
1 

 

 
 
(410-455) 

U Z N E S E N I A 
 

z 9. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
volebného obdobia 2018 – 2022, 

konaného 30. júna 2020 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 
 

410 
uznesenie 

 
K schváleniu programu zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 30.6.2020 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  

program zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 30.6.2020 v zmysle 
zverejneného návrhu a hlasovaním schválených zmien návrhu programu  

 
 

411 
uznesenie 

 
K prerokovaniu protestu prokurátora 

 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 25  
o dodržiavaní čistoty a poriadku  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
protest prokurátora č. Pd 72/20/2207-02 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
Trnava č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku, ktoré nariadenie bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 30.1.1992 a nadobudlo účinnosť dňa 15.2.1992, v znení 
všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 134, ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN 
č. 25/92 o dodržiavaní čistoty a poriadku, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
mesta Trnava dňa 26.10.1999 a nadobudlo účinnosť dňa 13.11.1999 a v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Trnava č. 426, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
Mesta Trnava dňa 18.2.2014 a nadobudlo účinnosť dňa 10.3.2014  (ďalej len „VZN č. 25“). 
 
2. Vyhovuje 
protestu prokurátora č. Pd 72/20/2207-02 proti VZN č. 25 v časti zrušenia § 2c ods. 1 písm. f) 
VZN č. 25 pre nezákonnosť  
 
3. Nevyhovuje 
protestu prokurátora č. Pd 72/20/2207-02 proti VZN č. 25 v časti zrušenia § 2a a § 2b VZN č. 
25 pre nezákonnosť  
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4. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 

a/ doručiť odpis zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a výpis 
z uznesenia Okresnej prokuratúre v Trnave 
Termín: do troch dní po overení zápisnice 
 
b/ zabezpečiť spracovanie znenia nového VZN vo veci úpravy verejného poriadku na 
území mesta Trnava a predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva najneskôr vo 4. 
štvrťroku 2020 
 
 
 

412 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 542, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č  542, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: 2.7.2020 
 
 

413 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 543,  

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN č. 543, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava. 
Termín: nasledujúci deň po rokovaní MZ 

 
 

414 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 544  
o hazardných hrách na území mesta Trnava  
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN č. 544 o hazardných hrách na území mesta Trnava 

    
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava. 
Termín: do 15 dní po jeho schválení  
 
b)  oznámiť prijatie VZN Úradu pre reguláciu hazardných hier 
Termín: do 5 dní po jeho schválení 
          
 

415 
uznesenie 

 
 K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 545, 

 ktorým sa mení a dopĺňa  ZN č. 468 o poskytovaní jednorazových dávok  
v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trnava 

                                   
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
     
1. Schvaľuje 
VZN č. 545, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 468 o poskytovaní jednorazových dávok 
v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trnava.  
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a na internetovej stránke mesta 
Trnava. 
Termín: do 03.07.2020 
 

 
416 

uznesenie 
 

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 546, 
 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
(postavených s finančným prispením  zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj 

bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania). 
                                  
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 546, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta 
Trnava (postavených s finančným prispením  zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj 
bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania) 
 
 2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a na internetovej stránke mesta 
Trnava. 
Termín: do 03.07.2020 
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417 

uznesenie 
 

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 547, 
 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania finančných 

prostriedkov na vykonávanie opatrení  
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

                                
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
     
1. Schvaľuje 
VZN č. 547, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania 
finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a na internetovej stránke mesta 
Trnava. 
Termín: do 03.07.2020 

 
418 

uznesenie 
 

 K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 548, 
 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, 

s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta 
a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu 

                                   
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
     
1. Schvaľuje 
VZN č. 548, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, 
s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve Mesta Trnava a s nájomnými 
bytmi nižšieho štandardu.  
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a na internetovej stránke mesta 
Trnava. 
Termín: do 03.07.2020 
 

 
419 

uznesenie 
 

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 549,    
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN  

č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522  
a VZN č. 533 

o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia         
a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Berie na vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Zmene Územného 

plánu (ÚPN) mesta Trnava, Zmena 05/2020 ÚPN mesta Trnava - Lokalita H, J, M, N, O, P 
- Lokalita H – Križovatka na Strojárenskej ulici 
- Lokalita J – Prepojovacia komunikácia Bratislavská – Nerudova ulica 
- Lokalita M – Obytná zóna pri Modranskej ceste 
- Lokalita N – Bytová výstavba pri  Prechodnej ulici 
- Lokalita O – Dopravné prepojenie I/61- II/504 – I/51 
- Lokalita P – Cyklotrasa Štrky 

 (v materiáli) 
b)  stanovisko Okresného  úradu  Trnava,  odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle 

§ 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a)  Zmenu Územného  plánu (ÚPN) mesta Trnava Zmena  05/2020 – Lokalita H, J, M, N, O, P 
b)  VZN č. 549, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN  

č. 478, VZN č.484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN  
č. 522 a VZN č. 533 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch 
využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: 2.7.2020 
 
b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmenu 05/2020 -   Lokalita H, 
J, M, N, O, P a VZN č. ... 
Termín: priebežne 
 
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 05/2020 – Lokalita H, J, M, N, O, 
P a VZN č. 549 na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a 
stavebnom úrade 
Termín: do 29.9.2020 
 

420 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 550, 

 ktorým sa ruší VZN č. 435, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie 
 „Park Janka Kráľa v Trnave“  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 550, ktorým sa ruší VZN č. 435,  ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie  „Park 
Janka Kráľa v Trnave“   
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN, ktorým sa ruší VZN č. 435, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie  
„Park Janka Kráľa v Trnave“  vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na 
internetovej stránke mesta. 
Termín: do 3.7.2020 
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421 
uznesenie 

 
K 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020 

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

• stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 2. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 
2020 

 
2. Schvaľuje 

• 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020 
 

• použitie rezervného fondu vo výške 2 024 735 eur na financovanie bežných                          
a kapitálových výdavkov: 

 

rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia 1 037 718 

rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre cyklistov 
Botanická ulica a Ovocná ulica - projektová dokumentácia 

30 000 

okružná križovatka Bratislavská - Coburgova - projektová dokumentácia 15 960 

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

30 000 

lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka - projektová 
dokumentácia 

5 000 

chodník k divadlu DISK - Kopánka - projektová dokumentácia + realizácia 10 680 

parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava - projektová 
dokumentácia 

10 400 

trvalé dopravné značenie na sídlisku Ľ. Podjavorinskej - realizácia 177 000 

parkovisko pred Mestským zimným štadiónom 150 000 

vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká 10 000 

Parkovací dom Na hlinách v Trnave - architektonická súťaž 26 900 

odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste 9 440 

parkovisko Ulica generála Goliána 12 2 931 

parkovisko Ulica generála Goliána 28-42 2 558 

parkovisko Nerudova ulica 4-5 2 129 

nákup parkovacích automatov 200 000 

obchvat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ - projektová dokumentácia 10 000 

dopravné prepojenie ciest I/61, II/502 a MK Rekreačná - projektová 
dokumentácia 

40 000 

vybudovanie autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou 6 000 

Inteligentné riadenia dopravy – Smart – bežné výdavky 30 000 

Inteligentné riadenia dopravy – Smart 50 000 

Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia 126 870 

Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava 85 000 

Vybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava 24 338 

obytný súbor Čajkovského - projektová dokumentácia 23 000 

detské ihriská – realizácia 20 000 

park Pri kalvárii - prezentácia archeologických nálezov - projektová 
dokumentácia 

50 000 
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Kamenný mlyn - vyhliadková veža - projektová dokumentácia 17 544 

Kamenný mlyn - revitalizácia územia - projektová dokumentácia 40 000 

úprava povodia Trnávky - hate - projektová dokumentácia 30 000 

Mokraď Zeleneč - projektová dokumentácia 30 000 

prvky ÚSES v krajine - projektová dokumentácia 10 000 

Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 22 840 

rozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu 35 000 

ZŠ s MŠ Námestie SUT - rekonštrukcia školského areálu - projektová 
dokumentácia 

26 840 

rekonštrukcia areálu AŠK Slávia 374 803 

športové haly - projektová dokumentácia 30 000 

mestské opevnenie, severná vetva, úsek pri severovýchodnej veži 0 

Obnova mestského opevnenia v Trnave - úsek severnej vetvy pri SV 
nárožnej veži 

51 989 

karanténne zariadenie - bežné výdavky 10 000 

výdavky súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci 
chorobu Covid-19) – bežné výdavky 

69 005 

úžitkové motorové vozidlo 30 000 

ručné analyzátory dychu 5 000 

príprava projektov 70 000 

 

• použitie fondu poplatku za rozvoj na financovanie kapitálových výdavkov:  
 

ZŠ s MŠ Vančurova - rekonštrukcia strechy + statika na budove MŠ Narcisova 87 610 

ZŠ s MŠ K. Mahra - rekonštrukcia školského areálu MŠ - projektová 
dokumentácia 15 000 

 

• 2. aktualizáciu rozpočtu príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava 
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava 
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
- Mestského zimného štadióna 

 
 

422 
uznesenie 

 
K zmene členov výboru pre audit 

  
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Berie na vedomie stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu členov výboru pre audit 

 
2. Schvaľuje 

a) členov Výboru pre audit: 
- Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA 
- Ing. Katarína Tibenská 
- Ing. Alica Tibenská 
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423 
uznesenie  

