/549“ 
nahrádza novým textom: 
„parc. č. 5292/384  zast. plocha o výmere 158 m2, 5292/385 zast. 
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plocha o výmere 33 m2, 5292/486 zast. plocha o výmere 76 m2, 
5292/490 zast. plocha o výmere 26 m2, 5292/491 zast. plocha 
o výmere 32 m2, 5292/492  zast. plocha o výmere 28 m2, 5292/497               
zast. plocha o výmere 2 m2, 5292/499 ost. plocha o výmere 122 m2, 
5292/549 ost. plocha o výmere 632 m2, 5292/668 ost. plocha 
o výmere 248 m2, parc. č. 5292/669 zast. plocha o výmere 184 m2, 
5292/670 zast. plocha o výmere 326 m2“ 
V bode 1, písm. c) sa: 
- text: 
„v prospech Mesta Trnava, Hlavná ul. č. 1, 917 71 Trnava, IČO: 
00313114“ 
nahrádza novým textom: 
„v prospech pozemkov v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 10089 
ako parc. reg. „C“ č. 5292/385, 5292/384, 5292/486, 5292/490, 
5292/491, 5292/499, 5292/549, 5292/668, 5292/669, 5292/670 a 
zapísaného na LV č. 7160 ako parc. reg. „C“ č. 5292/535“ 

a10) 
Uznesenie (orgán): MZ č. 284/2019 v znení MZ č. 525/2020, MZ č. 454/2020 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu „Transformačná 
stanica, Bottova ulica Trnava“ /Západoslovenská distribučná, a.s./ 

Navrhovaná zmena: V súhlasnej časti 1 uznesenia sa text „časti pozemkov reg. C 
parc. č. 1480, 1641/3,1642, 8728/4 a pozemkov parc. reg E č. 
1906/1 a 1908/49 v k. ú. Trnava, vo vlastníctve mesta Trnava, 
zapísaných na LV č. 5000 a parc. reg E č. 1906/2, vo vlastníctve 
mesta Trnava, zapísaného na LV 11228“ nahrádza textom „na 
pozemkoch v k. ú. Trnava parc. reg. C č. 1480/3, 1641/3,1642, 
8728/4 a pozemkov parc. reg E č. 1906/1 a 1908/49, vo vlastníctve 
mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 a parc. reg E č. 1906/2, 
vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV 11228, v zmysle 
geometrického plánu na vecné bremeno č. 12/2021 zo dňa 
10.10.2021, úradne overeného Okresným úradom, katastrálnym 
odborom pod č. G1-1607/2021 dňa 29.11.2021“ 
V schvaľovacej časti 2 uznesenia sa text „na časti pozemkov reg. 
C parc. č. 1480, 1641/3,1642, 8728/4 a pozemkov parc. reg E č. 
1906/1 a 1908/49 v k. ú. Trnava, vo vlastníctve mesta Trnava, 
zapísaných na LV č. 5000 a parc. reg E č. 1906/2, vo vlastníctve 
mesta Trnava, zapísaného na LV 11228, prípadne na iných častiach 
pozemkov, určených geometrickým plánom na vyznačenie vecného 
bremena po zrealizovaní stavby“ nahrádza textom „na pozemkoch 
v k. ú. Trnava parc. reg. C č. 1480/3, 1641/3,1642, 8728/4 a 
pozemkov parc. reg E č. 1906/1 a 1908/49, vo vlastníctve mesta 
Trnava, zapísaných na LV č. 5000 a parc. reg E č. 1906/2, vo 
vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV 11228, v zmysle 
geometrického plánu na vecné bremeno č. 12/2021 zo dňa 
10.10.2021, úradne overeného Okresným úradom, katastrálnym 
odborom pod č. G1-1607/2021 dňa 29.11.2021“ 

a11) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 195/2015 

Názov uznesenia Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej 
telekomunikačnej siete na Ul. J. Bottu a K. Mahra a zriadenie 
vecného bremena (SWAN, a.s.)  

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom: 
v bode 2. ....“SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava, IČO 
35 680 202“...nahradiť....“ SWAN, a. s., Landererova 12, Bratislava, 
IČO 35 680 202,“... 
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Na konci v bode 2. doplniť nový text: 
...“V  prípade, že investor týchto sietí neumožní pripokládku 
potrebného počtu chráničiek mestu v zastúpení spoločnosťou TT-
IT, s. r. o., pre potreby mestskej optickej siete TOMNET, na základe 
osobitnej dohody, požaduje Mesto Trnava jednorazovú náhradu za 
nútené obmedzenie užívania pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 
1502/1 a 1578 podľa aktuálnych sadzieb v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta..., pri dĺžke siete 
57,66 m je odplata 341,12 eura.“    
V bode 3b) ...nahradiť celý text novým textom .....“uzatvoriť dohodu 
o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Termín: 
do 30.9.2022“... 
 

 
a12) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 804/2021 
Názov uznesenia K predaju podielov na pozemku  vo vlastníctve Mesta Trnava parc. 

