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(951 – 1013) 

 

U Z N E S E N I A 
 

z 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 
2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 28. júna 2022 v konferenčnej miestnosti trnavskej 
radnice 

 
 

951 
uznesenie  

 
k schváleniu  zverejneného návrhu programu  

21. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 28.6.2022 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
návrh programu 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 28.6.2022, 
ktorý bol zverejnený v súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                 
v znení neskorších predpisov, bez úprav 
 
 

952 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 590,  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel              
na území mesta Trnava v znení  

VZN č. 571, VZN č. 575 a VZN č. 581 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 590, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575 a VZN č. 581 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta 
Termín: do 15 dní  
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953 
uznesenie  

 
k 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 

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

a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 3. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy 
na rok 2022 

 
2. Schvaľuje 

a) 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022 
 

b) zmeny použitia a použitie rezervného fondu vo výške 3 888 878 eur na financovanie 
kapitálových výdavkov nasledovne: 
                      v eurách 

dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná 150 000 

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

dokumentácia 27 400 

rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov 

Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia 6 135 

preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici 234 000 

miestna komunikácia a inžinierske siete IBV Kočišské - projektová 

dokumentácia 90 000 

miestna komunikácia Pri kalvárii 30 000 

rekonštrukcia uličného priestoru Jerichova - Invalidská ulica 65 280 

úprava okružných križovatiek pri City parku 50 000 

chodník Seredská ulica č. 158-176 - realizácia 59 568 

vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká - realizácia 439 350 

parkovací dom Na hlinách - projektová dokumentácia 100 000 

Južný obchvat - úprava dokumentácie pre územné rozhodnutie 145 000 

Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova 403 297 

Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská 648 390 

Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite 

Kamenný mlyn 1 195 000 

humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia 195 800 

bytový dom na Tamaškovičovej ulici 83 040 

Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú 

ulicu - DVOR 1 166 897 

Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú 

ulicu - DVOR 2 200 000 

Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú 

ulicu - DVOR 3 135 000 

Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú 

ulicu - DVOR 4 250 000 

obytná zóna Medziháj 90 000 

Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave 379 323 

Obnova námestia SNP 29 000 
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polopodzemné kontajnery 950 000 

rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu 26 000 

Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava 135 837 

iluminácia sakrálnych a historických pamiatok v centrálnej mestskej zóne - 

projektová dokumentácia + realizácia 15 000 

MŠ Spojná v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov 0 
                      v eurách 

ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského areálu 366 498 

futbalové ihrisko s umelou trávou - rekonštrukcia areálu AŠK Slávia 275 000 

likvidácia sute a terénne úpravy (zatrávnenie) - rekonštrukcia areálu AŠK 

Slávia 90 000 

projekty športovej infraštruktúry na území mesta Trnava 30 000 

Pumptrack - Ludvika van Beethovena 254 500 

Radnica - modernizácia vykurovacieho systému - východné krídlo 100 000 

kamerový systém 73 000 

rekonštrukcia priestorov pre klientské centrum MsP 220 000 
 

c) 3. aktualizáciu rozpočtu príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava 
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava 
- Mestských služieb mesta Trnava 

 
d) aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2023 na pokračovanie investičných akcií 

financovaných zo schváleného prebytku rozpočtu: 
v programe 1 Doprava: 

• preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici - projektová 
dokumentácia vo výške 14 000 eur, 

• cyklotrasa na Bulharskej ulici - projektová dokumentácia vo výške 39 720 eur, 

• parkovací dom Na hlinách - projektová dokumentácia vo výške 200 000 eur, 
v programe 2 Životné prostredie: 

• revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave 
- projektová dokumentácia vo výške 86 400 eur, 

v programe 10 Mládež a šport: 

• Pumptrack - Ludvika van Beethovena vo výške 200 000 eur 

 
 
 

954 
uznesenie  

 
k odpusteniu pohľadávky – DUO CREATIVE, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neschvaľuje 
odpustenie pohľadávky Mesta Trnava voči spoločnosti DUO CREATIVE, s.r.o., Podzámska 
2940/20, Hlohovec, IČO: 44 131 330, v celkovej výške 803,50 eura, vzniknutej titulom 
neuhradenia náhrady trov konania podľa platobného rozkazu Okresného súdu Trnava sp. zn. 
28Cb/122/2018-56 zo dňa 26. 9. 2018, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 
3.11.2018 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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Odboru právnemu 
a) zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva spoločnosti DUO CREATIVE, s.r.o. 
Termín: do 15. 7. 2022 
 
b) pokračovať vo vymáhaní pohľadávky voči spoločnosti DUO CREATIVE, s.r.o. 
Termín: po doručení výpisu uznesenia mestského zastupiteľstva spoločnosti DUO CREATIVE, 
s.r.o. 
 

955 
uznesenie  

 
k návrhu na schválenie navýšenia dotácie z rozpočtu mesta Trnava  

na rok 2022  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
navýšenie finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mesta Trnava pre žiadateľa Klub 
sálového futbalu Športový klub Prednádražie Trnava o 6000,- eur na projekt Prengo Cup 
2022 - 10. ročník najväčšieho amatérskeho turnaja v malom futbale na Slovensku.   
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dodatok k zmluve o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 540, ktorým sa 
určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava na podpis primátorovi mesta 
Trnava. 
Termín: priebežne 
 

956 
uznesenie  

 
k návrhu na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2022  

z rozpočtu mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
poskytnutie finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mesta Trnava pre žiadateľa vo výške: 
na základe uvoľnenia finančných prostriedkov v 3. aktualizácii rozpočtu mesta. 
 
 

č. Žiadateľ Názov projektu 
výška 

dotácie  
v eur 

1 Miešaný spevácky zbor /Z/nova 
Účasť zboru Cantica /Z/ nova na svetovej 
súťaži Llangollen International Musical 
Eisteddfod 2022, Wales 

5 000 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 540, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava na podpis primátorovi mesta Trnava. 
Termín: priebežne 
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957 
uznesenie  

 
k dodatočnému navýšenie odsúhlasených nákladov a odsúhlasenie skutočnej výšky 

vynaložených nákladov na stavebné úpravy  nebytových priestorov 
v objekte na  Ulici Limbová 3 

BESST, s.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1.   Súhlasí  
s navýšením odsúhlasených nákladov na realizáciu stavebných úprav 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,  
z pôvodnej  výšky 64 500 eur (bez DPH v čase realizácie a fakturácie prác) na  
výšku  72 888,77 eur (bez DPH v čase realizácie a fakturácie prác) 
 
2.   Schvaľuje 
započítanie preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte 
na ulici Limbová 3 v Trnave nájomcovi - spoločnosti BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 
Trnava  IČO: 44 867 379 vo výške: 
 

72 888,77 eur (bez DPH platnej v čase realizácie a fakturácie prác). 
 
3. Ukladá   
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o.    
a) uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a k zmluve o výpožičke v zmysle schvaľovacej 

časti uznesenia. 
Termín: do 31.07.2022. 
 

b) započítať preinvestované náklady vynaložené na stavebné úpravy  nebytových 
priestorov vo výške 72 888,77 eur (bez DPH platnej v čase realizácie a fakturácie prác) s 
nájomným za prenájom nebytových priestorov vo výške 80% ročného nájmu s tým, že 
v prípade ukončenia nájmu zo strany nájomcu pred ukončením započítania nákladov sa 
nezapočítané náklady nájomcovi nevrátia. 
Termín: do započítania preinvestovaných nákladov. 
 

 
958 

uznesenie  
 

k zmene výmery výpožičky nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10 
Základná umelecká škola  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
vypožičiavateľovi Základná umelecká škola, Mozartova 10, 917 08 Trnava, IČO: 37 836 528, 
zmenu výmery vypožičaných nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 5687 na ulici 
Mozartova 10 v Trnave, na 1. a 2. poschodí budovy bývalej základnej školy spočívajúcu 
v znížení  výmery z pôvodných 2 012,60 m2 na výmeru  1 473,178 m2 a následnom zvýšení z 
1 473,178 m2 na konečnú výmeru  1 966,178 m2a to:  
a) zníženie výmery výpožičky o priestory: 
1. poschodie, miestnosti č.54-60, 75-78 /učebne, kabinety/   445,95 m2 

spoločné priestory                                93,48 m2 
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Spolu                                          539,43 m2 

 
b) zvýšenie výmery výpožičky o priestory: 
2. poschodie, miestnosti č.97-104 /učebne, kabinety/   340,80 m2 

spoločné priestory                   152,20 m2 

Spolu                                493,00 m2 

 

na dobu neurčitú od 01.08.2022  s výpovednými lehotami: 
1 mesiac - ak vypožičiavateľ mešká viac ako jeden mesiac s platením úhrad za služby  
                  spojené s užívaním nebytových priestorov, 
                - ak vypožičiavateľ vykoná stavebné úpravy bez súhlasu požičiavateľa, 
                - ak vypožičiavateľ využíva nebytový priestor v rozpore s účelom výpožičky, 
3 mesiace  - v prípade ak bude mesto realizovať v objekte nejakú investíciu,  
                  - bez udania dôvodu zo strany vypožičiavateľa alebo požičiavateľa, 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe. 
 
2.   Ukladá 
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o.  
uzatvoriť dodatok k zmluve o výpožičke nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia.  
Termín: do 31.07.2022 
 

959 
uznesenie  

 
k zmene výmery prenájmu nebytových priestorov, doby nájmu nebytových priestorov 

a povolenie  stavebných úprav v objekte  
na ulici Mozartova 10 

Základná škola Narnia Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
nájomcovi Základná škola Narnia Trnava, Mozartova 10, 917 08 Trnava, IČO: 53 200 250 
zmenu výmery prenajatých nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 5687 na ulici 
Mozartova 10 v Trnave, na prízemí a 1. poschodí budovy bývalej základnej školy spočívajúcu 
vo zvýšení výmery z pôvodných 1 232,40 m2 na výmeru  1 781,38 m2, a to o:  
priestory špecifikované v zmysle VZN č.514: 
 
miestnosť č.54 - WC muži   10,40 m2 x 14,04 €/m2/rok            146,02 €/rok 

miestnosť č.55 - prev. miestnosť   2,75 m2 x 14,04 €/m2/rok              38,61 €/rok 
miestnosť č.56 - WC ženy  20,00 m2 x 14,04 €/m2/rok            280,80 €/rok 
miestnosť č.57 - kabinet             32,40 m2 x 14,04 €/m2/rok            454,90 €/rok 
miestnosť č.58- trieda   58,00 m2 x 14,04 €/m2/rok             814,32 €/rok 

miestnosť č.59 - trieda   58,00 m2 x 14,04 €/m2/rok             814,32 €/rok 

miestnosť č.60 - trieda   58,00 m2 x 14,04 €/m2/rok             814,32 €/rok  

miestnosť č.75 - trieda   58,00 m2 x 14,04 €/m2/rok             814,32 €/rok  

miestnosť č.76 - trieda   58,00 m2 x 14,04 €/m2/rok             814,32 €/rok  

miestnosť č.77 - trieda   58,00 m2 x 14,04 €/m2/rok             814,32 €/rok  

miestnosť č.78 - kabinet                    32,40 m2 x 14,04 €/m2/rok             454,90 €/rok 
chodba 55-60                                    51,80 m2 x 14,04 €/m2/rok             727,27 €/rok 
chodba 75-78                                    41,68 m2 x 14,04 €/m2/rok             585,19 €/rok 
miestnosť č.10 - WC      7,64 m2 x 14,04 €/m2/rok             107,27 €/rok 

pomerná časť chodby                         1,91 m2   x 14,04 €/m2/rok              26,82 €/rok   
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Spolu                                                548,98 m²                        7 707,68 €/rok 
Zápočet ..........................................................................................  – 6 166,14 €/rok  
Suma k úhrade ................................................................................  1 541,54 €/rok                                                                                       
    
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.08.2022 
s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez uvedenia dôvodu zo strany nájomcu aj prenajímateľa, 
avšak vždy k 31.7. kalendárneho roka.  
                           
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe. 
 
2.   Schvaľuje 
nájomcovi Základná škola Narnia Trnava, Mozartova 10, 917 08 Trnava, IČO: 53 200 250 
zmenu doby nájmu prenajatých nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 5687 na ulici 
Mozartova 10 v Trnave, na prízemí a 1. poschodí budovy bývalej základnej školy z pôvodnej 
doby určitej na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez uvedenia dôvodu zo 
strany nájomcu aj prenajímateľa, avšak vždy k 31.7. kalendárneho roka.  
 
3. Súhlasí   
s tým, aby nájomca Základná škola Narnia Trnava, Mozartova 10, 917 08 Trnava, IČO: 
53 200 250 zrealizoval stavebné úpravy nebytových priestorov o výmere 548,98 m² 
nachádzajúcich sa v objekte na ulici Mozartova 10 v Trnave pozostávajúce z: 

- výmeny okien vo všetkých triedach 

- výmeny podláh vo všetkých triedach a na chodbách 

- vymaľovanie tried 

- výmeny elektroinštalácie v triedach 

- prerábky WC 

- vytvorenie vstupu do átria z chodby na prízemí (po odsúhlasení príslušnými orgánmi) 

max. do výšky: 63 040, 07- eur s DPH.  
 
Výška  skutočne preinvestovaných finančných prostriedkov vynaložených na úpravy bude po 
realizácii odsúhlasená Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava. Suma odsúhlasená 
Mestským zastupiteľstvom bude následne započítaná s nájomným za prenájom nebytových 
priestorov ročne vo výške 80% nájomného, pričom v prípade ukončenia nájmu zo strany 
nájomcu pred ukončením započítania nákladov sa nezapočítané náklady nájomcovi nevrátia. 
Po započítaní bude investícia zaradená do majetku mesta Trnava.   
  
4. Ukladá 
a) spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o.  
uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia.  
Termín: do 31.07.2022 
 
b) spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.  
po zrealizovaní stavebných úprav a vydokladovaní nákladov na stavebné úpravy nebytových 
priestorov predložiť materiál do MZ na odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov. 
Termín: do 60 dní po posúdení nákladov odbornou komisiou 
 
 

960 
uznesenie  

 
k zmene predmetu nájmu v objekte Priemyselný park Trnava 

 – SECOND LIFE CARE k.s. 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) ukončenie nájmu časti nebytových priestorov vo výmere 51,42 m2 (z toho: 34,90 m2 
administratívne priestory, 1,38 m2 skladovo-logistické priestory a 15,14 m2 spoločné priestory) 
v objekte TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici v Trnave, na pozemku parcely 
registra „C“ č. 6511/227 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 508 m2 v katastrálnom 
území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 13598, 
označených ako stavba so súpisným číslom 8411 nájomcovi SECOND LIFE CARE k.s., so 
sídlom Hlavná 116/114, 919 21 Zeleneč, IČO: 45 623 651, zastúpený Mgr. Monikou 
Slovákovou, komplementárom ku dňu 30.06.2022; 
 
b) ukončenie nájmu časti pozemku vo výmere 37,50 m2 (parkovacie miesta v objekte TTIP 
– Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici v Trnave, na pozemku parcely registra „C“ č. 
6511/30 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 11435 m2 v katastrálnom území Trnava, 
obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 13598 nájomcovi SECOND LIFE 
CARE k.s., so sídlom Hlavná 116/114, 919 21 Zeleneč, IČO: 45 623 651, zastúpený Mgr. 
Monikou Slovákovou, komplementárom ku dňu 30.06.2022; 
 
c) rozšírenie nájmu o časť nebytových priestorov v zmysle Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov zo dňa 17.12.2015 (centrálne číslo zmluvy: 996/2015) vo výmere 38,70 m2 
(administratívne priestory) v objekte TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici v 
Trnave, na pozemku parcely registra „C“ č. 6511/227 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
508 m2 v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 13598, označených ako stavba so súpisným číslom 8411 pre nájomcu SECOND 
LIFE CARE k.s., so sídlom Hlavná 116/114, 919 21 Zeleneč, IČO: 45 623 651, zastúpený Mgr. 
Monikou Slovákovou, komplementárom, za účelom využívania ako administratívny priestor na 
dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od 01.07.2022, 
za cenu 2 861,76 EUR/rok (z toho administratívne priestory vo výmere 38,70 m2 x 64,80 
EUR/m2/rok, b) spoločné priestory vo výmere 16,39 m2 x 21,60 EUR/m2/rok), za nebytové 
priestory, pričom výška nájomného je určená v súlade s VZN č. 514 o určovaní obvyklého 
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava (čl. 9, ods. 2) v 
spojitosti s Príkazom primátora č. 6/2022 k určovaniu výšky nájomného za prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava pre obdobie od 1.7.2022 do 30.6.2023; 
 
d)    rozšírenie nájmu v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.12.2015 
(centrálne číslo zmluvy: 996/2015) o časť pozemku vo výmere 12,5 m2 (parkovacie miesto) v 
objekte TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici v Trnave, na pozemku parcely 
registra „C“ č. 6511/251 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6403 m2 v katastrálnom 
území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 13598 pre 
nájomcu SECOND LIFE CARE k.s., so sídlom Hlavná 116/114, 919 21 Zeleneč, IČO: 45 623 
651, zastúpený Mgr. Monikou Slovákovou, komplementárom, za účelom využívania ako 
parkovacie miesto na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice 
najneskôr od 01.07.2022, za cenu 243,00 EUR (parkovacie miesto vo výmere 12,50 m2 x 
19,44 EUR/m2/rok) pričom výška nájomného je určená v súlade s VZN č. 514 o určovaní 
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava (čl. 9, 
ods. 2) v spojitosti s Príkazom primátora č. 6/2022 k určovaniu výšky nájomného za prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava pre obdobie od 1.7.2022 do 30.6.2023. 

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

 
2. Ukladá 
Správe majetku mesta Trnava, p .o.   
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uzatvoriť dodatok k zmluve (centrálne číslo zmluvy: 996/2015) v znení schvaľovacej časti 
uznesenia. 
Termín: 30.06.2022 
 

961 
uznesenie  

 
k schváleniu nájmu časti nebytových priestorov v objekte Priemyselný park  

– WOFIS, s r. o. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte v Mestský priemyselný a 
technologický park na Priemyselnej ulici v Trnave, v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, 
okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 13598, označenej ako stavba so súpisným 
číslom 8411 – Pavilón sofistikovanej výroby, nachádzajúca sa na pozemku parcely registra 
„C“ č. 6511/227 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 508 m2 nájomcovi WOFIS, s r. o., 
so sídlom Bernolákova 2, 917 01 Trnava, IČO: 31 410 855, zastúpené Ing. Martin Köppl, 
konateľom, za účelom využívania ako kancelárske priestory na dobu neurčitú, s platnosťou 
odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od 01.08.2022 za cenu 1 794,74 EUR/rok 
(1 572,70 EUR/rok za kancelárske priestory, 222,05 EUR/rok za spoločné priestory) za 
nebytové priestory pričom výška nájomného je určená v súlade s VZN č. 514 o určovaní 
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava (čl. 9, 
ods. 2) v spojitosti s Príkazom primátora č. 6/2022 k určovaniu výšky nájomného za prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava pre obdobie od 1.7.2022 do 30.6.2023 s 
výpovednými lehotami:  
1) jeden mesiac ak nájomca: 
a) užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, 
b) vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
c) o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie 
je spojené s nájmom, 
d) prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa, 
e) napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje pokoj alebo poriadok, 
2) tri mesiace bez udania dôvodu zo strany nájomcu alebo prenajímateľa. 
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v zabezpečení efektívnej prevádzky areálu TTIP – 
Trnava Industrial Park, nakoľko v danom čase neprejavil záujem o vybrané priestory iný 
subjekt. 
 
