
 Príloha k bodu programu č. 4  

 

4.1 Schválenie predaja pozemku v k. ú. Zavar a súťažných podmienok obchodnej verejnej 
súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku 

4.2 Predaj pozemku v k. ú. Zavar pre stavbu „Cyklotrasa PSA – Obec Zavar“ (Trnavský 
samosprávny kraj) 

4.3 Predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou v lokalite ulíc Hospodárska – 
Kollárova v  Trnave  

4.4 Kúpa pozemkov pod mestským opevnením na Ul. Františkánska v Trnave (Rehoľa 
menších bratov Františkánov) 

4.5 Kúpa pozemkov na Ulici J. Bottu  

4.6 Kúpa pozemku na Ulici Javorová  

4.7 
 

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre výstavbu cyklochodníka na Veternej ulici  

4.8 Kúpa spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v lokalite Sibírskej ulice v Trnave  

4.9 Kúpa pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná a pod miestnou 
komunikáciou Mikovíniho 

4.10 Prenájom pozemkov pre cyklochodník na Ulici J. Bottu od Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave 

4.11 Prenájom pozemkov pre cyklochodník Zelenečská - Hraničná popri Trnávke od 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.  

4.12 Prenájom ornej pôdy v k. ú. Modranka (FARMA M&M, spol. s r.o.) 

4.13 Prenájom pozemkov pod parkoviskom pri železničnej stanici od Železníc Slovenskej 
republiky Bratislava 

4.14 Súhlas so zriadením vecného bremena na pozemku na Ulici Hradobná (Trnavská 
teplárenská, a. s.) 

4.15 Súhlas so zriadením vecného bremena na stavbu „ Horúcovodná prípojka pre Bytový 
dom – 16 b. j. Tamaškovičova 14, Trnava“ 

4.16 Prenájom a stavebné úpravy nebytových priestorov na Ulici Mozartova 10 -  Združenie 
škôl C. S. Lewisa 

4.17 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte na Ulici Ľ. Podjavorinskej 22 - ESTA 
STEEL, s.r.o. Asante s.r.o. 

4.18 Zmena nájomcu nebytových priestorov v objekte na Ulici Okružná 21, Karin Mikletičová, 
Marcela Krivošíková – MAGIC nechtové štúdium 

4.19 Dodatočné odsúhlasenie stavebných úprav a započítanie preinvestovaných nákladov na 
stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte na Ulici Limbová 3 - BESST, s.r.o. 

4.20 Súhlas s využitím pozemkov na uloženie vodovodnej prípojky pre stavbu „Komerčno – 
podnikateľská zóna,  Trnava Mikovíniho – Zelenečská“  (ISLAND, s.r.o.) 

4.21 Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Rekonštrukcia horúcovodu Na hlinách“ 
(Trnavská  teplárenská, a. s.) 

4.22 Súhlas s použitím pozemkov mesta na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na 
Ulici Jána Hajdóczyho v Trnave (Slovak Telekom a. s.) 

4.23 Súhlas s použitím pozemkov mesta na umiestnenie NN rozvodov a predaj pozemku pre 
trafostanicu na výstavbu rodinných domov na Ulici Rekreačnej v Trnave 
(Západoslovenská distribučná, a. s.) 

4.24 Súhlas s prevodom nájmu poľnohospodárskej pôdy v lokalite Medziháj (Johann 
Maurovich – MAJO-Agro s. r. o.) 

4.25 Súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava na uloženie podzemného káblového vedenia 
na Ul. Rybníková a Kollárova v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.) 

4.26 Súhlas s použitím pozemku k vybudovaniu schodíkov a spevnenej plochy k telocvični na 
Dolnopotočnej  ulici v Trnave - (Gymnázium Angely Merici) 

4.27 Súhlas s použitím pozemku na zateplenie rodinného domu na Ul. Dedinská v Modranke  



4.28 Zriadenie vecného bremena na časti Vinohradníckej cyklotrasy (Obec Ružindol) 

4.29 Zmena ceny za prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážami v k. ú. 
Trnava 

4.30 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 14. 5. 2019 

4.31 Zámena pozemkov medzi Mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom  

4.32 Predaj akcií Prima banky  

 