 
K zmene zmluvy o nájme nebytových priestorov a odsúhlaseniu skutočnej výšky 

vynaložených nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov                    
v objekte na Ulici Mozartova 10 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
nájomcovi  Dominika Chxxxxxxxxx, Ulica xxxxxxxxxx, 917 02 Trnava, IČO: 50 445 774 
 
a) zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov spočívajúcu v odklade preberania 
a realizácie stavebných úprav časti nebytového priestoru v objekte súpisné číslo 5687, na 
parcele parcelné číslo 1634/34, na ulici Mozartova 10 v Trnave, na prízemí budovy bývalej 
základnej školy o celkovej výmere 326,95 m² o 12 mesiacov, t.j. od 1.7.2021 
 
b) zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov spočívajúcu v započítaní  preinvestovaných 
nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v objekte súpisné 
číslo 5687, na parcele parcelné číslo 1634/34, na ulici Mozartova 10 v Trnave, na prízemí 
budovy bývalej základnej školy o celkovej výmere 689,26  m² v 2 etapách 
 
c) započítanie preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov  
nachádzajúcich sa v objekte súpisné číslo 5687, na parcele parcelné číslo 1634/34, na ulici 
Mozartova 10 v Trnave, na prízemí budovy bývalej základnej školy o celkovej výmere 362,31 
m² vo výške: 
 

21.866,43 eura s DPH 
2. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o.  
a) uzatvoriť dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov 
Termín: do 31.7.2020 
 
b)  po zrealizovaní a vydokladovaní nákladov na úpravy nebytového priestoru predložiť 
materiál do MZ na odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených nákladov v 2 etapách 
Termín: do 60 dní po posúdení nákladov odbornou komisiou 
 
c) započítať preinvestované náklady vynaložené na stavebné úpravy nebytových priestorov 
vo výške 21.866,43 eura s DPH s nájomným za prenájom nebytových priestorov vo výške 80% 
ročného nájomného  s tým, že 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.  
Termín: do započítania preinvestovaných nákladov 
 

 
 

424 
uznesenie 

 
K zmene nájomcu nebytových priestorov 

v objekte na ul. V jame 25 v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
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zmenu nájomcu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 6641, na pozemku parcelné 
číslo 5680/111, v k. ú. mesta Trnava, na ulici V jame č. 25 v Trnave, v atypickom suteréne, 
spolu o výmere 87,95 m², 
z pôvodného nájomcu: Ľubica Kxxxxxxx Ixxxxxxxxxx, ul. xxxxxxxxxxx, 917 01 Trnava, IČO: 
50 733 869 
na nového nájomcu: Bar CAVERN s.r.o., ul. Vladimíra Clementisa 6648/44, 917 01 Trnava, IČO: 
52 959 406 
za účelom prevádzkovania baru a automatu na podávanie stávok 
za nájomné v zmysle VZN č. 241 v platnom znení, ktoré predstavuje sumu:   
 
atyp.suterén, miest. č. 25 /bar/                        63,05 m2 x  37,27 eura/m2/rok    2 349,87 eura 
atyp.suterén, miest. č. 26 /sklad/                      6,75 m2 x  27,05 eura/m2/rok        182,59 eura 
atyp.suterén, miest. č. 27 /WC – M/                 0,80 m2 x  10,67 eura/m2/rok            8,54 eura 
atyp.suterén, miest. č. 27 /WC – M/                 1,86 m2 x  10,67 eura/m2/rok          19,85 eura 
atyp.suterén, miest. č. 28 /WC – Ž/                  2,09 m2 x  10,67 eura/m2/rok          22,30 eura 
atyp.suterén, miest. č. 29 /sklad/                      3,02 m2 x  27,05 eura/m2/rok          81,69 eura 
atyp.suterén, miest. č. 30 /herňa/                   10,38 m2 x  37,27 eura/m2/rok        386,86 eura 
__________________________________________________________________________ 
Spolu                                                                87,95 m²                               3 051,70 eura/rok 
Suma k úhrade.........................................................................................    3 051,70 eura/rok 
 
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.08.2020, 
s výpovednými lehotami:  
a﴿ 1 mesiac: 

- ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 
       spojenými s užívaním nebytových priestorov, 
     -  ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
     -  ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou, 
 
 b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe  
s tým, že do uzatvorenia novej nájomnej zmluvy bude pôvodný nájomca platiť nájomné za 
prenájom nebytových priestorov a preddavky za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 
 
2. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.  
uzatvoriť novú zmluvu o nájme v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: do 31.07.2020 
 
 

425 
uznesenie 

 
K odsúhlaseniu skutočnej výšky vynaložených nákladov na stavebné úpravy 

nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10 
Združenie škôl C. S. Lewisa, ú.z. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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započítanie preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov  
nachádzajúcich sa v objekte súpisné číslo 5687, na parcele parcelné číslo 1635/167, na ulici 
Mozartova 10 v Trnave, na prízemí a 1. poschodí budovy bývalej základnej školy 

 
nájomcovi  Združenie škôl C. S. Lewisa, ú. z., Beňadická 38, 851 06 Bratislava, IČO: 
42 365 023 zastúpené riaditeľom Mgr. Danielom Bútorom, vo výške: 
 

12.498,- eura 
2. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o.  
započítať preinvestované náklady vynaložené na stavebné úpravy nebytových priestorov 
vo výške 12.498,-eura s nájomným za prenájom nebytových priestorov vo výške 80% ročného 
nájomného  s tým, že 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.  
Termín: do započítania preinvestovaných nákladov. 
 
 
 

426 
uznesenie 

 
K rozšíreniu predmetu nájmu v objekte SO 02 - Pavilón výrobných buniek 

v TTIP – Trnava Industrial Park  
pre spoločnosť AicobotiX s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich v Pavilóne výrobných 
buniek  (objekt SO 02, 3.NP) v TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave 
s celkovou výmerou 37,38 m² nájomcovi – spoločnosti AicobotiX s.r.o., Šelpice 112, 919 09 
Šelpice, IČO: 52 271 935  na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej 
zápisnice, najneskôr od 1.9.2020 za cenu:  
 
25,50 m² x 61,62 eur/m²/rok =      1 571,31 eur/rok za priestory určené na administratívne účely,  
  1,02 m² x 51,35 eur/m²/rok =  52,38 eur/rok za pomernú časť skladovo - logistických     

priestorov, 
10,86 m² x 20,54 eur/m²/rok =       223,06 eur/rok za pomernú časť spoločných priestorov, 
 
teda spolu za cenu vo výške 1.846,75 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 514 o určovaní 
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava 
a príkazu primátora č. 6/2020  s výpovednými lehotami: 

- 1 mesiac: 
ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby spojené 
s prenájmom, 
ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
- 3 mesiace bez udania dôvodu.  
-  

V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa schváleniu 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov MZ. Dôvod hodný osobitného zreteľa 
spočíva v tom, že nájomca už pôsobí v TTIP, pričom doposiaľ prenajaté priestory mu už 
nepostačovali z dôvodu rozšírenia jeho činnosti.  
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis. 
Termín: do 31.8.2020 
 
 
 

427 
uznesenie 

 
K predaju pozemku na Ul. Dedinská v Modranke 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy predaj kúpnou zmluvou časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 
č. 1300 v k. ú. Modranka parc. reg. C č. 152/1 - zastavané plochy s výmerou 13605 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 27/2020 ako parc. č. 152/82 s výmerou 2 m2 za cenu 30,00 
eur/m2 t. j. spolu za cenu 60 eur do výlučného vlastníctva vlastníka susediacej nehnuteľnosti 
zapísanej na LV č. 1206 Štefanovi Sxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxx bytom xxxxxxxxxx, Trnava.  
 
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 sa predáva časť pozemku pod časťou 
plánovaného vchodu do domu, ktorý bude neoddelitelne spojený s jestvujúcim rodinným 
domom.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) Pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy 
Termín: 15. 7. 2020 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 8. 2020 

 
 
 

428 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava a zriadeniu 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.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
a) s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava,  
parc. reg. „C“ parc.č. 5671/150, zapísaného na LV č. 5000, na umiestnenie stavebných 
objektov  SO 3.00  Rozvod pitnej vody, SO 3.10 Splašková  kanalizácia a  SO 3.20 Dažďová 
kanalizácia parc. reg. „C“ a parc.č. 5680/143 na umiestnenie stavebného objektu SO 4.50 
Verejné osvetlenie, v rámci stavby „Nová Trnava – Územie“ na Spartakovskej ul. v Trnave, 
v novovznikajúcej lokalite Obytná zóna Prúdy, v  prospech  Terra Trnavia, s.r.o., IČO 51 831 
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139, Blagoevova 28, 851 01  Bratislava,  v zmysle podmienok daných príslušným stavebným 
úradom v rámci stavebného konania. 
 
b) s použitím pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava  
parc. reg. „C“ parc.č. 5680/143, zapísaného na LV č. 5000, na umiestnenie  objektu SO 2.30 
Komunikácie a spevnené plochy zóny, v rámci stavby „Nová Trnava – Územie“ na 
Spartakovskej ul. v Trnave, v novovznikajúcej lokalite Obytná zóna Prúdy, v  prospech  Terra 
Trnavia, s.r.o., IČO 51 831 139, Blagoevova 28, 851 01  Bratislava,  v zmysle podmienok 
daných príslušným stavebným úradom v rámci stavebného konania. 

 
c) s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava  
parc.reg.“C“ parc.č. 5680/9, parc.č. 5680/28 a parc.č. 5680/143, zapísaných na  
LV č. 5000  a  parc. reg. „E“ parc.č. 1284/1, zapísaného na LV č. 11228 na umiestnenie  
inžinierskych sietí - stavebných objektov  SO 5.01 Zásobovanie teplom, SO 5.02 Dispečerský 
kábel a alarm systém BVT, SO 5.03  Meranie a regulácia v šachte Š931a,  SO 4.12 Prípojka 
NN, v rámci stavby „Nová Trnava – Územie“ na Spartakovskej ul. v Trnave, v novovznikajúcej 
lokalite Obytná zóna Prúdy, v  prospech  Terra Trnavia, s.r.o., IČO 51 831 139, Blagoevova 
28, 851 01  Bratislava, v zmysle podmienok daných príslušným stavebným úradom v rámci 
stavebného konania. 

 
d) s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. Trnava parc.reg.“C“ parc.č. 
5680/9, parc.č. 5680/28 a parc.č. 5680/143, zapísaných na LV č. 5000 
a  parc. reg. „E“ parc.č. 1284/1, zapísaného na LV č. 11228 vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. 
ú. Trnava na stavbu šachty „Š931a“ v rámci stavebného objektu    SO 5.01 Zásobovanie 
teplom pre stavbu „Nová Trnava – Územie“ na Spartakovskej ul. v Trnave, v novovznikajúcej 
lokalite Obytná zóna Prúdy, v  prospech  Terra Trnavia, s.r.o., IČO 51 831 139, Blagoevova 
28, 851 01  Bratislava, v zmysle podmienok daných príslušným stavebným úradom v rámci 
stavebného konania. 
 
