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(651 - 697) 
U Z N E S E N I A 

 
 z 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

volebného obdobia 2014 – 2018, 
konaného 27. júna 2017 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 
 

- 
 uznesenie 
 

K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neprijalo 
uznesenie k návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Trnava    
 

 
 

651 
uznesenie 

 
K Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 484, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469 a VZN č. 478  
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 (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  01/2017 :  
- Lokalita A – Športová hala na Ulici Kubinu v areáli ZŠ; 
- Lokalita B – Komerčno-podnikateľský areál na Bratislavskej ceste 
 a spôsob ich vyhodnotenia  (v prerokovávanom 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 (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  
01/2017:  
-  Lokalita B – Komerčno-podnikateľský areál na Bratislavskej ceste 
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b)  VZN č. 484, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469 a VZN 
č. 478 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a 
zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
 
3. Neschvaľuje  
Zmenu Územného  plánu (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  
01/2017:  
- Lokalita A – Športová hala na Ulici Kubinu v areáli ZŠ; 
 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 29.06.2017 
 
b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmenu 01/2017 a VZN         
č. 484 
Termín: priebežne 
 
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 01/2017 a VZN č. 484  na  
Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a stavebnom úrade 
Termín: do 26.09.2017 
 
 

652 
uznesenie 

 
K  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 485 

o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1 .  Schvaľuje                                                                                                                                   
VZN č. 485 o niektorých podmienkach  držania  psov v meste Trnava   
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: do 30.06.2017 
 
 

653 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 486 

 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území  mesta Trnava a na 

záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá 
voľného času mimo územia mesta Trnava na rok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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a) VZN č. 486 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území  mesta Trnava a na 
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá 
voľného času mimo územia mesta Trnava na rok 2017, 

 
b) presun finančných prostriedkov vo výške 33 912,- eur na vyrovnanie rozpočtu na položke 
neštátne školy a školské zariadenia v rámci programu 9 – školstvo a vzdelávací systém 
z položky ostatné výdavky škôl a školských zariadení. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: 29.06.2017 
 
 

654 
uznesenie 

 
K návrhu Mgr. Rastislava Mráza, 

 poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
navýšenie položky rozpočtu mesta na rok 2017 č. 9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku 
školstva o sumu 60 000,- eur 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť náležitosti s tým súvisiace 
Termín: do 31.08.2017 

 
 

655 
uznesenie 

 
K povoleniu na spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)   
 Zmena ÚPN 02/2017, Lokalita C – Rozšírenie plochy hypercentra 

 na Tamaškovičovej ulici 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nepovolilo 
spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2017, Lokalita C – 
Rozšírenie plochy hypercentra na Tamaškovičovej ulici  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľov o nepovolení spracovania Zmeny Územného plánu mesta Trnava - 
Zmena 02/2017, Lokalita C – Rozšírenie plochy hypercentra na Tamaškovičovej ulici  
Termín: 20.07.2017 
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656 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)   
Zmena ÚPN 02/2017, Lokalita D – Obytná zóna pri Botanickej ulici 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nepovoľuje 
spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2017, Lokalita D – Obytná 
zóna pri Botanickej ulici 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľa o nepovolení spracovania Zmeny ÚPN mesta Trnava - Zmena 
02/2017, Lokalita D – Obytná zóna pri Botanickej ulici 
Termín: 20.07.2017 
 
 

657 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)   
Zmena ÚPN 02/2017, Lokalita E – Mestotvorná polyfunkcia na Ulici A. Hlinku 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nepovoľuje 
spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2017, Lokalita E – 
Mestotvorná polyfunkcia na Ulici A. Hlinku  

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľa o nepovolení spracovania Zmeny ÚPN mesta Trnava - Zmena 
02/2017, Lokalita E – Mestotvorná polyfunkcia na Ulici A. Hlinku 
Termín: 20.07.2017 
 

 
658 

uznesenie 
 

K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  
(Aktualizované znenie rok 2009)   

Zmena ÚPN 03/2017, Lokality F – Úprava regulatívov ÚPN mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2017, Lokality F – Úprava 
regulatívov ÚPN  mesta 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
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a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2017, 
Lokality F – Úprava regulatívov ÚPN mesta   
Termín: 30.09.2017 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny ÚPN mesta Trnava -  Zmena 02/2017, Lokality F – 
Úprava regulatívov ÚPN mesta 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmena 02/2017,  Lokality F – Úprava regulatívov ÚPN 
mesta predložiť na  schválenie  mestskému   zastupiteľstvu  
Termín: 30.12.2017 
 

 
659 

uznesenie 
 

K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  
(Aktualizované znenie rok 2009)   

Zmena ÚPN 02/2017, Lokalita G – Bytová výstavba  na Zelenečskej a G. Steinera 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2017, Lokalita G – Bytová 
výstavba na Zelenečskej a G. Steinera 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2017, 
Lokalita G – Bytová výstavba na Zelenečskej a G. Steinera, zmenu ÚPN na funčný kód A.05 
na základe prefinancovania žiadateľom 
Termín: 30.09.2017 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 02/2017, 
Lokalita G – Bytová výstavba na Zelenečskej a G. Steinera 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmena 02/2017, Lokalita G – Bytová výstavba na 
Zelenečskej a G. Steinera predložiť na  schválenie  mestskému  zastupiteľstvu  
Termín: 30.12.2017 
 
 
 

- 
uznesenie 

 
K žiadosti o odpustenie dlhu 

(Dxxxxxx Sxxxxxxxxxx – vymáhanie nesplatenej časti ceny bytu)    
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neprijalo  
uznesenie k žiadnej z predložených alternatív; zostáva v platnosti súčasný stav 
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660 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov  

„Zvýšenie výkonu transformačnej stanice TS 0084-132“ 
(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. E č. 973/2, 
parc. reg. E č. 970 zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4 a parc. reg. E  
č. 1072/19 a parc. reg. C č. 8939/2 zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva     
č. 5000 na uloženie VN a NN elektrorozvodov v rámci stavby „Zvýšenie výkonu 
transformačnej stanice TS 0084-132“ podľa projektovej dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36361518, za podmienky dodržania rozkopávkových povolení na 
spevnených plochách a zeleni a navrhované káblové vedenie ukladať v maximálne možnej 
miere v trasách jestvujúcich elektrických vedení.  
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemkov v  k. ú. 
Trnava vo vlastníctve mesta Trnava parc. reg. E č. 973/2, parc. reg. E č. 970 zapísaných 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4 a parc. reg. E č. 1072/19 a parc. reg. C č. 
8939/2 zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, prípadne na iných 
častiach pozemkov, určených geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po 
zrealizovaní stavby: „Zvýšenie výkonu transformačnej stanice TS 0084-132“ podľa 
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní v prospech spoločnosti: 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie VN a 
NN elektrorozvodov a s tým súvisiacich užívateľských práv, za jednorazovú odplatu vo výške 
507,00 eur.  
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí 
oprávnený z vecného bremena. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) zabezpečiť  podklady  pre  vypracovanie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného    
bremena                                                  
Termín: do 31.07.2017   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.09.2017 
 
c) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení  
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta  
na podpis 
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
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661 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov  

na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Halenárska v Trnave  
(SWAN, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku parc. reg. „C“ č. 8842/1 zapísaným ako parc. reg. „E“ č.747/21    
na liste vlastníctva č. 11228 vo vlastníctve mesta Trnava pre stavbu „Optická 
telekomunikačná prípojka – Rekonštrukcia MK Halenárska ulica v Trnave“ podľa 
projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom za podmienky, že príprava 
a realizácia predmetnej stavby bude priestorovo a časovo koordinovaná s investičnou 
akciou mesta Trnava „Rekonštrukcia MK Halenárska ulica v Trnave“. 
 
2. Schvaľuje  
umiestnenie rozvodov optickej telekomunikačnej siete  na časti pozemku vo vlastníctve 
mesta Trnava v k. ú. Trnava na Ulici Halenárska, parc. reg. „C“ č. 8842/1 zapísaným ako 
parc. reg. „E“ č.747/21 na liste vlastníctva č. 11228, príp. ďalších pozemkov dodatočne 
zistených v navrhovanej trase rozvodov, v rozsahu projektovej dokumentácie stavby 
odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, 
IČO: 47 258 314, ako stavebníka stavby, za podmienky poskytnutia jednorazovej primeranej 
náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti vo výške 507,- eur podľa dĺžky siete, 
formou dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti v súlade s § 66 
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s vypracovaním  dohody  
Termín: do 31.07.2017 
 
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť 
primátorovi mesta na  podpis     
Termín: do 31.08.2017 
   

662 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  

na Ulici Jána Hollého a Ulici Halenárska v Trnave  
(SWAN, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku parc. reg. „C“ č. 8842/1 zapísaným ako parc. reg. „E“ č. 747/21    
na liste vlastníctva č. 11228 a časti pozemku parc. reg. „C“ č. 8823 zapísaným na liste 
vlastníctva č. 5000, oba vo vlastníctve mesta Trnava pre stavbu „Optická telekomunikačná 
prípojka – Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v  Trnave“ podľa projektovej 
dokumentácie schválenej stavebným úradom za podmienky, že príprava a realizácia 
predmetnej stavby bude priestorovo a časovo koordinovaná s investičnou akciou mesta 
Trnava „Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave“. 
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2. Schvaľuje  
umiestnenie rozvodov optickej telekomunikačnej siete  na časti pozemku parc. reg. „C“           
č. 8842/1 zapísaným ako parc. reg. „E“ č. 747/21 na liste vlastníctva č. 11228 a na časti 
pozemku parc. reg. „C“ č. 8823 zapísaným na liste vlastníctva č. 5000, oba vo vlastníctve 
mesta Trnava v k.ú. Trnava na Ulici Jána Hollého a Ulici Halenárska, príp. ďalších pozemkov 
dodatočne zistených v navrhovanej trase rozvodov, v rozsahu projektovej dokumentácie 
stavby odsúhlasenej stavebným úradom pre spoločnosť SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 
Bratislava, IČO: 47 258 314 ako stavebníka stavby, za podmienky poskytnutia jednorazovej 
primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti vo výške 507,- eur podľa 
dĺžky siete, formou dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti 
v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s vypracovaním  dohody  
Termín: do 31.07.2017 
 
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť 
primátorovi mesta na  podpis     
Termín: do 31.08.2017 
  

663 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie inžinierskych sietí  

pre stavbu IBV Pekné pole VII – Trnava    
(Západoslovenská distribučná, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava na  umiestnenie inžinierskych sietí v rozsahu stavebných 
objektov „SO 09 NN rozvody a elektrické rozvody na verejnej časti“ a „SO 08 Trafostanica 
a VN rozvody“ podľa projektu schváleného stavebným úradom v stavebnom konaní pre 
stavbu „IBV Pekné pole VII - Trnava“, časť parcely reg. C č. 4021/463 a 4021/434 a časť 
parcely reg. KN E č. 1597/101, zapísaných na LV č. 5000 a 11228, príp. ďalších dodatočne 
zistených v navrhovanej trase rozvodov, pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, ako stavebníka stavby, pre účely stavebného 
konania, za nasledovných podmienok:  
-  vedenie VN rozvodu z TS 184 do lokality IBV Pekné pole VII trasovať čo najbližšie    
   k oploteniu súkromných parciel tak, aby umiestnenie kábla svojou polohou nebránilo  
   realizácii výsadby zelene v priestore určenom na verejnú zeleň, 
-  káble uložiť do chráničiek 
-  jestvujúce spevnené plochy a nespevnené plochy uviesť do pôvodného stavu 
-  zriadiť vecné bremeno v zmysle § 14 bod 1) písm c) Zásad hospodárenia a nakladania  
   s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý mu bol zverený na dotknutých  
   pozemkoch, v prospech príslušného správcu siete – Západoslovenská distribučná a.s.,  
   Čulenova 6, 816 47 Bratislava.   
 
2.  Schvaľuje  
zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí - elektrického vedenia nízkeho 
a vysokého napätia, po vybudovaní stavebných objektov „SO 09 NN rozvody a elektrické 
rozvody na verejnej časti“ a „SO 08 Trafostanica a VN rozvody“ v rámci stavby „IBV Pekné 
pole VII – Trnava“, podľa projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným úradom 
na pozemkoch mesta v k. ú. Trnava, časť parcely reg. C č. 4021/463 a 4021/434 a časť 
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parcely reg. KN E č. 1597/101, zapísaných na LV č. 5000 a 11228, v  zmysle § 14 bodu 1) 
písm c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý mu bol zverený, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, spočívajúceho v povinnosti vlastníka 
pozemku strpieť na svojich pozemkoch: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení v rozsahu podľa geometrického plánu,  
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie   
   a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami, oprávnenými za účelom výkonu povolenej činnosti a uvedených 
činností, v rozsahu celých zaťažených nehnuteľností, nasledovne: 
 
odplatné časovo neobmedzené vecné bremeno na časti parc. reg. E č. 1597/101 pre:  
- elektro VN rozvody /navrhovaná dĺžka siete 3,75 m/                          
  vybudované  v rámci  „SO 08 Trafostanica a VN rozvody  výška odplaty 104,40 eura                                                                      
 
- bezodplatné vecné bremeno na časti parc. reg. C č. 4021/463 a 4021/434 pre:  
- elektro  NN rozvody /navrhovaná dĺžka siete 2 x 21 m/                                      
- elektro  NN rozvody / navrhovaná dĺžka siete 2 x 27,46 m/      
  vybudované v rámci stavebného  objektu „SO 09 NN rozvody a elektrické rozvody na 
verejnej  
  časti“. 
 