2. Ukladá 
Správe majetku mesta Trnava, p. o.   
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 31.07.2022 
 
 

962 
uznesenie  

 
k zmene predmetu nájmu v objekte Priemyselný park Trnava                                             

– Qintec a. s. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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a) ukončenie nájmu časti nebytových priestorov vo výmere 73,51 m2 (skladovo-logistické 
priestory) v objekte TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici v Trnave, na pozemku 
parcely registra „C“ č. 6511/246 - zastavané plochy a nádvorie s výmerou 776 m2 v 
katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 
13598, označených ako stavba so súpisným číslom 8411 nájomcovi Qintec a.s., so sídlom 
Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava, IČO: 36 738 964, zastúpený Rastislavom Barčákom, 
predsedom predstavenstva ku dňu 30.06.2022. 
 
b) rozšírenie nájmu formou priameho prenájmu v zmysle Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov zo dňa 31.10.2019 (centrálne číslo zmluvy: 2227/2019) o časť nebytových 
priestorov vo výmere 10,13 m2 (skladovo-logistický priestor) v objekte TTIP – Trnava Industrial 
Park na Priemyselnej ulici v Trnave, na pozemku parcely registra „C“ č. 6511/96 – zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou 705 m2 v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres 
Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 13598, označených ako stavba so súpisným číslom 
8411 nájomcovi Qintec a.s., so sídlom Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava, IČO: 36 738 964, 
zastúpený Rastislavom Barčákom, predsedom predstavenstva, za účelom využívania ako 
skladovo-logistický priestor na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej 
zápisnice najneskôr od 01.07.2022, za cenu 643,29 EUR/rok (z toho skladovo-logistické 
priestory vo výmere 10,13 m2 x 54 EUR/m2/rok, spoločné priestory vo výmere 4,46 m2 x 21,60 
EUR/m2/rok), za nebytové priestory, pričom výška nájomného je určená v súlade s VZN č. 514 
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta 
Trnava (čl. 9, ods. 2) v spojitosti s Príkazom primátora č. 6/2022 k určovaniu výšky nájomného 
za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava pre obdobie od 1.7.2022 do 
30.6.2023. 
 
c) rozšírenie nájmu formou priameho prenájmu v zmysle Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov zo dňa 31.10.2019 (centrálne číslo zmluvy: 2227/2019) o časť nebytových 
priestorov vo výmere 50 m2 (parkovacie miesta) v objekte TTIP – Trnava Industrial Park na 
Priemyselnej ulici v Trnave, na pozemku parcely registra „C“ č. 6511/243 – zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 1040 m2 v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 13598 nájomcovi Qintec a.s., so sídlom Priemyselná 5/C, 
917 01 Trnava, IČO: 36 738 964, zastúpený Rastislavom Barčákom, predsedom 
predstavenstva, za účelom využívania ako parkovacie miesta na dobu neurčitú, s platnosťou 
odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od 01.07.2022, za cenu 972,00 EUR 
(parkovacie miesta vo výmere 50 m2 x 19,44 EUR/m2/rok) pričom výška nájomného je určená 
v súlade s VZN č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov 
vo vlastníctve Mesta Trnava (čl. 9, ods. 2) v spojitosti s Príkazom primátora č. 6/2022 k 
určovaniu výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava 
pre obdobie od 1.7.2022 do 30.6.2023. 

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

 
3. Ukladá 
Správe majetku mesta Trnava, p .o.  
uzatvoriť Zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 30.06.2022 
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963 
uznesenie  

 
k zmene vypožičiavateľa nebytových priestorov 

v objekte na ul. Mozartova 10 v Trnave 
Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy 

Centrum bojových športov Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
zmenu vypožičiavateľa nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 5687 na ulici 
Mozartova 10 v Trnave, na prízemí budovy bývalej základnej školy o výmere 727,55 m²,  
z pôvodného vypožičiavateľa: Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy, 
Golianova 39, 917 02 Trnava, IČO: 36 081 167 
na nového vypožičiavateľa: občianske združenie Centrum bojových športov Trnava, 
Botanická 16 917 08 Trnava, IČO: 37 985 922, zastúpeného: Andrejom Mičianikom - 
tajomníkom  
za účelom mimoškolskej výchovy a vzdelávania prostredníctvom športu pre deti a mládež 
 
Špecifikácia priestorov: 
prízemie, miestnosť č. 1 /kabinet/   11,80 m2 

prízemie, miestnosť č. 4 /predsieň WC/    1,56 m2 

prízemie, miestnosť č. 6 /WC/     1,40 m2 

prízemie, miestnosť č. 7 /umyváreň/   14,96 m2 

prízemie, miestnosť č. 8 /šatňa/   11,30 m2 

prízemie, miestnosť č. 15 /náraďovňa/  50,86 m2 

prízemie, miestnosť č. 16 /sklad/   16,74 m2 

prízemie, miestnosť č. 17 /veľká telocvičňa/           292,40 m2 

prízemie, miestnosť č. 18 /náraďovňa/           101,50 m2 

spoločné priestory     35,10 m2 

prízemie, miestnosť  č. 19 /malá telocvičňa/           146,80 m2 

prízemie, miestnosť č.  9 /šatňa/                        11,30 m2 

spoločné priestory       7,93 m2 

prízemie, miestnosť č. 5 /sprchy/     3,61 m2 

prízemie, miestnosť č. 10 (1/2) /umyváreň/    7,48 m2 

prízemie, miestnosť č. 11 (1/2) /sprchy/    1,80 m2 

prízemie, miestnosť č. 12 /WC/     1,40 m2 

prízemie, miestnosť č. 14 /predsieň WC/    1,56 m2 

spoločné priestory       8,05 m2 

Spolu                727,55 m2 

 
na dobu neurčitú najneskôr od 01.08.2022, s výpovednými lehotami: 
 
1 mesiac - ak vypožičiavateľ mešká viac ako jeden mesiac s platením úhrad za služby  
                  spojené s užívaním nebytových priestorov, 
                - ak vypožičiavateľ vykoná stavebné úpravy bez súhlasu požičiavateľa, 
                - ak vypožičiavateľ využíva nebytový priestor v rozpore s účelom výpožičky, 
3 mesiace  - v prípade ak bude mesto realizovať v objekte nejakú investíciu,  
                  - bez udania dôvodu zo strany vypožičiavateľa alebo požičiavateľa, 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe  
s tým, že do uzatvorenia novej zmluvy o výpožičke bude pôvodný vypožičiavateľ platiť 
preddavky za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 
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2.   Ukladá 
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o. 
uzatvoriť novú zmluvu o výpožičke v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 31.07.2022 
 
 

964 
uznesenie  

 
k obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj zariadenia 

strojárskeho charakteru     
– linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Splitting 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj 
zariadenia strojárskeho charakteru – linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Splitting, 
pozostávajúcej z nasledujúcich zariadení: 
- pomalobežný drvič odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pásovým 

dopravníkom 

- magneticky separátor KOMPTECH nad dopravníkom oceľovej konštrukcie 
- stacionárny diskový separátor KOMPTECH FLOWERDISC; 
- pásový dopravník šírky 1,2 m a dĺžky 14 m 
- balistický separátor KOMPTECH BRINI PMK 61-3 
- pásový dopravník šírky 1m a dĺžky 15,7 m 
- pásový dopravník šírky 1m a dĺžky 12,2 m 
- jemný drvič odpadu KOMPTECH RASOR typ 5400 
- pasový dopravník šírky 1 m a dĺžky 10,2 m, 
za minimálnu kúpnu cenu 1 550 595,50 eura. 
 
2.  Schvaľuje 
Obsah kúpnej zmluvy a podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej 
zmluvy na predaj zariadenia strojárskeho charakteru – linky na zhodnocovanie komunálneho 
odpadu Splitting v nasledovnom znení: 
 
Súťažné podmienky: 
 

A.  Základné ustanovenia 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže 

1. Vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) je Mesto Trnava, so sídlom Hlavná 

1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114. 

2. Súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. ... zo dňa ........... 

Predmet súťaže 

3. Predmetom súťaže je predaj zariadenia strojárskeho charakteru – linky na zhodnocovanie 

komunálneho odpadu Splitting slúžiaceho na mechanickú úpravu (triedenie, drvenie) 

komunálneho odpadu vrátane zložiek zo separovaného zberu za účelom získania podrvenej 

druhotnej suroviny, ktorú je možné následne použiť ako palivo s vysokou výhrevnosťou napr. pre 

cementárne a na iné priemyselné využitie. Popis technologického procesu práce zariadenia je 

v prílohe týchto súťažných podmienok. 

Technologická linka pozostáva z nasledujúcich zariadení: 
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-  pomalobežný drvič odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pásovým  

dopravníkom 

- magneticky separátor KOMPTECH nad dopravníkom oceľovej konštrukcie 

- stacionárny diskový separátor KOMPTECH FLOWERDISC; 

- pásový dopravník šírky 1,2 m a dĺžky 14 m 

- balistický separátor KOMPTECH BRINI PMK 61-3 

- pásový dopravník šírky 1m a dĺžky 15,7 m 

- pásový dopravník šírky 1m a dĺžky 12,2 m 

- jemný drvič odpadu KOMPTECH RASOR typ 5400 

- pasový dopravník šírky 1 m a dĺžky 10,2 m    

4. Podľa vykonanej diagnostiky zo dňa 21.1.2022 boli zistené viaceré závady zariadenia a navrhnutá: 

- oprava napínacích a poháňacích valcov dopravníkov, výmena ložísk  

- výmena hydr. oleja v drviči Terminátor  

- demontáž a montáž + oprava nožov Rasor, výroba nového sita, kontrola šnekov  

- výmena poškodených vodiacich valčekov na dopravníkoch  

5. Zariadenie sa predáva v celosti a v stave v akom sa nachádza. 

Hlavné parametre súťaže 

6. Minimálna východisková kúpna cena je vo výške 1 550 595,50 eura. 

7. Finančná záloha je vo výške 5 000,00 eur.  

8. Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 28.7.2022  do  10.00  hod.  

9. Kritériom výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je najvyššia 

kúpna cena.  

10. Termíny obhliadok: ................... vždy o ............... hod. (stretnutie na Zavarskej ceste 33, areál 

skládky tuhého komunálneho odpadu, v Trnave).  

Kontaktná osoba vyhlasovateľa  

11. Vyhlasovateľ ako kontaktné osoby určuje:  

− technická špecifikácia a prípadná obhliadka predmetu predaja: Ing. Dominika Slezáková, tel. 

č. 033/32 36 110, 0918 897 149 v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod, e-mail 

dominika.slezakova@trnava.sk   
hod., e-mail  emilia.mackova@ trnava.sk  

12. Súťažné podmienky, popis technologického procesu práce zariadenia je možné získať 

v pracovných dňoch osobne, v MsÚ v Trnave, Trhová 3, č. dv. 110, na obhliadkach alebo na 

webovom sídle vyhlasovateľa: www.trnava.sk,  

Oprávnenia vyhlasovateľa 

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch zmeniť súťažné podmienky alebo 

zrušiť súťaž, rozhodnúť o splnení podmienok účasti účastníka v súťaži, odmietnuť predložený 

návrh alebo všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, bez ohľadu na to, či 

spĺňajú podmienky súťaže, rozhodnúť o ďalšom postupe v súťaži. Vyhlasovateľ o tejto skutočnosti 

bez zbytočného odkladu písomne upovedomí tých účastníkov súťaže, ktorí už podali súťažné 

návrhy. V prípade formálnych nedostatkov návrhu, ktoré nemenia obsah, je navrhovateľ oprávnený 

vyzvať záujemcu na doplnenie alebo vykonanie opravy (časť E., bod 4 súťažných podmienok).   

Náhrada nákladov  

mailto:dominika.slezakova@trnava.sk
mailto:emilia.mackova@%20trnava.sk
http://www.trnava.sk/
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14. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.  

 
B)  Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy 

Náležitosti súťažného návrhu  

1. Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy musí obsahovať:  

a) návrh kúpnej zmluvy (s vyplnenými identifikačnými údajmi kupujúceho, výškou kúpnej ceny 

a podpisom predkladateľa súťažného návrhu), 

b) písomný súhlas s podmienkami súťaže (vzor tvorí prílohu súťažných podmienok),  

c) doklad o úhrade finančnej zálohy,   

d) oznámenie o určení kontaktných údajov (kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail), 

e) ďalšie doklady ak ich vyžadujú súťažné podmienky. 

2. Ak súťažné podmienky neustanovujú inak, ku všetkým písomnostiam, ktoré nie sú vyhotovené v 

slovenskom jazyku, sa musí priložiť preklad vykonaný prekladateľom zapísaným v príslušnom 

zozname podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku. Všetky 

písomnosti sa predkladajú v origináli alebo v úradne overenej kópii; návrh zmluvy sa predkladá 

výlučne v origináli. 
 

Návrh kúpnej zmluvy 

3. Účastník súťaže je povinný spracovať návrh zmluvy podľa vzoru, ktorý je neoddeliteľnou prílohou 

súťažných podmienok. Ustanovenia návrhu zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. 

Účastník súťaže je povinný doplniť iba nasledovné vyznačené údaje: 

a)  identifikačné údaje, pričom 

- ak je účastník súťaže zapísaný v inom ako obchodnom registri, uvedie zápis v inom registri; 

- ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, popri údajoch uvedených v návrhu zmluvy uvedie 

obchodné meno, meno a priezvisko, ako aj rodné priezvisko, miesto podnikania, číslo 

živnostenského oprávnenia, dátum narodenia, štátne občianstvo; 

- ak účastník súťaže niektorým z uvedených identifikačných údajov nedisponuje, možno ho 

z návrhu zmluvy vypustiť; 

b)  výšku kúpnej ceny (číslom a slovom). Súčasťou kúpnej ceny nie sú náklady kupujúceho na 

demontáž a prepravu zariadenia. 

c)  podpis zmluvy a uvedenie osoby, ktorá návrh zmluvy podpísala, tlačeným písmom. 

4. Návrh zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku a zo strany účastníka riadne podpísaný 

oprávnenou osobou (spravidla štatutárnym orgánom, ak je účastník súťaže právnickou osobou). Ak 

za účastníka súťaže koná splnomocnená osoba, k návrhu zmluvy sa priloží aj úradne osvedčené 

plnomocenstvo. Kúpnu zmluvu bude úspešný uchádzač podpisovať najneskôr do 45 dní od 

doručenia oznámenia o výsledku súťaže.  

Určenie kontaktných údajov 

5. Účastník súťaže uvedie kontaktnú osobu s uvedením jej mena a priezviska, telefónneho čísla a 

emailovej adresy; účastník súťaže ďalej uvedie vlastnú korešpondenčnú adresu určenú na 

doručovanie písomností súvisiacich so súťažou. 
 

C)  Doručenie a lehota na podávanie súťažných návrhov 

1. Písomný súťažný návrh možno predložiť vyhlasovateľovi výlučne v lehote určenej na predkladanie 

súťažných návrhov t. j. do 28. 7. 2022 do 10.00 hod. a to osobne do podateľne MsÚ v Trnave, 

Ulica Trhová 3, Trnava (v pracovných dňoch) alebo prostredníctvom pošty na adresu Mesto 
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Trnava, Hlavná 1, Trnava. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu 

považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. Vyhlasovateľ opatrí doručený súťažný 

návrh podacou pečiatkou s vyznačením dátumu a času doručenia, 

2. Súťažný návrh je potrebné v zalepenej obálke s uvedením:  

a) identifikačných údajov účastníka súťaže na zadnej strane zalepenej obálky a prelepenú časť 

obálky vlastnoručne podpísať, 

b) výrazného označenia „„NEOTVÁRAŤ - Obchodná verejná súťaž – linka na zhodnocovanie 

komunálneho odpadu Splitting“ 

c) adresy vyhlasovateľa: Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava 

3. Účastník súťaže je oprávnený podať len jeden súťažný návrh. Predložený návrh nie je možné meniť 

a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

4. Účastník súťaže je viazaný svojím súťažným návrhom až do ukončenia súťaže, najneskôr do 

písomného oznámenia o výsledkoch súťaže.  

D)  Finančná záloha  

Zloženie finančnej zálohy 

1. Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného návrhu zložiť návratnú finančnú zálohu v 

stanovenej výške 5 000,00 eur  (slovom: päťtisíc eur) za 1 súťažný návrh na účet vyhlasovateľa 

číslo.: SK23 0200 0000 3500 2692 5212,  VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, pobočka 

Trnava, variabilný symbol  1002022  a ako špecifický symbol identifikačné číslo (IČO) účastníka 

súťaže, prípadne iný jednoznačný identifikátor účastníka súťaže. Zložením finančnej zálohy sa 

rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet 

vyhlasovateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zloženie finančnej zálohy 

je účastník súťaže povinný preukázať dokladom o úhrade, ktorý musí byt' súčasťou predloženého 

súťažného návrhu. 

2. Záloha zložená víťazom súťaže bude započítaná na úhradu kúpnej ceny.  

3. Žiaden z účastníkov súťaže nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených na 

účte vyhlasovateľa, ktoré tvoria zálohu. 

4. V prípade, že záujemca, ktorý predložil jediný návrh kúpnej zmluvy a ktorého návrh kúpnej zmluvy 

bol Majetkovou komisiou vybraný ako najvhodnejší, akýmkoľvek spôsobom zmarí uzatvorenie  

zmluvy, záloha sa v takom prípade nevracia a bude použitá na úhradu nákladov spojených s 

realizáciou súťaže.  

5. V prípade, že záujemca, ktorý sa zúčastnil elektronickej aukcie podľa týchto podmienok súťaže, 

ponúkne najvyššiu sumu v tejto elektronickej aukcii a následne akýmkoľvek spôsobom zmarí 

uzatvorenie  kúpnej zmluvy, záloha sa v takom prípade nevracia a bude použitá na úhradu nákladov 

spojených s realizáciou súťaže. 

6. V prípade, že záujemca, ktorého návrh kúpnej zmluvy bol Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava 

vybraný ako najvhodnejší, odstúpi od uzavretia zmluvy, záloha sa v takom prípade nevracia a bude 

použitá na úhradu nákladov spojených s realizáciou súťaže.  

Vrátenie finančnej zálohy  

7. Súťažiacim, ktorí nepostúpia do záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej aukcie, 

bude záloha vrátená najneskôr do 15 dní po vyhodnotení písomných súťažných návrhov. 

8. Neúspešným účastníkom súťaže alebo záujemcom o účasť v súťaži bude záloha vrátená po termíne 

ukončenia elektronickej aukcie, najneskôr do  15 dní po ukončení súťaže.  

9. V prípade zrušenia súťaže bude záloha vrátená najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zrušenia 

súťaže. 
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E) Výber najvhodnejšej ponuky  

Posúdenie splnenia súťažných podmienok  

1. Posúdenie súťažných návrhov sa uskutoční na zasadnutí Majetkovej komisie Mestského 

zastupiteľstva (ďalej len „Majetková komisia“), ktoré je neverejné. 

2. Majetková komisia posúdi, či predložené súťažné návrhy zodpovedajú zverejnených súťažným 

podmienkam vyhlasovateľa a rozhodne, či návrh zaradí do vyhodnotenia. Súťažné návrhy, ktoré 

boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty, budú vyradené. 

3. Majetková komisia preskúma predložený súťažný návrh každého účastníka, či: 

- neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami 

a podmienkami uvedenými v týchto súťažných podmienkach, 

- obsahuje všetky požadované doklady a dokumenty uvedené v časti B. súťažných podmienok 

a či účastník zložil finančnú zálohu podľa časti D. súťažných podmienok, ako aj, či návrh 

spĺňa akékoľvek ďalšie náležitosti uvedené v súťažných podmienkach. 