2.  Schvaľuje 
a/ zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti Mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie inžinierskych sietí  
a  výkon s tým súvisiach užívateľských práv, a to nasledovne: stavebný objekt SO 3.00  
Rozvod pitnej vody, stavebný objekt SO 3.10 Splašková  kanalizácia a stavebný objekt SO 
3.20 Dažďová kanalizácia na pozemku  parc. reg. „C“ parc.č. 5671/150, zapísanom na LV č. 
5000, k.ú. Trnava a stavebný objekt SO 4.50 Verejné osvetlenie na pozemku  
parc. reg. „C“ parc.č. 5680/143, zapísanom na LV č. 5000, k.ú. Trnava, v rámci stavby „Nová 
Trnava – Územie“ na Spartakovskej ul. v Trnave v novovznikajúcej lokalite Obytná zóna 
Prúdy, v zmysle porealizačného geometrického plánu, zabezpečeného stavebníkom na jeho 
náklady po realizácii stavebných objektov, v prospech  Terra Trnavia, s.r.o., IČO 51 831 139, 
Blagoevova 28, 851 01  Bratislava, a to za dodržania podmienok, stanovených v Záväznom 
stanovisku  č. OÚRaK/1072-116817/2020/Hn zo dňa 8.1.2020.  
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. 
V zmysle §14 ods. 1  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v 
štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený bude oprávnený z vecného bremena zmluvne 
zaviazaný hradiť budúce náklady spojené s prekládkou inžinierskych sietí pri investíciách 
vlastníka pozemku. 

 
b/ zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti Mesta Trnava strpieť na svojom pozemku  parc. reg. „C“ parc.č. 5680/143, 
zapísanom na LV č. 5000,  k.ú. Trnava, vybudovanie a užívanie časti  cyklochodníka v rámci 
stavebného objektu SO 2.30 Komunikácie a spevnené plochy zóny v rámci stavby „Nová 
Trnava – Územie“ na Spartakovskej ul. v Trnave v novovznikajúcej lokalite Obytná zóna 
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Prúdy, v zmysle porealizačného geometrického plánu, zabezpečeného stavebníkom na jeho 
náklady po realizácii stavebného objektu, 
v  prospech  Terra Trnavia, s.r.o., IČO 51 831 139, Blagoevova 28, 851 01  Bratislava,  a to za 
odplatu stanovenú znaleckým posudkom na základe porealizačného geometrického plánu. 
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. 
V zmysle §14 ods. 1  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v 
štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený bude oprávnený z vecného bremena zmluvne 
zaviazaný hradiť budúce náklady spojené s prekládkou inžinierskych sietí pri investíciách 
vlastníka pozemku. 
 
c/ zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti Mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch v k.ú. Trnava  parc.reg.“C“ parc.č. 
5680/9, parc.č. 5680/28, parc.č. 5680/143, zapísaných na LV č. 5000 a parc. reg. „E“ parc.č. 
1284/1, zapísanom na LV č. 11228, umiestnenie inžinierskych sietí  - stavebných objektov SO 
5.01 Zásobovanie teplom, SO 5.02 Dispečerský kábel a alarm systém BVT, SO 5.03  Meranie 
a regulácia v šachte Š931a,  SO 4.12 Prípojka NN a  výkon s tým súvisiacich užívateľských 
práv, v rámci stavby „Nová Trnava – Územie“ na Spartakovskej ul. v Trnave v novovznikajúcej 
lokalite Obytná zóna Prúdy, v zmysle porealizačného geometrického plánu,  zabezpečeného 
stavebníkom na jeho náklady po realizácii stavebných objektov, v prospech  Terra Trnavia, 
s.r.o., IČO 51 831 139, Blagoevova 28, 851 01  Bratislava. 
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. 
V zmysle §14 ods. 1  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v 
štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený bude oprávnený z vecného bremena zmluvne 
zaviazaný hradiť budúce náklady spojené s prekládkou inžinierskych sietí pri investíciách 
vlastníka pozemku. 
 
d/ zriadenie  odplatného  časovo  neobmedzeného  vecného  bremena, spočívajúceho 
v povinnosti Mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch v k.ú. Trnava  parc.reg.“C“ parc.č. 
5680/9, parc.č. 5680/28 a parc.č. 5680/143, zapísaných na  
LV č. 5000  a  parc. reg. „E“ parc.č. 1284/1, zapísanom na LV č. 11228,  umiestnenie šachty 
„Š931a“ a výkon s tým súvisiacich užívateľských práv, v rámci stavebného 
 
objektu SO 5.01 Zásobovanie teplom pre stavbu „Nová Trnava – Územie“ na  
Spartakovskej ul. v Trnave  v novovznikajúcej lokalite Obytná zóna Prúdy, v zmysle 
porealizačného geometrického plánu zabezpečeného stavebníkom na jeho náklady po 
realizácii stavebného objektu, v prospech  Terra Trnavia, s.r.o., IČO 51 831 139, Blagoevova 
28, 851 01  Bratislava,  za odplatu vo výške 513,57 €, stanovenú v zmysle Príkazu primátora 
č. 4/2020.   
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 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena    
v zmysle bodu 2. písm.a) a c)  tohoto  uznesenia                             
Termín: do  30.07.2020   
 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   
v zmysle bodu 2. písm.b)  tohoto  uznesenia                             
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Termín: do  30.07.2020   
 
c) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  
v zmysle bodu 2. písm.d)  tohoto  uznesenia                             
Termín: do  30.07.2020   
 
d) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2.  písm.a) 
a c)  tohoto  uznesenia  a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do  30.10.2020 
 
e) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2.  písm.b)  
tohoto  uznesenia  a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do  30.10.2020 
 
f) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2.  písm.d)  
tohoto  uznesenia  a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do  30.10.2020 
 
g) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného geometrického plánu uzatvoriť zmluvu 
o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2.  písm.a) a c)  tohoto  uznesenia  a predložiť 
primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 3 mesiacov od výzvy na uzatvorenie zmluvy 
 
h) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného geometrického plánu uzatvoriť zmluvu 
o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2.  písm.b)  tohoto  uznesenia  a predložiť 
primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 3 mesiacov od výzvy na uzatvorenie zmluvy 
 
i) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného geometrického plánu uzatvoriť zmluvu 
o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2.  písm.d)  tohoto  uznesenia  a predložiť 
primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 3 mesiacov od výzvy na uzatvorenie zmluvy 
 

 
 

429 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemku parc. č. 808 (parc.reg.“E“) a zriadeniu bezodplatného 

vecného bremena na prístavbu balkónov k bytovému domu súp. č. 3196 
 na Ulici A. Kubinu 31 v Trnave  

         (vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na Ulici A. Kubinu 31 v Trnave) 
 
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. 3196 na ul. A. Kubinu č. 31 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 



15 

 

plocha v  k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000, vo vlastníctve Mesta Trnava,  balkóny, 
pristavené k bytovému domu súp.č. 3196 na ul. A. Kubinu č. 31  
v Trnave, v prospech každodobých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome súp.č. 
3196 na ul. A. Kubinu  č. 31 v Trnave, stojacom na pozemku parc.č. 2540/40, 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 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                 
Termín: do 30.07.2020   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 30.09.2020 
 
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 
 

 
430 

uznesenie 
 

K súhlasu s využitím pozemkov k umiestneniu stavby  
„Okružná križovatka Bratislavská – Nerudova“ v Trnave  

(OC SOFI, s.r.o.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v katastrálnom území Trnava parcela reg. 
„E“ č. 1971/1 o výmere 67 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v katastri nehnuteľností 
na liste vlastníctva č. 5000, parcela reg. „E“ č. 1960/2 o výmere 5203 m2, zastavaná plocha a 
nádvorie, zapísaná  v katastri nehnuteľností na liste vlastníctve č. 11228, parcela reg. „C“ č. 
8399/41 o výmere 6303 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v katastri nehnuteľností 
na liste vlastníctva č. 5000, parcela reg. „C“ č. 8399/98 o výmere 2954 m2, zastavaná plocha 
a nádvorie, zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, parcela registra „C“ 
č. 8399/250 o výmere 64 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v katastri nehnuteľností 
na liste vlastníctva č. 5000, parcela registra „C“ č. 9076/13 o výmere 1700 m2, zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, parcela 
registra „C“ č. 8399/97 o výmere 4968 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, parcela registra „C“ č. 8400/142 o výmere 1244 m2, 
orná pôda, zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000 na umiestnenie 
navrhovanej stavby „ OC SOFI II“ stavebný objekt „Okružná križovatka Bratislavská – 
Nerudova“ v Trnave pre stavebníka: OC SOFI, s.r.o., Bratislavská 7487/78, 917 02 Trnava, 
IČO: 50 818 457, podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, pre účel 
vydania územného rozhodnutia. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva stavebníkovi 
Termín: do 30.09.2020 
 
 
 

431 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie káblov na Ulici Ivana Krasku v Trnave 

a zriadenie vecného bremena 
(Západoslovenská distribučná, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov zapísaných na Mesto Trnava na LV č. 1300 v k. ú. Modranka – parc. č. 
152/1 a 800/1 na Ul. I. Krasku na uloženie káblov NN podľa projektovej dokumentácie 
odsúhlasenej stavebným úradom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 
Bratislava, IČO 36 361 518, pre stavbu Rekonštrukcia námestia Dedinská – Ul. Ivana Krasku 
v Modranke s podmienkou umožniť pripokládku potrebného počtu chráničiek pre optické 
vedenie podľa dohody s TT - IT, s.r.o., Trnava. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch  
zapísaných na Mesto Trnava na LV č. 1300 v k. ú. Modranka – parc. č. 152/1 a 800/1 
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 
36 361 518, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na zaťažených pozemkoch 
v rozsahu ktorý bude vyznačený geometrickým plánom: 
a)  zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 
 
podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom pre stavbu Rekonštrukcia 
námestia Dedinská – Ul. Ivana Krasku v Modranke.. 
 