Investor stavby uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad vecného bremena do 
katastra nehnuteľností. 
  
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o zriadení vecného bremena  
Termín: do 31.07.2017 
 
b) pripraviť zmluvu o  zriadení  vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis                                                                                               
Termín: do 31.10.2017 
 
 

664 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  

na ulici Hviezdna v Trnave  
(SWAN, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje  
umiestnenie rozvodov optickej telekomunikačnej siete  na pozemku vo vlastníctve mesta 
Trnava v k. ú. Trnava na Ulici Hviezdna, parc. reg. C č. 4021/257, zapísanom na LV č. 5000, 
príp. ďalších pozemkov dodatočne zistených v navrhovanej trase rozvodov, v rozsahu 
projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť SWAN, 
a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314, ako stavebníka stavby, za nasledovných 
podmienok: 
- križovanie komunikácií bude realizované podtláčaním a budú dodržané ďalšie podmienky 
stanovené v rozkopávkovom povolení,  
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- poskytnutia jednorazovej primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti 
vo výške 304,20 eur, formou  dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s vypracovaním  dohody  
Termín: do 31.07.2017 
 
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť 
primátorovi mesta na  podpis     
Termín: do 30.09.2017 
  
  

665 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  

na ulici Veterná v Trnave  
(Orange Slovensko, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje  
umiestnenie rozvodov optickej telekomunikačnej siete  na pozemku vo vlastníctve mesta 
Trnava v k. ú. Trnava na Ulici Veterná, parc. reg. C č. 5292/17, zapísanom na LV č. 5000, 
príp. ďalších pozemkov dodatočne zistených v navrhovanej trase rozvodov, v rozsahu 
projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť Orange 
Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270, ako stavebníka stavby, za 
nasledovných podmienok: 
- dodržania podmienok vznesených v územnom konaní  
- poskytnutia jednorazovej primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti  
 
vo výške 507,- eur, formou  dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti 
v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s vypracovaním  dohody  
Termín: do 31.07.2017 
 
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť 
primátorovi mesta na  podpis     
Termín: do 30.09.2017 
  
  

666 
uznesenie 

 
K súhlasu s umiestnením rýchlonabíjacích staníc  

na Ulici Rybníková 
(Západoslovenská energetika, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV        
č. 5000 ako parc. reg. C č. 3547/3 na umiestnenie nabíjacej stanice pre elektromobily na 
Ulici Rybníková spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 
816 47, IČO: 35823551, podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, 
pričom mesto Trnava vyčlení dve parkovacie miesta v rámci existujúceho parkoviska pre 
potreby nabíjania elektromobilov a zabezpečí ich údržbu a kontrolu a stavebník zabezpečí 
trvalé dopravné značenie na vyčlenených parkovacích miestach. 
 
2.  Schvaľuje 
priamy prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 
5000, časti parc. reg. C č. 3547/3 o výmere 2 m2 pre umiestnenie nabíjacej stanice pre 
elektromobily na Ulici Rybníková spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava 1,  816 47, IČO: 35823551, na dobu určitú 6 rokov s možnosťou predĺženia na 10 
rokov, za nájomné 7,00 eur/m2/rok, počnúc rokom 2018 aktualizované o oficiálne oznámené 
percento inflácie,  
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 predmetným využitím majetku sa zvýši kvalita života občanov a zlepšia 
sa ekologické  podmienky mesta Trnava.       
 
3. Súhlasí  
s použitím časti pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV 
5000 ako parc. reg. C č. 3547/3 a na LV 12 341 ako parc. reg. C č. 3547/1 na uloženie 
podzemného elektrického NN vedenia a skrinky (RE-NS elektromerový rozvádzač) pre 
nabíjaciu stanicu pre elektromobily na Ulici Rybníková podľa projektovej dokumentácie 
schválenej v stavebnom konaní spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava 1, 816 47, IČO: 35823551. 
 
4. Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemkov v  k. ú. 
Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV 5000 ako parc. reg. C č. 3547/3 a na 
LV 12 341 ako parc. reg. C č. 3547/1, prípadne na iných častiach pozemkov, určených 
geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní uloženia 
podzemného elektrického NN vedenia a skrinky (RE-NS elektromerový rozvádzač) pre 
nabíjaciu stanicu pre elektromobily na Ulici Rybníková, podľa projektovej dokumentácie 
schválenej v stavebnom konaní v prospech spoločnosti: Západoslovenská energetika, a.s., 
Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47, IČO: 35823551, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava 
strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie podzemného elektrického NN vedenia a skrinky 
(RE-NS elektromerový rozvádzač) pre nabíjaciu stanicu pre elektromobily na Ulici Rybníková 
a s tým súvisiacich užívateľských práv, za jednorazovú odplatu vo výške 747,79 eur. 
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí 
oprávnený z vecného bremena. 
 
5. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmlúv 
Termín:  do 31.07.2017   
 
b) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 30.09.2017 
 
c) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 4              
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.09.2017 
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d) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení  
vecného bremena a predložiť primátorovi mesta  na podpis 
Termín: do 60 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 

 
 
 

667 
uznesenie 

 
K súhlasu s umiestnením rýchlonabíjacích staníc  

na Ulici Kollárova  
(Západoslovenská energetika, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV        
č. 5000 ako parc. reg. C č. 6383 na umiestnenie nabíjacej stanice pre elektromobily na Ulici 
Kollárova spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47, 
IČO: 35823551 podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, pričom 
mesto Trnava vyčlení dve parkovacie miesta v rámci existujúceho parkoviska pre potreby 
nabíjania elektromobilov a zabezpečí ich údržbu a kontrolu a stavebník zabezpečí trvalé 
dopravné značenie na vyčlenených parkovacích miestach. 
 
2.  Schvaľuje 
priamy prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 
5000, časti parc. reg. C č. 6383 o výmere 2 m2 pre umiestnenie nabíjacej stanice pre 
elektromobily na Ulici Kollárova spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava 1, 816 47, IČO: 35823551, na dobu určitú 6 rokov s možnosťou predĺženia na 10 
rokov, za nájomné 7,00 eur/m2/rok, počnúc rokom 2018 aktualizované o oficiálne oznámené 
percento inflácie,  
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 predmetným využitím majetku sa zvýši kvalita života občanov a zlepšia 
sa ekologické  podmienky mesta Trnava.       
 
3. Súhlasí  
s použitím časti pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV 
5000 ako parc. reg. C č. 6382, parc. reg. C č. 6383 a parc. reg. C č. 8939/2 na uloženie 
podzemného elektrického NN vedenia a skrinky (RE-NS elektromerový rozvádzač) pre 
nabíjaciu stanicu pre elektromobily na Ulici Kollárova podľa projektovej dokumentácie 
schválenej v stavebnom konaní spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava 1, 816 47, IČO: 35823551. 
 
4. Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemkov v  k. ú. 
Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV 5000 ako parc. reg. C č. 6382, parc. 
reg. C č. 6383 a parc. reg. C č. 8939/2, prípadne na iných častiach pozemkov, určených 
geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní uloženia 
podzemného elektrického NN vedenia a skrinky (RE-NS elektromerový rozvádzač) pre 
nabíjaciu stanicu pre elektromobily na Ulici Kollárova, podľa projektovej dokumentácie 
schválenej v stavebnom konaní v prospech spoločnosti: Západoslovenská energetika, a.s., 
Čulenova 6, Bratislava 1, 816 47, IČO: 35823551, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava 
strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie podzemného elektrického NN vedenia a skrinky 
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(RE-NS elektromerový rozvádzač) pre nabíjaciu stanicu pre elektromobily na Ulici Kollárova 
a s tým súvisiacich užívateľských práv, za jednorazovú odplatu vo výške 443,59 eur. 
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí 
oprávnený z vecného bremena. 
 
5. Ukladá 
 Mestskému úradu  v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmlúv 
Termín:  do 31.07.2017   
 
b) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 30.09.2017 

 
c) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 4              
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.09.2017 
 
d) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení  
vecného bremena a predložiť primátorovi mesta  na podpis 
Termín: do 60 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
 

 
 

668 
uznesenie 

 
K súhlasu s realizáciou chráničky a odovzdaním do správy a údržby  

Železníc Slovenskej republiky 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
a) s realizáciu vyvolanej investície Objektu SO 01. 1 Ochrana NN vedenia ŽSR stavby 
Prepojovací chodník a cyklochodník v úseku Park J. Kráľa – cesta k železničnému depu v 
Trnave - uloženia podzemných káblov NN do chráničky na pozemkoch vo vlastníctve ŽSR 
v k. ú. Trnava parc. reg. C č. 9090/19 a 9090/22 a parc. reg. E č. 1928/2 (zlúčenej do parc. 
reg. C č. 10140/1) a na pozemku parc. č. 8720/1 vo vlastníctve Mesta Trnava, na náklady 
mesta Trnava vo výške 1486,55 eura. 
 
b) s bezodplatným odovzdaním objektu uvedenej investície po jej realizácii do správy 
a údržby Železníc Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí 
objektu vyvolanej investície vybudovanej mestom Trnava do správy a údržby ŽSR 
a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.07.2017 
 
b) pripraviť zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 60 dní po kolaudácii a geometrickom zameraní. 
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- 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemkov pri Vodárenskej veži 

(L&K DEVELOPMENT, a.s.)   
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Neprijalo 
uznesenie ku kúpe pozemkov v k. ú. Trnava, parcela registra C č. 5308/1 orná pôda 
o výmere 4810 m² a parcela reg. C č. 5308/7 orná pôda o výmere 3640 m2, v celkovej 
výmere 8450 m2, zapísaných na LV č. 10356,  vo vlastníctve L&K DEVELOPMENT, a.s. 
IČO: 36417513, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, za dohodnutú cenu 
280 000 eur, vrátane príslušenstva (oplotenia), do vlastníctva Mesta Trnava, IČO: 
00 313 114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, za účelom vybudovania zóny pre rekreáciu 
obyvateľov mesta Trnava v časti Zátvor a Vodáreň  
 
 
 

669 
uznesenie 

 
K majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry 
vybudovanej v rámci stavby „IBV Pekné pole VII - Trnava“ 

(IESM s. r. o., DMP Group, s.r.o., Daisy plus, s.r.o., Ing. Vxxxxx Sxxxxxxx a manželka 
Mxxxxxxx Sxxxxxxx, Ing. Mxxxxxxx Šxxxxx a manželka Dxxxxxx Šxxxxxxxxx, Ing. Oxx 

Pxxxxxx) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava, parc. reg. C č. 4021/478, 4021/476 a 4021/257 a parc. 
reg. E č. 1597/1, zapísaných vo vlastníctve mesta Trnava na LV č. 5000 a 11228, na 
výstavbu  stavebného  objektu  “SO. 08 Trafostanica a VN rozvody“ v rozsahu stavby „IBV 
Pekné pole VII - Trnava“, podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, 
pre spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36361518, ako stavebníka, pre účely stavebného konania, za nasledovnej podmienky: 
- spoločnosti IESM s. r. o., DMP Group, s.r.o., Daisy plus, s.r.o. zabezpečia uzatvorenie 
dohody o náhrade za  obmedzenie užívania nehnuteľností mimo zastavaného územia obce 
v zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Zb. ku dňu podpísania kúpnej zmluvy na verejnú 
infraštruktúru celej lokality. 
 