4. Ak súťažný návrh má len formálne nedostatky, najmä ak neobsahuje všetky požadované náležitosti, 

ktoré nie sú podstatného charakteru, vyhlasovateľ vyzve príslušného účastníka, aby v lehote do 

troch pracovných dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky súťažného návrhu. 

5. Majetková komisia vylúči súťažný návrh účastníka, ak: 

a) v lehote na predkladanie súťažných návrhov nezložil finančnú zálohu podľa týchto 
súťažných podmienok,  

b) návrh nespĺňa požadované náležitosti a podmienky uvedené v týchto súťažných 
podmienkach, alebo ak účastník neodstránil v stanovenej lehote nedostatky 
súťažného návrhu, 

c) nepredložil požadované alebo platné doklady, alebo 

d) poskytol nepravdivé, neúplné alebo skreslené informácie. 

6. Vyhlasovateľ písomne oznámi účastníkovi jeho vylúčenie zo súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia. 

7. V prípade, že do súťaže bude predložený len jeden súťažný návrh, ktorý zároveň spĺňa všetky 

podmienky súťaže, môže Majetková komisia Mestského zastupiteľstva vyhodnotiť predložený 

návrh ako najvhodnejší, súťaž ukončiť bez elektronickej aukcie a odporučiť Mestskému 

zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť predložený návrh. 

8. Po vyhodnotení splnenia podmienok súťaže postupujú predkladatelia súťažných návrhov do 

záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej aukcie.  

Elektronická aukcia 

− Východisková kúpna cena pri elektronickej aukcii bude najvyššia suma z predložených ponúk.  

− Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii budú uvedené vo výzve na účasť 

v elektronickej aukcii, ktorá bude zaslaná každému účastníkovi, e-mailom, ktorý účastník 

uviedol v dokumentoch tvoriacich prílohy k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.  

− Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude zaslaná najneskôr do 5 pracovných dní po 

vyhodnotení návrhov Majetkovou komisiou Mestského zastupiteľstva.  

9. Kritériom výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je najvyššia 

kúpna cena ponúknutá v elektronickej aukcii.  

Schválenie najvhodnejšieho návrhu a oznámenie o výsledku súťaže 
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10. Súťaž končí schválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na najbližšom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutoční po vyhodnotení najvhodnejšieho návrhu 

Majetkovou komisiou Mestského zastupiteľstva a prípadnej elektronickej aukcii.  

11. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne, najneskôr do 5 

pracovných dní od doručenia uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava o schválení 

najvhodnejšieho návrhu.  

 
F)  Úhrada kúpnej ceny 

V zmysle VZN č. 290 o zmluvných prevodoch v platnom znení je potrebné uhradiť kúpnu cenu 
nasledovne: 60 % kúpnej ceny pri podpísaní kúpnej zmluvy a zvyšok kúpnej ceny, úročený 
priemernou úrokovou mierou zo strednodobých úverov obchodných bánk zverejňovanou 
Národnou bankou Slovenska, bude kupujúci povinný uhradiť najneskôr do 6 mesiacov od 
uzavretia kúpnej zmluvy.“ 
 

Zásady obsahu kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:  

Mesto Trnava 

Hlavná 1, 917 71 Trnava 

Štatutárny orgán:  JUDr. Peter Bročka LL.M. - primátor mesta 

IČO: 00 313 114 

DIČ: 2021175728 

Bankové spojenie: VÚB a.s., č.ú. SK59 0200 0000 0000 2692 5212  

ako predávajúci 
 
a 

a) fyzická osoba: 

Meno a priezvisko:   ...............................................  rod. ...................... 

nar.    ............................., r. č. ................................. 

bytom:    .............................................. 

Bankové spojenie:  .......................................................................................................... 

a manž.  

Meno a priezvisko:   ...............................................  rod. ...................... 

nar.    ............................., r. č. ................................. 

bytom:    .............................................. 

Bankové spojenie:  .......................................................................................................... 

 

b) právnická osoba: 

Obchodné meno:  ............................................... 

Sídlo:   .............................................. 

Zastúpená:    .............................................. 

IČO:    .............................................. 

DIČ:   .............................................. 

Bankové spojenie:  .......................................................................................................... 

Zápis do obchodného registra SR: .......................... 
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c) fyzická osoba - podnikateľ                                                                                

Obchodné meno:  .............................................. 

Miesto podnikania:  .............................................. 

IČO:    .............................................. 

DIČ:    .............................................. 

Bankové spojenie:  ...................................................................................................... 

Zápis do príslušného registra:.............................................. 

 
ako kupujúci   
 
uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a uznesenia Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava č. .............. zo dňa ................ túto  
                                                      

kúpnu zmluvu  
 

 
I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je predaj zariadenia strojárskeho charakteru – linky na zhodnocovanie 
komunálneho odpadu Splitting (ďalej len zariadenie).  

Ide o zariadenie slúžiace na mechanickú úpravu (triedenie, drvenie) komunálneho odpadu vrátane 
zložiek zo separovaného zberu za účelom získania podrvenej druhotnej suroviny, ktorú je možné 
následne použiť ako palivo s vysokou výhrevnosťou napr. pre cementárne a na iné priemyselné 
využitie. 

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich častí: 

- pomalobežný drvič odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pásovým  dopravníkom 

- magneticky separátor KOMPTECH nad dopravníkom oceľovej konštrukcie 

- stacionárny diskový separátor KOMPTECH FLOWERDISC; 

- pásový dopravník šírky 1,2 m a dĺžky 14 m 

- balistický separátor KOMPTECH BRINI PMK 61-3 

- pásový dopravník šírky 1m a dĺžky 15,7 m 

- pásový dopravník šírky 1m a dĺžky 12,2 m 

- jemný drvič odpadu KOMPTECH RASOR typ 5400 

- pasový dopravník šírky 1 m a dĺžky 10,2 m    

 
II. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

1) Predávajúci na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. .............. zo dňa 
................ predáva zariadenie uvedené v článku I. tejto zmluvy, v celosti a v stave  
v akom sa nachádza, kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva /podielového spoluvlastníctva/ 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

2) Technický stav zariadenia: podľa vykonanej diagnostiky zo dňa 21.1.2022 boli zistené viaceré 
závady zariadenia a navrhnutá: 
- oprava napínacích a poháňacích valcov dopravníkov, výmena ložísk  

- výmena hydr. oleja v drviči Terminátor  

- demontáž a montáž + oprava nožov Rastor, výroba nového sita, kontrola šnekov  
- výmena poškodených vodiacich valčekov na dopravníkoch 



19 

 

3) Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom zariadenia fyzickou 
prehliadkou, je mu jeho právny a faktický stav známy a v takomto ho preberá do svojho 
vlastníctva. 

 
III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

1) Predávajúci predáva kupujúcemu zariadenia za dohodnutú kúpnu cenu ..................... eur. 
slovom ...................................... eur. (doplní záujemca o kúpu v súlade s bodom B) súťažných 
podmienok). Súčasťou kúpnej ceny nie sú náklady kupujúceho na demontáž a prepravu 
zariadenia. 

2) Kupujúci dňa .................  uhradil sumu 5 000,00 eur, slovom päťtisíc eur ako zálohu pri 
obchodnej verejnej súťaži, ktorá sa mu ako víťazovi nevrátila, je preddavkom kúpnej ceny a 
započítava sa na úhradu časti kúpnej ceny. 

Alt. 1 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že nesplatenú časť kúpnej ceny vo výške ................ eur, slovom 
................................. eur uhradí kupujúci na účet predávajúceho pri podpise tejto zmluvy. 

Alt. 2 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že nesplatenú časť kúpnej ceny vo výške .................... eur, slovom 
................................. eur uhradí kupujúci na účet predávajúceho v súlade s VZN č. 290 v platnom znení, t.j. 

minimálne 60 % kúpnej ceny pri podpísaní kúpnej zmluvy a zvyšok kúpnej ceny, úročený priemernou 
úrokovou mierou zo strednodobých úverov obchodných bánk zverejňovanou Národnou bankou Slovenska, 

bude kupujúci povinný uhradiť najneskôr do 6 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 
IV. 

Nadobudnutie vlastníctva 

1) Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k zariadeniu úplným zaplatením kúpnej ceny. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci odovzdá zariadenie kupujúcemu do 15 dní odo dňa 
úplného uhradenia kúpnej ceny. O odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany protokol. 

3) Demontáž a prepravu  zariadenia zabezpečí na vlastné náklady kupujúci. 
 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

1) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy 
sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je 
urobený v predpísanej forme. 

2) Vzťahy súvisiace s touto zmluvou, ktoré ňou nie sú upravené, sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

4) Táto zmluva sa vyhotovuje v počte rovnopisov podľa počtu účastníkov na strane kupujúceho, 
z toho predávajúci obdrží 3 rovnopisy, každý kupujúci obdrží 2 rovnopisy.   

5) Predaj predmetu predaja schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uznesením č. 
.............. zo dňa ................ a jedná sa o prevod podľa ustanovenia 9a ods. 1 písm. a) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, teda na základe obchodnej 
verejnej súťaže. 

6) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
dňom nasledujúcim po zverejnení  v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení v Centrálnom registri zmlúv. 
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7) Zmluva  bola zverejnená Mestom Trnava dňa ............... (vyplní MsÚ po zverejnení). 

 

3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Realizovať obchodnú verejnú súťaž  
Termín: do 31.8.2022 

 
965 

uznesenie  

 
k predaju pozemkov v k. ú. Trnava  

(Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
spôsob prevodu predajom kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava, 
geometrickým plánom č. GDZV-72/2021 vyhotoveným GEODETICCA, Košice, overeným 
pod č. G1-1603/2021, z pozemku parc. reg. E č. 1211/2 zapísaného na LV č. 5000 v k. ú. 
Trnava oddelených ako parc. reg. C č. 9067/19 - zastav. plocha s výmerou 3221 m2 a parc. 
reg. C č. 10101/11 - zastav. plocha s výmerou 2476 m2, za cenu určenú znaleckým posudkom 
č. 17/2022 t. j. za cenu 79,76 eura/m2 t. j. spolu za 454 392,72 eura, 
spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO 
35 919 001. 
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
priamy predaj majetku mesta v zmysle §9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa,  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok sa nachádza pod jestvujúcou 
komunikáciou R 1a aj pod časťou plánovanej R 1 dostavba I/51 na 4. pruh – Trnava - Sereď, 
ktorý je vo vlastníctve Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, 
IČO 35 919 001 a je využiteľný na iba výstavbu komunikácie. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín : do 15. 7. 2022 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu primátorovi mesta na podpis  
Termín : do 31. 8. 2022 
 
 

966 
uznesenie  

 
k predaju pozemku na Ulici B. S. Timravy v Trnave  

(manželia Mxxxxxxx) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
- spôsob prevodu predajom kúpnou zmluvou novovytvoreného pozemku vo vlastníctve Mesta 
Trnava, v katastrálnom území Trnava, parcela registra „C“ č. 6295/40 – zastavaná plocha a 
nádvorie s celkovou výmerou 2 m2 (oddeleného z pozemku parcela registra „C“ č. 6295/1 bez 
LV, v stave právnom ako parcela registra „E“ č. 970 zapísaného na LV č. 4 vo vlastníctve 
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Mesta Trnava), v zmysle Geometrického plánu  č. 25/2022, úradne overenom Okresným 
úradom Trnava, katastrálnym odborom pod číslom G1-593/2022 dňa 29.04.2022, 
vyhotoveného Ing. Máriom Horváthom – GEODET, Čajkovského 29, 917 08 Trnava, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Mxxxxxx Michal r. Mxxxxxx, dátum narodenia 
xxxxxxx, bytom xxxxxxx, 917 01 Trnava a Ing. Mxxxxxxxx Iveta r. Kxxxxxx, dátum narodenia 
xxxxxxx, bytom xxxxxx, 917 01 Trnava,  za dohodnutú cenu 575,-  eur, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
spočívajúci v tom, že predmetný pozemok bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľov na 
ktorom majú postavenú garáž na Ulici B. S. Timravy v Trnave. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 
     Termín:  do 31.08.2022 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín:  do 31.10.2022 

 
 

967 
uznesenie  

 
ku kúpe pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1620 v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 
1930/2-orná pôda s výmerou 2627 m2, časti s výmerou asi 389 m2 a spoluvlastníckeho podielu 
3/8 na časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 456 v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 
1928/1 - orná pôda s výmerou 2786 m2, časti s výmerou asi 282 m2 od Kataríny Gxxxxxxx rod. 
Kxxxxxxx, narodenej xxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava, za cenu 36,92 eur/m2, t. j spolu za 
výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícke podiely 494,75 m2 za celkovú cenu 18 266,17 eura s 
tým, že v súčasnosti bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve a kúpna zmluva bude 
uzatvorená po spracovaní geometrického plánu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a znaleckého posudku spracovaného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým plánom a následne môže byť upravená aj 
kúpna cena podľa aktuálneho znaleckého posudku, čo bude uvedené v kúpnej zmluve, v ktorej 
bude dohodnutá aj úhrada kúpnej ceny.  
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 15. 7. 2022 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30. 9. 2022 

 
968 

uznesenie  
 

ku kúpe pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
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kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/8 na časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 456 
v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 1928/1 - orná pôda s výmerou 2786 m2, časti s výmerou asi 
282 m2 od Gabriely Kxxxxxxxxx rod. Gxxxxxxxxx, narodenej xxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, 
za cenu 36,92 eur/m2, t. j. spolu za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 35,25 m2 za 
celkovú cenu 1301,43 eura s tým, že v súčasnosti bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej 
zmluve a kúpna zmluva bude uzatvorená po spracovaní geometrického plánu podľa 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a znaleckého posudku spracovaného 
v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým plánom a následne môže byť upravená aj 
kúpna cena podľa aktuálneho znaleckého posudku, čo bude uvedené v kúpnej zmluve, v ktorej 
bude dohodnutá aj úhrada kúpnej ceny.  
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 15. 7. 2022 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30. 9. 2022 
 

969 
uznesenie  

 
ku kúpe pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu časti pozemkov v k. ú. Modranka zapísaných na liste vlastníctva č. 1493: 
parc. reg. C č. 387/149-orná pôda s výmerou 9320 m2, časti s výmerou asi 1052 m2, 
parc. reg. C č. 387/150-orná pôda s výmerou 2246 m2, časti s výmerou asi 253 m2, 
parc. reg. C č. 430/208-orná pôda s výmerou 11 m2,  
a časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 2999 v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 1880/1 
- orná pôda s výmerou 2280 m2, časti s výmerou asi 256 m2 od Ondreja Sxxxxxxx, narodeného 
xxxxxxxx, bytom Olešná xxx,  za cenu 36,92 eur/m2, t. j. spolu za výmeru 1572 m2 za celkovú 
cenu 58 038,24 eura s tým, že v súčasnosti bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve 
a kúpna zmluva bude uzatvorená po spracovaní geometrického plánu podľa projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie a znaleckého posudku spracovaného v čase 
uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým plánom a následne môže byť upravená aj 
kúpna cena podľa aktuálneho znaleckého posudku, čo bude uvedené v kúpnej zmluve, v ktorej 
bude dohodnutá aj úhrada kúpnej ceny.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 15. 7. 2022 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 10. 2022 
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970 
uznesenie  

 
ku kúpe pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 900 v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 
1869/1-orná pôda s výmerou 4379 m2, časti s výmerou asi 1303 m2 od Mgr. Agnesy Pxxxxxx 
rod. Pxxxxxxx, narodenej xxxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 36,92 eur/m2, t. j. spolu 
za celkovú cenu 48 106,76 eura s tým, že v súčasnosti bude uzatvorená zmluva o budúcej 
kúpnej zmluve a kúpna zmluva bude uzatvorená po spracovaní geometrického plánu podľa 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a znaleckého posudku spracovaného 
v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým plánom a následne môže byť upravená aj 
kúpna cena podľa aktuálneho znaleckého posudku, čo bude uvedené v kúpnej zmluve, v ktorej 
bude dohodnutá aj úhrada kúpnej ceny.  
 
Na pozemku parc. reg. E č. 1869/1 môže zostať umiestnený bilboard do termínu začatia 
výstavby a následne podľa dohody oboch strán.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 15. 7. 2022 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30. 9. 2022 

 
971 

uznesenie  
 

ku kúpe pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/2 na časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 2984 
v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 1861/1 - orná pôda s výmerou 1990 m2, časti s výmerou asi 
190 m2 za cenu 36,92 eur/m2 od Henriety Mxxxxxxxx rod. Wxxxxxxxx, narodenej xxxxxxx, 
bytom xxxxxxx,, t. j. spolu za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 95,00 m2 za 
celkovú cenu 3507,40 eura, 
s tým, že v súčasnosti bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve a kúpna zmluva bude 
uzatvorená po spracovaní geometrického plánu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a znaleckého posudku spracovaného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým plánom a následne môže byť upravená aj 
kúpna cena podľa aktuálneho znaleckého posudku, čo bude uvedené v kúpnej zmluve, v ktorej 
bude dohodnutá aj úhrada kúpnej ceny.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 15. 7. 2022 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 10. 2022 
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972 
uznesenie  

 
ku kúpe pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/2 od Pavla Hxxxxx, nar. xxxxxx, bytom xxxxxxx, na častiach 
pozemkov v k. ú. Modranka za cenu 36,92 eur/m2:  

- zapísaného na liste vlastníctva č. 2984 - parc. reg. E č. 1861/1 - orná pôda s výmerou 
1990 m2, časti s výmerou asi 190 m2, 

- zapísaného na liste vlastníctva č. 1398 - parc. reg. E č. 1861/2 - orná pôda s výmerou 
1997 m2, časti s výmerou asi 142 m2, 

t. j. spolu za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 166,00 m2 za celkovú cenu 6128,72 
eura, 
s tým, že v súčasnosti bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve a kúpna zmluva bude 
uzatvorená po spracovaní geometrického plánu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a znaleckého posudku spracovaného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým plánom a následne môže byť upravená aj 
kúpna cena podľa aktuálneho znaleckého posudku, čo bude uvedené v kúpnej zmluve, v ktorej 
bude dohodnutá aj úhrada kúpnej ceny.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 15. 7. 2022 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 10. 2022 

 
973 

uznesenie  
 

ku kúpe pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu spoluvlastníckych podielov na časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1695 v k. 
ú. Modranka parc. reg. E č. 1861/3 - orná pôda s výmerou 4029 m2, časti s výmerou asi 275 
m2 za cenu 36,92 eur/m2, 

a) podielu 7/10 od Viktórie Axxxxxxx rod. Pxxxxxxxxx, narodenej xxxxxxx, bytom 
xxxxxxxx, Trnava, t. j. spolu za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 192,50 
m2 za celkovú cenu 7107,10 eura, 

b) podielu 1/10 od Marty Vxxxxxxx rod. Vxxxxxx, narodenej xxxxxxxx, bytom xxxxxxx, 
Trnava, t. j. spolu za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 27,50 m2 za celkovú 
cenu 1015,30 eura, 

c) podielu 1/10 od Ľudmily Zxxxxxxx, rod. Zxxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, 
Bratislava, t. j. spolu za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 27,50 m2 za 
celkovú cenu 1015,30 eura  

s tým, že v súčasnosti bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve a kúpna zmluva bude 
uzatvorená po spracovaní geometrického plánu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a znaleckého posudku spracovaného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
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Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým plánom a následne môže byť upravená aj 
kúpna cena podľa aktuálneho znaleckého posudku, čo bude uvedené v kúpnej zmluve, v ktorej 
bude dohodnutá aj úhrada kúpnej ceny.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 15. 7. 2022 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 10. 2022 