Dôvodom na zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena je, že ide 
o investičnú akciu mesta a náhrada vzdušného vedenia za podzemné je v záujme mesta. 
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností bude  hradiť 
mesto Trnava. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a)  zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 31.7.2020 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo  
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.10.2020 
 
c) po uložení elektroenergetických zariadení uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena  na 
pozemkoch  mesta a predložiť primátorovi mesta na  podpis 
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
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432 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie káblov na Ulici Štefana Moyzesa v Trnave 

a zriadenie vecného bremena  
(Západoslovenská distribučná, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava  zapísaných na:  

-  LV č. 5000 – parc. reg. C č. 8767/13, 8769/1, 8771/1, parc. reg. E č. 1865/7, 

- LV č. 11228 – parc. reg. E č. 1870/74, 1868/20, 1867/81, 1865/129, 1865/29,  
na Ul. Š. Moyzesa na uloženie káblov NN podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej 
stavebným úradom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, 
IČO 36 361 518, pre stavbu Cyklochodník na Ulici J. Bottu a Š. Moyzesa v Trnave 
s podmienkou umožniť pripokládku potrebného počtu chráničiek pre optické vedenie podľa 
dohody s TT - IT, s.r.o., Trnava. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch  
zapísaných vo vlastníctve Mesta Trnava na: 

- LV č. 5000 – parc. reg. C č. 8767/13, 8769/1,  8771/1, parc. reg. E č. 1865/7, 

- LV č. 11228 – parc. reg. E č. 1870/74, 1868/20, 1868/2, 1867/81, 1867/16, 1865/129, 
1865/29,  

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 
36 361 518, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na zaťažených pozemkoch 
v rozsahu ktorý bude vyznačený geometrickým plánom: 
a)  zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 
podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom pre stavbu Cyklochodník na 
Ulici J. Bottu a Š. Moyzesa v Trnave. 
 
Dôvodom na zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena je, že ide 
o investičnú akciu mesta a náhrada vzdušného vedenia za podzemné je v záujme mesta. 
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností bude hradiť 
mesto Trnava. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a)  zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 31.7.2020 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo  
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.9.2020 
 
c) po uložení elektroenergetických zariadení uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena  na 
pozemkoch  mesta a predložiť primátorovi mesta na  podpis 
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
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433 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na Rekonštrukciu vodovodu  

na Ulici Mikovíniho, Trnava a zriadeniu vecného bremena 
(Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
za spoluvlastnícky podiel Mesta Trnava s použitím pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. E č. 
1176/1 na Ul. Mikovíniho s podmienkou, že budú dodržané všetky podmienky vydaného 
záväzného stanoviska k stavebnému konaniu pod č. OÚRaK/35543-25019/2020/Hn zo dňa 
2.4.2020 v rámci realizácie investičnej akcie: „Rekonštrukcia vodovodu Ul. Mikovíniho, Trnava“ 
spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, IČO 
36252484 s podmienkou umožniť pripokládku potrebného počtu chráničiek pre optické 
vedenie podľa dohody s TT - IT, s.r.o., Trnava. 
 
2. Schvaľuje 
za spoluvlastnícky podiel Mesta Trnava zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena 
na pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. „E“ č. 747/21 

a) bezodplatného na výmenu jestvujúceho rozvodu s dĺžkou 588 m  
b)  odplatného na pozemku s dĺžkou 80 m, na ktorej bude nový rozvod za odplatu 324,38 

eura, 
v prospech spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, IČO 
36252484. 
 
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti strpieť uloženie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu 
rozvodov vody v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou stavebným úradom a po 
koordinácii s investičnou akciou Mesta Trnava – Rekonštrukcia Ul. Mikovíniho.   
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností bude  hradiť 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a)  zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín :  do 31. 7. 2020 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo  
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín : do 31. 10. 2020 
 
c) po uložení vodovodu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena  na pozemkoch  mesta 
a predložiť primátorovi mesta na  podpis 
Termín :  do 45 dní po predložení geometrického plánu 
 

 
 

434 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemku parc. č. 1501/1 a zriadenie vecného bremena na 

prístavbu loggií k bytovému domu G. Dusíka 19-23, Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Súhlasí 
s použitím pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava parc. reg.“C“  
č. 1501/1, zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava  
na prístavbu loggií k bytovému domu súp. č. 821 na Ul. G. Dusíka č. 19, 20, 21, 22, 23 
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 na častiach pozemku 
v  k. ú. Trnava parc. reg. “C“ č. 1501/1 - ostatná plocha s výmerou 35104 m2, zapísaného na 
LV č. 5000, spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava strpieť na častiach uvedeného pozemku 
loggie, pristavené k bytovému domu súp.č. 2821 na Ul. G. Dusíka č. 19, 20, 21, 22, 23 v 
Trnave, v prospech každodobých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome súp.č. 
2821 na Ul. G. Dusíka č. 19, 20, 21, 22, 23 v Trnave, zapísaných na LV č. 6617. Výmera 
dotknutých častí pozemku parc.č. 1501/1 vo vlastníctve Mesta Trnava bude určená na základe 
geometrického plánu, zabezpečeného po realizácii stavby budúcimi oprávnenými na ich 
náklady. Návrh na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností, spolu 
s návrhom na zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností zabezpečia budúci 
oprávnení z vecného bremena, ktorí budú znášať správne poplatky s tým spojené. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                 
Termín: do 31.7.2020   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 30.9.2020 
 
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 60 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
 

 
 

435 
uznesenie 

 
 K zriadeniu odplatného vecného bremena na pozemku parc.č. 1263/1 (parc.reg.“E“)    

na elektrické vedenie na Ulici Bernolákova v Trnave  
(Západoslovenská distribučná, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku  vo vlastníctve 
Mesta Trnava parc.č. 1263/1  (parc.reg.“E“) zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Trnava, ktorý 
je zapísaný na LV č. 5000,  spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava strpieť na svojom 
pozemku uloženie elektrického podzemného NN vedenia a výkon s tým súvisiach 
užívateľských práv, v zmysle porealizačného geometrického plánu č. 98/2019 zo dňa 
9.12.2019, úradne overeného Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, dňa 9.1.2020 
pod č. G1 1926/2019,  v  prospech  Západoslovenskej distribučnej, a.s., IČO 36 361 518, 
Čulenova 6, 916 47 Bratislava, a to za odplatu 540,64 €  za dĺžku siete 266 m,  ktorá bola 
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stanovená pre rok 2020 v zmysle príkazu primátora mesta č. 4/2020. Jednorazovú odplatu  a 
správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí  
inpool, s.r.o., IČO 36 237 787, Bernolákova 2, 917 01 Trnava. Oprávnený z vecného bremena 
bude zmluvne zaviazaný hradiť budúce náklady, spojené s prekládkou inžinierskych sietí pri 
investíciách vlastníka pozemku. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena                                
Termín: do 30.07.2020   
 
b)    pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 1. písm.a) tohto uznesenia 
a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 30.09.2020 
 

 
436 

uznesenie 
 

K zriadeniu vecných bremien pre stavbu Rekonštrukcia námestia v Modranke 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho                    
v povinnosti vlastníkov pozemkov strpieť stavbu Rekonštrukcia námestia Dedinská – Ul. Ivana 
Krasku v Modranke a s tým súvisiacich užívateľských práv podľa projektovej dokumentácie 
odsúhlasenej stavebným úradom na pozemkoch v k. ú. Modranka zapísaných na: 
a) LV č. 49 - Ing. Radovan Sxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava - vlastník pozemku 
parc. reg. C č. 800/3 – ostatná plocha s výmerou 43 m2, 
b) LV č. 979 – Miroslav Zxxxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou Monikou rod. Mxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxx, obaja bytom xxxxxxxx, Trnava, vlastník pozemku parc. reg. C č. 800/7 – zastavaná 
plocha s výmerou 2 m2, 
c) LV č. 654 – Marta Fxxxxxxxx, rod. Šxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, 
vlastníčka pozemku parc. reg. C č. 818 – zastavaná plocha s výmerou 143 m2, 
d) LV č. 2236 – Lenka Bxxxxxx, rod. Hxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava, 
vlastníčka pozemku parc. reg. C č. 801/1 – zastavaná plocha s výmerou 43 m2, 
e) LV č. 2057 – Ľubica Bxxxxxxx, rod Bxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, 
vlastníčka pozemku parc. reg. C č. 800/9 – zastavaná  plocha s výmerou 161 m2, 
f) LV č. 1566 – Ing. Branislav Čxxxxxxx, nar. xxxxxxx s manželkou Ing. Biankou rod. 
Šxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, obaja bytom xxxxxxxxx, Trnava, vlastníci pozemku parc. reg. C 
č. 800/6 – zastavaná plocha s výmerou 271 m2, 
g) LV č. 1422 – Peter Cxxxxxxxx s manželkou Andreou, rod. Gxxxxxxxxxx nar. xxxxxxx, bytom 
xxxxxxxx, Trnava, vlastníci pozemku parc. reg. C č. 791 – záhrada s výmerou 195 m2, parc. 
reg. C č. 792 – zastavaná plocha s výmerou 177 m2, 
h) LV č. 213 – Daniel Pxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, Trnava, vlastník pozemku 
parc. reg. C č. 802/3 – zastavaná plocha s výmerou 290 m2, 
i) LV č. 2290 – Radoslav Šxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava vlastník pozemku 
parc. reg. E č. 442 – zastavaná plocha s výmerou 201 m2, 
j) LV č. 161 – Dagmara Vxxxxxx rod. Vxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxx, Trnava, 
vlastníčka pozemkov parc. reg. C č. 800/2 – zastavaná plocha s výmerou 83 m2, parc. č. 794- 
zastavaná plocha s výmerou 184 m2, 
k) LV č. 912 – Roman Sxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, Trnava, vlastník pozemku 
parc. reg. C č. 813 – zastavaná plocha s výmerou 352 m2, 
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l) LV č. 338 – Michal Zxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, vlastník pozemku 
parc. reg. C č. 811– zastavaná plocha s výmerou 210 m2. 
 