2.  Schvaľuje  
a) kúpu skolaudovaných stavebných  objektov  “SO.06 Doprava a spevnené plochy“, „SO. 
07 Sadové úpravy“ a „SO.10 Verejné osvetlenie“ v rozsahu stavby „IBV Pekné pole VII - 
Trnava“, podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, z vlastníctva 
spoločností IESM s. r. o., IČO: 44241348 so sídlom  Herdovo námestie 1, 917 00 Trnava, 
DMP Group, s.r.o., IČO: 50511297 so sídlom.: Dúhová ulica 8401/41, 917 01 Trnava, Daisy 
plus, s.r.o., IČO: 35890975 so sídlom: Pavla Mudroňa 7436/9, 917 01 Trnava, ako 
stavebníkov, do  majetku, správy a údržby mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 euro za 
každý stavebný objekt, t. j. spolu 3 eurá, s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby 
v lehote 60 mesiacov od dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
              
b) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava zastavaných stavebnými objektami “SO.06 Doprava 
a spevnené plochy“, „SO.07 Sadové úpravy“ a „SO.10 Verejné osvetlenie“ pripravovanej 
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stavby „IBV Pekné pole VII - Trnava“ podľa geometrického plánu č. 14/2017 
vypracovaného dňa 15.05.2017 spoločnosťou TT-GEO spol. s r. o., overeného dňa 
26.05.2017 pod č. 700/2017 :  
 
- parcely reg. C č. 9043/10, 9043/11, 4022/68, 4021/170, 4022/107, 4021/820, 4022/165, 
4022/163, 4022/156, 4022/155, 4022/159, 4022/154 a 4020/2, vlastník - spoločnosť Daisy 
plus, s.r.o., IČO: 35890975 so sídlom: Pavla Mudroňa 7436/9, 917 01 Trnava,  LV 12324, 
 
- parcely reg. C č. 4022/106, 4021/899, 4022/105, 4022/164, 4022/134, 4021/822, 4019/14 
a 4019/13, vlastník - spoločnosť IESM s. r. o., IČO: 44241348 so sídlom  Herdovo námestie 
1, 917 00 Trnava, LV 12235, 
 
- parcely reg. C č. 4021/973, 4022/158, 4022/157, 4021/290 a 4022/144, vlastník - 
spoločnosť DMP Group, s.r.o., IČO: 50511297 so sídlom.: Dúhová ulica 8401/41, 917 01 
Trnava , LV 12541, 
 
- parcela  reg. C č. 4021/285, zapísaná ako časť pôvodnej parc. reg. E č. 1493/103 na LV 
12334, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve Ing. Sxxxxxx Vxxxxxx, rod. Sxxxxxx, nar. 
xxxxxxx a manželky Ing. Mxxxx Sxxxxxxxx, rod. Bxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, obaja  bytom 
xxxxxxxxxx, 917 01 Trnava (v podiele 2/3) a Ing. Šxxxxxxxx Mxxxxxx, rod. Šxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxx a  manželky Dariny Šxxxxxxxxxx, rod. Pxxxxxxx, nar.  xxxxxxxxx, obaja 
bytomxxxxxxxx, 917 01 Trnava (v podiele 1/3),  
 
- parcely reg. C č. 4019/4 a 4021/71, ktoré sú vo vlastníctve Ing. Oxx Pxxxxx, rod. Pxxxxxx 
, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxx, 917 01 Trnava, zapísané na LV 5862,            
                       
prípadne ďalších pozemkov zastavaných stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto 
bodu uznesenia podľa porealizačného geometrického plánu s tým, že geometrický plán č. 
14/2017 zo dňa 15.05.2017 bude zapísaný do katastra nehnuteľností  ku dňu uzatvorenia 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o predaji stavieb a pozemkov k pripravovanej výstavbe, z 
vlastníctva ich súčasných vlastníkov do  majetku  mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 euro 
za každú parcelu,  t. j. spolu 29 eur, 
 
c) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava pre územnú rezervu na budúci polovičný profil Zbernej 
komunikácie predĺženie MK J. Hlubíka  podľa geometrického plánu č. 14/2017 
vypracovaného dňa 15.05.2017 spoločnosťou TT-GEO spol. s r. o., overeného dňa 
26.05.2017 pod č. 700/2017 :  
 
- parcely reg. C č. 4021/898 a 4022/161, vlastník - spoločnosť IESM s. r. o., IČO: 44241348 
so sídlom  Herdovo námestie 1, 917 00 Trnava, LV 12235, 
- parcely reg. C č. 4022/67, vlastník - spoločnosť Daisy plus, s.r.o., IČO: 35890975 so 
sídlom: Pavla Mudroňa 7436/9, 917 01 Trnava,  LV 12324, 
- parcely reg. C č. 4022/146, vlastník - spoločnosť DMP Group, s.r.o., IČO: 50511297 so 
sídlom.: Dúhová ulica 8401/41, 917 01 Trnava , LV 12541, 
 
prípadne ďalších pozemkov po zastavaní stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto 
bodu uznesenia podľa porealizačného geometrického plánu s tým, že geometrický plán č. 
14/2017 vypracovaný dňa 15.05.2017 spoločnosťou TT-GEO spol. s r. o., overený dňa 
26.05.2017 pod č. 700/2017 bude zapísaný do katastra nehnuteľností  ku dňu uzatvorenia 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o predaji stavieb a pozemkov k pripravovanej výstavbe, z 
vlastníctva ich súčasných vlastníkov do  majetku  mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 euro 
za každú parcelu,  t. j. spolu 4 eurá, 
 
d) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava zastavaných stavebnými objektami “SO.06 Doprava 
a spevnené plochy“, „SO. 07 Sadové úpravy“ a „SO.10 Verejné osvetlenie“ a pozemku pre 
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územnú rezervu na rozšírenie J. Hlubíka v rozsahu stavby „IBV Pekné pole VII - Trnava“, 
podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, podľa porealizačného 
geometrického plánu predloženého stavebníkmi ku kolaudácii stavby:  
 
- 4 časti parcely reg. C č. 4021/821 vo vlastníctve SR – Slovenského pozemkového fondu 
Bratislava, Búdkova 36, Bratislava, zapísanej na LV č. 11242, ktoré budú prevedené do 
vlastníctva stavebníkov najneskôr ku kolaudácii stavby, 
 
prípadne ďalších pozemkov zastavaných stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto 
bodu uznesenia, z vlastníctva stavebníkov do  majetku  mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 
euro za parcelu, t. j. spolu 4 eurá. 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve   
Termín: do 31.07.2017  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 31.10.2017   
c) pripraviť kúpnu zmluvu na pozemky a stavby a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov od stavebníka 
 
d) zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do majetku, správy a údržby mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 60 dní po kolaudácii stavby  
 
 
 

670 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry 

vybudovanej v rámci stavby „IBV FELBANKA I., 1. etapa a 2. etapa,  
Obytná zóna Trnava Rybník“ 

(PERIUM, s. r. o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Schvaľuje  
a) kúpu skolaudovaných stavebných  objektov  “SO 01 Pozemné komunikácie“, „SO 11 
Verejné osvetlenie VO“ a „SO 14 Sadové úpravy“ v rozsahu stavby „IBV FELBANKA I., 1. 
etapa a 2. etapa, Obytná zóna Trnava Rybník“, podľa projektovej dokumentácie schválenej 
stavebným úradom, z vlastníctva spoločnosti PERIUM, s. r. o., IČO: 45882941, so sídlom  
Ulica Andreja Žarnova 1, 917 02 Trnava, ako stavebníka stavby, do  majetku, správy a 
údržby mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 euro za každý stavebný objekt, t. j. spolu 3 
eurá, s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby v lehote 60 mesiacov od dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
              
b) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava zastavaných stavebnými objektami “SO 01 Pozemné 
komunikácie“, „SO 11 Verejné osvetlenie VO“ a „SO 14 Sadové úpravy“ v rozsahu stavby 
„IBV FELBANKA I., 1. etapa a 2. etapa, Obytná zóna Trnava Rybník“ nasledovne :  
 
- parcely reg. C č. 3486/26, 3486/62, 3486/63 a 3486/119, ktoré sú v podielovom 
spoluvlastníctve Ing. Pxxxxxxxx Kxxxxxxxx, rod. Kxxxxxxxxx, nar. xxxxxx ( v podiele ½) 
a Ing. Exx Kxxxxxxxx,  rod. Jxxxxxxxx, nar. xxxxxxx (v podiele ½), obaja bytom xxxxxxx, 
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917 01 Trnava, zapísané na LV 6984,   
 
- parcela reg. C č. 3486/53, ktorá je vo vlastníctve Ing. Rxxxxx Bxxxxxxx, rod. Bxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxx,  bytom xxxxxxxxx, 919 34 Biely Kostol, zapísaná na LV 10633,   
 
- parcely reg. C č. 3486/59, 3486/100, 3486/105, 3486/109, ktoré sú vo vlastníctve 
Axxxxxxx Kxxxxxx, rod. Kxxxxxx, nar.xxxxxxxxx, bytomxxxxxxxx, 917 01 Trnava, zapísané 
na LV 5833,  
 
-  parcela reg. C č. 3486/138, ktorá je vo vlastníctve Ing. Pxxxxxxx Kxxxxxxx rod. Kxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, 917 01 Trnava, zapísaná na LV 11181,   
 
- parcely reg. C č. 3486/99 a 3486/96, ktoré sú vo vlastníctve Ing. Rxxxxxx Kxxxxxxxx, rod. 
Kxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, 917 08 Trnava, zapísané na LV 12087,   
 
- parcela reg. C č. 3486/76, ktorá je vo vlastníctve Ing. Rxxxxxxx Kxxxxxxxx, rod. Kxxxxxx, 
nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, 917 08 Trnava, zapísaná na LV 11093,   
 
- parcela reg. C č. 3486/78, ktorá je vo vlastníctve Jxxxxx Lxxxxxxxx,  rod. Lxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, 919 09, zapísaná na LV 12090,   
 
- parcela reg. C č. 3486/25, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ing. 
Rxxxxxxxx Bxxxxxxxx, rod. Bxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx a Exx Bxxxxxxxx, rod. Bxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, 919 34 Biely Kostol, zapísaná na LV 11092, 
                 
- parcela reg. C č. 3486/48, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve Ing. Rxxxxx Kxxxxxxxx, 
rod. Kxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, 917 08 Trnava (v podiele ½) a Ing. Rxxxxx 
Bxxxxxxxx, rod. Bxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, 919 34 Biely Kostol (v podiele 
½), zapísaná na LV 6819,   
 
- parcely reg. C č. 3486/60 a 3486/61, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve Hxxxxxxxx 
Schxxxxxxxx, rod. Schxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx ( v podiele ½) a Axxxxx Schxxxxxxxx, rod. 
Kxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx (v podiele ½), obaja bytom xxxxxxxx, 917 01 Trnava, zapísané na 
LV 8922,  
                      
prípadne ďalších pozemkov zastavaných stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto 
bodu uznesenia podľa porealizačného geometrického plánu, z vlastníctva ich súčasných 
vlastníkov do  majetku  mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 euro za každú parcelu,  t. j. 
spolu 18 eur. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve   
Termín: do 31.07.2017  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 31.10.2017  
  
c) pripraviť kúpnu zmluvu na pozemky a stavby a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov od stavebníka 
 
d) zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do majetku, správy a údržby mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 60 dní po kolaudácii stavby  
 



18 

 

671 
uznesenie 

 
K umiestneniu novej horúcovodnej prípojky  

pre „Bytový dom Centrum“,  Ulica Paulínska v Trnave 
(ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.) 

                                      
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. reg. „C“ č. 590/3, 
zapísaným v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, na umiestnenie prípojky 
horúcovodu pre „Bytový dom Centrum“ podľa projektovej dokumentácie schválenej              
v stavebnom konaní spoločnosťou ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.   so 
sídlom Skladová 2, Trnava, IČO 36 226 904.  
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku v k. ú. 
Trnava vo vlastníctve mesta Trnava parc. reg. „C“ č. 590/3, zapísaným v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, prípadne na iných častiach pozemkov, určených 
geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní prípojky 
horúcovodu, pre stavbu: „Bytový dom Centrum“ podľa projektovej dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní v prospech spoločnosti: ESM-YZAMER, energetické služby 
a monitoring s.r.o. so sídlom Skladová 2, Trnava, IČO 36 226 904, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku umiestnenie prípojky horúcovodu 
a zriadenie novej šachty a s tým súvisiacich užívateľských práv, za jednorazovú odplatu vo 
výške 586,01 eur, pričom správny poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľností 
uhradí oprávnený z vecného bremena.  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy  
Termín: do 31.07.2017 

 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 30.09.2017 

 
 

672 
uznesenie 

 
K umiestneniu novej horúcovodnej prípojky  

pre „Polyfunkčný bytový dom Rezidencia Paulínska“, Ulica Paulínska v Trnave 
(ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.) 