 
974 

uznesenie  
 

ku kúpe pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
 kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/2 na časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 2984 
v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 1934/3 - orná pôda s výmerou 2370 m2, časti s výmerou asi 
827 m2 za cenu 36,92 eur/m2 od Ing. Viery Pxxxxxxx rod. Uxxxxxxxx, narodenej xxxxx, bytom 
xxxxxxxx, Trnava, t. j. spolu za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 413,50 m2 za 
celkovú cenu 15266,42 eura, s tým, že v súčasnosti bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej 
zmluve a kúpna zmluva bude uzatvorená po spracovaní geometrického plánu podľa 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a znaleckého posudku spracovaného 
v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy a znaleckého posudku spracovaného v čase uzatvorenia 
kúpnej zmluvy. 
Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým plánom a následne môže byť upravená aj 
kúpna cena podľa aktuálneho znaleckého posudku, čo bude uvedené v kúpnej zmluve, v ktorej 
bude dohodnutá aj úhrada kúpnej ceny.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 15. 7. 2022 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 10. 2022 
 
 

975 
uznesenie  

 
ku kúpe pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
A) kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/2 na časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 
2984 v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 1934/3 - orná pôda s výmerou 2370 m2, časti s výmerou 
asi 827 m2, 
B) kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/6 na časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 159 
v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 1939/1 - orná pôda s výmerou 1034 m2, časti s výmerou asi 
390 m2,  
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C) kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/6 na časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 159 
v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 1938-orná pôda s výmerou 918 m2, časti s výmerou asi 348 
m2,  
za cenu 36,92 eur/m2 od Karola Uxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava, t. j. spolu 
za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícke podiely 536,50 m2 za celkovú cenu 19807,58 eura 
s tým, že v súčasnosti bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve a kúpna zmluva bude 
uzatvorená po spracovaní geometrického plánu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a znaleckého posudku spracovaného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým plánom a následne môže byť upravená aj 
kúpna cena podľa aktuálneho znaleckého posudku, čo bude uvedené v kúpnej zmluve, v ktorej 
bude dohodnutá aj úhrada kúpnej ceny.  
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 15. 7. 2022 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 10. 2022 

 
976 

uznesenie  
 

ku kúpe pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu spoluvlastníckych podielov na častiach pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 159 
v k. ú. Modranka: 
- parc. reg. E č. 1939/1 - orná pôda s výmerou 1034 m2, časti s výmerou asi 390 m2  
- parc. reg. E č. 1938-orná pôda s výmerou 918 m2, časti s výmerou asi 348 m2,  
za cenu 36,92 eur/m2, od každého spoluvlastnícky podiel 1/18, výmera pripadajúca na 
spoluvlastnícke podiely 1/18 je 41,00 m2 od  

a) Petra Lxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxx, Lovča, za cenu 1513,72 eura, 
b) Pavla Lxxxxxxx, xxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Lovča, za cenu 1513,72 eura, 
c) Boženy Lxxxxxxxx, rod. Pxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, Lovča, za cenu 

1513,72 eura 
s tým, že v súčasnosti bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve a kúpna zmluva bude 
uzatvorená po spracovaní geometrického plánu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a znaleckého posudku spracovaného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým plánom a následne môže byť upravená aj 
kúpna cena podľa aktuálneho znaleckého posudku, čo bude uvedené v kúpnej zmluve, v ktorej 
bude dohodnutá aj úhrada kúpnej ceny.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 15. 7. 2022 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 10. 2022 
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977 
uznesenie  

 
ku kúpe pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu spoluvlastníckych podielov na časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 429 v k. 
ú. Modranka parc. reg. E č. 1929/1 - orná pôda s výmerou 4033 m2, časti s výmerou asi 427m2 
za cenu 36,92 eur/m2, 

a) podielu 38/40 od Mariány Pxxxxxxx rod. Kxxxxxxxx, narodenej xxxxxxx, bytom xxxxxx, 
Trnava, t. j. spolu za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 405,65 m2 za 
celkovú cenu 14 976,60 eura, 

b) podielu 1/80 od Ing. Daniely Nxxxxxxx, PhD., rod. Zxxxxxxxxx, narodenej xxxxxxx, 
bytom xxxxxxxxx, Trnava, t. j. spolu za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 
5,34 m2 za celkovú cenu 197,15 eura, 

c) podielu 1/80 od Mgr. Jany Sxxxxxxx, rod. Rxxxxxxxxx, narodenej xxxxxxx, bytom 
xxxxxxxx, Trnava, t. j. spolu za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 5,34 m2 
za celkovú cenu 197,15 eura, 

d) podielu 1/40 od Zuzany Cxxxxxx, rod. Cxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom Dolné 
Zelenice xxx, t. j. spolu za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 10,68 m2 za 
celkovú cenu 394,30 eura  

s tým, že v súčasnosti bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve a kúpna zmluva bude 
uzatvorená po spracovaní geometrického plánu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a znaleckého posudku spracovaného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým plánom a následne môže byť upravená aj 
kúpna cena podľa aktuálneho znaleckého posudku, čo bude uvedené v kúpnej zmluve, v ktorej 
bude dohodnutá aj úhrada kúpnej ceny.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 15. 7. 2022 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 10. 2022 

 
 

978 
uznesenie  

 
ku kúpe pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1427 v k. ú. Modranka parc. reg. E č. 
1925/1-orná pôda s výmerou 5663 m2, časti s výmerou asi 508 m2 od Stevna Rxxxx, 
narodeného xxxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, za cenu 36,92 eur/m2, t. j. spolu za celkovú 
cenu 18 755,36 eura s tým, že v súčasnosti bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve 
a kúpna zmluva bude uzatvorená po spracovaní geometrického plánu podľa projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie a znaleckého posudku spracovaného v čase 
uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
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Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým plánom a následne môže byť upravená aj 
kúpna cena podľa aktuálneho znaleckého posudku, čo bude uvedené v kúpnej zmluve, v ktorej 
bude dohodnutá aj úhrada kúpnej ceny.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 15. 7. 2022 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 10. 2022 

 

 
979 

uznesenie  

 
k náhrade za faktické užívanie pozemkov v lokalite Medziháj 

(MAJO-Agro s.r.o.) 
                                  
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
náhradu za faktické a reálne užívanie pozemkov v k.ú. Trnava v lokalite Medziháj: 
 

list 

vlastníctva 

katastrálne 

územie 
parcela č. 

parcela 

registr

a 

výmera 

m2 

druh 

pozemku 

spoluvlast. 

podiel 

  5000   Trnava 10808   C 671 709 orná pôda  1/1 

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

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

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

5000 Trnava 10812/1 C 302 392 orná pôda 1/1 

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

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

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

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

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

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

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

5000 Trnava 10791 C 8 809 zast. plochy 

poľná cesta 
1/1 

5000 Trnava 10809/2 C 210 
zast. plochy 

poľná cesta 
1/1 

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

5000 Trnava 10807/1 C 245 892 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10850 C 1 992 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10851 C 2 367 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10852 C 2 855 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10853 C 3 407 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10854 C 4 005 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10855 C 2 432 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10856 C 5 577 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10857 C 2 679 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10858 C 2 397 orná pôda 1/1 
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5000 Trnava 10859 C 3 129 orná pôda 1/1 

5000 Trnava 10809/1 C 8 234 
zast. plochy 

(poľná cesta) 
1/1 

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

 

spolu o výmere 2 944 918 m2, t. j. 294,4918 ha, na poľnohospodársku výrobu, od spoločnosti 
MAJO – Agro, s.r.o., IČO: 52265137, Černyševského 10 Bratislava, vo výške 340 eur/ha/rok,  

a) za obdobie od 1.1.2022 do 30.6.2022,  spolu náhrada vo výške 49 651,76 eur, 
b) pokiaľ nepríde k vyprataniu pozemku k 30.6.2022 bude náhrada za obdobie od 

1.7.2022 do zberu úrody, najdlhšie však do 31.12.2022 vo výške 0,9315 eur/ha/deň 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  OM: 
      zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
     Termín:  do 30.7.2022 
b)  OP: 
      pripraviť zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín:  do 30. 9. 2022 
 

 
980 

uznesenie  

 
ku kúpe garáží na Ulici Kornela Mahra v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
kúpu garáže na Ulici Kornela Mahra v Trnave, zapísanej na liste vlastníctva č. 5002,  súp. č. 
5491, stojacej na parcele číslo 1571 evidovanej na liste vlastníctva č. 5000,  v  k. ú. Trnava, 
od vlastníkov garáže Ing. Vladimíra Kxxxxxxxxx, nar.xxxxxxx a manželky MDDr. Michaely 
Kxxxxxxxxx, rod. Vxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, obaja bytom Trnava, xxxxxxxx, za cenu 9000 eur, 
slovom deväťtisíc eur. 
Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 

   
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) odboru majetkovému - zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy      
Termín: 31. 7. 2022 – v závislosti od schválenia finančných prostriedkov na kúpu  
              v rozpočte mesta   
a) odboru právnemu - pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta  
na podpis 
Termín: 15. 8. 2022     
 

981 
uznesenie  

 
ku kúpe garáží na Ulici Kornela Mahra v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
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kúpu garáže na Ulici Kornela Mahra v Trnave, zapísanej na liste vlastníctva č. 6780,  súp. č. 
4601, stojacej na parcele číslo 1559 evidovanej na liste vlastníctva č. 5000, v  k. ú. Trnava, od 
vlastníka garáže Antona Oxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom Senec, xxxxxxxx, za cenu 9000 eur, 
slovom deväťtisíc eur. 
Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 

   
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) odboru majetkovému - zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy      
Termín: 31. 7. 2022 – v závislosti od schválenia finančných prostriedkov na kúpu  
              v rozpočte mesta   
b) odboru právnemu - pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta  
na podpis 
Termín: 30. 9. 2022      
 

982 
uznesenie  

 
ku kúpe garáží na Ulici Kornela Mahra v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
kúpu garáže na Ulici Kornela Mahra v Trnave, zapísanej na liste vlastníctva č. 7146,  súp. č. 
4662, stojacej na parcele číslo 1521 evidovanej na liste vlastníctva č. 5000, v  k. ú. Trnava, od 
spoluvlastníčok garáže Dariny Kxxxxxx, rod. Pxxxxxxxx,  nar. xxxxxxxx, bytom Trnava, 
xxxxxxxxx a Beáty Mxxxxxxxx, rod. Pxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxx, za cenu 
9000 eur, slovom deväťtisíc eur. 
Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 

   
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) odboru majetkovému - zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy      
Termín: 31. 7. 2022 – v závislosti od schválenia finančných prostriedkov na kúpu  
              v rozpočte mesta   
b) odboru právnemu - pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta            
na podpis 
Termín: 30. 9. 2022      

 
983 

uznesenie  
 

ku kúpe garáží na Ulici Kornela Mahra v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
kúpu garáže na Ulici Kornela Mahra v Trnave, zapísanej na liste vlastníctva č. 3028,  súp. č. 
4664, stojacej na parcele číslo 1533 evidovanej na liste vlastníctva č. 5000, v  k. ú. Trnava, od 
vlastníčky garáže Mgr. Kataríny Mxxxxxxxxx, rod. Jxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Trnava, 
xxxxxxx, za cenu 9000 eur, slovom deväťtisíc eur. 
Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 
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2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  odboru majetkovému - zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy      
Termín: 31. 7. 2022 – v závislosti od schválenia finančných prostriedkov na kúpu  
              v rozpočte mesta 
b) odboru právnemu - pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta  
na podpis 
Termín: 30. 9. 2022      

 
984 

uznesenie  

 
ku kúpe garáží na Ulici Kornela Mahra v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
kúpu garáže na Ulici Kornela Mahra v Trnave, zapísanej na liste vlastníctva č. 5736,  evid. č. 
98, stojacej na parcele číslo 1536 evidovanej na liste vlastníctva č. 5000,   v  k. ú. Trnava, od 
vlastníka garáže Jozefa Hxxxxxxx, nar.xxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxx, za cenu 9000 eur, 
slovom deväťtisíc eur. 
Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 

   
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) odboru majetkovému - zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy      
Termín: 31. 7. 2022 – v závislosti od schválenia finančných prostriedkov na kúpu  
              v rozpočte mesta    
b) odboru právnemu - pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta  
na podpis 
Termín: 30. 9. 2022      

 
985 

uznesenie  
 

ku kúpe garáží na Ulici Kornela Mahra v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
kúpu garáže na Ulici Kornela Mahra v Trnave, zapísanej na liste vlastníctva č. 7118,   súp. č. 
4677, stojacej na parcele číslo 1522 evidovanej na liste vlastníctva č. 5000,  v  k. ú. Trnava, 
od vlastníkov garáže  Ladislava Bxxxxxx, nar. xxxxxxx a manželky Viery Bxxxxxxx, rod. 
Kxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, obaja bytom Trnava, xxxxxx, za cenu 9000 eur, slovom deväťtisíc 
eur. 
Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 

   
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) odboru majetkovému - zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy      
Termín: 31. 7. 2022 – v závislosti od schválenia finančných prostriedkov na kúpu  
              v rozpočte mesta   
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b) odboru právnemu - pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta  
na podpis 
Termín: 30. 9. 2022      

 
986 

uznesenie  
 

ku kúpe garáží na Ulici Kornela Mahra v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
kúpu garáže na Ulici Kornela Mahra v Trnave, zapísanej na liste vlastníctva č. 5000,   evid. č. 
75, stojacej na parcele číslo 1550 evidovanej na liste vlastníctva č. 5000, v k. ú. Trnava, od 
vlastníčky garáže Ing. Jany Fxxxxxxxx, rod. Mxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom Trnava, 
xxxxxxxx, za cenu 9000 eur, slovom deväťtisíc eur. 
Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 

   
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) odboru majetkovému - zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy      
Termín: 31. 7. 2022 – v závislosti od schválenia finančných prostriedkov na kúpu  
              v rozpočte mesta   
b) odboru právnemu - pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta  
na podpis 
Termín: 30. 9. 2022      

 
 

987 
uznesenie  

 
ku kúpe stavebných objektov vodovodu a kanalizácie v rámci  stavby  

SO 3 Vodné hospodárstvo  v obytnej zóne Prúdy I.b - I.c  v Trnave  a zriadenie 
vecného bremena 

(Terra Trnavia, s.r.o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
3. Schvaľuje 
a) kúpu stavebných  objektov SO 3.00  „Rozvod pitnej vody v zóne“ – bez prípojok k bytovým 
domom  a  SO 3.10 „Rozvod splaškovej kanalizácie v zóne“ - bez prípojok k bytovým domom, 
vybudovaných ako súčasť SO 3 Vodné hospodárstvo v rámci stavby  Obytná zóna Prúdy I.b 
– I.c   na pozemkoch parc.reg.“C“ parc.č.  5676/47,  
parc.č. 5680/252 a parc.č. 5680/617 v k.ú. Trnava  z vlastníctva Terra Trnavia, s.r.o.,  
IČO 51 831 139, do vlastníctva Mesta Trnava za kúpnu cenu  
1,- euro  vrátane DPH za  každý horeuvedený stavebný objekt, t.j. celkovo za kúpnu cenu 2,- 
eurá s DPH,  s podmienkou, že všetky vady a nedostatky, zistené v rámci kolaudačného 
konania, odstráni na vlastné náklady Terra Trnavia, s.r.o., ktorá zároveň poskytne 
záručnú  lehotu na obidva skolaudované stavebné objekty v trvaní 60 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V prípade, že uvedené 
stavebné objekty nebudú právoplatne skolaudované, Mesto Trnava odstúpi od kúpnej 
zmluvy, týkajúcej sa ich prevodu do jeho vlastníctva. 
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b) odovzdanie stavebných objektov SO 3.00  „Rozvod pitnej vody v zóne“ - bez prípojok 
k bytovým domom a  SO 3.10 „Rozvod splaškovej kanalizácie v zóne“ - bez prípojok k bytovým 
domom, vybudovaných ako súčasť SO 3 Vodné hospodárstvo v rámci stavby  Obytná zóna 
Prúdy I.b – I.c   na pozemkoch parc.reg.“C“  parc.č. 5680/617,  parc.č.  5676/47  a parc.č. 
5680/252  v k.ú. Trnava po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 
prevádzky, správy a údržby Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. , IČO 36 252 484. 
 
c)  zriadenie  bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti Terra Trnavia, s.r.o., IČO 51 831 139 a každodobého vlastníka pozemkov v  k.ú. 
Trnava parc.reg.“C“ parc.č. 5676/47 a  parc.č. 5680/252 strpieť na nich uloženie, 
prevádzkovanie a s tým súvisiace užívateľské práva, vzťahujúce sa na stavebné objekty  SO 
3.00 „Rozvod pitnej vody v zóne“ v rozsahu podľa geometrického plánu č. 90/2022 (vyhotoviteľ 
Geoway s.r.o., Trnava) a  SO 3.10 „Rozvod splaškovej kanalizácie v zóne“ v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 91/2022 (vyhotoviteľ Geoway s.r.o., Trnava), v  prospech Mesta 
Trnava. 
 
d) zriadenie  bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti MŠ Property Prúdy, s.r.o., IČO 53 204 859  a  každodobého vlastníka pozemku 
parc.reg.“C“ parc.č. 5680/617  v  k.ú. Trnava strpieť na ňom uloženie, prevádzkovanie a s tým 
súvisiace užívateľské práva, vzťahujúce sa na stavebné objekty  SO 3.00 „Rozvod pitnej vody 
v zóne“ v rozsahu podľa geometrického plánu č. 90/2022 (vyhotoviteľ Geoway s.r.o., Trnava) 
a  SO 3.10 „Rozvod splaškovej kanalizácie v zóne“ v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
91/2022 (vyhotoviteľ Geoway s.r.o., Trnava), v  prospech Mesta Trnava. 
 