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností bude  hradiť 
mesto Trnava ako oprávnený z vecného bremena. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a)  zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 31.7.2020 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo  
vlastníctve dotknutých vlastníkov a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.10.2020 
 
c) po vybudovaní stavby uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch a 
predložiť primátorovi mesta na  podpis 
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
 
 
 

437 
uznesenie 

 
K nájomnej zmluve „Obnova Ružového parku“ – MPU  
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Piešťany 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
Nájom pozemku parcela registra „C“ č. 9085/12 o celkovej výmere 2938 m2 (oddeleného 
v zmysle geometrického plánu č. 12/2020 zo dňa 05.03.2020 úradne overeného dňa 
05.05.2020 pod číslom G1-550/2020 Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, z 
pôvodných pozemkov parcela registra „E“ č. 1073/1 a 1074/204) evidovanej ako vodná plocha, 
zapísanej v katastri nehnuteľností na LV č. 11246 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská 
Štiavnica za cenu určenú znaleckým posudkom č. 43/2020 zo dňa 15.05.2020, vyhotovenom 
znalcom Ing. Annou Žiakovou, Lazany, Prieložky 481/26, 972 11, vo výške 1740,- eur/rok  
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie nájomnej zmluvy 
     Termín: do 31.07.2020 
 
b)  pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín: do 30.09.2020 
 

 
 
 

438 
uznesenie 

 
K prenájmu pozemku na Ulici Oblúková  

(KRTKOVANIE ZSK s. r. o. ) 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
prenájom pozemku v k.ú. Trnava,  parc. reg. „C“ č. 5341/4, vo výmere 549 m2,  Na Ulici 
Oblúková v Trnave za  účelom parkovania motorových vozidiel slúžiacich na podnikanie 
nájomcu, z Petra Hxxxxxxxxxx (zomr. 26. 1. 2020 ),  na spoločnosť KRTKOVANIE  ZSK s. r. 
o., Oblúková 1832/31, IČO: 51 902 877, na dobu nájmu neurčitú,  za celkové ročné nájomné                   
468,34 eura a za rovnakých podmienok ako v nájomnej zmluve CČZ 561/2015, 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
spočívajúci v tom, že nájom sa zrealizuje za nezmenených podmienok a pre právnickú osobu, 
ktorú založil pôvodný nájomca, ktorý zomrel. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť  nájomnú zmluvu   a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín:  do 31. 7. 2020 
 
 
 

439 
uznesenie 

 
K ukončeniu nájmu pozemkov na Zelenom kríčku  

(RENGL Slovensko, s.r.o.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
Ukončenie nájomného vzťahu so spoločnosťou RENGL Slovensko, s. r.o., IČO 35 877 979, 
výpoveďou nájomných zmlúv: cčz 334/2016 uzavretej v zmysle uznesenia mestského 
zastupiteľstva č. 314/2016 a 360/2016 z 14.4.2016 a v zmysle dodatkov,  v časti prenájmu 
pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 8812/1 na Zelenom kríčku pod 2 výlepovými plochami z 
dôvodu realizácie verejnoprospešnej stavby Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený 
kríčok v súlade s územným plánom a projektovou dokumentáciou, ktorá bude odsúhlasená 
stavebným úradom.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zaslať výpoveď časti nájomnej zmluvy spol. RENGL Slovensko, s. r.o. 
Termín: 31.7.2020 
 
b) pripraviť dodatok k nájomnej zmluve cčz 334/2016 a predložiť primátorovi na podpis.   
Termín: 30.9.2020 

 
 
 
 

440 
uznesenie 

 
K ukončeniu nájmu pozemkov na Zelenom kríčku  

(euroAWK, spol. s r.o.) 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
a) Ukončenie nájomného vzťahu so spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o., IČO 35 808 683, 
výpoveďou nájomnej zmluvy cčz 870/2014 uzavretej v zmysle uznesenia mestského 
zastupiteľstva č. 559/2013 z 25.6.2013 a 650/2013 z 24.9.2013,  v časti prenájmu pozemku 
v k. ú. Trnava parc. č. 8812/1 na Zelenom kríčku od 2 reklamnými zariadeniami city-light 
z dôvodu verejného záujmu, spočívajúceho v potrebe realizovať verejnoprospešnú stavbu 
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok v súlade s územným plánom a projektovou 
dokumentáciou, ktorá bude odsúhlasená stavebným úradom.  
 
b) Prenájom časti pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 5000 parc. č. 3546/1 na Ul. 
Rybníkova a parc. č. 1635/90 na Ul. Tajovského na umiestnenie spolu 2 obojstranných 
reklamných zariadení city-light, po ukončení nájmu parc. č. 8812/1, spoločnosti euroAWK, 
spol. s r.o., IČO 35 808 683, za nájomné vo výške 395 eur/ks/rok, na dobu od presťahovania 
city-lightov do 31.7.2023. 
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Mesto Trnava plánuje realizovať stavbu 
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok a projektová dokumentácia neuvažuje s 
city-lightami spol. euroAWK, s.r.o., v tejto lokalite. Mesto sa zaviazalo v zmysle čl. V. bod 5.3. 
Zmluvy cčz 870/2014 v prípade, že príslušný city-light nebude možné prevádzkovať na 
pôvodnom mieste, poskytnúť spoločnosti na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva 
náhradný pozemok, na ktorom bude spoločnosť oprávnená postaviť samostatne stojaci city-
light. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zaslať výpoveď časti nájomnej zmluvy cčz 870/2013 spol. euroAWK, spol. s r.o. 
Termín: 31.8.2020 
 
a) pripraviť dodatok k nájomnej zmluve cčz 870/2013 a predložiť primátorovi na podpis.   
Termín: 30.9.2020 

 
 

441 
uznesenie 

 
K obnove a revitalizácii národnej kultúrnej pamiatky 

– meštiansky dom Pracháreň 
 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí  
s uzatvorením dohody o spolupráci medzi oprávnenými t. j. Ing. Jánom Šxxxxxxx, ul. 
xxxxxxxxxxxx, 919 21 Zeleneč a p. Máriou Šxxxxxxxxx, ul. xxxxxxxxxxxx, 919 21 Zeleneč 
a povinným t.j. Mestom Trnava, Ulica Hlavná č. 1, 917 01 Trnava, IČO: 00 313 114 na základe 
ktorej: 

a) po dobu realizácie stavebných prác, od termínu začatia búracích prác do dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby Mesto Trnava 
uhradí manželom Šxxxxxxx sumu 500,- eur za každý začatý mesiac doby, po ktorú 
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nebude možný prístup na II. nadzemné podlažie a prenájom nebytových priestorov na 
II. nadzemnom podlaží a sumu 500,- eur za každý začatý mesiac doby, po ktorú 
nebude možný prístup do bytu  a na III. nadzemné podlažie budovy súpisné číslo 52 

b) Mesto Trnava uhradí manželom Šxxxxxxx sumu 50,- eur za každý deň, po dobu, kým 
nebude možný odber a meranie plynu všetkými meračmi do budovy súpisné číslo 52, 
po uplynutí lehoty 48 hodín od začatia búracích prác a prekládky meračov plynu 
a hlavného uzáveru plynu 

 
a to v súvislosti so zriadením vecného bremena zapísaného na LV č. 5000 „Vecné bremeno - 
Právo prechodu cez pozemok parcela číslo 759/3 v rozsahu, ktorý umožňuje vlastníkovi domu 
súpisné číslo 52 na pozemku parcela číslo 761, používať schodisko podľa jeho potrieb bez 
obmedzenia, ktoré je súčasťou domu súpisné číslo 53 a je postavené na parcele číslo 759/3 
a je v geometrickom pláne č. 144/2001 označené ako diel č. 1 a právo užívania pivnice na 
pozemku parcela č. 759/3, ktorá je na geometrickom pláne označená ako diel č. 2 v prospech 
vlastníka domu súpisné číslo 52 na parcele číslo 761.“ 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena s právom prechodu na 
časti pozemku parcely reg. „C“ č. 760 evidovanej ako zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
2031 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností na LV 3285 vo vlastníctve Trnavského 
samosprávneho kraja, v dĺžke cca 9 m za účelom zriadenia prípojky NN na základe 
porealizačného geometrického plánu 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie dohody o odplatnom obmedzení vecného bremena 

a podklady pre vyhotovenie zmluvy o zriadení bezodplatného časovo neobmedzeného 
vecného bremena 

     Termín:  do 15.07.2020 
 
b) pripraviť   dohodu  o  odplatnom  obmedzení   vecného  bremena a zmluvu o zriadení 

bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena a predložiť  na  podpis 
primátorovi mesta 

     Termín:  do 15.08.2020 
 
 
 

442 
uznesenie 

 
K návrhu na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva, realizáciu finančných 

vyrovnaní, vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov medzi Mestom Trnava                 
a BAT Trnava, s.r.o.  a súhlasu s výstavbou 15 parkovacích miest                                 

na pozemku parc. č. 5671/92 v k. ú. Trnava                                                                                  
a ich kúpou do majetku Mesta Trnava  

(BAT Trnava, s.r.o.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemku vo vlastníctve Mesta Tnava parc.č. 5671/92, k.ú. Trnava, za účelom 
výstavby objektu „Spevnené plochy a parkovacie miesta“, t. j. 15 parkovacích miest, pre 
budovu Royal Fitness Trnava, v rámci zmeny stavby pred dokončením, pri splnení požiadaviek 
Odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ na vybudovanie náhradného chodníka 
a verejného osvetlenia a ďalších podmienok daných stavebným úradom v stavebnom konaní. 
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V rámci stavebného konania je potrebné zohľadniť pripomienky Strediska sociálnej 
starostlivosti tak, aby nebola obmedzená jeho činnosť a prevádzka v budove súp. č. 6483 na 
ul. Vladimíra Clementisa č. 51 v Trnave. 
 