 
                                    Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím častí pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. reg. „C“ č. 590/3, 
590/6 a 8837/2, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, na 
umiestnenie prípojky horúcovodu pre „Polyfunkčný bytový dom Rezidencia Paulínska“ podľa 
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosťou ESM-YZAMER, 
energetické služby a monitoring s.r.o.  so sídlom Skladová 2, Trnava, IČO 36 226 904.  
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2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov v k. 
ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava parc. reg. „C“ č. 590/3, 590/6 a 8837/2, ktoré sú 
zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, prípadne na iných častiach 
pozemkov, určených geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní 
prípojky horúcovodu, pre stavbu: „Polyfunkčný bytový dom Rezidencia Paulínska“ podľa 
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní v prospech spoločnosti: ESM-
YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. so sídlom Skladová 2, Trnava, IČO 36 226 
904, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie 
prípojky horúcovodu a zriadenie novej šachty a s tým súvisiacich užívateľských práv, za 
jednorazovú odplatu vo výške 684,41 eur, pričom správny poplatok spojený s vkladom do 
katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy  
Termín: do 31.07.2017 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 30.09.2017 

 
 

673 
uznesenie 

 
K zriadeniu vecného bremena na uloženie dažďovej kanalizácie  

na Ulici Pri Kalvárii  
(MARK bal, s. r. o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Schvaľuje  
dodatočné umiestnenie inžinierskych sietí – dažďovej kanalizácie na Ulici Pri kalvárii 
v Trnave podľa projektu schváleného v stavebnom konaní pre vodnú stavbu „Dažďová 
kanalizácia“, na pozemku mesta v k. ú. Trnava, časť parcely reg. E č. 1609/1, zapísanom na 
LV č. 11228, s tým, že na základe Geometrického plánu Ing. Petra Simeonova č. 43/2016 zo 
dňa 25.11.2016  bude zriadené v zmysle § 14 bod 1) písm c) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý mu bol zverený, na 
dotknutom pozemku odplatné, časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech spoločnosti 
MARK bal, s.r.o., Pri Kalvárii 25A, 917 01 Trnava, IČO: 36241610, a každodobého vlastníka 
nehnuteľností na parc. č.  3420/1, 3420/3 a 3421/1, ktoré bude spočívať v povinnosti 
vlastníka pozemku strpieť na svojom pozemku, parcela reg. E č. 1609/1, umiestnenie 
dažďovej kanalizácie a s tým súvisiacich užívateľských práv s podmienkou, že vlastník 
vodnej stavby zabezpečí pravidelnú údržbu a odbornú prevádzku uvedenej stavby tak, aby 
neprišlo k negatívnemu ovplyvneniu toku Trnávka.  
Odplata za zriadenie vecného bremena je 104,40 eur. 
 
Investor stavby uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad vecného bremena do 
katastra nehnuteľností. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o zriadení odplatného, časovo 
neobmedzeného  vecného bremena  
Termín: do 31.07.2017 
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b) pripraviť zmluvu o  zriadení odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena a      
predložiť primátorovi mesta na podpis                                                                                               
Termín: do 31.10.2017 
 
 

674 
uznesenie 

 
K nájmu pozemkov pre stavbu  

„Prepojenie cyklotrasy Trnava - Štrky s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince“ 
(SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných verejnoprospešnou líniovou stavbou 
„Prepojenie cyklotrasy Trnava – Štrky s cyklotrasou Bohanovce - Špačince“, ktorej 
stavebníkom je Mesto Trnava, v rozsahu predloženej dokumentácie pre stavebné konanie 
stavby, pre účely stavebného konania takto : 
 
nájom Mestom Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, častí pozemkov k. ú. 
Trnava zapísaných na LV č.11246 ako: 
 
- parcela reg. E č. 1587/7,  ostatné plochy vo výmere 2413 m2,  
- parcela reg. E č. 1596/202,  ostatné plochy vo výmere 10 m2,  
 
vo vlastníctve Slovenskej republiky – správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Žilina, IČO: 36 022 047, v rozsahu projektovej 
dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným úradom, v predbežnej výmere 20 m², za 
ročné nájomné vo výške  1,00 EURO, zvyšované každoročne o % inflácie oznámené 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky, merané indexom spotrebiteľských cien, za celý 
zastavaný pozemok, za účelom umiestnenia, výstavby, prevádzkovania, údržby a opráv 
stavby cyklotrasy realizovanej v rámci stavby „Prepojenie cyklotrasy Trnava – Štrky 
s cyklotrasou Bohanovce - Špačince“ vo verejnom záujme s tým, že predmet zmluvy bude 
upresnený vyhotovením dodatku k zmluve na základe porealizačného geometrického plánu 
vypracovaného po zrealizovaní a skolaudovaní stavby. 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s uzatvorením nájomnej zmluvy 
Termín: do 31.07.2017  
 
b) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.09.2017   
 
 

675 
uznesenie 

 
K nájmu pozemku pod chodníkom k divadlu DISK na Kopánke 

(Rxxxxxxxx Hxxxx a manželka Vxxxx Hxxxxxxxx ) 
 
 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
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1. Schvaľuje 
nájom časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č.7765 ako parcela reg. C č. 4772/15  
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 591 m2, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 
Rxxxxxxxx Hxxxx, nar. xxxxxxxx a Vxxxx Hxxxxxxxx, rod. Kxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, obaja 
bytom xxxxxxxx, Trnava, Mestom Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, 
v predbežnej výmere 20 m², za ročné nájomné vo výške  1,16/m2, celkom  23,20 eura, 
zvyšované každoročne o % inflácie oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky, 
merané indexom spotrebiteľských cien, za účelom umiestnenia, výstavby, prevádzkovania, 
údržby a opráv stavby chodníka k divadlu DISK na Kopánke s tým,  že predmet nájmu bude 
upresnený vyhotovením dodatku k zmluve na základe porealizačného geometrického plánu 
vypracovaného po zrealizovaní a skolaudovaní stavby. 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s uzatvorením nájomnej zmluvy 
Termín: do 31.07.2017  
 
b) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.09.2017   
 
c) pripraviť dodatok k nájomnej zmluve 
Termín: do 60 dní po predložení GP 
 
 

676 
uznesenie 

 
K výpovedi nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov 

 na umiestnenie výlepových plôch   
(RENGL Slovensko,s.r.o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neschvaľuje  

Ukončenie prenájmu 30 častí pozemkov s výmerou každej 1,5 až 2 m2 v k. ú. Trnava 
v zmysle nájomnej zmluvy cč 334/2016 výpoveďou bez uvedenia dôvodu. 
 
2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 

a) oznámiť stanovisko spol. RENGL SLOVENSKO, s. r.o. 

Termín: do 10.07.2017  

 

b) pripraviť dodatok nájomnej zmluvy cč 334/2016 na základe oznámenia o predaji časti 

podniku MEDIAFLASH, s.r.o., o prevzatí záväzkov a o prechode pohľadávok z nájomnej 

zmluvy cč 334/2016 na spol. RENGL SLOVENSKO, s.r.o., od 25. 1. 2017 a predložiť 

primátorovi mesta na podpis. 

Termín: do 31.07.2017 
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677 
uznesenie 

 
K správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 

14. 2. 2017, 4. 4. 2017, 16. 5. 2017 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 14. 2. 2017, 4. 4. 2017 a 16. 5. 2017 
prerokované na zasadnutí majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava resp. Mestskej rady mesta Trnava – zaujala 
nesúhlasné stanovisko. 
 
 

678 
uznesenie 

 
K prenájmu pozemku v Zavare 

(O 2 Slovakia, a.s.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy prenájom z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Zavar parc. č. 209/261 - 
orná pôda, zapísaného na LV č. 2551, časti s výmerou 36 m2 za cenu 1 500,- eur/rok, 
počnúc rokom 2018 zvýšenú o oficiálne oznámené % inflácie, spol. O2 Slovakia, s. r. o., IČO 
35 848863, so sídlom Einsteinova 24, Bratislava, na dobu určitú 20 rokov od právoplatnosti 
stavebného povolenia. Konkrétne umiestnenie telekomunikačnej stavby vrátane prípojky NN 
a optických rozvodov musí byť v súlade s podmienkami určenými stavebným úradom. 
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa schvaľuje 
v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok je inak nevyužiteľný a je možné 
jeho využitie na zabezpečenie elektronickej komunikačnej služby. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 9. 2017 

 
 

679 
uznesenie 

 
K informácii k usporiadaniu pomerov medzi vlastníkmi pozemkov a vlastníkmi 

stavieb a iné v areáli bývalých Technických a rekreačných služieb mesta Trnava na 
Priemyselnej ulici a ponuka na mimosúdne urovnanie duplicitného vlastníctva 

a súdnych sporov 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
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s ponukou právnych nástupcov po manželoch Jxxxxxxxx a Ľxxxxxxxx Pxxxxxxxx na 
mimosúdne urovnanie duplicitného vlastníctva a urovnanie súdnych sporov zo dňa 22. 3. 
2017 na základe ktorej: 

a) Mesto Trnava uznáva vlastníctvo právnych nástupcov po manželoch Jxxxxxxxx 
a Ľxxxxxxxx Pxxxxxxxx  xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k pozemkom pôvodných parciel 
registra „E“ č. 1175  - orná pôda a  č. 1127 – orná pôda, nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Trnava, vymedzeným na základe geometrického plánu na 
vymedzenie rozsahu duplicitného vlastníctva č. 11/2014 zo dňa 10.04.2014 ako 
pozemok parcely registra „C“ č. 6511/243 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 
1040 m2, pozemok parcely registra „C“ č. 6511/244 – zastavané plochy a nádvoria, 
vo výmere 869 m2, pozemok parcely registra „C“ č. 6511/245 – zastavané plochy 
a nádvoria, vo výmere 140 m2, pozemok parcely registra „C“ č. 6511/246 – zastavané 
plochy a nádvoria, vo výmere 776 m2, pozemok parcely registra „C“ č. 6511/247 – 
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1180 m2, pozemok parcely registra „C“ č. 
6511/248 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 68 m2, pozemok parcely registra 
„C“ č. 6511/249 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 130 m2, pozemok parcely 
registra „C“ č. 6511/250 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 93 m2, 

b) Mesto Trnava nadobudne nehnuteľnosti pôvodne označené ako pozemky parcely 
registra „E“ č. 1175 a  č. 1127 v k. ú. Trnava, obec, Trnava, okres Trnava, o výmere 
4 296 m2 do výlučného vlastníctva, 

c) za nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom uvedeným v písm. a) tohto materiálu 
vo výmere 4 296 m2 bude právnym nástupcom po manželoch Pxxxxxxxx zo strany 
Mesta Trnava uhradená finančná kompenzácia (kúpna cena) vo výške 171 840 eur, 
ktorá predstavuje jednotkovú cenu 40 eur/m2, v lehote a za podmienok stanovených 
dohodou strán, 

d) právni nástupcovia po manželoch Pxxxxxxxx si neuplatnia nárok na vydanie 
bezdôvodného obohatenia od Mesta Trnava, ak Mesto Trnava nadobudne 
k pozemkom uvedeným v písm. a) tohto materiálu vlastnícke právo od právnych 
nástupcov po manželoch Pxxxxxxxx spôsobom uvedenom v písm. b) tohto materiálu, 

e) po riadnej úhrade finančnej kompenzácie podľa písm. b) tohto materiálu právni 
nástupcovia po manželoch Pxxxxxxxx urobia späťvzatie žaloby vo veci vydania 
bezdôvodného obohatenia a usporiadania pomerov medzi vlastníkmi pozemkov 
a vlastníkmi stavieb  vedenej na Okresnom súde Senica pod sp. zn. 3C/474/2015 voči 
Mestu Trnava ako žalovanému v 3. rade a späťvzatie žaloby vo veci určenia, že 
nehnuteľnosti patria do dedičstva vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 
17C/691/2015 voči Mestu Trnava ako žalovanému v 2. rade, čím dôjde voči Mestu 
Trnava k zastaveniu prebiehajúcich súdnych konaní, súčasne právni nástupcovia po 
manželoch Pribulových a Mesto Trnava voči sebe neuplatnia náhradu trov súdneho 
konania, 

f) po riadnej úhrade finančnej kompenzácie podľa písm. b) tohto materiálu právni 
nástupcovia po manželoch Pxxxxxxxx okamžite podajú žiadosť o výmaz informatívnej 
poznámky o vedení súdneho konania zapísanej v právnom vzťahu k parcelám registra 
„C“ č. 6511/30, 6511/44, 6511/95 a 6511/159 pre k. ú. Trnava, 

g) ďalších podmienok podľa dohody strán. 
 