č. 8399/93 v k.ú. Trnava vlastníkom v bytovom dome súp.č. 6045 
na ulici Jiráskova 23 

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom: 
v bode 6. ....“ podielu 6483/445725 do podielového spoluvlastníctva 
vlastníkom bytu č. 12 Jozefovi Sucháňovi nar. xxxxxxx s 
podielom ½, Zuzane Sucháňovej rod. Sucháňovej, nar. xxxxxxx 
s podielom 1/4, Eve Sucháňovej rod. Sucháňovej, nar. xxxxxxxx 
s podielom 1/4“ 

a13) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 813/2021 

Názov uznesenia K predaju podielov na pozemku  vo vlastníctve Mesta Trnava parc. 
č. 8399/93 v k.ú. Trnava vlastníkom v bytovom dome súp.č. 6045 
na ulici Jiráskova 23 

Navrhovaná zmena: Doplniť text v schvaľovacej časti: 
v bode 3. za text “rod. Prívozníkovej“ doplniť text “nar. xxxxxxxx“ 
v bode 6. text “do podielového spoluvlastníctva vlastníkom“ 
nahradiť textom “do vlastníctva vlastníkovi“ 

a14) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 814/2021 

Názov uznesenia K predaju podielov na pozemku  vo vlastníctve Mesta Trnava parc. 
č. 8399/93 v k.ú. Trnava vlastníkom v bytovom dome súp.č. 6045 
na ulici Jiráskova 23 

Navrhovaná zmena: Doplniť text v schvaľovacej časti: 
v bode 6. za text “15.11.1975““ doplniť text “s podielom 1/6“ 

a15)  
Uznesenie (orgán): MZ č. 577/2021 v znení MZ 674/2021 a 758/2021 a 786/2021 

Názov uznesenia predaj podielov z pozemku... na Ul. Juraja Slottu 33,34,35 v Trnave 
Navrhovaná zmena: Doterajšia zmena vykonaná uznesením MZ č. 786/2021 – bod 1. 

písm. a2) sa ruší, pričom uznesenie MZ č. 577/2021 v znení uznesení 
č. 674/2021 a 758/2021 a 786/2021 sa mení tak, že dochádza                
k zmene textu - v schvaľovacej časti sa pôvodný text nahrádza novým 
textom: 
V bode 18. „podielu 6813/464913 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18 Matúšovi 
Krajčovičovi, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, 920 42 a manželke Bc. 
Linde, rod. Galčekovej, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx, 900 84, za cenu 
1,11 eura,“ 
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2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ č.: 
b1)      849/2014      do 30.06.2022      
b2)      861/2014      do 31.12.2022  
b3)        44/2015      do 31.12.2022  
b4)      153/2015      do 30.06.2022  
b5)      664/2017      do 31.12.2022  
b6)      772/2017      do 31.12.2022  
b7)      831/2018      do 31.12.2022  
b8)      255/2019      do 31.12.2022  
b9)      290/2019      do 30.06.2022  
b10)    474/2020       do 30.06.2022 
b11)    544/2020      do 31.12.2022  
b12)    550/2020      do 31.12.2022  
b13)    733/2021      do 31.12.2022  
b14)    737/2021      do 30.06.2022  
b15)    743/2021      do 30.06.2022  
b16)    744/2021      do 30.06.2022  
b17)    552/2020      do 30.06.2022  
b18)    877/2018      do 31.12.2022  
b19)  1037/2018      do 30.06.2022  
b20)      96/2019      do 31.12.2022 
b21)    541/2020      do 31.12.2022 
b22)    542/2020      do 31.12.2022 
b23)    543/2020      do 30.06.2023 
b24)    421/2016      do 31.12.2022 
b25)    682/2009      do 30.04.2022 
b26)    201/2019      priebežne 
b27)    589/2021      priebežne 
b28)    390/2016      do 30.06.2022 
b29)    391/2016      do 30.06.2022 
b30)    713/2017      do 30.06.2022 
b31)    835/2018      do 30.06.2022 
b32)    469/2020      do 30.06.2022 
b33)    470/2020      do 30.06.2022  
b34)    473/2020      do 30.06.2022 
b35)    476/2020      do 30.06.2022 
b36)    511/2020      do 30.06.2022 
b37)    510/2020      do 30.06.2022 
b38)    705/2021      do 30.06.2022 
b39)    544/2017      do 30.06.2022 
b40)    189/2019      do 31.12.2022 
b41)    190/2019      do 31.12.2022 
b42)    191/2019      do 31.12.2022 
b43)    993/2010      do 31.12.2022 
b44)    408/2020      do 31.12.2022 
b45)    547/2020      do 31.12.2022 
b46)    632/2021      do 31.12.2022 
b47)    747/2021      do 31.12.2022 
b48)    956/2010      do 31.12.2022 
b49)    518/2020      do 30.06.2022 
b50)    144/2019      do 31.12.2022 
b51)    294/2019      do 31.12.2022 
b52)    825/2021      do 30.04.2022 
b53)      93/2019      do 31.12.2022 
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b54)    831/2021      do 30.04.2022 
b55)    719/2017      do 31.12.2023 
b56)    678/2021      do 31.12.2022 
b57)    392/2016      do 30.06.2022 
 
3. Ruší 
uznesenia MZ č.  
c1)  627/2021 
c2)  318/2016 
 
4. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 19.11.2021 do 26.1.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
          primátor mesta 

 
v zastúpení na základe písomného poverenia 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH 
prvá zástupkyňa primátora 

   
 
 
 
 
 

Za formálnu správnosť: JUDr. Igor Kršiak 
                                          prednosta mestského úradu  
 
V Trnave dňa 16.2.2022 

 
 

 