2. Ukladá    
Mestskému úradu v Trnave 
a) odboru majetkovému MsÚ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy v zmysle 
bodu 1. písm.a) a zmlúv o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 1. písm.c) a písm. d)  
schvaľovacej časti tohto uznesenia 
Termín: do 15.7.2022  
b) odboru právnemu MsÚ pripraviť kúpnu zmluvu v zmysle bodu 1. písm.a) schvaľovacej 
časti tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.9.2022  
c) odboru právnemu MsÚ pripraviť zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle      bodu 1.  
písm.c) a písm.d)  schvaľovacej časti tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na 
podpis  
Termín: do 30.9.2022  
d) odboru majetkovému MsÚ zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o zverení do 
prevádzky, správy a údržby v zmysle v zmysle bodu 1. písm.b)  schvaľovacej časti tohto 
uznesenia 
Termín: do 30.9.2022  
e) odboru právnemu MsÚ pripraviť zmluvu o zverení do prevádzky, správy a údržby v zmysle 
bodu 1.  písm. b) schvaľovacej časti tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.10.2022  

 
988 

uznesenie  
 

ku kúpe pozemku pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu spoluvlastníckeho podielu 3/8 na pozemkoch v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 6863 
parc. reg. E č. 1124/1– orná pôda s výmerou 226 m2, parc. reg. E č. 1124/2– orná pôda s 
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výmerou 52 m2, parc. reg. E č. 1124/3– orná pôda s výmerou 11 m2 od Juraja Dxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Leopoldov, za cenu 14,34 eur/m2, t. j. spolu za cenu 1554,10 
eura. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 7. 2022 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30. 9. 2022 
 

989 
uznesenie  

 
ku kúpe podielu na pozemku pre vybudovanie lávky v Modranke  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/6 z pozemku v k. ú. Modranka zapísaného na LV č. 1403 
parc. reg. E č. 682– orná pôda s výmerou 18 m2 za cenu 12,43 eur/m2 od spoluvlastníka Jozefa  
Šxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxx, Trnava, za cenu 12,43 eur/m2 t. j. spolu za cenu 
37,29 eura do vlastníctva Mesta Trnava.  
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 7. 2022 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 8. 2022 
 

990 
uznesenie  

 
ku kúpe pozemku pri Štrkoch 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
kúpu spoluvlastníckych podielov vo výške 5/6 z celku na pozemku v k. ú. Trnava,  parcela 
reg. E KN č. 1625 orná pôda o výmere 32 958 m2, zapísaného na LV č. 2419, od 
nasledovných spoluvlastníkov: 
 

1. Katarína Mxxxxxxxx, r. Jxxxxxxxxx,  nar. xxxxxxxx, xxxxxxxx,  

    917 08 Trnava                                                                                               spol. podiel 1/16 

2. Juraj Jxxxxxxxx, r. Jxxxxxxxx,  nar. xxxxxxx, xxxxxxxx,  

    902 01 Pezinok                                                                                             spol. podiel  1/16 

3. Žofia Txxxxxxxxx, r. Jxxxxxxxxx,  nar. xxxxxxx, xxxxxxxx 

    922 10 Trebatice                                                                                           spol. podiel  1/16 

4. Ján Jxxxxxxx,, r. Jxxxxxxx,  nar. xxxxxxxx, 919 05 Trstín xxx                         spol. podiel  

1/16 

5. Ing. Anton Jxxxxxxx, r. Jxxxxxxx,  nar. xxxxxxx, xxxxxxxxx,  
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    831 01 Bratislava  3                                                                                      spol. podiel  1/12 

6. Katarína Kxxxxxxxx, r. Rxxxxxx,  nar. xxxxxxx, xxxxxxxx,  

    917 01 Trnava                                                                                               spol. podiel  1/2 

 
do vlastníctva Mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, za dohodnutú 
jednotkovú cenu 7 eur/m2 pozemku, t. j. za kúpnu cenu celkom 192 255 eur (za výmeru 27 465 
m2 pripadajúcu na 5/6 spol. podielu na pozemku), s tým, že prvá časť kúpnej ceny vo výške 
4 800 eur bude uhradená realitnej kancelárii MAXREA s. r. o., Juraja Fándlyho 8154/2, 917 01 
Trnava  a následne bude druhá časť kúpnej ceny vo výške 187 455 eur rozpočítaná na 
kupujúcich podľa ich spoluvlastníckych podielov. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave: 
OM MsÚ 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31.07.2022 a po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta 
 
OP MsÚ 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.09. 2022  
 
 

991 
uznesenie  

 
k súhlasu s použitím pozemku pre stavbu „Medicentrum“ na Ulici Kollárova v Trnave     

(MEDENA, s.r.o., FARMENA, s.r.o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku v k.ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava parcela registra „C“ č. 
8940 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 4330 m2, evidovaného 
na LV č. 5000, na ktorej je navrhnutý vysunutý arkier o výmere 2,4 m2 nachádzajúci sa na II. 
nadzemnom podlaží objektu v rámci stavby “Medicentrum“ na rohu ulici Kollárova a 
Novosadská v Trnave podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom pre 
spoločnosť MEDENA, s.r.o., P. Mudroňa 18, 917 01 Trnava, IČO: 36 762 873 a FARMENA, 
s.r.o., P. Mudroňa 18, 917 01 Trnava, IČO: 45 398 054 ako stavebníkov stavby pre 
účely stavebného povolenia. 
 
2. Schvaľuje  
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech investora stavby 
t.j. spoločnosti MEDENA, s.r.o., P. Mudroňa 18, 917 01 Trnava, IČO: 36 762 873 a FARMENA, 
s.r.o., P. Mudroňa 18, 917 01 Trnava, IČO: 45 398 054 za účelom umiestnenia vysunutého 
arkiera o výmere 2,4 m2 nachádzajúceho sa na II. nadzemnom podlaží objektu v rámci stavby 
“Medicentrum“ na rohu ulíc Kollárova a Novosadská v Trnave, navrhnutého na parcele registra 
„C“ č. 8940 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 4330 m2, evidovaný 
na LV č. 5000 v rozsahu podľa geometrického plánu spracovaného v zmysle projektovej 
dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom za jednorazovú odplatu 300,- eur. 
Odplatné časovo neobmedzené vecné bremeno spočíva v povinnosti Mesta Trnava strpieť na 
časti pozemku p.č. 8940 presah arkiera o výmere 2,4 m2, v prospech každodobého vlastníka 
stavby „Medicentrum“ na rohu Ulíc Kollárova a Novosadská v Trnave. 
 
3.  Ukladá 
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Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
a) zabezpečiť podklady na vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena  
Termín: 31.07.2022 
 
OP: 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. a predložiť 
primátorovi mesta na podpis  
Termín: 30.09.2022  

 
992 

uznesenie  
 

k súhlasu s použítím pozemku na umiestnenie loggií  
na bytovom dome A. Kubinu č. 3200/30 v Trnave  

         (STEFE Trnava, s.r.o.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava  
parc.č. 808 (parc.reg.“E“), zapísaného na LV č. 5000, na  prístavbu balkónov k bytovému 
domu súp. č. 3200 na ul. A.Kubinu č. 30 v Trnave, v zmysle projektovej dokumentácie 
schválenej v stavebnom konaní,  v zmysle podmienok daných príslušným stavebným úradom 
v rámci stavebného konania. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho  
v povinnosti Mesta Trnava strpieť na častiach pozemku parc.č. 808 (parc.reg.“E)  
ostatná plocha v  k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000, vo vlastníctve Mesta Trnava,  
balkóny, pristavené k bytovému domu súp.č. 3200 na ul. A.Kubinu č. 30  
v Trnave, v prospech každodobých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome súp.č. 
3200 na ul. A. Kubinu  č. 30 v Trnave, stojacom na pozemku parc.č. 2540/31, k.ú. Trnava.  
Výmera dotknutých častí pozemku parc.č. 808 (parc.reg.“E“) vo vlastníctve Mesta Trnava bude 
určená na základe geometrického plánu, zabezpečeného stavebníkom na jeho náklady, po 
realizácii stavby. Návrh na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra 
nehnuteľností, spolu s návrhom na zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností 
zabezpečí stavebník, ktorý bude znášať správne poplatky s tým spojené. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                 
Termín: do  31.07.2022   
OP: 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do  30.09.2022 
c) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného geometrického plánu uzatvoriť zmluvu 
o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín : do 3 mesiacov od výzvy na uzatvorenie zmluvy 
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993 
uznesenie  

 
k súhlasu s použitím pozemku za účelom vybudovania telekomunikačnej šachty         

na Ulici Paulínska v Trnave      
(SWAN, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemku na Ulici Paulínskej v k.ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava parcela 
registra „C“ č. 635/2 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 70 m2, 
evidovaný na LV č. 5000, na ktorej je navrhnutá telekomunikačná šachta, podľa projektovej 
dokumentácie schválenej stavebným úradom pre spoločnosť SWAN, a.s., Landererova 12, 
811 09 Bratislava, IČO: 47 258 314 v zastúpení spoločnosťou OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 
04 Bratislava, IČO: 46 881 239, pre účely stavebného povolenia a za dodržania podmienok 
daných OÚRaK: 
a/ Nakoľko navrhovaná šachta môže križovať iné vedenia IS, je nutné pred samotným 
zahájením realizačných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých terajších podzemných 
inžinierskych sietí od ich správcov, aby nedošlo k ich porušeniu a v samotnej blízkosti šachty 
výkopové práce realizovať so zvýšenou opatrnosťou. Výkopy nesmú zasahovať do cestnej 
komunikácie a vyťažený materiál nesmie byť skládkovaný na cestnej komunikácii a chodníku, 
nesmie tvoriť prekážku doprave a ani chodcom. 
b/ Realizáciu stavebných prác odporúčame realizovať v čase zníženej frekvencie výskytu 
chodcov - cez víkend, pričom v prvý pracovný deň po víkende musí byť priestor - plocha 
chodníka - uvedený do pôvodného stavu, v prípade následného sadania podložia pod šachtou 
,bude na realizátorovi stavby, aby prípadné závady odstránil i v budúcnosti.  
c/ Pred zahájením výkopových prác v prípade umiestnenia šachty pre rozvody optického 
kábla  na pozemku vo vlastníctve a v oprávnenom užívaní mesta Trnava (komunikácia – 
chodník – parkovisko - spevnená plocha) je stavebník povinný požiadať MsÚ v Trnave, odbor 
dopravy, referát dopravy a cestného hospodárstva o vydanie povolenia na zvláštne užívanie 
miestnej komunikácie, chodníka (rozkopávkové povolenie). Výkop pre montážnu šachtu max. 
rozmerov 600/600mm musí byť ohraničený zábranami a označený ako prekážka pre chodcov, 
v nočných hodinách osvetlený. Poklop šachty musí byť vydláždený rovnakou dlažbou ako 
dlažba chodníka (poklop musí opticky splývať s dlažbou).  
d/ Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, Odbore 
územného rozvoja a koncepcií, referáte územno - technických informácií odovzdané 
porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, 
stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej 
podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou 
umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo 
výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis - plošný, 3 polohopis - 
líniový, 4 značky - plošné, 5 značky - bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 
9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 
oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda a 
geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1x vytlačená so zoznamom súradníc). 
Porealizačné zameranie musí obsahovať v samostatnej vrstve okrem zrušených rozvodov aj 
objekty, rozvody a zariadenia, ktoré museli zostať v zemi nevyužité a nefunkčné. 
 
2. Schvaľuje  
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech vlastníka  šachty 
t. j. spoločnosť SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 314 v zastúpení 
spoločnosťou OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 46 881 239,    
telekomunikačná šachta je navrhnutá na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava na parcele 
registra „C“ č.  635/2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 70 m2, 
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evidovaný na LV č. 5000 v rozsahu podľa geometrického plánu spracovaného v zmysle 
projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom. 
Odplatné časovo neobmedzené vecné bremeno spočíva v povinnosti mesta strpieť na 
pozemku  umiestnenie telekomunikačnej šachty za odplatu 540,08 eura/ks. 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
a) zabezpečiť podklady na vypracovanie zmluvy  
Termín: 31.07.2022 
OP: 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. 
a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: 30.09.2022  
 

994 
uznesenie  

 
k súhlasu s použitím pozemkov za účelom vybudovania prípojok a šachty           

k stavbe „Alžbetin park“ na Ulici Ferka Urbánka v Trnave       
(EMOSTAV, s.r.o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
2. Súhlasí 
s použitím pozemkov na Ulici Ferka Urbánka v k.ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava 
parcela registra „C“ č. 8729/1 LV nezaložený v právnom stave parcela registra „E“ č. 1919/58 
druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 6825 m2, zapísaná na LV č. 
11228 na ktorej je navrhnutá kanalizačná prípojka o dĺžke 6,5 m, prípojka slaboprúdu o dĺžke 
1,5 m a kanalizačná šachta, a parcela registra „C“ č. 8720/1 druh pozemku Ostatná plocha  
o celkovej výmere 86205 m2, evidovaná na LV č. 5000, na ktorej je navrhnutá vodovodná 
prípojka o dĺžke 9,5 m, podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom pre 
spoločnosť EMOSTAV, s.r.o., Nové záhrady I č. 11, 821 05 Bratislava, IČO: 36 403 733 ako 
stavebníka, pre účely územného rozhodnutia a za dodržania podmienok daných OÚRaK: 
a/ Výstavba prípojok IS - vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka slaboprúdu 
a výstavba kanalizačnej šachty nie je v rozpore s ÚP mesta Trnava, výstavbu bude potrebné 
koordinovať s prípadnými investičnými akciami Mesta Trnava v danej lokalite a v 
predpokladanom termíne realizácie. 
b/ Mesto Trnava požaduje, aby stavebník zabezpečil preverenie informácií o plánovaných 
alebo prebiehajúcich stavbách u prevádzkovateľov inžinierskych sietí v lokalite navrhovanej 
stavby za účelom koordinácie investičných akcií resp. stavebných prác a eliminácie 
rozkopávok na pozemkoch mesta. V prípade, ak v predmetnej lokalite  prevádzkovatelia 
inžinierskych sietí plánujú realizovať svoje investičné akcie v čase realizácie navrhovanej 
stavby, mesto požaduje zabezpečiť vzájomnú koordináciu stavebných prác. Výkopy riadne 
označiť, zabezpečiť proti možnosti vzniku úrazov a pádu do výkopu (hlavne detí) a v nočných 
hodinách osvetliť . 
c/ Pred začatím výkopových prác je nutné zabezpečiť presné vytýčenie všetkých 
podzemných vedení inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v trase navrhovaných stavieb a 
výkopové práce realizovať tak, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. 
d/ Pred zahájením výkopových prác na plochách zelene vo vlastníctve mesta Trnava je 
investor povinný v zmysle VZN č. 289 o ochrane zelene v meste Trnava a v zmysle zákona 
NR SR č.543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny požiadať Mesto Trnava, Mestský úrad v 
Trnave, odbor Územného rozvoja a koncepcií, referát správy zelene, o vydanie 
rozkopávkového povolenia na zeleni. 
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e/ Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, Odbore 
územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané 
porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, 
stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej 
podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou 
umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo 
výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-
líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 
vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 
oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a 
geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1x vytlačená so zoznamom súradníc). 
Porealizačné zameranie musí obsahovať v samostatnej vrstve okrem zrušených rozvodov aj 
objekty, rozvody a zariadenia , ktoré museli zostať v zemi nevyužité a nefunkčné. 
 
2. Schvaľuje  
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech vlastníka  šachty 
t. j. spoločnosť EMOSTAV, s.r.o., Nové záhrady I č. 11, 821 05 Bratislava, IČO: 36 403 733, 
kanalizačná šachta je navrhnutá na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava na parcele registra 
„C“ č. 8729/1 LV nezaložený v právnom stave parcela registra „E“ č. 1919/58 druh pozemku 
Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 6825 m2, zapísaná na LV č. 11228 v rozsahu 
podľa geometrického plánu spracovaného v zmysle projektovej dokumentácie odsúhlasenej 
stavebným úradom. 
 
Odplatné časovo neobmedzené vecné bremeno spočíva v povinnosti mesta strpieť na 
pozemku  umiestnenie kanalizačnej šachty za odplatu 540,08 eura/ks. 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
OM 
c) zabezpečiť podklady na vypracovanie zmluvy  
Termín: 31.07.2022 
OP 
d) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. 
a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: 30.09.2022  
 
 

995 
uznesenie  

 
k súhlasu s podnájmom majetku Mesta Trnava 

(north tower, s.r.o) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s podnájmom časti predmetu nájmu a to nebytového priestoru nachádzajúceho sa na 
2.NP, 3.NP a strechy stavby severná veža a želiarsky domček o výmere 164,06 m2 pre 
podnájomcu spoločnosť social factory, s.r.o. Zavarská 10/H, 91701 Trnava, IČO: 54577454, 
na účel prevádzkovania vinotéky a baru s kaviarňou (čisto nefajčiarsky priestor) spojené 
s predajom vín, destilátov a podávanie tapasov mäsových a syrových produktov, počas doby 
platnosti nájomnej zmluvy. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
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OM:  
doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva žiadateľovi spoločnosti north tower.s.r.o. 
Termín: do 31.7.2022 

 
996 

uznesenie  

 
k súhlasu s realizáciou prístavby a stavebných úprav nebytových priestorov    

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1.  Súhlasí 

s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcom sa v areáli objektu 
na Ulici 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 
technického zhodnotenia objektu Limbová 3 – prístavby z modulov rôznych veľkostí 
k objektu telocvične súp. č. 6051, spoločnosťou BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 
Trnava, IČO: 44 867 379, podľa dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní, 
v predpokladanom náklade 356 455,00 eur (bez DPH platnej v čase realizácie a fakturácie 
prác), 
pričom po zrealizovaní technického zhodnotenia - prístavby predloží nájomca 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 
započítaná ročne vo výške 80 % nájmu za užívanie nebytových priestorov. V prípade 
ukončenia nájmu zo strany nájomcu pred ukončením započítania nákladov sa nezapočítané 
náklady nájomcovi nevrátia.  

2.  Schvaľuje 

prijatie daru: technického zhodnotenia objektu Limbová 3 – prístavby z modulov rôznych 
veľkostí k objektu telocvične súp. č. 6051, vybudovanej na časti pozemku parcelné číslo 
8399/77 - zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na liste vlastníctva č. 5000, pre k. ú. 
Trnava, obec Trnava, ktorého výmera bude spresnená geodetickým zameraním po realizácii 
stavby, do majetku Mesta Trnava, od spoločnosti BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 
Trnava, IČO: 44 867 379. 

3.  Schvaľuje 

rozšírenie výmery prenajatých nebytových priestorov v objekte telocvične súp. č. 6051,                 
na Ulici Limbová 3 v Trnave, v k. ú. Trnava, o výmeru novovybudovaných priestorov 
nachádzajúcich sa v prístavbe podľa porealizačného zamerania, za účelom vzdelávania 
a prevádzkovania škôl a školských zariadení, za nájomné v zmysle VZN č. 456: 
nájomcovi spoločnosti BESST, s. r. o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, IČO: 44 867 379. 
na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva Mesta Trnava k technickému 
zhodnoteniu objektu Limbová 3 – prístavby z modulov rôznych veľkostí k objektu telocvične 

súp. č. 6051,  s podmienkou predloženia novej notárskej zápisnice,  

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 
ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov spočívajúceho v skutočnosti, že spoločnosť BESST, s.r.o. užíva nebytové priestory 



41 

 

na základne zmluvy o nájme, so súhlasom mesta realizovala rozsiahle stavebné úpravy 
s cieľom modernizácie.  

4.  Súhlasí 

s realizáciou stavebných úprav v miestnostiach č. 36, 58, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99  
nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží 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 rozsahu podľa prílohy 1 uznesenia za podmienky odsúhlasenia všetkých stavebných úprav 
v stavebnom konaní a predloženia podrobného položkového rozpočtu, v predpokladanej 
výške 38 713,00 eur (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, pričom odsúhlasená výška finančných 
prostriedkov vynaložených na stavebné úpravy bude následne započítaná ročne vo výške 
80 % nájmu za užívanie nebytových priestorov. V prípade ukončenia nájmu zo strany nájomcu 
pred ukončením započítania nákladov sa nezapočítané náklady nájomcovi nevrátia.  
 
5. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave   
Odboru majetkovému:   
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie darovacej zmluvy v zmysle bodu 2 uznesenia 
     Termín:  do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
Odboru právnemu:   
b) pripraviť darovaciu zmluvu v zmysle bodu 2 uznesenia predložiť primátorovi mesta na 

podpis  
    Termín:  do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

 
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. 
c) po zrealizovaní a vydokladovaní nákladov na stavebné práce v zmysle bodu 1 a 4 predložiť 
materiál do MZ na definitívne odsúhlasenie výšky nákladov, 
    Termín: do 60 dní po posúdení opodstatnenosti nákladov odbornou komisiou 
 
d) uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a k zmluve o výpožičke v zmysle bodu 3 uznesenia, 
Termín: do 30 dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva Mesta Trnava k technickému 
zhodnoteniu objektu Limbová 3 
 
 

997 
uznesenie  

 
k bezodplatnému prevodu nehnuteľností do majetku mesta                                   

k stavbe „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica  
(od Strojárenskej po kataster obce Hrnčiarovce nad Parnou) v Trnave  

(Slovenský pozemkový fond)  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  schvaľuje 
bezodplatný prevod novovzniknutých pozemkov v k. ú. Trnava parcela registra „C“ č. 9076/44 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 537 m2 (vytvorená z parcely registra „E“ č. 1957 
o celkovej výmere 2401 m2 zapísanej na LV č. 5524), parcela registra „C“ č. 9076/43 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 204  m2 (vytvorená z parcely registra „E“ č. 1957 o celkovej 
výmere 2401 m2 zapísanej na LV č. 5524), parcela registra „C“ č. 8258/44 zastavaná plocha 
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a nádvorie o výmere 98 m2 (vytvorená z parcely registra „E“ č. 1959/2 o celkovej výmere 1932 
m2 zapísanej na LV č. 11242) a parcela registra „C“ č. 9076/46 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1138 m2 (vytvorená z parcely registra „E“ č. 1959/2 o celkovej výmere 1932 m2 
zapísanej na LV č. 11242) vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského 
pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 917 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 do vlastníctva 
Mesta Trnava v zmysle § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, ako pozemkov pod 
verejnoprospešnou stavbou, ktorej stavebníkom je Mesto Trnava. 
Novozniknuté pozemky boli oddelené podľa Geometrického plánu č. 25/2021 zo dňa 
14.12.2021 vyhotoveného spoločnosťou Surveyor, s.r.o., Jána Hlubíka 1355/24, Trnava 
úradne overenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom pod číslom G1-203/2022, 
zo dňa 02.03.2022, zapísané na LV č. 5524 a č. 11242 v k.ú. Trnava, vo vlastníctve Slovenskej 
republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 917 15 Bratislava, 
IČO: 17 335 345 . 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva Slovenskému pozemkovému fondu 
Termín:  do 31.07.2022 
 

998 
uznesenie  

 
k zriadeniu vecného bremena na pozemky  

k stavbe „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica 
 (od Strojárenskej po kataster obce Hrnčiarovce nad Parnou) v Trnave   

(Johns Manville Slovakia, a. s.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na novovzniknuté 
pozemky v k.ú. Trnava parcela  registra „C“ č. 8526/10, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 322 m2, parcela registra „C“ č. 8526/11, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 18 m2 (oddelené z pôvodnej parcely č. 8526/1), parcela registra „C“ č. 
8529/128, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 (ddelená z pôvodnej 
parcely č. 8529/1) a parcela registra „C“ č. 8529/129, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 266 m2 (oddelená z pôvodnej parcely č. 8529/59) zapísané na LV č. 112 
vo vlastníctve spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, 917 99 Trnava, IČO: 
34 126 520, ktorého predmetom je oprávnenie oprávneného z vecného bremena t.j. Mesta 
Trnava na realizáciu stavby „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Bratislavská ulica (od 
Strojárenskej po kataster obce Hrnčiarovce nad Parnou)“ ako aj oprávnenie vstupu na 
pozemky v nevyhnutne potrebnom rozsahu za účelom vykonávania údržby a opravy danej 
stavby na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 
1, 917 99 Trnava, IČO: 34 126 520 ako povinného z vecného bremena s tým že Mesto Trnava 
sa zaväzuje že bude znášať, všetky náklady spojené s preložením časti oplotenia areálu 
spoločnosti, ktorého prekládka by bola vyvolaná realizáciou vyššie uvedenej stavby ako aj 
všetky náklady spojené s realizáciou stavby (t.j. všetkých navrhovaných stavebných objektov), 
jej prevádzkou, údržbou a opravou, vrátane nákladov spojených s údržbou priľahlej zelene, 
ktorá súvisí so stavbou. 
Novozniknuté pozemky boli oddelené podľa Geometrického plánu č. 25/2021 zo dňa 
14.12.2021 vyhotoveného spoločnosťou Surveyor, s.r.o., Jána Hlubíka 1355/24, Trnava 
úradne overenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom pod číslom G1-203/2022, 
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zo dňa 02.03.2022, zapísané na LV č. 112 v k.ú. Trnava, vo vlastníctve spoločnosti Johns 
Manville Slovakia,a.s., Strojárenská 1, Trnava, IČO: 34 126 520. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena                                 
Termín: do 31.07.2022   
 
OP: 
b) pripraviť zmluvu ozriadení vecného bremena v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a predložiť 
primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 31.08.2022 
 

999 
uznesenie  

 
k zriadeniu vecného bremena  

k stavbe „Obnova a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – meštiansky dom 
Pracháreň, Radlinského ul. č. 10“ v Trnave  

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na časti objektu 
Prachárne s.č. 53 v úrovni 2. NP, postaveného na pozemku p.č. 759/1 vo vlastníctve Mesta 
Trnava v prospech vlastníka stavby s. č. 139 (Divadlo Jána Palárika v Trnave) postavenej na 
parcele č. 760 vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, vecné bremeno bude 
spočívať v povinnosti povinného t.j. Mesta Trnava strpieť prepojenie objektu Prachárne s 
objektom Divadla Jána Palárika v Trnave a strpieť prechod oprávneného z vecného bremena 
t.j. Trnavského samosprávneho kraja, na 2. NP objektu Prachárne postavenej na pozemku 
p.č. 759/1 v k.ú. Trnava, v zmysle projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, 
ktorá bude súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena.  
  
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena  
Termín:  do 31.07.2022 
OP: 
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť  na  podpis primátorovi mesta 
Termín:  do 30.09.2022 
 

1000 
uznesenie  

 
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov                                                                         

pre stavbu „Verejné osvetlenie Farárske – časť Trnava“  
  
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných verejnoprospešnou stavbou „Verejné 
osvetlenie  Farárske – časť Trnava“, ktorej stavebníkom je Mesto Trnava, v rozsahu 
projektovej dokumentácie stavby pre stavebné konanie stavby vypracovanej Petrom 
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Končitíkom – Projektovanie elektrických zariadení, Lomonosova 6, 917 08 Trnava, pre účely 
stavebného konania nasledovne : 
 
a) zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena za odplatu vo výške 
stanovenej znaleckým posudkom, na časti pozemkov, v k. ú. Trnava, parc. reg. C č. 
10616/2, zast. plocha a nádvorie vo výmere 167 m2 a parc. reg. C č. 10617/39, zast. plocha 
a nádvorie vo výmere  1 382 m2 zapísaných vo vlastníctve SEMAT, a. s., Farárske 6922, 
917 01 Trnava, IČO: 34 120 076 na LV 5904, v predbežnej dĺžke cca 35 m s tým že presná 
výmera sa určí podľa geometrického plánu po zrealizovaní stavby, v prospech Mesta Trnava 
ako stavebníka stavby, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť na svojich 
pozemkoch umiestnenie káblových rozvodov a  stĺpov verejného osvetlenia vybudovaných 
v rámci stavby „Verejné osvetlenie Farárske – časť Trnava“ a s tým súvisiacich užívateľských 
práv, za podmienky vlastníka pozemku, že vecné bremeno bude zriadené po vydaní 
kolaudačného rozhodnutia a bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností. K vydaniu 
stavebného povolenia bude uzatvorená s vlastníkom pozemkov Zmluva o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena.  
 
b) zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena za odplatu vo výške 
stanovenej znaleckým posudkom, na časti pozemkov, v k. ú. Trnava, parc. reg. C č. 
10634/7, zast. plocha a nádvorie vo výmere 254 m2, parc. reg. C č. 10634/6, zast. plocha 
a nádvorie vo výmere  892 m2 a parc. reg. E č. 2137/1, orná pôda vo výmere 1903 m2, 
zapísaných vo vlastníctve SR – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 
36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 na LV 5928, v predbežnej dĺžke cca 350 m s tým, že  
presná výmera sa určí podľa geometrického plánu po zrealizovaní stavby, v prospech Mesta 
Trnava ako stavebníka stavby, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť na svojich 
pozemkoch umiestnenie káblových rozvodov a  stĺpov verejného osvetlenia vybudovaných 
v rámci stavby „Verejné osvetlenie Farárske – časť Trnava“ a s tým súvisiacich užívateľských 
práv, za nasledovných podmienok pre stavebníka - Mesto Trnava: 
 
- stavebník bude mať na dotknutých pozemkoch SR najneskôr do vydania kolaudačného 
rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri 
nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena 
bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vyhotovenia 
stavby, 
- stavebník bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom 
k žiadosti  o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ako je rozsah 
vecného bremena väčší ako 200 m2), geometrický plán s vyznačením záberu vecného 
bremena a stanovisko SPF, 
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR, 
- po dokončení stavby budú pozemky SR dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť 
využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje 
vlastné náklady, 
- stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemkoch SR, ktorými sa 
podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, k vybudovaniu komunikácie na 
pozemku SR. 
 
V zmysle podmienok správcu pozemkov bude vecné bremeno zriadené najneskôr do vydania 
kolaudačného rozhodnutia a bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností na základe 
zmluvy o zriadení vecného bremena. 

 

  
 

2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmlúv 
Termín. do 31.07.2022  
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OP: 
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena so Slovenským pozemkovým fondom 
Termín: do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
c) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so SEMAT, a. s. 
Termín: do 30.09.2022   
d) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena so SEMAT, a. s. 
Termín: do 60 dní po vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
 
 

1001 
uznesenie  

 
k nájmu haly a kójí na Zavarskej ceste v Trnave 

(FCC Trnava, s. r. o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje   
prenájom objektov vo vlastníctve Mesta Trnava nachádzajúcich sa v k. ú. Trnava, na Zavarskej 
ceste, zapísaných na LV č. 5000, nájomcovi  FCC Trnava, s. r. o., Priemyselná 5, Trnava, IČO: 
31 449 697, za účelom spracovania odpadu formou mechanickej a materiálno-biologickej 
úpravy odpadu, za nájomné v zmysle VZN č. 514: 

• Hala TAP súp. č. 8467, umiestená na parcele registra „C“ č. 10751/67 (právny vzťah 
k parcele na ktorej leží stavba 8467 je evidovaný na LV č. 9414) v celkovej výmere:  
1160 m2 x 32,40 eur/m2 .......................   37 584,00 eur/rok 

• 3 kóje na materiál TAP bez súp. č., umiestené na parcele registra „C“ č. 10751/68 (právny 
vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na LV č. 9414) v celkovej výmere:  
210 m2 x 32,40 eur/m2 .......................    6 804,00 eur/rok 

      spolu        1370,00 m2                         44 388,00 eura/rok 
 
na dobu neurčitú od termínu vypratania priestorov, 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 
ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov spočívajúceho v skutočnosti, že nájomcom je spoločnosť s majetkovou účasťou 
mesta Trnava a zabezpečuje verejnoprospešné služby. 
 
2.   Súhlasí 
s realizáciou nevyhnutných stavebných úprav v objekte Hala TAP súp. č. 8467, nachádzajúcej 
sa v k. ú. Trnava, na Zavarskej ceste, zapísanej na LV č. 5000, nájomcom spoločnosťou FCC 
Trnava, s. r. o., Priemyselná 5, Trnava, IČO: 31 449 697, za podmienky odsúhlasenia 
stavebných úprav v stavebnom konaní a predloženia podrobného položkového rozpočtu. 
Výška finančných prostriedkov vynaložených na stavebné úpravy bude po realizácii 
odsúhlasená MZ, pričom odsúhlasená výška finančných prostriedkov vynaložených na 
stavebné úpravy bude následne započítaná ročne vo výške 50 % nájmu za užívanie 
nebytových priestorov. V prípade ukončenia nájmu zo strany nájomcu pred ukončením 
započítania nákladov sa nezapočítané náklady nájomcovi nevrátia.  
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave   
Odboru majetkovému:   
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie nájomnej zmluvy  
Termín:  do  31. 8. 2022 
b) po zrealizovaní a vydokladovaní nákladov na stavebné práce predložiť materiál do MZ na 
definitívne odsúhlasenie výšky nákladov, 



46 

 

Termín: do 60 dní po posúdení opodstatnenosti nákladov odbornou komisiou 
Odboru právnemu:     
c) pripraviť a predložiť nájomnú zmluvu primátorovi mesta na podpis   
Termín:  do  30. 9. 2022 

 

1002 
uznesenie  

 
k nájmu pozemku pod mobilným odberovým miestom                                                                 

na parkovisku Dohnányho v Trnave  
(AnalytX, s. r. o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Neschvaľuje   
nájom časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV 
č. 5000 v  k. ú. Trnava, parc. reg. „C“ parc. č. 7171/8  na parkovisku na Ulici Dohnányho 
o výmere 53 m2, spoločnosti AnalytX, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 12092, Bratislava, IČO: 
35 826 321, za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta na testovanie 
ochorenia COVID-19 
 

1003 
uznesenie  

 
k výpovedi nájomnej zmluvy k pozemku potrebného k investičnej akcii mesta        

„Bytový dom na Tamaškovičovej ulici – Park“ v Trnave  
(REVOL TT, s.r.o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
ukončenie nájomného vzťahu dohodou zmluvných strán medzi spoločnosťou REVOL TT 
Consulting, s.r.o., Vlárska 28, IČO 44 808 321 ako nájomcom a Mestom Trnava ako 
prenajímateľom a ak nepríde k dohode tak výpoveďou nájomnej zmluvy cčz 78/2008 zo dňa 
15.01.2008 v znení dodatku cčz 145/2018 na časť pozemku parcela registra „E“ č. 1167/2, 
evidovaného na LV č. 5000  v k. ú. Trnava, s výmerou 1224 m2, označeného na základe 
Geometrického plánu č. 124/2006 ako parcela registra „C“ č. 6828/2, na Nitrianskej ulici v 
Trnave 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
a) zabezpečiť podklady na vypracovanie dohody o ukončení nájomnej zmluvy a ak nepríde 
k dohode výpovede nájomnej zmluvy 
Termín: 15.07.2022 
 
OP: 
b) pripraviť výpoveď nájomnej zmluvy cčz 78/2008 v znení dodatku č. 1. cčz 145/2018  
Termín: 31.07.2022 
c) ak nebude uzatvorená dohoda o ukončení nájomnej zmluvy a pokiaľ nepríde 
k uzatvoreniu dohody súčasne pripraviť výpoveď z nájomnej zmluvy tak, aby výpovedná lehota 
uplynula najneskôr 31.01.2023 
Termín: 31.07.2022 
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1004 
uznesenie  

 
k ukončeniu nájmu pozemkov Mesta Trnava                                                                                 

pod stavbou „Plynový elektrický agregát (PEZA) a trafostanica 400 kVA“                                
v areáli  skládky TKO Zavarskej ulici v Trnave“ 

(TERRASYSTEMS, s.r.o.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
   
1.  Schvaľuje  
a) Ukončenie nájomného vzťahu so spoločnosťou TERRASYSTEMS, s. r.o., IČO 36 618 853, 
vyplývajúceho z nájomnej zmluvy CČZ 198/2009 v znení dodatku č. 1  CČZ 30/2010, 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v k. ú. Trnava parc.reg.“C“: parc.č. 10751/58 zast.pl s výmerou 
1 m2, parc.č. 10751/59 zast.pl. s výmerou 12 m2, parc.č. 10751/60 zast.pl. s výmerou 29 m2  
a parc.č. 10751/61 zast.pl. s výmerou 6 m2,   a to dňom podpísania preberacieho protokolu za 
mesto Trnava, týkajúceho sa prevzatia stavby „Plynový elektrický agregát (PEZA) 
a trafostanica 400 kVA“, stojacej na uvedených pozemkoch. 
 
b) Zrušenie vecného práva zriadeného v prospech TERRASYSTEMS, s.r.o., IČO 36 618 853 
zmluvou o zriadení vecného práva CČZ 31/2010 zo dňa 4.2.2010  v zmysle čl. IV. ods. 2) 
zmluvy CČZ 31/2010 z dôvodu, že na stavbu „Plynový elektrický agregát (PEZA) a trafostanica 
400 kVA“ na pozemkoch  v k.ú. Trnava parc.reg.“C“ parc.č. 10751/58 zast.pl s výmerou 1 m2, 
parc.č. 10751/59 zast.pl. s výmerou 12 m2, parc.č. 10751/60 zast.pl. s výmerou 29 m2  
a parc.č. 10751/61 zast.pl. s výmerou 6 m2 zaťažených  vecným právom, nebolo vydané 
právoplatné kolaudačné rozhodnutie, stavba je nefunkčná a oprávnený z vecného práva 
požiadal Mesto Trnava o ukončenie nájomného vzťahu na všetky citované pozemky pod 
stavbou „Plynový elektrický agregát (PEZA) a trafostanica 400 kVA“. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)   Odboru majetkovému MsÚ pripraviť podklady pre ukončenie nájomného vzťahu  
a zrušenie vecného práva 
Termín: 30. 07. 2022 
b) Odboru právnemu MsÚ pripraviť dohodu/zmluvu o ukončení nájomného vzťahu v zmysle 
bodu 1. písm. a) schvaľovacej časti tohto uznesenia 
Termín: 30.08.2022 
c) Odboru majetkovému MsÚ zabezpečiť vrátenie prípadného preplatku na nájomnom 
spoločnosti TERRASYSTEMS, s r.o., IČO 36 618 853 v zmysle zmluvy CČZ 198/2009 v znení 
dodatku č.1 
Termín: 30.08.2022 
d) Odboru právnemu MsÚ pripraviť zmluvu o zrušení vecného práva  v zmysle bodu 1. 
písm.b) schvaľovacej časti tohto uznesenia 
Termín: 30.08.2022 
 

1005 
uznesenie  

 
k správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť  22. 3. 2022 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 22. 3. 2022 prerokované na zasadnutí 
majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava resp. Mestskej rady mesta Trnava – zaujala nesúhlasné stanovisko. 
 
 

1006 
uznesenie  

 
k návrhu na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
výsledky volieb občanov do funkcie prísediacich pre Okresný súd Trnava 
 
2. Konštatuje, že   
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre funkčné obdobie 2022 – 2026, boli zvolení   
títo prísediaci :  
 

a1) 
Zuzana OPÁLKOVÁ, Mgr.  
xxxxxxx, Trnava 
917 02 Trnava, Bratislavská xxxxxxx 

a2) 
František HULAČ 
xxxxxxxx, Trnava 
917 01 Trnava, Na hlinách xxxxxx 

a3) 
Zuzana FIRICOVÁ 
xxxxxxx, Trnava 
917 01 Trnava, Veterná xxxxxxx 

a4) 
Bibiana BARANOVSKÁ, Ing.  
xxxxxxxxx, Trnava 
917 01 Trnava, Spartakovská xxxxxxx 

a5) 
Martin JASENSKÝ, Mgr.  
xxxxxxxxx, Žiar nad Hronom  
917 02 Trnava, Andreja Žarnova xxxxxx 

a6) 
Štefánia MATULOVÁ 
xxxxxxxx, Trnava 
917 01 Trnava, M. Koperníka xxxxxxxx 

 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vydať zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení 
Termín: do 15.7.2022 
 
b/ zaslať výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava Okresnému súdu Trnava  
Termín: do 15.7.2022 
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1007 
uznesenie  

 
k určeniu počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava               

a volebných obvodov v meste Trnava  
 na volebné obdobie 2022 - 2026 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Určuje 
a) počet 31 poslancov MZ mesta Trnava na volebné obdobie 2022 - 2026, 
 
b) 6 volebných obvodov na území mesta Trnava pre volebné obdobie 2022 - 2026, pričom  

vo volebnom obvode č. 1 sa volia 5 poslanci 
vo volebnom obvode č. 2 sa volia 7 poslanci 
vo volebnom obvode č. 3 sa volia 7 poslanci 
vo volebnom obvode č. 4 sa volia 6 poslanci 
vo volebnom obvode č. 5 sa volia 5 poslanci 
vo volebnom obvode č. 6 sa volí 1 poslanec 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
zverejniť počet poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie  2022 
- 2026, členenie volebných obvodov a  počet poslancov, ktorí sa v nich volia. 
Termín:  65 dní pred konaním volieb 
 
 

1008 
uznesenie  

 
k určeniu rozsahu výkonu funkcie primátora mesta  

pre volebné obdobie 2022 - 2026 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Určuje 
rozsah výkonu funkcie primátora mesta Trnava pre volebné obdobie 2022 - 2026 na plný 
pracovný úväzok. 
 