2. Schvaľuje 
kúpu nehnuteľností - pozemkov pôvodnej parcely registra „E“ č. 1175  - orná pôda 
a pôvodnej parcely registra „E“ č. 1127 – orná pôda, nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 1942 vo 
vlastníctve manželov Jxxx Pxxxxx a Ľxxxxxxx Pxxxxxxxx, rod. Bxxxxxxxx, v spornej výmere 
4 296 m2 podľa geometrického plánu č. 11/2014 zo dňa 10. 4. 2014 do vymedzených ako 
pozemok parcely registra „C“ č. 6511/243 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1040 
m2, pozemok parcely registra „C“ č. 6511/244 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 869 
m2, pozemok parcely registra „C“ č. 6511/245 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 140 
m2, pozemok parcely registra „C“ č. 6511/246 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 776 
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m2, pozemok parcely registra „C“ č. 6511/247 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 
1180 m2, pozemok parcely registra „C“ č. 6511/248 – zastavané plochy a nádvoria, 
vo výmere 68 m2, pozemok parcely registra „C“ č. 6511/249 – zastavané plochy a nádvoria, 
vo výmere 130 m2, pozemok parcely registra „C“ č. 6511/250 – zastavané plochy a nádvoria, 
vo výmere 93 m2, vlastníctva mesta Trnava od predávajúcich - právnych nástupcoch po 
manželoch Jxxxx a Ľxxxxxxx Pxxxxxxxx  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutú 
jednotkovú cenu 40 eur/m2, t. j. spolu 171 840 eur, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania pozemkov a odstránenia duplicitného vlastníctva 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dohodu o urovnaní a kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 30.09.2017 

 
 

680 
uznesenie 

 
K Výzve spoločnosti STABIL spol. s. r. o.  

na vrátenie 15 015 eur titulom odstúpenia STABIL spol. s. r. o. od kúpnej zmluvy 
uzatvorenej s Mestom Trnava zo dňa 20. 08. 2010 (centrálne číslo zmluvy: 418/2010) 

z dôvodu, že vlastníctvo k pozemku, ktorý bol predmetom kúpy, je spochybnené 
pôvodnými vlastníkmi – Ján Pribula a spol. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s vrátením 15 015 eur spoločnosti STABIL spol. s. r. o., so sídlom Priemyselná 5/B, 917 01 
Trnava, IČO: 31 436 161, titulom odstúpenia spoločnosti STABIL spol. s. r. o. od kúpnej 
zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trnava a spoločnosťou STABIL spol. s. r. o. zo dňa 
20.08.2010 (centrálne číslo zmluvy: 418/2010), predmetom ktorej bol predaj pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV č. 5000 v k. ú. Trnava na Ulici Priemyselná 
v Trnave, a to parcely registra „C“ č. 6511/148 – zastavané plochy vo výmere 385 m2, č. 
6511/149 – zastavané plochy vo výmere 616 m2, č. 6511/150 – ostatné plochy vo výmere 
200 m2, č. 6511/153 – zastavané plochy vo výmere 125 m2, spolu vo výmere 1 326 m2, do 
vlastníctva spoločnosti STABIL spol. s. r. o., za spornú výmeru 429 m2, a uzatvorením 
dohody o urovnaní, predmetom ktorej bude urovnanie sporných práv medzi účastníkmi   
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dohodu o urovnaní a predložiť primátorovi na podpis a zabezpečiť vrátenie časti 
zaplatenej kúpnej ceny v sume 15 015 eur bezhotovostným prevodom na bankový účet 
spoločnosti STABIL spol. s. r. o.  
Termín: 31.07.2017 

 
 
 
 
 

681 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemku na rozšírenie cintorína na Kamennej ceste  

(od Exxx Bxxxxxxxx) 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 9980 parc. reg. C č. 10138/1 – orná pôda 
s výmerou 7269 m2, častí oddelených geometrickým plánom č. 42/2014 ako: 
- parc. č. 10138/1 s výmerou 4545 m2 za cenu 35 eur/m2  a  
- parc. č. 10138/555 s výmerou 2724 m2 za cenu 25 eur/m2   
t. j. spolu za 227 175 eur  od Exxx Bxxxxxx rod. Bxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, 
Biely Kostol. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30.09.2017 

 
 

682 
uznesenie 

 
K rozšíreniu prenájmu, stavebné úpravy nebytových  priestorov, prístavba objektu 

a rekonštrukcia ihriska pri objekte na ulici Limbová 3, Trnava 
(BESST, s.r.o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
nájomcovi spoločnosti BESST, s. r. o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, IČO: 44 867 379, 
rozšírenie výmery prenajatých nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 6051,                 
na pozemkoch parcelné číslo 8399/129 a 8399/130, v k. ú. Trnava, na ulici Limbová 3 
v Trnave,  z pôvodnej výmery 4 991,14 m2 na výmeru  5 967,24 m2,   
za účelom vzdelávania a prevádzkovania škôl a školských zariadení, za nájomné v zmysle 
VZN č. 456: 
 
suterén, miestnosti č. 19 - 26 /pivnice/       142,00 m2 x 25,37 eura/m2/rok         3 602,54 eura 
prízemie, miestnosť č. 31 /umyváreň/  43,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok          430,43 eura 
prízemie, miestnosť č. 32 /umyváreň/ 44,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok          440,44 eura 
prízemie, miestnosť č. 35 /časť chodby/ 31,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok          310,31 eura 
prízemie, miestnosť č. 36 /dielňa/      73,00 m2 x 25,37 eura/m2/rok         1 852,01 eura 
prízemie, miestnosť č. 37 /strojovňa/  26,00 m2 x 25,37 eura/m2/rok          659,62 eura 
prízemie, miestnosť č. 38 /kabinet/    28,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok          463,12 eura 
prízemie, miestnosť č. 39 /kabinet/    28,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok          463,12 eura 
prízemie, miestnosť č. 40 /šatňa, školník/ 28,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok          280,28 eura 
prízemie, miestnosť č. 42 /WC muži/   9,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok              90,09 eura 
prízemie, miestnosť č. 43 /WC ženy/   4,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok              40,04 eura 
prízemie, miestnosť č. 44 /WC ženy/ 15,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok           150,15 eura 
1. poschodie, miestnosť č. 110 /šatňa/ 13,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok           130,13 eura 
1. poschodie, miestnosť č. 111 /WC ženy/ 14,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok           140,14 eura 
1. poschodie, miestnosť č. 112 /WC muži/ 14,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok           140,14 eura 
1. poschodie, miestnosť č. 119 /WC muži/   9,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok             90,09 eura 
1. poschodie, miestnosť č. 120 /upratovačka/ 2,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok             20,02 eura 
1. poschodie, miestnosť č. 121 /WC ženy/  16,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok           160,16 eura 
1. poschodie, miestnosť č. 131 /átrium/  21,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok           210,21 eura 
1. poschodie, miestnosť č. 132 /WC muži/  11,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok           110,11 eura 
1. poschodie, miestnosť č. 133 /upratovačka/ 3,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok             30,03 eura 
1. poschodie, miestnosť č. 134 /WC ženy/  16,00 m2 x 10,01 eura/m2/rok           160,16 eura 
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2. poschodie, miestnosť č. 161 /kabinet/  20,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok           330,80 eura 
2. poschodie, miestnosť č. 163 /kabinet/  21,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok           347,34 eura 
2. poschodie, miestnosť č. 166 /kabinet/  21,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok           347,34 eura 
2. poschodie, miestnosť č. 167 /učebňa/  64,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok           347,34 eura 
2. poschodie, miestnosť č. 168 /učebňa/  20,00 m2 x 16,54 eura/m2/rok           330,80 eura 
spoločné priestory               98,10 m2 x10,01 eura/m2/rok         981,98 eura 
Spolu                                                            976,10 m2                                     13 370,16 eura          
 
Spolu suma k úhrade.............................................................................. 13 370,16 eura/rok 

  
na dobu neurčitú od 1. 9. 2017,  s podmienkou predloženia novej notárskej zápisnice,  
 
ako dôvod hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že spoločnosť BESST, s.r.o. 
užíva podstatnú časť nebytových priestorov na základne zmluvy o nájme, so súhlasom 
mesta realizovala na vlastné náklady rozsiahle stavebné úpravy s cieľom modernizácie 
objektu a má záujem v budúcnosti využívať objekt na účely vzdelávania,  
s podmienkou sprístupniť v nevyhnutnom rozsahu a za prevádzkové náklady časť 
nebytových priestorov  vlastníkovi  objektu   za účelom  zriadenia  volebných  miestností,  
pričom  ostatné  
podmienky zmluvy ostávajú nezmenené s výnimkou výpovedných dôvodov uvedených 
v bode 4. uznesenia. 
 
2.   Súhlasí 
s realizáciou stavebných úprav jestvujúcich nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v objekte na ulici Limbová 3 v Trnave, nájomcom - spoločnosťou BESST, s. r.o., Limbová 
6051/3, 917 02 Trnava, IČO: 44 867 379, v mesiacoch júl a august 2017, v rozsahu podľa 
prílohy 1 uznesenia, podľa dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní, 
v predpokladanom náklade: 
124 095,00 eura  (bez DPH platnej v čase realizácie a fakturácie prác), 
pričom po zrealizovaní stavebných úprav predloží nájomca nové zameranie nebytových 
priestorov užívaných nájomcom. Výška finančných prostriedkov vynaložených na stavebné 
úpravy bude po realizácii odsúhlasená MZ a zrealizované stavebné úpravy budú prevedené 
do majetku mesta, pričom odsúhlasená výška finančných prostriedkov vynaložených na 
stavebné úpravy bude následne započítavaná s nájomným za užívanie nebytových 
priestorov ročne vo výške 80 % nájomného. V prípade ukončenia nájmu zo strany nájomcu 
pred ukončením započítania nákladov sa nezapočítané náklady nájomcovi nevrátia.  
 
3.  Súhlasí 
s realizáciou projektu „Rozšírenie kapacít materskej školy BESST“ v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného  programu  spoločnosťou  BESST, s. r.o.,  Limbová  6051/3,  917 
02 Trnava, IČO: 44 867 379, a to s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, 
nachádzajúcom sa v areáli objektu na Limbová 3 v Trnave, parcelné číslo 8399/77 - 
zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na liste vlastníctva č. 5000, pre k. ú. Trnava, obec 
Trnava na realizáciu: 
a) technického zhodnotenia objektu Limbová 3 - dvojpodlažnej prístavby do vlastníctva 

Mesta Trnava, spoločnosťou BESST, s. r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, 
IČO: 44 867 379, v rozsahu podľa prílohy 2 uznesenia, podľa dokumentácie odsúhlasenej 
v stavebnom konaní, v predpokladanom náklade: 

    194 970,00 eur (bez DPH platnej v čase realizácie a fakturácie prác), 
pričom po zrealizovaní technického zhodnotenia predloží nájomca do 30 dní od 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia nové zameranie nebytových priestorov a nové 
zameranie pôdorysu objektu. Výška finančných prostriedkov vynaložených na technické 
zhodnotenie bude po realizácii odsúhlasená MZ a zrealizované technické zhodnotenie 
bude po kolaudácii prevedené do majetku mesta, pričom odsúhlasená výška finančných 
prostriedkov vynaložených na technické zhodnotenie bude následne započítavaná 
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s nájomným za užívanie nebytových priestorov ročne vo výške 80 % nájomného. 
V prípade ukončenia nájmu zo strany nájomcu pred ukončením započítania nákladov sa 
nezapočítané náklady nájomcovi nevrátia.  

b) rekonštrukcie ihriska v pravom átriu objektu Limbová 3, spoločnosťou BESST, s. r.o., 
Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, IČO: 44 867 379, v rozsahu podľa prílohy 2 uznesenia, 
podľa dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní, v predpokladanom náklade: 

     160 000,00 eur (bez DPH platnej v čase realizácie a fakturácie prác), 
Výška finančných prostriedkov vynaložených na rekonštrukciu ihriska bude po realizácii 
odsúhlasená MZ a zrealizovaná rekonštrukcia ihriska bude po kolaudácii prevedená do 
majetku mesta, pričom odsúhlasená výška finančných prostriedkov vynaložených na 
rekonštrukciu ihriska bude následne započítavaná s nájomným za  užívanie nebytových 
priestorov ročne vo výške 80 % nájomného. V prípade ukončenia nájmu zo strany 
nájomcu pred ukončením započítania nákladov sa nezapočítané náklady nájomcovi 
nevrátia.  
 

4. Schvaľuje 
zmenu Zmluvy o nájme a zmluvy o výpožičke zo dňa 7. 8. 2009 v platnom znení, v časti 
ustanovení o výpovedi z nájmu tak, že výpoveď bez udania dôvodu nemôže byť uplatnená 
počas doby realizácie a udržateľnosti projektu „Rozšírenie kapacít materskej školy BESST“ 
t.j. minimálne do 31.12.2023. 
 
5. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. v spolupráci s Mestom Trnava 
a) uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a k zmluve o výpožičke v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia, 
Termín: do 31.08.2017 
 
b) po zrealizovaní a vydokladovaní nákladov na stavebné práce predložiť materiál do MZ na 
odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov, 
Termín: do 60 dní po posúdení opodstatnenosti nákladov odbornou komisiou 
 
c) po predložení nového zamerania priestorov užívaných nájomcom pripraviť prepočet 
nájomného podľa skutkového stavu. 
Termín: do 60 dní po predložení zamerania 
 

Príloha č. 1 uznesenia 

 

  

Rekonštrukcia jestvujúcich priestorov 2017 

A) Stavebné práce na 1 NP 

činnosť jednotka 

počet 

jednotiek  rozpočet  

výmena podlahovej krytiny (PVC) m
2
 100        2 200,00 €  

oprava popraskaných stien a maľovanie m
2
 710        2 130,00 €  

výmena dverí kus 6           600,00 €  

montáž nových stropných svietidiel + svietidlá kus 30        1 150,00 €  

maľovanie okenných rámov,  kus 24           720,00 €  

výmena parapetných dosiek bm 30           300,00 €  

interiérové žalúzie m
2
 60        1 800,00 €  

osadenie umývadla + batéria kus 4           210,00 €  

náter na radiátor kus 8           260,00 €  

zavedenie alarmu, rozhlasu a internetu bm 50        2 300,00 €  

SPOLU 

                                                        11 

670,00 €  
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    B) Rekonštrukcia chodby a dispozičná úprava tried na 2NP 

činnosť jednotka 

počet 

jednotiek  rozpočet  

búranie deliacich priečok m
2
 150           850,00 €  

stavba deliacich priečok m
2
 130        3 900,00 €  

omietky priečok m
2
 260        2 900,00 €  

výmena okien m
2
 110     20 350,00 €  

výmena podlahovej krytiny (PVC) m
2
 600     13 200,00 €  

oprava popraskaných stien a maľovanie m
2
 1450        4 550,00 €  

zavedenie vodovodného potrubia a odpadovej kanalizácie             2 300,00 €  

osadenie umývadla + batéria kus 8           450,00 €  

demontáž súčasnej elektroinštalácie a internetu a zavedenie nových rozvodov bm 150        6 500,00 €  

montáž nových stropných svietidiel + svietidlá kus 42        1 600,00 €  

ventilácia                600,00 €  

odvoz odpadu m
3
 50        1 200,00 €  

odstránenie dverí a zamurovanie vzniknutých otvorov kus 10           750,00 €  

osadenie sklenených výplní a dverí do stien m
2
 50     13 600,00 €  

posuvne dvere m
2
 8        2 000,00 €  

vonkajšie žalúzie m
2
 45        6 750,00 €  

rekonštrukcia schodov a zábradlia z  1NP až na 3NP kus 2        6 000,00 €  

SPOLU 

                                                     87 500,00 

€  

    C) Rekonštrukcia toaliet na 2NP 

činnosť jednotka 

počet 

jednotiek  rozpočet  

výmena dlažby  m
2
 30       1 300,00 €  

výmen obkladov m
2
 140       5 600,00 €  

osadenie nových WC mís, umývadiel, pisoárov a deliacich kabín kus 22       2 100,00 €  

výmena elektroinštalácií a svietidlá bm 30           800,00 €  

SPOLU                                                       9 800,00 €  

    D) Stavebné práce na 3NP 

činnosť jednotka 

počet 

jednotiek  rozpočet  

výmena okien m
2
 45        8 325,00 €  

vytvorenie otvoru a osadenie nových dverí a zárubní m
2
 2,5           300,00 €  

zavedenie rozhlasu m 30           500,00 €  

SPOLU                                                      9 125,00 €  

    SPOLU Náklady       118 095,00 €  

ďalšie neočakávane náklady            6 000,00 €  

predpokladané náklady CELKOM                                      124 095,00 €  

 

Príloha č. 2 uznesenia 

     
Dostavba a Detské ihrisko 

    

      Orientačný rozpočet: Dostavba a súvisiace úpravy 
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existujúcich priestorov 
    Búranie muriva s odvozom 5 572 € 

    Základy 4 224 € 

    Fasáda - zateplenie 4 085 € 

    Strešné vrstvy 18 522 € 

    Podlaha - podkl. vrstvy 7 280 € 

    Linoleum 8 261 € 

    Statika - betóny 13 190 € 

    Debnenie + oddebnenie 7 036 € 

    Podstojkovanie pod strop 4 320 € 

    Výstuž 9 600 € 

    Nosné murivo 5 918 € 

    Priečky 2 600 € 

    Vnútorná omietka + maľba 13 329 € 

    Obklady stien 165 € 

    Plastové okná - trojsklo 26 428 € 

    Protipožiarne dvere 2 700 € 

    Protipožiarne sklo 39 240 € 

    Zdravotechnické inštalácie 8 000 € 

    Vykurovanie 5 500 € 

    Elektroinštalácie 9 000 € 

    predpokladané náklady SPOLU 194 970 € 

    

      Orientačný rozpočet: Rekonštrukcia Detského ihriska 
    Povrchy 72 000 € 

    Výsadba 3 000 € 

    Altánok s vybavením, pódiá, schody 55 000 € 

    Herné prvky 30 000 € 

    predpokladané náklady SPOLU 160 000 € 

    

      predpokladané náklady CELKOM 354 970 € 
    

      Stavebné práce: 

     
      odstránenie obvodového nenosného plášťa v mieste dostavby 

    vybudovanie nového objektu dostavby 

     stavebné úpravy v existujúcej stavbe (súvisiace s dostavbou) - osadenie protipožiarnych dverí, vytvorenie 

 nových východov do exteriéru, zväčšenie jedálne, vytvorenie miestnosti pre upratovačku 

  výmena povrchu na ihrisku 

     výsadby stromov 

     osadenie  altánku, pódia a schodísk 

     osadenie herných prvkov 

      
683 

uznesenie 
 

K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov 
v lokalite Ulice Mikovíniho v Trnave 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
a) 
kúpu pozemkov v k. ú. Trnava:  parcely reg. „E“ č. 1125/1, orná pôda s výmerou 27 m², 
zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 6145,  časti z parcely reg. „E“ č. 
1125/2, zapísanej na liste vlastníctva č. 6145, ktorá je oddelená geometrickým plánom 
č. 37/2015 pre „Chodník a cyklochodník Zelenečská – Hraničná popri Trnávke“ ako parc. 
reg. „C“ č. 9085/60, vodné plochy s výmerou 22 m²,  do majetku mesta Trnava za kúpnu 
cenu 8,18  eura/m²  od spoluvlastníkov: 
Mxxxxxxxx Txxx, narod. xxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxx,  v podiele 1/2  spolu za 
200,41 eura; 
Rozálie Hxxxxxxxx, rod. Šxxxxxxxx, narod. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx,  v podiele 1/8 spolu 
za 50,10 eura; 
Exxxxx Bxxxxxxxx, rod. Šxxxxxxxx, narod. xxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxx,  v podiele 1/8  
spolu za 50,10 eura; 
Mxxxx Šxxxxx, narod. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx,  v podiele 1/8  spolu za 50,10 eura; 
Fxxxxxxxx Šxxxxxxxx, narod. xxxxxxxx, bytom Zeleneč, xxxxxxxx,  v podiele 1/8  spolu za 
50,10 eura; 
b) 
kúpu pozemku parc. reg. „E“ č. 1125/3, orná pôda s výmerou 125 m², zapísaného v katastri 
nehnuteľností v k. ú. Trnava na liste vlastníctva č. 6145,  do majetku mesta Trnava 
pre „Rekonštrukciu mosta a časti miestnej komunikácie Ul. Mikovíniho“ za kúpnu cenu 
40,00 eur/m²  od spoluvlastníkov: 
Mxxxxxxxxxxxx Txxxx, narod. xxxxxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxxxx,  v podiele 1/2  za 
2 500,00 eur; 
Rxxxxxxxxxxxx Hxxxxxxxxxxxx, rod. Šxxxxxxxxxxxx, narod. xxxxxxxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxxxxx,  v podiele 1/8  za 625,00 eur; 
Exxxxxx Bxxxxxxxxxxxx, rod. Šxxxxxxxxxxxx, narod. xxxxxxxxxxxx, bytom Trnava, 
xxxxxxxxxxxx,  v podiele 1/8  za 625,00 eur; 
Mxxxxxx Šxxxxxxxx, narod. 16. 5. 1973, bytom xxxxxxxxxxxx,  v podiele 1/8  za 625,00 eur; 
Fxxxxxxxxx Šxxxxxxx, narod. xxxxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxx,  v podiele 1/8  za 
625,00 eur; 
c) 
kúpu spoluvlastníckeho podielu 1800/4060 na pozemku parc. reg. „E“ č. 1126, orná pôda 
s výmerou 1 508 m², ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava na liste 
vlastníctva č. 6146, do majetku mesta Trnava za kúpnu cenu 40,00 eur/m² 
od spoluvlastníkov: 
Mxxxxxxxxxxxx Txxxxxxxxx, narod. xxxxxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxxxx,  v podiele 
900/4060  za 13 371,43 eura; 
Rxxxxxxxxxxxx Hxxxxxxxxxxxx, rod. Šxxxxxxxxxxxx, narod. xxxxxxxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxxxxx,  v podiele 225/4060  za 3 342,86 eura; 
Exxxxxxx  Bxxxxxxxxxxxx, rod. Šxxxxxxxxxxxx, narod. xxxxxxxxxxxx, bytom Trnava, 
xxxxxxxxxxxx,  v podiele 225/4060  za 3 342,86 eura; 
Mxxxxxx Šxxxxxxx, narod. xxxxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxx,  v podiele 225/4060  za 
3 342,86 eura; 
Fxxxxxxxxxxxx Šxxxxxxxx, narod. xxxxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxx,  v podiele 225/4060  
za 3 342,86 eura; 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
Termín: do 31.07.2017 
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b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do  30.09.2017 
 
 

684 
uznesenie 

 
K návrhu na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva vykonávať 

akty uzavretia manželstva pred orgánom štátu vo volebnom období  2014 - 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Poveruje 
poslanca  mestského zastupiteľstva vykonávať akty uzavretia manželstva vo volebnom  
období 2014 – 2018 : 
Mgr. Tibor Pekarčík 
s účinnosťou od 27.6.2017 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
doručiť výpis z uznesenia č. 684 poverenému poslancovi MZ. 
Termín: do 15.07.2017 
 
 

685 
uznesenie 

 
K výmene zástupcov mesta v kontrolných orgánoch záujmových  

združení právnických osôb založených mestom 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu zástupcu Mesta Trnava v kontrolnom orgáne – dozornej rade záujmového združenia 
právnických osôb Automobilový klaster Slovensko, Hlavná 5, Trnava, IČO: 37 840 312 tak, 
že zástupcu mesta: 

Ing. Máriu Burzovú, nar. 8.6.1951, bytom Trnava, Ulica Vajanského 31 
nahradí vo funkcii zástupcu mesta v kontrolnom orgáne – dozornej rade zástupca mesta: 

Ing. Zuzana Bigasová, nar. 10.7.1979, bytom Trnava, Poštová ulica 22 
 
2. Poveruje 
primátora mesta zabezpečiť zmeny na zasadnutí valného zhromaždenia záujmového 
združenia právnických osôb Automobilový klaster Slovensko 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva záujmovému združeniu právnických osôb 
Automobilový klaster Slovensko 
Termín: 15.07.2017 

 
686 

uznesenie 
 

K výmene zástupcov mesta v kontrolných orgánoch záujmových  
združení právnických osôb založených mestom 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu zástupcu Mesta Trnava v kontrolnom orgáne – dozornej rade záujmového združenia 
právnických osôb Slovenský dom Centrope, Sabinovská 16, Bratislava, IČO: 42 168 937 tak, 
že zástupcu mesta: 

Ing. Máriu Burzovú, nar. 8.6.1951, bytom Trnava, Ulica Vajanského 31 
nahradí vo funkcii zástupcu mesta v kontrolnom orgáne – dozornej rade zástupca mesta: 

Ing. Zuzana Bigasová, nar. 10.7.1979, bytom Trnava, Poštová ulica 22 
 
2. Poveruje 
primátora mesta zabezpečiť zmeny na zasadnutí valného zhromaždenia záujmového 
združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva záujmovému združeniu právnických osôb 
Slovenský dom Centrope 
Termín: 15.07.2017 
 

 
687 

uznesenie 
 

K výmene zástupcov mesta v kontrolných orgánoch záujmových  
združení právnických osôb založených mestom 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu zástupcu Mesta Trnava v kontrolnom orgáne – dozornej rade záujmového združenia 
právnických osôb Energetický klaster - západné Slovensko, Starohájska 10, Trnava, IČO: 37 
840 436 tak, že zástupcu mesta: 

Ing. Petra Nováka, nar. 19.2.1984, bytom Dolná Krupá 626/16 
nahradí vo funkcii zástupcu mesta v kontrolnom orgáne – dozornej rade zástupca mesta: 
       Ing. Matúš Škvarka, MBA, nar. 26.4.1969, bytom Bratislava, Vlčkova 20 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva záujmovému združeniu právnických osôb 
Energetický klaster - západné Slovensko 
Termín: 15.07.2017 
 

 
 
- 

uznesenie 
 

K návrhu na vytvorenie energetického úsporného mechanizmu 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neprijalo 
uznesenie k vytvoreniu energetického úsporného mechanizmu v zmysle návrhu 
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688 
uznesenie 

 
K Akčnému plánu 

 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava 
 na roky 2017 - 2019 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
Akčný plán Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnavy na roky 
2017 - 2019 spracovaný podľa Metodiky tvorby PHSR obce/obcí/VÚC v súlade so zákonom 
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 378/2016  Z. z.  
 