2.  Schvaľuje 
a/ zrušenie uznesenia MZ č. 549/2017, čo vyplýva z čl. IV ods. 4 Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve zo dňa 3.7.2017, CČZ 810/2017 a zrušenie z toho vyplývajúcej zmluvy CČZ 810/2017. 
b/ vrátenie zaplateného preddavku kúpnej ceny 35.700,- € zo strany Mesta Trnava 
spoločnosti BAT Trnava, s.r.o., IČO 36 691 496, čo vyplýva z čl. IV ods. 4 Zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve zo dňa 3.7.2017, CČZ 810/2017. 
c/ požiadavku na zaplatenie zmluvnej pokuty 3.570,- € zo strany BAT Trnava, s.r.o. IČO 
36 691 496, Mestu Trnava, vyplývajúcej z čl. V písm. c)  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo 
dňa 3.7.2017, CČZ 810/2017. 
d/ po zrušení uznesenia MZ č. 549/2017 a z toho vyplývajúcej zmluvy CČZ 810/2017 schvaľuje 
kúpu skolaudovaných stavebných  objektov - 15 parkovacích miest, vybudovaných na 
pozemku parc.č. 5671/92 (parc. reg. „C“), k.ú. Trnava, za 1,- €   
a  kúpu každého samostatne skolaudovaného stavebného objektu, vybudovaného na 
pozemku parc.č. 5671/92 (parc. reg. „C“), k.ú. Trnava, ako vyvolaná investícia na základe 
požiadavky Mesta Trnava, od  BAT Trnava, s.r.o., IČO 36 691 496, za cenu 1,- € na základe 
porealizačného geodetického zamerania stavebných objektov, s podmienkou poskytnutia 
záručnej lehoty na skolaudované stavebné objekty v trvaní 60 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na zrušenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 2. písm. 
a) tohoto uznesenia      
Termín: do 30.07.2020   
 
b) zabezpečiť podklady pre finančné plnenia v zmysle bodu 2. písm. b) a c) tohoto uznesenia                           
Termín: do 30.08.2020   
 
c) pripraviť dodatok o zrušení k zmluve o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 2. písm.a) 
tohoto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.10.2020   
 
d) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 2. 
písm. d) tohoto uznesenia                               
Termín: do 30.07.2020   
 
e) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 2. písm.d) tohoto uznesenia a 
predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.10.2020   
 
f) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného geometrického plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu 
v zmysle bodu 2. písm. d) tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 3 mesiacov od výzvy na uzatvorenie zmluvy 
 
g) zabezpečiť prevzatie stavieb do vlastníctva, správy a údržby mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy stavebníka, do 60 dní po uzavretí kúpnej zmluvy 

 
 
 
 
 



26 

 

443 
uznesenie 

 
K správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 19.5.2020 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 19.5.2020 prerokované na zasadnutí 
majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava resp. Mestskej rady mesta Trnava – zaujala nesúhlasné stanovisko. 
 
 
 
 

444 
uznesenie 

 
K úprave výšky nájomného za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami    

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava  po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti 
s ochorením COVID – 19 a s tým súvisiacim uzatvorením alebo obmedzením prevádzok na 
dobu troch mesiacov od 1.marca 2020 do 31. mája 2020 nájomné vo výške 1,00 euro/mesiac   
za prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, v k. ú. Trnava, časť parcely  reg. „C“ 
č.  8720/1 pod predajným stánkom evid. č. 29, č. st. 85, využívaným na  maloobchodný predaj 
kvetov  a  súvisiaceho doplnkového sortimentu na Ulici Staničná  v Trnave, vo výmere 19,11 
m2  Anne Csxxxxxxxxx, bytom Leopoldov, xxxxxxxxx,  obchodné meno  Anna Csajanová - 
Kvetinárstvo,  IČO: 48 167 398  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť  dodatok k nájomnej  zmluve  v zmysle bodu 1  uznesenia a  predložiť primátorovi 
mesta  na podpis   
Termín: do 20.7.2020 

 
 

 
445 

uznesenie 
 

K úprave výšky nájomného za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami 
(T-PRESS spol. s. r. o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava  po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti 
s ochorením COVID – 19 a s tým súvisiacim uzatvorením alebo obmedzením prevádzok na 
dobu troch mesiacov  od 1. marca 2020 do 31. mája 2020   nájomné vo výške 1,00 euro/mesiac   
spoločnosti  T-PRESS, spol. s r. o., so sídlom v Trnave, Ulica Vajanského 18, IČO 34 129 961 
za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami využívanými na maloobchodný predaj 
periodickej a neperiodickej tlače, tabaku a tabakových výrobkov a doplnkového tovaru 
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nepotravinárskeho a potravinárskeho charakteru  v spotrebiteľskom balení, okrem predaja 
alkoholických nápojov   v spotrebiteľskom balení:  
 
a)  stánok č. 64, evidenčné č. 1004, na Ulici Jána Hlubíka v Trnave, v k. ú. Trnava, časť 

parc.reg. “C” č. 8886 vo výmere 8,20 m2,       
b) stánok č. 69, evidenčné č. 1013, na Ulici Bratislavská  v Trnave, v k. ú. Trnava,  časť 

parc. reg. “C” č. 9033/3, vo výmere 8,20 m2 , 
c)   stánok č. 70, evidenčné č. 1010, na Ulici Limbová v Trnave, v. ú. Trnava, časť parc. 

reg. “C” č. 8399/72, vo výmere 8,20 m2,  
d)  stánok č. 71, evidenčné č. 1011, na   Ulici J. G. Tajovského v Trnave, v k. ú. Trnava, 

časť parc.  reg. “C”, č. 1635/72,  vo výmere 8,20 m2 
e)  stánok č. 130, evidenčné č. 1025,  na Námestí  Jozefa  Herdu v Trnave, v. k. ú. Trnava,  

časť parc. reg. “C” č. 8857/1,  vo výmere 2,55 m2 

f)  stánok č. 120, evidenčné č. 1027,  na Ulici Limbová v Trnave, v k. ú. Trnava, časť parc. 
reg. “C” č. 8399/67,  vo výmere 9,72 m2,  

g) stánok č. 222, evidenčné č. 1078, na Ulici Botanická v Trnave, v k. ú. Trnava, časť parc. 
reg. “C”  č. 1635/107 vo výmere 10,00 m2, 

h)  stánok č. 20, evidenčné č. 1019,  na Ulici Vladimíra Clementisa v Trnave, v. k. ú. 
Trnava,  časť parc. reg. “C” č. 5671/92  vo výmere 6,95 m2 

i)   stánok č. 58, evidenčné č. 2,  na Ulici Terézie Vansovej  v Trnave, v k. ú. Trnava, časť 
parc. reg. “E” č. 808,  vo výmere 7,96 m2,  

j) stánok č. 77, evidenčné č. 1, na Ulici Vladimíra Clementisa v Trnave, v k. ú. Trnava, časť 
parc. reg. “C”  č. 5680/13 vo výmere 20,66 m2, 

k) stánok č. 65 , evidenčné č. 1005, na Zelenom kríčku v Trnave, v k. ú. Trnava, časť parc. 
reg. “C”  č. 8812/1 vo výmere 6,13 m2,  

l) stánok č. 183, evidenčné č. 1107, na Špačinskej ceste v Trnave, v k. ú. Trnava, časť 
parc. reg. “C”  č. 5317/1 vo výmere 4,52 m2, 

 
2. Ukladá 
   Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť  dodatky k nájomným  zmluvám  v zmysle bodu 1  uznesenia a  predložiť primátorovi 
mesta  na podpis   
Termín: do 31. 7. 2020 
 
 

446 
uznesenie 

 
K úprave výšky nájomného za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami    

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava  po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti 
s ochorením COVID – 19 a s tým súvisiacim uzatvorením alebo obmedzením prevádzok na 
dobu troch mesiacov od 1.marca 2020 do 31. mája 2020 nájomné vo výške 1,00 euro/mesiac   
za prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, v k. ú. Trnava, časť parcely  reg. „C“ 
č.  617/1 pod predajným stánkom evid. č. 144, č. st. 54, využívaným na  poskytovanie služieb 
obyvateľstvu – oprava hodín rôzneho druhu spojená s maloobchodným predajom súvisiaceho 
doplnkového charakteru na Ulici Dolnopotočná v Trnave, vo výmere 15,06 m2                             

Františkovi Jxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxx,  IČO: 33 554 439  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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pripraviť  dodatok k nájomnej  zmluve  v zmysle bodu 1  uznesenia a  predložiť primátorovi 
mesta  na podpis   
Termín: do 20.7.2020 
 

 
447 

uznesenie 
 

K prenájmu časti pozemku na Ulici Š. Moyzesa v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší  
uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 299 z 3. 12.2020 k zriadeniu vecného bremena na 
pozemku na Ulici Štefana Moyzesa v Trnave. 
  
2.  Schvaľuje 
Prenájom časti pozemku zapísaného na LV č. 11013 v k. ú. Trnava parc. reg. C č. 2693/2 - 
zastavané plochy s celkovou výmerou 672 m2, časti s výmerou podľa projektu cca 43 m2, ktorá 
bude spresnená porealizačným geometrickým plánom, na dobu určitú 20 rokov od účinnosti 
nájomnej zmluvy za ročné nájomné vo výške 800 eur, od spoluvlastníkov pozemku, 
zapísaných na LV č. 11013 pod časťou miestnej komunikácie Ul. Š. Moyzesa vrátane 
plánovaného chodníka a na umiestnenie, premiestnenie a prevádzkovanie inžinierskych sietí.  
Stromčeky umiestnené pred oplotením parc. reg. C č. 2693/2 Mesto Trnava na vlastné náklady 
presadí na pozemok určený pri realizácii rekonštrukcie chodníka. 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) Pripraviť podklady k spracovaniu nájomnej zmluvy 
Termín: do 15.7.2020 
 
b) pripraviť nájomnú zmluvu primátorovi na podpis.  
Termín: do 31.7.2020 
 
 

448 
uznesenie 

 
K spolufinancovaniu projektu 

Výstavba tréningového futbalového ihriska s umelou trávou a súvisiacej infraštruktúry  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Výstavba 
tréningového futbalového ihriska s umelou trávou a súvisiacej infraštruktúry“ vo 
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutých finančných prostriedkov od 
Slovenského futbalového zväzu. 

b) zabezpečenie realizácie projektu po podpísaní zmluvy o spolupráci so Slovenským 
futbalovým zväzom, 

c) zabezpečenie financovania  prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu 
mesta. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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a Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  
pripraviť zmluvu o spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom podľa bodu 1 a predložiť 
primátorovi na podpis.   
Termín: v zmysle špecifikácie Slovenského futbalového zväzu. 