 

1009 
uznesenie  

 
k Organizačnému zabezpečeniu akcie 

Tradičný trnavský jarmok 2022 - zmena č. 1 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
a) Zmenu Organizačného zabezpečenia (ďalej len „OZ“) akcie TTJ 2022. 
b) Zmenu Všeobecných zásad organizovania akcie TTJ 2022. 
c) Zmenu Výšky úhrad za miesto počas akcie TTJ 2022.  
d) Zmenu rozpočtu akcie TTJ 2022.  
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2.   Ukladá 
Riaditeľovi OS TTJ 2022 
Zabezpečiť organizovanie akcie TTJ 2022 v zmysle schválenej zmeny Organizačného 
zabezpečenia a príslušných VZN. 
Termín: počas TTJ 2022 
 
 

1010 
uznesenie  

 
k ADVENT-u v Trnave 2022 

 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a)  Organizačné zabezpečenie akcie ADVENT v Trnave 2022 v dňoch 25.11.2022 – 
23.12.2022. 

b)  Umiestnenie betlehemu na Trojičnom námestí v termíne do 08.01.2023. 
c) Všeobecné zásady na organizačné zabezpečenie akcie ADVENT v Trnave 2022. 
d) Rozpočet akcie ADVENT v Trnave 2022 pre rok 2022 a 2023. 
e) Riaditeľa Organizačnej skupiny akcie ADVENT v Trnave 2022: vedúca odboru 

komunálnych služieb. 
 

2. Ukladá 
Riaditeľovi organizačnej skupiny 
2.1 Zabezpečiť organizovanie akcie ADVENT v Trnave 2022 v zmysle schváleného 

Organizačného zabezpečenia a príslušných VZN. 
      Termín: počas konania akcie    
2.2 Menovať členov organizačnej skupiny akcie ADVENT v Trnave 2022 
      Termín: júl 2022 
 
3.  Poveruje 
Riaditeľa akcie ADVENT v Trnave 2022 
3.1. Schválením prípadnej zmeny času predaja ustanoveného Organizačným zabezpečením   
       akcie ADVENT v Trnave 2022. 
3.2 Schválením drobných zmien pri organizácii akcie súvisiacich s bezproblémovým   
      priebehom akcie ADVENT v Trnave 2022.  
 
 
 

1011 
uznesenie  

 
k informatívnej správe o výsledkoch ukončených  

a stave rozpracovaných kontrol od 13.4.2022 do 14.6.2022 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 13.4.2022 
do 14.6.2022. 
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1012 
uznesenie  

 
k Plánu kontrolnej činnosti  

Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2022 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2022 

 
2. Poveruje 
Hlavnú kontrolórku mesta  
na vykonanie kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 
 
 

1013 
uznesenie  

 
k  návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

k termínu konania MZ 28.6.2022 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  
v intervale od 9.4.2022 do 8.6.2022 

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

Uznesenie (orgán): MZ č. 858/2022 
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu „Transformačná 

stanica, Trhová ulica Trnava“ /Západoslovenská distribučná, a.s./ 
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti bod  2 uznesenia sa text 

„spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava ako vlastníka 
nehnuteľností strpieť na svojich pozemkoch uloženie VN 
prípojky, NN rozvodov a elektrických zariadení a s tým súvisiacich 
užívateľských práv“  
nahrádza textom  
„spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava ako vlastníka 
nehnuteľností strpieť na časti budúcich zaťažených nehnuteľností v 
rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne  

a) zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 

rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 
elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie“ 

 
V schvaľovacej časti bod  3 uznesenia sa text 
„časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parc. 
reg. „C“, parc. č. 709/1 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
1731 m2 (pozemok pod trafostanicou) zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 5000, ktorého výmera bude spresnená 
geodetickým zameraním po realizácii stavby“  
nahrádza textom  
„pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parc. reg. C 
č. 709/4 o výmere 35 m2 zastavaná plocha (oddelená geometrickým 



52 

 

plánom č. 24/2022 zo dňa 31. 5. 2022, úradne overeným Okresným 
úradom, katastrálnym odborom pod č. G1-822/2022 dňa 3. 6. 2022, 
z pozemku parc. reg. C č. 709/1 o výmere 1731 m2 zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísaného na LV 5000)“. 
 
V ukladacej časti bod 4 uznesenia sa text  
b) „pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v zmysle bodu 2 tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  

    Termín: do 30. 6. 2022 
c) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 3 tohto 

uznesenia predložiť primátorovi mesta na podpis  
    Termín: do 30. 6. 2022 
d) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť 

zmluvu o zriadení  vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta v zmysle bodu 2 tohto uznesenia a predložiť 
primátorovi mesta  na podpis  

    Termín: do 60 dní po predložení porealizačného geometrického 
plánu 

e) po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 
budovu trafostanice a odovzdaní porealizačného geometrického 
plánu na zameranie budovy trafostanice uzatvoriť kúpnu zmluvu 
v zmysle bodu 3 tohto uznesenia  a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín: do 60 dní po predložení porealizačného geometrického 
plánu“   

nahrádza textom  
c) „pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v zmysle bodu 2 tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  

    Termín: do 30. 9. 2022 
d) pripraviť kúpnu zmluvu v zmysle bodu 3 tohto uznesenia 

predložiť primátorovi mesta na podpis  
    Termín: do 30. 9. 2022 
e) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť 

zmluvu o zriadení  vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta v zmysle bodu 2 tohto uznesenia a predložiť 
primátorovi mesta  na podpis  

    Termín: do 60 dní po predložení porealizačného geometrického 
plánu  

 
a2) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 808/2017 

Názov uznesenia k prenájmu časti Spádového detského ihriska na Limbovej ulici v 
Trnave (BESST s.r.o., Trnava) 

Navrhovaná zmena: V bode 1 sa text „do 14,00 hod.,“ nahrádza textom „do 14,30 hod.,“. 
V bode 1 sa vypúšťa text “pryžových“. 
V bode 1 sa vypúšťa text „a antukové plochy odburiňovať 
a prehrabávať“. 

 
a3) 

  
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 904/2022 
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Názov uznesenia k predaju pozemku a zriadeniu vecného bremena na Ulici Seredská 
(NDS, a. s.) 

Navrhovaná zmena: V bode 2 sa za text „b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, 
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 
úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie“ dopĺňa text 
„c) vstup osôb a vjazd vozidiel, strojov a iných mechanizmov 
oprávneného z vecného bremena z dôvodu prevádzky, údržby, opráv 
a rekonštrukcie elektroenergetického zariadenia v nevyhnutnej miere 
v celom rozsahu zaťaženej nehnuteľnosti“. 

Dôvod zmeny: Po predložení návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorý 
návrh bol spracovaný investorom – Národnou diaľničnou 
spoločnosťou, a.s., vyplynula potreba zosúladenia navrhovaného 
obsahu vecného bremena s obsahom schváleným uznesením 
mestského zastupiteľstva.  Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh 
na zmenu textu uznesenia. 

 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 681/2021 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.č. 
5680/85 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp.č. 5720 
na Tehelnej ulici 27 v Trnave 

Navrhovaná 
zmena: 

Zmena textu – v schvaľovacej časti sa doterajšie znenie bodu 5 vypúšťa 
a nahrádza nasledujúcim znením: 
„5. podielu 8043/284210 do vlastníctva vlastníčke bytu Ing. arch. 
Veronike Kxxxxxxx, rod. Hxxxxxxxx, nar. xxxxxx, bytom xxxxxx, Trnava, 
za cenu 1,86 eura“ 

 
a5) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 929/2022 

Názov uznesenia K zriadeniu vecného bremena na bezodplatné užívanie tréningového 
futbalového ihriska s umelou trávou na Slávii v prospech 
Slovenského futbalového zväzu 

Navrhovaná mena: Zmena textu – v schvaľovacej časti sa text „8821,00 m2“ nahrádza 
textom „10145 m2“ 
 
 

a6) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 903/2022 

Názov uznesenia K predaju pozemkov na Ulici Terézie Vansovej v Trnave  (Katolícka 
jednota Slovenska) 

Navrhovaná 
zmena: 

Zmena textu – doterajšie znenie bodu 1 sa vypúšťa a nahrádza 
nasledujúcim znením: 
„1.  Schvaľuje: 

- spôsob prevodu kúpnou zmluvou – pozemkov vo vlastníctve mesta 
Trnava - k. ú. Trnava, oddelených Geometrickým plánom č. 25/2021, 
vyhotoveným dňa 8.9.2021 Ing. Petrom Svobodom, vyhotoviteľom 
AnGeo, s.r.o., Slnečná 978/43, 91701 Trnava, IČO: 36708755, 
úradne overeným dňa 2.11.2021  pod č. G1-1474/2021, označených 
ako: 
- parcela registra „C“ č. 8767/23 – zastavaná plocha a nádvorie, 

s výmerou 5 m2, oddelenej od parc.reg. „E“ č. 1070/9  -  
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zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 9103 m2, zapísanej na 
LV č. 11228 

- parcela registra „C“ č. 2540/115 – zastavaná plocha a nádvorie, 
s výmerou 13 m2, oddelenej od parc.reg. „E“ č. 808  -  ostatná 
plocha, s výmerou 49542 m2, zapísanej na LV 5000 

do výlučného vlastníctva Katolíckej jednoty Slovenska, Oblastné centrum 
Trnava, Novosadská 4, 917 01 Trnava, IČO: 00 699 349 za cenu 3980,- 
eur. 
Priamy predaj sa schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide 
o predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa t. j. 
Katolícka jednota Slovenska, Novosadská 4, 917 01 Trnava, IČO: 
00 699 349“.  

 
a7) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 913/2022 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie rozvodov a zateplenia 
v rámci stavby „Rezidencia Haulíková“ v Trnave  (PRI SYNAGÓGE, 
.s.r.o.) 

Navrhovaná 
zmena: 

Zmena textu - nahradiť text: 
 
V bode 1.   
text „o celkovej výmere 731 m2, evidovaný na LV č. 4“ nahradiť textom 
„o celkovej výmere 731 m2, evidovaný na LV č. 5000“ 
 
V bode 2. a/  
text „o celkovej výmere 731 m2, evidovaný na LV č. 4“ nahradiť textom 
„o celkovej výmere 731 m2, evidovaný na LV č. 5000“ 
text „IČO: 50 482 815“ nahradiť textom „IČO: 36 361 518“ 
 
V bode 2. b/ 
text „o celkovej výmere 731 m2, evidovaný na LV č. 4“ nahradiť textom 
„o celkovej výmere 731 m2, evidovaný na LV č. 5000“  
 

a8) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 899/2022 

Názov uznesenia K zabezpečeniu pohľadávky k projektu „Vybudovanie kompostárne č. 
2 v meste Trnava“ 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
1. Schvaľuje zabezpečenie financovania projektu „Vybudovanie 
kompostárne č. 2 v meste Trnava“, kód projektu ITMS2014+: 
310011AVX1, realizovaného v súlade so Zmluvou o poskytnutí  
nenávratného finančného príspevku č. OPKZ-PO1-SC111-2019-
56/24 vlastnou blankozmenkou Mesta Trnava.  

Pôvodný text: 1. Schvaľuje zabezpečenie financovania projektu 
Navrhovaný text: 1. Schvaľuje zabezpečenie pohľadávky projektu 

 
a9) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 775/2021 
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu “Bytový dom 

s polyfunkciou Halenárska“ v Trnave 
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Navrhovaná zmena: V bode 2 d) v tretej odrážke za text „o celkovej výmere 381 m2, 
evidovaný na LV č. 5000“ sa dopĺňa text: “,na parcele registra „C“ č. 
8842/31 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 393 m2, evidovaný na LV č. 11228, na parcele registra „C“ 
č. 8842/33 druh pozemku Ostatná plocha o celkovej výmere 74 m2, 
evidovaný na LV č. 11228“ 

 
a10) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 153/2015 
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optického kábla 

v k.ú. Zavar a zriadenie vecného bremena (Orange Slovensko, 
a.s. ) 

Navrhovaná zmena: Bod 1., 2. a 3. nahradiť bodom 1. a 2. s nasledovným textom: 
S c h v a ľ u j e  
použitie pozemku v k. ú. Zavar vo vlastníctve mesta Trnava, 
zapísaného na LV č. 2551, parcela registra „C“ č. 209/13, druh 
pozemku ostatné plochy s výmerou 38513 m2  cez ktoré prechádza 
optický kábel v rámci stavby „PSA INFACTORY SHELTER-
1038BR“ podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom 
konaní, spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 
Bratislava, IČO: 35 697 270 formou dohody o náhrade za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľností vo výške 117,08 eura podľa 
dĺžky siete 6 m,  v zmysle § 14 ods.  5. „Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, 
ktorý bol mestu zverený“ v znení neskorších doplnkov a v zmysle 
príkazu primátora č. 2/2022 k určovaniu sadzieb pri umiestňovaní 
inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava pre 
rok 2022. 
U k l a d á 
 OM 

a) Zabezpečiť podklady pre vypracovanie dohody 
Termín: do 31.07.2022 

OP 
b) Pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľností a predložiť na podpis primátorovi 
Termín: do 30.09.2022 

 
a11) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 849/2014 
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie optickej 

telekomunikačnej siete na Ul. Kubinu, Ružindolská a Suchovská 
a zriadenie vecného bremena (Orange Slovensko, a.s. ) 

Navrhovaná zmena: Bod 1., 2. a 3. nahradiť bodom 1. a 2. s nasledovným textom: 
S c h v a ľ u j e  
Použitie pozemku v k.ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, 
zapísaného na LV č. 5000, parcela registra „E“ č. 808, druh 
pozemku ostatné plochy s výmerou 51642 m2 a pozemkov v k.ú. 
Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 11228, 
parcela registra „E“ č. 1633/3, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie s výmerou 860 m2, p.č. 1633/4 druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 372 m2, p.č. 1633/47 druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 107 m2, p.č. 1671/1 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 42 m2,  cez ktoré 
prechádza optická telekomunikačná sieť v rámci stavby Prípojka 
verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. 
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“ZS-0047BR-Suchovská ul., Trnava, prípojka FTTC“ podľa 
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, 
spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, 
IČO: 35 697 270 formou dohody o náhrade za nútené obmedzenie 
užívania nehnuteľností v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. 
o elektronických komunikáciách v platnom znení a podľa § 14 ods. 
4. a 5. „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený“ v znení 
neskorších doplnkov (ďalej len „Zásad“). Jednorazovou primeranou 
náhradou sa rozumie, že investor siete umožnil pripokládku 
chráničiek pre potreby optickej siete TOMNET. 
U k l a d á 
 OM 

c) Zabezpečiť podklady pre vypracovanie dohody 
Termín: do 31.07.2022 

OP 
d) Pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľností a predložiť na podpis primátorovi 
Termín: do 30.09.2022 

 
a12) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 911/2022 
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov za účelom vybudovania 

horúcovodnej prípojky na Ulici Dolnopotočná v Trnave (Trnavská 
teplárenská, a.s.) 

Navrhovaná zmena: V názve uznesenia sa mení text: 
 „(Trnavská teplárenská, a.s.)“ a nahrádza sa textom novým: „(MH 
Teplárenský holding, a.s.)“ 
V bode 1. a 2. sa mení text: „Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 
84, 917 42 Trnava, IČO: 36 246 034“ a nahrádza sa novým textom 
„MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – 
mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 211 541“ 
V bode 2. sa mení text: „a jednej šachty za odplatu 540,08 eura“ 
a nahrádza sa novým textom „ a dvoch šácht za odplatu 1080,16 
eura (t.j. 2 x 540,08 eura).“  
V bode 1. za text: „o dĺžke 27,4 m a šachta,“ sa dopĺňa text: „a 
parcela registra „C“ č. 682/2 druh pozemku Zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 743 m2, evidovaná na LV č. 5000, na 
ktorej je navrhnutá šachta“ 
V bode 2. za text: „evidovaný na LV č. 5000“ sa dopĺňa text: „a za 
umiestnenie šachty na pozemku parcela registra „C“ č. 682/2 druh 
pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 743 m2, 
evidovaná na LV č. 5000 v rozsahu podľa geometrického plánu a“    

 
a13) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 906/2022  
Názov uznesenia K zriadeniu vecného bremena na pozemkoch mesta pre inžinierske 

siete pre plánovanú bytovú výstavbu a humanizáciu záhradk. osady 
za sídl. Linčianska (DUPOS Projekt, s.r.o.)  

Navrhovaná zmena: V  bode 1. súhlasnej časti uznesenia sa na koniec  textu dopĺňa: „pre 
DUPOS Projekt  s.r.o., IČO 52 309 215.“ 
V bode 2. schvaľovacej časti: 
-v písm. a) sa za text „v prospech“ dopĺňa nasledovný text: „DUPOS 
Projekt s.r.o., IČO 52 309 215 a“ , slovo „jej“ sa vypúšťa a za slovo 
„vlastníka“ sa dopĺňa text „tejto prípojky“. 
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-v písm. b) sa za každé slovné spojenie „v prospech“ dopĺňa 
nasledovný text: „DUPOS Projekt s.r.o., IČO 52 309 215 a“ , všetky 
slová „jej“ sa vypúšťajú a za všetky slová „vlastníka“ sa dopĺňa text 
„tejto prípojky“. 
-v písm. c) sa za text „v prospech“ dopĺňa nasledovný text: „DUPOS 
Projekt s.r.o., IČO 52 309 215 a“ , slovo „jej“ sa vypúšťa a za slovo 
„vlastníka“ sa dopĺňa text „tejto prípojky“. 

a14) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 747/2021  

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod 
verejnoprospešnou stavbou „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – 
s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince“ 

Navrhovaná zmena: V celej schvaľovacej časti 1.1 a 1.2 uznesenia sa: 
text: 
„dňa 21.11.2017“ 
nahrádza novým textom: 
„dňa 20.11.2017“ 
a 
text: 
„parc. č. 10585/8“ 
nahrádza novým textom: 
„parc. reg. C č. 10585/8“ 
a 
text: 
„parcela č. 10585/9“ 
nahrádza novým textom: 
„parcela reg. C č. 10585/9“ 
a  
text: 
„parcela č. 10585/11“ 
nahrádza novým textom: 
„parcela reg. C č. 10585/11“ 

 
a15) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 743/2021  
Názov uznesenia zriadenie vecného bremena na pozemku pre vybudovanie lávky 

v Modranke (SVP,š.p.) 
Navrhovaná 

zmena: 
Celý pôvodný text sa vypúšťa a nahrádza novým textom: 
...“1. Schvaľuje: 
A) Prenájom častí pozemkov v k. ú. Modranka zapísaných na LV č. 
2250 vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p.:   
- parc. reg. E č. 69/102 – vodná plocha s výmerou 25 m2, časť podľa 

geometrického plánu č. 21/2022 s výmerou 10 m2, 
- parc. reg. E č. 466/4 – vodná plocha s výmerou 1234 m2, časť  podľa 
geometrického plánu č. 21/2022 s výmerou 45 m2, 
na dobu určitú 20 rokov od uzavretia zmluvy za nájomné vo výške 33 
eur/rok a paušálne náklady 10,00 eur + DPH. Nájomné bude 
každoročne od roku 2024 zvýšené o % inflácie oznámené Štatistickým 
úradom SR. 
B) zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, š. p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica,  strpieť stavbu 
„Lávka pre peších a cyklistov pri základnej škole s materskou  školou 
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v Modranke“ na častiach pozemkov v k. ú. Modranka zapísaných na 
LV č. 2250 vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.:   
- parc. reg. E č. 69/102 – vodná plocha s výmerou 25 m2, časť 

s výmerou asi 10 m2, 
- parc. reg. E č. 466/4 – vodná plocha s výmerou 1234 m2, časť 

s výmerou asi 45 m2. 
Odplata za zriadenie vecného bremena na pozemkoch s celkovou 
výmerou 55 m2, ktorá bude spresnená porealizačným geometrickým 
plánom, je vo výške 360 eur vrátane DPH. 
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného 
bremena do katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného 
bremena spolu s nákladmi za vyhotovenie návrhu zmluvy. 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Odboru majetkovému: 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 7. 2022 
Odboru právnemu: 
b) pripraviť nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena primátorovi na podpis.  
Termín : do 31. 10. 2022 
c) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena primátorovi na podpis 
Termín: do 60 dní od porealizačného zamerania stavby lávky 
v Modranke.“  

a16) 
Uznesenie (orgán): MZ č. 432/2020 

Názov uznesenia Súhlas s použitím pozemkov na uloženie káblov na Ul. Š. Moyzesa 
v Trnave a zriadenie vecného bremena (ZSE,.a.s.)  