2. Berie na vedomie  
Vytvorenie a zloženie Riadiaceho a monitorovacieho výboru pre realizáciu PHSR na roky 
2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030.  
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
Zabezpečiť menovacie dekréty pre členov Riadiaceho a monitorovacieho výboru pre 
realizáciu PHSR na roky 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030. 
Termín: do 31.07.2017 
 
 

689 
uznesenie 

 
K Organizačnému zabezpečeniu Vianočných trhov 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) Organizačné zabezpečenie (ďalej len ,,OZ“) Vianočných trhov 2017 (ďalej len ,,VT 2017“) 

v dňoch 01.12.2017 – 23.12.2017, umiestnenie betlehemu na Trojičnom námestí 
v termíne do 07.01.2018 a výstavbu klziska so zázemím a bufetom na ulici Hlavná 
v termíne od 08.11.2017  - 15.01.2018, s prevádzkovaním klziska v dňoch 15.11.2017 – 
07.01.2018. 

b) Minimálne sadzby za prenájom predajného miesta a ostatné platby súvisiace s TOZ  
predajného miesta počas VT 2017. 

c) Rozpočet VT 2017. 
d) Riaditeľa Organizačnej skupiny VT 2017 (ďalej len „OS VT 2017“): vedúci odboru 

dopravy a komunálnych služieb 
 
2. Ukladá 
2.1 Riaditeľovi OS VT 2017 
 
a) Zabezpečiť organizovanie VT 2017 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia 
a príslušných VZN. 
Termín: počas VT 2017 
    
b) Zabezpečiť výber predajcov občerstvenia na VT 2017 prostredníctvom elektronickej 
aukcie. 

 
c) Predložiť správu o priebehu a konečnom zúčtovaní VT 2017 na rokovanie MZ. 
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Termín: najneskôr máj 2018 
 
d) Menovať do OS VT 2017 členov zo zamestnancov Mesta Trnava a z vedenia mesta. 
Termín: júl 2017 
 
 
2.2 Útvar hlavného kontrolóra mesta Trnava 
Vykonať kontrolu zúčtovania VT 2017 
Termín: priebežne, do predloženia správy na MZ, najneskôr máj 2018 
 
2.3 Mestskému úradu 
Pripraviť zmluvu o zriadení, prevádzkovaní a údržbe klziska so zázemím so spoločnosťou 
Mediaflash, s.r.o. a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: najneskôr do 15.10.2017 
 
3.  Poveruje 
Riaditeľa VT 
schválením prípadnej zmeny času predaja počas VT 2017, ustanoveného Organizačným 
zabezpečením VT 2017. 
 
 

 
Príloha č. 1 uznesenia 

 
Minimálne sadzby za prenájom predajného miesta (o rozmeroch  3 m x 2 m) a ostatné platby súvisiace 

s technicko-organizačným zabezpečením predajného miesta počas konania VT 2017 

 
 
Minimálne sadzby za prenájom predajného miesta (podľa typu predávaného sortimentu): 
 
Občerstvenie – jedlá a nápoje na priamu konzumáciu 3 000 eur 
 
Komercia, údeniny, syry, dekorácie 600 eur 
 
Medovina, nápoje, med, včelie produkty 500 eur 
 
Párance, palacinky, langoše, placky, frgále,  podpecníky, trdelníky 800 eur 
 
Remeselné výrobky vlastnej výroby 250 eur 
 
Mak, orechy, paprika, jadierka, blikacie ozdoby, medovníky, cukrovinky, pečené gaštany  250 eur 
 
Výsledná sadzba bude stanovená na základe výsledkov elektronickej aukcie. 
Ostatné platby súvisiace s technicko-organizačným zabezpečením predajného miesta: 
 
Prenájom dreveného stánku                                                                                                                            500 eur  
 
Umiestnenie vlastného predajného stánku                    500 eur 
 
Umiestnenie reklamného alebo propagačného zariadenia 30 eur/m2/deň 
 
Umiestnenie osobného motorového vozidla s nosnosťou do 3,5 t a súčasne max. dĺžky do 4,5 m alebo 
prípojného vozidla na vyhradených parkoviskách 100 eur 
 
Zriaďovací poplatok za elektrickú prípojku pre občerstvenie + nápoje 100 eur 
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Zriaďovací poplatok za elektrickú prípojku pre ostatný sortiment                                                            50 eur  
 
Pri predajcoch občerstvenia a predajcoch langošov, trdelníkov, placiek, podpecníkov, párancov a podobných 
mastných jedál  peňažná záloha na čistotu  200 eur 
 
Ostatné zábery verejného priestranstva mimo lokality konania VT 2017 sú upravené vo VZN o miestnych 
daniach.  
 
 

 
690 

uznesenie 
 

K informatívnej správe o využívaní športových areálov 
vo vlastníctve mesta za rok 2016 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
predloženú informatívnu správu o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 
2016. 
 
 
 

691 
uznesenie 

 
K informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených 

a rozpracovaných od 20.04.2017 do 13.06.2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 20.04.2017 
do 13.06.2017 
 
 
 

692 
uznesenie 

 
K Plánu kontrolnej činnosti  

Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2017 

 
2. Poveruje 
Hlavného kontrolóra mesta  
na vykonanie kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 
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693 
uznesenie 

 
K zmene zriaďovacej listiny 

Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Trnava, Hlavná 17 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Dodatok č. 9 k zriaďovacej listine Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
v predloženom znení, s doplnením nehnuteľného majetku, s ktorým má organizácia právo 
hospodárenia v nasledovnom rozsahu:  
nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000 
 

- pozemky:  
 
parc. č.:   výmera druh pozemku 
8812/6                  128 m2 zastavané plochy a nádvoria 

 
- stavby: 
súp. č.:  na parc. č.: popis stavby 
bez súp. čísla 8812/6  verejné WC – Zelený kríčok 

 
 
 
2. Ukladá  
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
Vydať úplné znenie Zriaďovacej listiny a premietnuť schválené zmeny do ostatných 
dokumentov Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  
Termín: 31.07.2017 

 
 

694 
uznesenie 

 
K spolufinancovaniu projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja  

„Vybudovanie športového centra pre deti a mládež  
v areáli ZŠ s MŠ A. Kubinu“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Neschvaľuje  
a) účasť Mesta Trnava na projekte Slovenského zväzu ľadového hokeja  „Vybudovanie 
športového centra pre deti a mládež v Trnave“  

 
2. Ruší 
a) uznesenie č. 547/2017 k priamemu prenájmu pozemku Slovenskému zväzu ľadového 
hokeja na Ul. Andreja Kubinu v k. ú. Trnava parc. č. 2543 Slovenskému zväzu ľadového 
hokeja za nájomné vo výške 1,- euro/ročne na dobu určitú 40 rokov.  
 
b) uznesenie č. 548/2017 k priamemu prenájmu pozemku Slovenskému zväzu ľadového 
hokeja  na Ul. Vančurova k.ú. Trnava parc. č. 5781/1 a parc. č. 5780 za nájomné vo výške 
1,- euro/ročne na dobu určitú 40 rokov.  
Termín: 27.06.2017 
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3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
Zaslať oznámenie spolu s uznesením MZ Slovenskému zväzu ľadového hokeja o odstúpení 
podanej žiadosti dňa 13.02.2017 o vybudovanie objektu športovej haly v meste Trnava. 
Termín: do 07.07.2017 
 
 

 
695 

uznesenie 
 

K návrhu  
na spolufinancovanie projektu  - vytvorenie energetického akčného plánu 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
a) Účasť mesta Trnava v konzorciu, ktoré predloží žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku za účelom realizácie projektu „INTENSIFY - More carbon 
reduction through intense community engagement“ realizovaného v rámci 3. výzvy 
programu INTERREG Europe, 

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 15%, teda najviac 30 000,- EUR 
z celkových oprávnených nákladov najviac 200 000,- EUR. 

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov mesta. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
v spolupráci s ostatnými členmi konzorcia pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok 
Termín: do 30.06.2017 

 
 

696 
uznesenie 

 
K návrhu na úpravu schválených uznesení  

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  
k termínu konania MZ 27.6.2017 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  

v intervale od 13.4.2017 do 7.6.2017 
 

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

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 623/2017  

Názov uznesenia K schváleniu odpredaja nehnuteľnosti a súťažných podmienok 
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na 
predaj garáže na Ulici Tamaškovičova v Trnave 

Navrhovaná zmena: Navrhovaná zmena: 
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Súpisné číslo 6370 sa mení na súp. č. 5370 a zmena sa týka návrhu 
uznesenia – bod 1. Schvaľuje, bod A, Predmet predaja a v bode 
B, Zásady obsahu kúpnej zmluvy, na ktorých Mesto Trnava 
trvá: I. Predmet zmluvy  - ods. 1) a ods. 2). 

 
a2) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 622/2017  

Názov uznesenia: K zmene nájomcu nebytových priestorov v objekte na ulici V jame č. 

25 -  xxxxxxxxxxxx 

Navrhovaná 
zmena: 

V schvaľovacej časti uznesenia sa dvakrát uvedená pôvodná suma 
v riadku spolu a spolu k úhrade 2 865,52 eura/rok nahrádza sumou 
2 862,52 eura/rok.  

 
a3) 
Uznesenie (orgán): MZ č. 544/2017 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku... na Ul. gen. Goliána 57 - 62 
Navrhovaná zmena: Nahradiť  text v  schvaľovacej časti novým textom:  

V bode 7. celý text nahradiť textom " podielu 6701/618090 
do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 12 podiel ½ 
Pxxxxxxxxxxxxi Bxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx bytom Ul. 
xxxxxxxxxxxx a podiel ½ do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Pxxxxxxxxxxxx Bxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx 

s manželkou Sxxxxxxxxxxxx rod. Hxxxxxxxxxxxx, nar. 

xxxxxxxxxxxx, obaja bytomxxxxxxxxxxxx, spolu za cenu 1,33 

eura,  
15. v bode 15. celý text nahradiť textom: „podielu 6678/618090 do 

podielového spoluvlastníctva vlastníčkam bytu č. 24 každej 

s podielom ½ Nxxxxxxxx Chxxxxxxxxxxxx rod. Chxxxxxxxxxxxx 

nar. xxxxxxxxxxxx bytom xxxxxxxxxxxx, Trnava a Exx 

Chxxxxxxxxxxxx rod. Chxxxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxxxx 

bytom xxxxxxxxxxxx, Trnava, za cenu 1,33 euro,   

 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 373/2012 

Názov uznesenia k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. 
č. 5325/15 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. 
č. 6492 na Okružnej č. 1, 2, 3, 4 v Trnave 

Navrhovaná zmena: V bode 1.12 uznesenia sa výraz „Pezinok, Ul. dona Sandtnera 13“ 
nahrádza výrazom „Bratislava, Poľná 21”. 
V bode 1.21 uznesenia sa za výraz „nar. 9. 1. 1973, bytom Trnava,“ 
vkladá výraz „Okružná 1”. 
Bod 1.41 uznesenia sa nahrádza novým znením: 
“41. podielu 6697/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva 

vlastníkom bytu č. 43 Mxxxxxxxxxxxx Bxxxxxxxxxxxx, nar. 

xxxxxxxxxxxx a manželke Mgr. Mxxxxxxxxxxxx Bxxxxxxxxxxxx 

rod. Kxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, obaja bytom Trnava, 

xxxxxxxxxxxx, za cenu 1,15 eura,”. 

Bod 1.50 uznesenia sa nahrádza novým znením: 
“50. podielu 7048/541742 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 52 

Jxxxxxxxxxxxx Nxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytom 

Trnava, xxxxxxxxxxxx, za cenu 1,21 eura,” 

V bode 1.52 uznesenia sa za výraz „nar. 14.4.1943“ dopĺňa výraz 
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„bytom Trnava, Okružná 3“; výraz „obaja bytom Okružná 3“ sa 
nahrádza výrazom „bytom Pečeňady 85“. 
Bod 1.65 uznesenia sa nahrádza novým znením: 
“65. podielu 6840/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva 

vlastníkom bytu č. 67 JUDr. Ľxxxxxxxxxxxx Wxxxxxxxxxxxx, nar. 

xxxxxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxxxx, a manželke 

Mxxxxxxxxxxxx Wxxxxxxxxxxxx rod. Hxxxxxxxxxxxx, nar. 

xxxxxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxxxx, za cenu 1,17 eura,”. 