 
 

449 
uznesenie 

 
K spolufinancovaniu projektu 

Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  pre projekt „Vypracovanie 
účelového energetického auditu verejných budov v meste Trnava“ v rámci 53. 
Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
zameranej na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni s kódom 
OPKZP-PO4-SC441-2019-53, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetická 
agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného 
prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako 
riadiaceho orgánu pre uvedený operačný program; 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok; 

c) zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu vo výške 28 656 
EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov pre projekt, ktoré 
vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
Termín: najneskôr do 30.6.2020 

 
 
 

450 
uznesenie 

 
K spolufinancovaniu projektu 

Inteligentné riadenie dopravy – Smart Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy 
z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 pre projekt s názvom 
„Inteligentné riadenie dopravy – Smart Trnava“, kód výzvy OPII-2020/7/11-DOP; 

b)   zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
c) maximálnu výšku podpory celkových oprávnených výdavkov pre projekt vo výške 

1 000 000,- eur, a to v zmysle predmetnej výzvy; 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 
nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
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Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy stanovené na 5 % z 
celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 52 632,- EUR; 

e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov pre projekt 
z rozpočtu mesta.  

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre predmetný projekt. 
Termín: do 26.08.2020 
 
 

 
451 

uznesenie 
 

K Informatívnej správe o výsledkoch kontrol 
ukončených a rozpracovaných od 15.4.2020 do 16.6.2020 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 15.4.2020 
do 16.6.2020. 
 

 
452 

uznesenie 
 

K Plánu kontrolnej činnosti  
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2020 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2020 
a doplnkov predložených a schválených hlasovaním na rokovaní mestského zastupiteľstva 

 
2. Poveruje 

Hlavnú kontrolórku mesta 
 na vykonanie kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

 
 
 

453 
uznesenie 

 
K Dodatku č.1 k zámeru na spracovanie 

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 - 2027 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje 
Dodatok č.1 k zámeru na spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava 
na roky 2021 - 2027 
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
predložiť na prerokovanie a schválenie mestskému zastupiteľstvu Komunitný plán sociálnych 
služieb mesta Trnavy na roky 2021 – 2027 
Termín: do 31.05.2021 
 
 

454 

uznesenie 
 

K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  
k termínu konania MZ 30.6.2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  

v intervale od 3.4.2020 do 10.6.2020 
 

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

Uznesenie (orgán): MZ č. 131/2020  
Názov uznesenia K predaju pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou 

v lokalite ulíc Hospodárska - Kollárova v Trnave (manželia Lxxxxxx) 
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia za text „kúpnou zmluvou“ doplniť 

text „spoluvlastníckeho podielu 65/100, za  text „20,15 m2“ nahradiť 
textom „31m2“ a za text „spolu“ doplniť text „za celý spoluvlastnícky 
podiel“ 

 
a2) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 660/2017 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov „Zvýšenie výkonu transformačnej 
stanice TS 0084-132“ (Západoslovenská distribučná, a.s.) 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2 sa za text „určených 
geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena“ dopĺňa text „č. 
120/2018, vyhotoveným dňa 17.12.2018, overeným  Okresným 
úradom Trnava – katastrálny odbor dňa 18.12.2018 pod č. 2051/2018“. 

 
a3) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 333/2020 

Názov uznesenia K zriadeniu vecného bremena na pozemku na Ulici Kollárovej 
v Trnave (L&B Business, s.r.o.) 

Navrhovaná zmena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V schvaľovacej časti uznesenia  
sa dopĺňa pred text „zriadenie bezodplatného...“: 
„a)“, 
sa dopĺňa za text „... vo vlastníctve Mesta Trnava v prospech“: 
„JUDr. Lucia Cxxxxxx Zxxxxxxxx, rod. Oxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, 
xxxxxxxxx, 917 08 Trnava a“, 
sa nahrádza text „na pozemku parcela č. 6358/2“ textom: 
„na pozemku parcela reg. „C“ č. 6358/2, k. ú. Trnava“, 
sa dopĺňa za text „... na Ulici Kollárovej v Trnave.“: 
„Správny poplatok za návrh na vklad vecného bremena do katastra 
nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.“ 
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sa dopĺňa: 
„b) kúpu vybudovanej investície „prístupový chodník pre peších 
a oplotenie“ na parcele reg. C č. 6358/3 – záhrada o výmere 69m2 

zapísanej na liste vlastníctva č. 5000, k. ú. Trnava od L&B Business, 
s.r.o., IČO: 36802450, so sídlom Adama Štrekára 45, 917 08 Trnava 
za 1 euro do vlastníctva mesta“ 
 
V ukladacej časti uznesenia  
sa dopĺňa: 
„c) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis, 
Termín: 31.08.2020“ 
              

a4) 
Uznesenie (orgán): MZ  č.139/2019 

Názov uznesenia Kúpa pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná.  
Navrhovaná zmena: Nahradiť text v  schvaľovacej časti: 

...“za cenu 12 eur/m2 spolu za cenu 1056 eur“... novým textom: 

...“za cenu 35 eur/m2 spolu za cenu 3080 eur“.. 
 
a5) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 331/2020 
Názov uznesenia Predaj podielov z pozemku .... na Veternej 28 

Navrhovaná zmena: Doplniť text v  schvaľovacej časti za bodom 7.:  
...“8. podielu 9224/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov vlastníkom bytu č. 27 Ing. Martinovi Dxxxxxxx nar. 
xxxxxxxx s manželkou Mgr. Janou rod. Bxxxxxxxx nar. xxxxxxxx 
obaja bytom xxxxxxxx, Trnava, za cenu 3,10 eura,“... 

 
a6) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 66/2019 
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného 

bremena na uloženie rozvodov tepla a teplej vody v rámci stavby 
„Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST 
Podjavorinská, Trnava“ 
(v prospech STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava) 

Navrhovaná zmena: V  bode 2. schvaľovacej časti uznesenia: 
1/ sa text „parc.č. 6303/9 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 86 
m2“ nahrádza textom „parc.č. 8946/2 ostatná plocha s výmerou  2141 
m2“ 
2/ sa pred text „a parc.č. 976“ vkladá text “,parc.č. 977 zastavaná 
plocha a nádvorie  s výmerou  455 m2“ 
3/ sa za text „geometrického plánu“ dopĺňa text „č. 10985981-
132/2019 (vyhotoviteľ GEOTIP, Banská Bystrica), ktorý bol overený 
Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, dňa 28.1.2020 
pod č.G1- 1902/2019“ 
V bode 3. c) ukladacej časti uznesenia: 
sa mení pôvodný termín „do 45 dní po predložení porealizačného 
geometrického plánu“ na nový termín: „do 6 mesiacov od podania 
žiadosti investora o uzatvorenie zmluvy“. 

 
a7) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 67/2019 
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného 

bremena na uloženie rozvodov tepla a teplej vody v rámci stavby 
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„Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST 
Družba 4, Trnava“ 
(v prospech STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava) 

Navrhovaná zmena: V  bode 2. schvaľovacej časti uznesenia: 
1/ sa číselný údaj „99477“ nahrádza údajom „99201“  
2/ sa odstraňuje text „parc.č. 5671/236 zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 329 m2,“ 
3/ sa text „parc.č. 5671/378 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
149 m2“ nahrádza textom „parc.č. 5671/118 zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 3197 m2“ 
4/ sa za text „geometrického plánu“ dopĺňa text „č. 10985981-
131/2019 (vyhotoviteľ GEOTIP, Banská Bystrica), ktorý bol overený 
Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, dňa 24.1.2020 
pod č.G1 1901/2019“ 
V bode 3. c) ukladacej časti uznesenia: 
sa mení pôvodný termín „do 45 dní po predložení porealizačného 
geometrického plánu“ na nový termín: „do 6 mesiacov od podania 
žiadosti investora o uzatvorenie zmluvy“. 

 
a8) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 286/2019 
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného 

bremena na stavbu „FTTH TT KBV Generála Goliana“ 
(Slovak Telekom, a.s.) 

Navrhovaná zmena: 1/ v bode 1.a) súhlasnej časti uznesenia číselný údaj „1.579,29“ sa 
nahrádza údajom „1.621,93“ a text „Za týmto účelom bude so Slovak 
Telekom, a.s., uzavretá dohoda o náhrade za nútené obmedzenie 
užívania nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, na ktorých bude 
stavba realizovaná. V prípade, že k uzavretiu uvedenej dohody dôjde 
až v období, kedy bude v platnosti v zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, 
ktorý bol mestu zverený, už nová sadzba náhrad, bude jej výška 
primerane upravená.“ sa vypúšťa. 
2/ v bode 1.b) súhlasnej časti uznesenia sa na koniec textu pridáva 
nasledovný text: „Jednorazová primeraná náhrada za umiestnenie 18 
skriniek je stanovená v zmysle Príkazu primátora č. 4/2020 na 
4.621,86 €. Za týmto účelom bude so Slovak Telekom, a.s., uzavretá 
dohoda o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta Trnava, na ktorých bude stavba „FTTH TT KBV 
Generála Goliana“ realizovaná. V prípade, že k uzavretiu uvedenej 
dohody dôjde až v období, kedy budú v platnosti v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, už nové sadzby náhrad, budú 
ich výšky primerane upravené.“  
3/ bod 2. schvaľovacej časti uznesenia sa ruší v celosti. 
4/  v bode 3. ukladacej časti uznesenia v písm. c) sa za text „1a)“ 
vkladá text „a 1b)“.  
5/ v bode 3. ukladacej časti uznesenia sa rušia písm.b), d) a e) 
6/ v bode 3. ukladacej časti uznesenia v písm. c) sa pôvodný termín 
„do 30.03.2020“  mení na nový termín:  „do 30.8.2020“ 
7/ v bode 3. ukladacej časti uznesenia sa pôvodné písm. c) mení na 
nové označenie b) 

 
a9) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 287/2019 
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Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného 
bremena na stavbu „FTTH TT KBV Koniarekova“ 
(Slovak Telekom, a.s.) 