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti sa pôvodný text v bode 2. označí ako 2.A. 
a doplní sa bod 2. B.  ...“ bezodplatný prevod – darovanie stavebného 
objektu SO 04.1 Preložka distribučného rozvodu na Ul. Š. Moyzesa,   
spoločnosti  Západoslovenská distribučná, a.s., do vlastníctva a 
prevádzkovania siete z dôvodu, že ide o vyvolanú investíciu k 
investičnú akciu mesta cyklochodník na Ul. J. Bottu a Ul. Š. Moyzesa 
a náhrada vzdušného vedenia za podzemné je v záujme mesta.“... 
V bode 3.c) za textom...“na pozemkoch  mesta“... doplniť text:...“a  
zmluvu o bezodplatnom prevode“... 

Dôvod zmeny: Západoslovenská distribučná, a.s., je vlastníkom pôvodného 
vzdušného vedenia a mala by vlastniť aj nové podzemné. Z dôvodu, 
že ide o investičnú akciu mesta cyklochodník na Ul. J. Bottu a Š. 
Moyzesa a náhrada vzdušného vedenia za podzemné je v záujme 
mesta majetková komisia 8.6.2022 odporučila schváliť bezodplatný 
prevod po vybudovaní preložky.. 

a17) 
  

Uznesenie (orgán): MZ č. 855/2022 
Názov uznesenia Ku kúpe pozemku k stavbe „Parčík a verejný priestor pri synagóge“ 

v Trnave (PRI SYNAGÓGE, s.r.o.) 
Navrhovaná zmena: V bode 1. sa mení text: 

„C č. 537/11 o výmere 44 m2 určeného na základe Geometrického 
plánu č. 9/2022“ a nahrádza sa novým textom: „C č. 537/12 o 
výmere 37 m2 určeného na základe Geometrického plánu č. 
25/2022“  
a text: 
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„pod číslom G1-116/2022, zo dňa 08.02.2022,“ a nahrádza sa 
novým textom: „pod číslom G1-823/2022, zo dňa 03.06.2022,“  

 
a18) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 547/2020 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu City Arena Trnava – 
Objekt „C“ (City Arena, a.s.) 
 

Navrhovaná zmena: V názve uznesenia sa text „City Arena, a.s.“ nahrádza textom „Arena 
park, s. r. o.“. 
 
V súhlasnej časti uznesenia sa text „rozvodnej“ nahrádza textom 
„rozpojovacej a istiacej“, text „“novej rozpojovacej“ sa nahrádza 
textom „novej rozpojovacej a istiacej“, za text „Parcela registra „C“ č. 
8938/3, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 1824 m², evidovaný na LV č. 5000, na umiestnenie“ sa 
vkladá text „rozpojovacej a istiacej skrine SR5 a“ a text „City Arena, 
a.s.“ sa nahrádza textom „City-Arena, a.s.“. 
 
Na koniec súhlasnej časti uznesenia sa vkladá text: „Na základe 
zmluvy o postúpení práv a povinností zo dňa 09. 04. 2021 došlo 
k prechodu práv a povinností vyplývajúcich z realizácie projektu City 
Arena Trnava – Objekt „C“ zo spoločnosti City-Arena, a.s., 
Kapitulská 5, 917 01 Trnava, IČO: 46 682 848, na spoločnosť Arena 
park, s. r. o., Mikovíniho 10, 917 01  Trnava, IČO: 51 682 885“. 
 
V schvaľovacej časti uznesenia pod písm. a), b) a c) sa text „City 
Arena, a.s., Kapitulská 5, 917 01 Trnava, IČO: 46 682 848“ nahrádza 
textom „Arena park, s. r. o., Mikovíniho 10, 917 01  Trnava, IČO: 
51 682 885“. 
 
V schvaľovacej časti uznesenia pod písm. a) sa za odsek oddelený 
druhou odrážkou vkladá nasledujúci text: 
 
- Rozpojovacia a istiaca skriňa SR5 – navrhnutá na parcele registra 
„C“ č. 8938/3, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 1824 m², evidovaný na LV č. 5000 – odplata za zriadenie 
rozvodnej skrine SR5 je 256,77 eura/ks 
 
V schvaľovacej časti uznesenia pod písm. a) sa pred text „s tým, že 
platiteľom odplaty“ dopĺňa text „na pozemkoch uvedených 
v súhlasnej časti uznesenia v rozsahu porealizačného 
geometrického plánu“ a text „umiestnenie rozvodov podzemných 
inžinierskych sietí a elektrických rozvádzacích skríň za odplatu 
1270,46 eura (t.j. skrinky: 256,77 + 256,77 + 216,27 + 216,27 + 
324,38 = 1270,46 eura)“ sa nahrádza textom „zriadenie a uloženie 
elektroenergetických zariadení (t. j. rozvodov podzemných 
inžinierskych sietí a elektrických rozvádzacích skríň), užívanie, 
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických 
zariadení a ich odstránenie za odplatu 1527,23 eura (t. j. skrinky: 
256,77 + 256,77 + 256,77 + 216,27 + 216,27 + 324,38 = 1527,23 
eura)“. 
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V schvaľovacej časti uznesenia pod písm. d) sa text „parcela č. 
8836/4“ nahrádza textom „parcela registra „C“ č. 8836/4 z vlastníctva 
spoločnosti Arena park, s. r. o., Mikovíniho 10, 917 01  Trnava, IČO: 
51 682 885“. 
 

a19) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 436/2020 

Názov uznesenia Zriadenie vecných bremien pre stavbu Rekonštrukcia námestia v 
Modranke 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti: 
-doplniť v písmene  
a)  ...“z parc. reg. C č. 826/1– zastav. plocha s výmerou 239 m2 časť 
s výmerou 1m2, z parc. reg. C č. 826/2 – zastav. plocha s výmerou 
40 m2 časť s výmerou 1m2,“   
 c) ...“ časť s výmerou 4 m2“... 
i) ...“ časť s výmerou 1 m2“... 
- vypustiť celý text  pod písmenom j), 

 
a20) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 694/2021 v znení uzn. MZ č. 882/2022 
Názov uznesenia K ukončeniu nájmu pozemkov v k. ú. Zeleneč a prenájom 

pozemkov v lokalite Medziháj /FARMA MAJCICHOV, a.s./ 
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti č.1 uznesenia sa ruší časť textu a to: 

„v prípade, že nájomca bude dodržiavať „Zásady 
obhospodarovania ornej pôdy“ (v prílohe č. 3 tohto materiálu), bude 
sa rokovať o úľavách na nájomnom, v prípade ak spoločnosť 
nepristúpi k regulovaniu a jej spôsob hospodárenia nebude 
zameraný na udržanie biodiverzity, príde k posunu plochy pôdy, tak 
aby užívanie pôdy so spoločnosťou nebolo v rozpore s projektom 
mesta - Revitalizácia potoka Parná.“ 

 
a21) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 189/2019 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/71 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6015 na Ulici gen. Goliána 
34 v Trnave 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia sa text „predaj podielov zo 
spoluvlastníckeho podielu Mesta Trnava na pozemku vo vlastníctve 
Mesta Trnava“ nahrádza textom „predaj podielu o veľkosti 
144486/442820 z pozemku vo výlučnom vlastníctve Mesta Trnava 
(v podiele 1/1),“ a text „parc. č. 8399/71 - zastavaná plocha 
s celkovou výmerou 517 m², zodpovedajúcich“ sa nahrádza textom 
„parc. reg. „C“ č. 8399/71 – zastavaná plocha a nádvorie, s celkovou 
výmerou 517 m², zodpovedajúceho“. 
 
V bode 1. schvaľovacej časti uznesenia sa text „Jánošíkova 1, 
Chtelnica“ nahrádza textom „Kočín-Lančár 70“ a výraz „Andree“ sa 
nahrádza výrazom „Andrei“. 
 
V bode 2. schvaľovacej časti uznesenia sa text „do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2 Jozefovi Hxxxxxxx 
nar. xxxxxxxx s manželkou Teréziou rod. Hxxxxxxx nar. xxxxxxx, 
obaja bytom xxxxxxxx, Trnava“ nahrádza textom „do výlučného 
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vlastníctva vlastníčke bytu č. 2 Terézii Hxxxxxx rod. Hxxxxxxxx nar. 
xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava“. 
 
V bode 5. schvaľovacej časti uznesenia sa text „Hxxxxxxx rod. 
Hxxxxxxxx“ nahrádza textom „Hxxxxxx rod. Hxxxxxxx“. 
 
V bode 6. schvaľovacej časti uznesenia sa text „Odbojárska 24, 
Trnava“ nahrádza textom „Ul. gen. Goliána 34, Trnava“. 
 
V bode 13. schvaľovacej časti uznesenia sa text „J. Slottu 40, 
Trnava“ nahrádza textom „Ružindol 584“ a text „Hlavná 68A“ sa 
nahrádza textom „Poľovnícka 2“. 
 
V bode 18. schvaľovacej časti uznesenia sa text „do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18 Pavlovi Šxxxxxxx 
nar. xxxxxxxx s manželkou Mgr. Marcelou rod. Gxxxxxx nar. 
xxxxxxx, obaja bytom xxxxxxxxx, Trnava“ nahrádza textom „do 
výlučného vlastníctva vlastníkovi bytu č. 18 Yuriiovi Hxxxxxxxxx nar. 
xxxxxxxx bytom xxxxxxxxx, Ukrajina“. 
 
V bode 19. schvaľovacej časti uznesenia sa text „do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21 Jozefovi Bxxxxxxxx 
nar. xxxxxxxx s manželkou Jozefou rod. Dxxxxxx nar. xxxxxxxxx, 
obaja bytom xxxxxxxxx, Trnava“ nahrádza textom „do výlučného 
vlastníctva vlastníčke bytu č. 21 Jozefe Bxxxxxxx rod. Dxxxxxxxxx 
nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava“. 
 
V celom texte uznesenia sa výraz „vlastníctva“ nahrádza slovným 
spojením „výlučného vlastníctva“. 

 
a22) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 190/2019 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/71 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6015 na Ulici gen. Goliána 
34 v Trnave 
 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia sa text „predaj podielov zo 
spoluvlastníckeho podielu Mesta Trnava na pozemku vo vlastníctve 
Mesta Trnava“ nahrádza textom „predaj podielu o veľkosti 
149270/442820 z pozemku vo výlučnom vlastníctve Mesta Trnava 
(v podiele 1/1),“ a text „parc. č. 8399/71 - zastavaná plocha 
s celkovou výmerou 517 m², zodpovedajúcich“ sa nahrádza textom 
„parc. reg. „C“ č. 8399/71 – zastavaná plocha a nádvorie, s celkovou 
výmerou 517 m², zodpovedajúceho“. 
 
V bode 5. schvaľovacej časti uznesenia sa text „do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31 Pavlovi Sxxxxxxxx 
nar. xxxxxx s manželkou Máriou rod. Nxxxxxxxx nar. xxxxx, obaja 
bytom xxxxxxxx, Trnava“ nahrádza textom „do výlučného vlastníctva 
vlastníčke bytu č. 31 Márii Sxxxxxxxx rod. Nxxxxxxx nar. xxxxxxxx, 
bytom xxxxxxxx, Trnava“. 
 
V bode 10. schvaľovacej časti uznesenia sa text „do vlastníctva 
vlastníčke bytu č. 36 Márii Gxxxxxxxx rod. Mxxxxxxx, nar. xxxxxxx 
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bytom xxxxxxxxxx, Trnava“ nahrádza textom „do výlučného 
vlastníctva vlastníkovi bytu č. 36 Janovi Txxxxxxxx nar. xxxxxxxx 
bytom xxxxxxxx, Padina, Srbsko“. 
 
V bode 19. schvaľovacej časti uznesenia sa text „Boleráz 397“ 
nahrádza textom „Ul. gen. Goliána 34, Trnava“. 
 
V celom texte uznesenia sa výraz „vlastníctva“ nahrádza slovným 
spojením „výlučného vlastníctva“. 
 

a23) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 191/2019 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/71 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6015 na Ulici gen. Goliána 34 
v Trnave 
 

Navrhovaná 
zmena: 

V schvaľovacej časti uznesenia sa text „predaj podielov zo 
spoluvlastníckeho podielu Mesta Trnava na pozemku vo vlastníctve 
Mesta Trnava“ nahrádza textom „predaj podielu o veľkosti 
131964/442820 z pozemku vo výlučnom vlastníctve Mesta Trnava (v 
podiele 1/1),“ a text „parc. č. 8399/71 - zastavaná plocha s celkovou 
výmerou 517 m², zodpovedajúcich“ sa nahrádza textom „parc. reg. „C“ 
č. 8399/71 – zastavaná plocha a nádvorie, s celkovou výmerou 517 m², 
zodpovedajúceho“. 
 
V bode 6. schvaľovacej časti uznesenia sa text „do podielového 
spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 60 každému s podielom ½ Marekovi 
Vxxxxxx nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx a Ivane Hxxxxxxxxxx rod. 
Hxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxx, Trnava“ nahrádza 
textom „do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 60 Milanovi 
Mxxxxxxxxx nar. xxxxxxx, bytom Nema ulice BB, Drugovac, Srbsko 
a Monike Gxxxxxxxxx Mxxxxxxxx rod. Gxxxxxxxx nar. xxxxxxx, bytom 
xxxxxxxx, Padina, Srbsko, každému s podielom ½“. 
 
V bode 8. schvaľovacej časti uznesenia sa text „Mgr. Gregorovi 
Kxxxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, Trnava“ nahrádza 
textom „Michalovi Žxxxxxxxx nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxx , Dolná 
Krupá“. 
 
V bode 10. schvaľovacej časti uznesenia sa text „Ormondyová“ 
nahrádza textom „Ormandyová“. 
 
V bode 12. schvaľovacej časti uznesenia sa text „do podielového 
spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 66 Renému Sxxxxxxx nar. xxxxxxxx 
a Ľubici Vxxxxxxxx rod. Vxxxxxxxx nar. xxxxxxxx, každému s podielom 
1/2, obaja bytom xxxxxxxxxx, Trnava“ nahrádza textom „do podielového 
spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 66 Ľubici Vxxxxxxxx rod. Vxxxxxxx 
nar. xxxxxxx s podielom ½, Renému Sxxxxxxxxx nar. xxxxxxxx bytom 
xxxxxxxxx, Trnava s podielom 1⁄6, Lukášovi Sxxxxxxxx nar. xxxxxxxx 
bytom xxxxxxxxx, Trnava s podielom 1⁄6 a Dominike Sxxxxxxx rod. 
Sxxxxxxx nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, Trnava s podielom 1⁄6“. 
 
V bode 14. schvaľovacej časti uznesenia sa text „do podielového 
spoluvlastníctva vlastníčkam bytu č. 68 Jane Cxxxxxxx rod. Cxxxxxxxx 
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nar. xxxxxxxx s podielom ¼ a Xénii Jxxxxxxx rod. Jxxxxxxxx nar. 
xxxxxxxx s podielom ¾, obe bytom xxxxxxxxx, Trnava“ nahrádza 
textom „do výlučného vlastníctva vlastníčke bytu č. 68 Xénii 
Jxxxxxxxxx, rod. Jxxxxxxxxx nar.  xxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava“. 
V celom texte uznesenia sa výraz „vlastníctva“ nahrádza slovným 
spojením „výlučného vlastníctva“. 

  
a24) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 674/2021 

Názov uznesenia K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava k termínu konania MZ 27.4.2021 a k správe o kontrole 
plnenia uznesení MZ v intervale od 28.1.2021 do 7.4.2021 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia sa text pod písmenom a22) zrušuje 
v celom rozsahu. 

 
 

 
 
a25) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 428/2020 v znení uzn. MZ č. 716/2021 a uzn.MZ č. 
786/2021 

Názov uznesenia K  súhlasu s použítím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava a 
zriadenie vecných bremien na uloženie inžinierskych sietí 
a na vybudovanie cyklochodníka v lokalite Obytnej zóny Prúdy 
pri ul. Zavarská v Trnave  (Terra Trnavia, s.r.o.) 

Navrhovaná zmena: v  bode 2. v písmene  c)  schvaľovacej časti uznesenia sa 
vypúšťa text „,parc.č. 5680/143“,  text „Zásobovanie teplom“ sa 
nahrádza textom „Horúcovod – Technologická a stavebná časť“ 
a za text „geometrického plánu“ sa dopĺňa text „č. 167/2021,          
(vyhotoviteľ Geoway s.r.o., Trnava) overeného Okresným 
úradom Trnava, katastrálnym odborom dňa 13.1.2022 pod č. G1-
14/2022 a geometrického plánu č. 45/2022 (vyhotoviteľ Geoway 
s.r.o., Trnava) overeného Okresným úradom Trnava, 
katastrálnym odborom dňa 27.4.2022 pod č. G1-555/2022“, text 
„zabezpečeného“ sa nahrádza textom „zabezpečených“ a text 
„zápis geometrického plánu“ sa nahrádza textom „zápis 
geometrických plánov“. 
v  bode 2. v písmene  d)  schvaľovacej časti uznesenia sa 
vypúšťa text  “, parc.reg.“C“ parc.č. 5671/10, zapísanom na LV č. 
12341“ a tiež sa vypúšťa text „a parc.č. 5680/143,“  a  za text 
„geometrického plánu“ sa dopĺňa text „č. 45/2022 (vyhotoviteľ 
Geoway s.r.o., Trnava) overeného Okresným úradom Trnava, 
katastrálnym odborom dňa 27.4.2022 pod č. G1-555/2022“  

 

 
2. Predlžuje 
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 862/2022 do 30.09.2022 
b2) č. 922/2022 do 30.09.2022 
b3) č. 906/2022 - 2a) do 15.07.2022 
b4) č. 906/2022 - 2b) do 30.10.2022 
b5) č. 857/2022 do 30.09.2022 
b6) č. 816/2021 do 30.09.2022 
b7) č. 855/2022        do 30.09.2022 
b8) č. 806/2021                  do 31.12.2022 
b9) č. 808/2021       do 31.12.2022 
b10) č. 810/2021       do 31.12.2022 
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b11) č. 811/2021       do 31.12.2022 
b12) č. 812/2021       do 31.12.2022 
b13) č. 813/2021       do 31.12.2022 
b14) č. 814/2021       do 31.12.2022 
b15) č. 911/2022 bod 3a)      do 31.07.2022 
b16) č. 911/2022 bod 3b)      do 30.09.2022 
b17) č. 831/2021       do 30.09.2022 
 
3. Ruší 
uznesenie MZ 
c1) č. 93/2019 
 
 
4. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 9.4.2022 do 8.6.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
                                     primátor mesta 

 
 
 
 
 
 

Za formálnu správnosť: JUDr. Igor Kršiak 
                                          prednosta mestského úradu  
 
V Trnave dňa 29.6.2022 

 
 

 
 