V bode 1.78 uznesenia sa výraz „bytom Hlohovec, Michalská 1“ 
nahrádza výrazom „bytom Trnava, Okružná 4”. 
V bode 1.80 uznesenia sa výraz „Nerobeevou“ nahrádza výrazom 
„Nerobeeovou”. 
V bode 1.86 uznesenia sa výraz „8721/541742“ nahrádza výrazom 
„6721/541742”. 
V bode 1.89 uznesenia sa výraz „Vladimíra Clementisa 19“ 
nahrádza výrazom „Trnava, Okružná 1”. 

 
a5) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 196/2011 

Názov uznesenia k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. 
č. 8399/114 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. 
č. 6037 na Jiráskovej 8 - 13 

Navrhovaná zmena: Bod 1.14 uznesenia sa nahrádza novým znením: 
„14. podielu 3401/610216 do podielového spoluvlastníctva 

vlastníkom bytu č. 16 Mxxxxxxxxxxxx Kxxxxxxxxxxxx, nar. 

xxxxxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxxxx, a Mxxxxxxxxxxxx 

Kxxxxxxxxxxxx, rod. Hxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytom 

Trnava, Vlárska 14, každému v podiele ½, za cenu 0,66 eura,“. 
V bode 1.55 uznesenia sa výraz „Bohdanovce nad Trnavou 52“ 
nahrádza výrazom „Trnava, Jiráskova 11”. 
Bod 1.66 uznesenia sa nahrádza novým znením: 
“66. podielu 3458/610216 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 77 

Zxxxxxxxxxxxx Dxxxxxxxxxxxxj rod. Dxxxxxxxxxxxx, nar. 

1xxxxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxx, za cenu 0,67 eura,” 

Bod 1.89 uznesenia sa nahrádza novým znením: 
“89. podielu 5023/610216 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 105 

Axxxxxxxxxxxx Lxxxxxxxxxxxx rod. Nxxxxxxxxxxxx, nar. 

xxxxxxxxxxxx, bytom Sereď, xxxxxxxxxxxx za cenu 0,98 eura,” 

V bode 1.95 uznesenia sa výraz „Viničné, Vinohradská 415“ 
nahrádza výrazom „Viničné, Vinohradnícka 415/8”. 
V bode 1.99 uznesenia sa výraz „Jiráskova 12“ nahrádza výrazom 
„Trnava, gen. Goliana 38”. 
Bode 1 uznesenia sa dopĺňajú body 106, 107 a 108 nasledovne: 
„106. podielu 6760/610216 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 27 

Rxxxxxxxxxxxx Mxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytom 

Trnava, xxxxxxxxxxxx, za cenu 1,32 eura, 

107. podielu 6706/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva  

vlastníkom bytu č. 41 Jxxxxxxxxxxxx Šxxxxxxxxxxxx, nar. 

xxxxxxxxxxxx a manželke Dxxxxxxxxxxxx Šxxxxxxxxxxxx rod. 

Oxxxxxxxxxxxx, obaja bytom Trnava, xxxxxxxxxxxx, za cenu 1,31 

eura, 
108. podielu 6655/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva 
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vlastníkom bytu č. 1 Jxxxxxxxxxxxx Bxxxxxxxxxxxx, nar. 

xxxxxxxxxxxx, a manželke Oxxxx Bxxxxxxxxxxxx rod. 

Hxxxxxxxxxxxx, obaja bytom Trnava, xxxxxxxxxxxx, za cenu 1,31 

eura,“. 
 
a6) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 596/2017 

Názov uznesenia k majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry 
vybudovanej v rámci stavby „Obchodné centrum Trnava“ 
(ISTROFINAL, a.s. Žilina) 

Navrhovaná zmena: V bode 1 uznesenia sa za výraz „po vybudovaní inžinierskych sietí a 
šácht podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia“ dopĺňa výraz „s 
výnimkou zriadenia vecného bremena k elektroenergetickému 
zariadeniu 1kV káblový rozvod elektrickej energie“  
Text v bode 2 uznesenia sa označuje ako písm. a). 
V bode 2 sa dopĺňa nové písm. b), ktoré znie: 
„b) zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného 
bremena na pozemkoch v k. ú. Trnava, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 5000 ako parc. registra „C“ č. 8980/2 a parc. registra 
„C“ č. 8980/8, pred vybudovaním stavby elektroenergetického 
zariadenia, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. 
s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, spočívajúceho 
v povinnosti každodobého vlastníka strpieť na uvedených 
pozemkoch zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia - 1 
kV káblový rozvod elektrickej energie v rámci stavby „Obchodné 
centrum Trnava – 22 kV VN prípojka, Trafostanica EH1, 1 kV 
rozvod“ v rozsahu podľa geometrického plánu ako koridor vecného 
bremena, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 
uvedeného elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie, 
v rozsahu podľa geometrického plánu ako koridor vecného 
bremena, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a 
nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami 
oprávneným z vecného bremena a ním povereným osobám za 
účelom výkonu povolenej činnosti a činností vyššie uvedených, v 
rozsahu celých dotknutých nehnuteľností, za odplatu vo výške 
507,00 eur, ktorú uhradí investor – spoločnosť ISTROFINAL, a.s., 
Mydlárska 8718/7A, Žilina, IČO: 36 396 761, pričom správny 
poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra 
nehnuteľností uhradí investor.“ 
V bode 3 sa dopĺňa nové písm. d), ktoré znie: 
„d) pripraviť zmluvu o zriadení vecných bremien v zmysle bodu 2, 
písm. b) tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 30 dní od doručenia geometrického plánu investorom“ 

a7) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 587/2009 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. 
č. 5671/116 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. 
č. 5972 na Ulici Hlbokej 9, 10, 11 v Trnave 
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Navrhovaná zmena: Bod 1.2 uznesenia sa nahrádza novým znením: 
„2. podielu 8642/475487 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom 

bytu č. 2 Mgr. Ixxxxxxxxxxxx Nxxxxxxxxxxxx, rod. 

Šxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx a Ing. Txxxxxxxxxxxx 

Šxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, obaja bytom xxxxxxxxxxxx, 

Trnava, každý s podielom ½, spolu za cenu 1,37 eura,“ 
V bode 1.3 uznesenia sa za text „s manželkou“ dopĺňa text „Ing.“ 

 
a8) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 761/2014 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie rozvodov NN 
a zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena 
pre stavbu IBV Kamenný mlyn – II. a III. etapa 

Navrhovaná zmena: Vo schvaľovacej časti uznesenia v bode 2 sa nahrádza pôvodný 
text „v prospech budúcich vlastníkov v zmysle platnej legislatívy“ 
novým textom: „v prospech spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6, 916 47 Bratislava, IČO: 36361518“. 
Vo schvaľovacej časti uznesenia v bode 2 sa nahrádza pôvodný 
text „umiestnenie inžinierskych sietí a s tým súvisiacich 
užívateľských práv“ novým textom: 
„a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
(elektrického vedenia nízkeho napätia) v rozsahu podľa 
geometrického plánu, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 
elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými 
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami, oprávnenými 
za účelom výkonu povolenej činnosti a uvedených činností, 
v rozsahu celých zaťažených nehnuteľností“. 

 
a9) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 516/2013 v znení uzn. č. 693/2013,  č. 403/2016, č. 649/2017  

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry IBV 
Kamenný mlyn (MEFAL INVEST s.r.o. a Kamenáč, s. r. o.) 

Navrhovaná zmena: a) Vo schvaľovacej časti uznesenia v bode a2) sa text 
upravuje nasledovne: 
za text: 
„10133/98“ 
sa dopĺňa text: 
„10138/378 a 10138/379“ 
a 
text: 
„10138/277,10138/278,10138/282,10138/375,10138/378, 
10138/379, 10138/397, 10138/461, 10138/440, 10138/459, 
10138/455, 10138/453, 10138/443, 10138/445, 10138/446, 
10142/47, 10138/439, 10138/460, 10142/32, 10142/15, 
10142/34,10142/35, 10142/52, 10142/51, 10138/474, 10142/56, 
10138/473, 10138/280, 10138/464,10138/377, 10142/13, 10142/14 
a 10142/42“ 
sa nahrádza textom: 
„10133/9,10138/277, 10138/282, 10138/280, 10138/474, 
10142/56, 
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10142/32,10138/449,10142/15,10142/13,10142/14,10142/39 
a 10142/42“ 
a opraví sa text: 
t.j. spolu 39,- eur“ 
na text: 
„t.j. spolu 21,-eur“ 
b) v celej schvaľovacej časti uznesenia sa text „Kamenáč, s.r.o., 
IČO: 47238631, so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava“ nahrádza 
textom „Kamenáč, s.r.o., IČO: 47238631, so sídlom Holubyho 71, 
902 01 Pezinok“ 

 
a10) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 674/2013 v znení uzn. č. 182/2015, č. 649/2017     

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry IBV 
Kamenný mlyn III. etapa (Kamenáč, s. r. o.) 
 

Navrhovaná 
zmena: 

a) vo schvaľovacej časti uznesenia v bode a2) sa text upravuje 
nasledovne: 
celý text: 
„10138/377, 10138/550, 10138/545, 10138/551, 10138/280, 
10138/501, 10138/256, 10138/530, 10138/529, 10142/35, 
10142/36, 10142/37, 10142/50, 10142/55 a 10138/274 podľa GP 
15/2014 a 19/2013, zapísané v liste vlastníctva č. 9954 spoločnosti 
Kamenáč, s. r. o., IČO: 47 238 631, so sídlom  Paulínska 24, 917 
01 Trnava ako pôvodné parcely č. 10138/256, 10138/273, 
10138/274, 10138/275, 10138/280, 10138/309, 10138/318, 
10138/376, 10138/377, 10138/432, 10138/463, 10142/1, 10142/34, 
10142/35, 10142/36 a 10142/37, 10142/10 a 10138/272“ 
 sa nahrádza textom: 
„10133/545,10138/550,10138/551,10138/501,10138/256,10138/53
0,10138/529,10142/35,10142/36,10142/37,10142/50,10142/55, 
10138/274,10142/10,10138/272 a 10142/61, zapísané v liste 
vlastníctva č. 9954 vo vlastníctve spoločnosti Kamenáč, s. r. o., 
IČO: 47238631, so sídlom  Holubyho 71, 902 01 Pezinok“                                                                 
a opraví sa text: 
t.j. spolu 17,- eur“ 
na text: 
„t.j. spolu 16,- eur“ 
b) v celej schvaľovacej časti uznesenia sa text „Kamenáč, s.r.o., 
IČO: 47238631, so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava“ nahrádza 
textom „Kamenáč, s.r.o., IČO: 47238631, so sídlom Holubyho 71, 
902 01 Pezinok“ 

 
2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 257/2015    do 31.12.2017 
b2) č. 544/2017       do 31.10.2017 
b3) č. 545/2017       do 31.10.2017 
b4) č. 631/2017    do 31.08.2017 
b5) č. 367/2016       do 31.12.2017 
b6) č. 420/2016       do 30.09.2017 
b7) č. 510/2017    do 30.09.2017 
b8) č. 546/2017       do 30.09.2017 
b9) č. 553/2017       do 30.09.2017 
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b10) č. 628/2017    do 30.09.2017 
 
3. Ruší  
uznesenia MZ: 
c1) č. 182/2007 
c2) č. 220/2007 
 
4. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 13.4.2017 do 7.6.2017 
 
 
 

697 
uznesenie 

 
K návrhu Juraja Fuzáka, 

 poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
na prerokovanie materiálu  

„Prevádzka ľadovej plochy v objekte Mestský zimný štadión v Trnave“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Žiadosť HK GLADIATORS Trnava na zabezpečenie prevádzky ľadovej plochy Mestského 
zimného štadióna v Trnave na účel uskutočnenia sústredenia s medzinárodnou trénerskou 
účasťou a hráčmi zo zahraničia, v termíne od 10.7.2017 s predpokladaným zvýšením 
nákladov na prevádzku vo výške 20 404,- eur a predpokladaným zvýšením finančného 
príspevku na prevádzku Mestského zimného štadióna v Trnave vo výške 16 729,-  eur. 

 
2. Ukladá  
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
a) Prostredníctvom nájomcu – EKO REKREA Trnava zabezpečiť prevádzku ľadovej plochy  
v súlade s bodom 1/ tohto uznesenia. 
Termín: 30.06.2017 
 
b) Premietnuť predpokladané zvýšenie finančného príspevku na prevádzku Mestského 
zimného štadión do rozpočtu organizácie, v súlade s bodom 1/ tohto uznesenia 
Termín:  31.07.2017 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                  JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
                                                                                                            primátor mesta 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Ivana Mudriková, PhD. 
                                    prednostka MsÚ  
 
V Trnave 28.06.2017 