Navrhovaná zmena: 1/ v bode 1.a) súhlasnej časti uznesenia číselný údaj „1.052,86“ sa 
nahrádza údajom „1.081,29“ a text „Za týmto účelom bude so Slovak 
Telekom, a.s., uzavretá dohoda o náhrade za nútené obmedzenie 
užívania nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, na ktorých bude 
stavba realizovaná. V prípade, že k uzavretiu uvedenej dohody dôjde 
až v období, kedy bude v platnosti v zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, 
ktorý bol mestu zverený, už nová sadzba náhrad, bude jej výška 
primerane upravená.“ sa vypúšťa. 
2/ v bode 1.b) súhlasnej časti uznesenia sa na koniec textu pridáva 
nasledovný text: „Jednorazová primeraná náhrada za umiestnenie 3 
skriniek je stanovená v zmysle Príkazu primátora č. 4/2020 na 
770,31€. Za týmto účelom bude so Slovak Telekom, a.s., uzavretá 
dohoda o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta Trnava, na ktorých bude stavba „FTTH TT KBV 
Koniarekova“ realizovaná. V prípade, že k uzavretiu uvedenej 
dohody dôjde až v období, kedy budú v platnosti v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, už nové sadzby náhrad, budú 
ich výšky primerane upravené.“ 
3/ bod 2. schvaľovacej časti uznesenia sa ruší v celosti. 
4/  v bode 3. ukladacej časti uznesenia v písm. c) sa za text „1a)“ 
vkladá text „a 1b)“.  
5/ v bode 3. ukladacej časti uznesenia v písm. c) sa pôvodný termín 
„do 30.03.2020“  mení na nový termín:  „do 30.8.2020“ 
6/ v bode 3. ukladacej časti uznesenia sa rušia písm. b), d) a e) 
7/ v bode 3. ukladacej časti uznesenia sa pôvodné písm. c) mení na 
nové označenie b) 

 
a10) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 288/2019 
Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného 

bremena na stavbu „INS_FTTH_Trnava Ľ. Podjavorinskej_KBV“ 
(Slovak Telekom, a.s.) 

Navrhovaná zmena: 1/ v bode 1.a) súhlasnej časti uznesenia číselný údaj „1.579,29“ sa 
nahrádza údajom „1.621,93“ a text „Za týmto účelom bude so Slovak 
Telekom, a.s., uzavretá dohoda o náhrade za nútené obmedzenie 
užívania nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, na ktorých bude 
stavba realizovaná. V prípade, že k uzavretiu uvedenej dohody dôjde 
až v období, kedy bude v platnosti v zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, 
ktorý bol mestu zverený, už nová sadzba náhrad, bude jej výška 
primerane upravená.“ sa vypúšťa. 
2/ v bode 1.b) súhlasnej časti uznesenia sa na koniec textu pridáva 
nasledovný text: „Jednorazová primeraná náhrada za umiestnenie 4 
skriniek je stanovená v zmysle Príkazu primátora č. 4/2020 na 
1.027,08 €. Za týmto účelom bude so Slovak Telekom, a.s., uzavretá 
dohoda o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta Trnava, na ktorých bude stavba 
„INS_FTTH_Trnava Ľ. Podjavorinskej_KBV“ realizovaná. V prípade, 
že k uzavretiu uvedenej dohody dôjde až v období, kedy budú 
v platnosti v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 



35 

 

mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, už 
nové sadzby náhrad, budú ich výšky primerane upravené.“ 
3/ bod 2. schvaľovacej časti uznesenia sa ruší v celosti. 
4/  v bode 3. ukladacej časti uznesenia v písm. c) sa za text „1a)“ 
vkladá text „a 1b)“.  
5/ v bode 3. ukladacej časti uznesenia v písm. c) sa pôvodný termín 
„do 30.03.2020“  mení na nový termín:  „do 30.8.2020“ 
6/ v bode 3. ukladacej časti uznesenia sa rušia písm.b), d) a e) 
7/ v bode 3. ukladacej časti uznesenia sa pôvodné písm. c) mení na 
nové označenie b) 

 
a11) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 724/2017 
Názov uznesenia K preložke vedení NN a VN na pozemkoch mesta v rámci stavby 

„Parkovisko medzi Ul. Dohnányho a  A.Žarnova“ v Trnave 
(Západoslovenská distribučná, a.s.) 

Navrhovaná zmena: V  bode 2. schvaľovacej časti uznesenia: 
1/ sa text „7171/4, 7137/7, 7137/15“ nahrádza textom „parc.č. 7171/8 
a parc.č. 7137/19 (parcely reg.“C“)“ 
2/ sa text „geometrického plánu, ktorý bude“ nahrádza textom 
„geometrického plánu č. 8/2020 (vyhotoviteľ Ing. Robert Sadloň, 
Bratislavská 42, Modra), ktorý bol overený Okresným úradom 
Trnava, katastrálnym odborom, dňa 13.3.2020 pod č. G1 - 394/2020, 
ktorý bol“ 
V bode 3. c) ukladacej časti uznesenia: 
sa mení pôvodný termín „do 30 dní od predloženia geometrického 
plánu“ na nový termín: „do 6 mesiacov od vyhotovenia geometrického 
plánu“. 

 
a12) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 1012/2018 

Názov uznesenia K zriadeniu vecného bremena BD Štajnerka (IC III, s.r.o.) 
Navrhovaná 

zmena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V schvaľovacej časti uznesenia v bode 1 
sa nahrádza text „a číslo 7885/1 o výmere 14251 m2“ textom: 
„a číslo 7885/1 o výmere 13887 m2“  

sa nahrádza text „v zmysle geometrického plánu č. 18/2017 úradne 
overeného Okresným úradom v Trnave, katastrálnym odborom dňa 
07.03.2018“ textom: 
„v zmysle geometrického plánu č. 3/2020, vyhotoveného dňa 
31.03.2020, úradne overeného Okresným úradom v Trnave, 
katastrálnym odborom dňa 23.04.2020 pod č. G1 504/2020“, 
V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2  
sa nahrádza text „a číslo 7885/1 o výmere 14251 m2“ textom: 
„a číslo 7885/1 o výmere 13887 m2“  

sa za text „...v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne“ dopĺňa: 
„č. 3/2020, vyhotovenom dňa 31.03.2020, úradne overenom 
Okresným úradom v Trnave, katastrálnym odborom dňa 23.04.2020 
pod č. G1 504/2020“,           

 
a13) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 217/2019 
Názov uznesenia K výpožičke pozemku na umiestnenie pamätníka k 100. výročiu 

vzniku ČSR     na Námestí SNP v Trnave (Trnavský samosprávny 
kraj) 
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Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti v bode 2 uznesenia sa text „od 01.11.2019“ 
nahrádza textom „odo dňa uzavretia zmluvy o výpožičke“. 

 
a14) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 804/2017 v znení č. 402/2020 

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre 
stavbu „Bytový dom s vybavenosťou“ v lokalite  Pekné pole VII – 
Trnava (M & S Development, s. r. o.) 

Navrhovaná zmena: V bode 1, písm. c) sa celý text ruší a nahrádza novým textom: 
„zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného 
bremena na pozemkoch zapísaných v k. ú. Trnava na LV 13431 ako 
parcely reg. C č. 4022/207, 4022/209, 4022/210 a 4021/286“, 
v rozsahu projektovej dokumentácie stavby „Bytový dom 
s vybavenosťou“ v lokalite Pekné pole VII – Trnava, odsúhlasenej 
stavebný  úradom, v prospech Mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 
Trnava, IČO: 00 313 114, spočívajúceho v povinnosti každodobých 
vlastníkov uvedených pozemkov strpieť na svojich pozemkoch 
umiestnenie stavebného objektu „SO 7 Verejné osvetlenie“ a s tým 
súvisiacich užívateľských práv, t. j. umožniť kedykoľvek 
v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky pešo, autom 
a technickými zariadeniami, za účelom zabezpečenia výkonu prác 
spojených s údržbou, prevádzkou, kontrolou, odstraňovaním porúch 
a havárií, vykonaním opráv a rekonštrukcie verejného osvetlenia.“ 

 
a15) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 387/2020  

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre stavbu „Cestička 
pre cyklistov a chodník na ul. Piešťanská“   

Navrhovaná zmena: V bode 1, písm. a) sa za textom: 
„040 11 Košice – západ“ 
dopĺňa text: 
IČO: 35 770 881“ 

 
a16) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 516/2013  
v znení uznesení 693/2013, 403/2016, 
649/2017, 696/2017, 114/2019, 171/2019 a 312/2019    

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

Navrhovaná zmena: 1. Vo schvaľovacej časti uznesenia upraviť text nasledovne: 
V bode a2) sa doplní  nový odstavec: 
- vyčleniť majetkovoprávne usporiadanie časti stavebného objektu 
„SO 14 Sadové úpravy“ skolaudovaného kolaudačným rozhodnutím 
stavby „Obytná zóna Kamenný mlyn, Trnava, Doprava a inžinierske 
siete, II. a III. etapa“ v rozsahu stavby „Sadové úpravy – izolačný pás 
lesoparku“ vrátane zastavaných pozemkov: 
- parc. č.: 10142/13, 10142/14, 10142/39, 10142/42 /II. etapa/ 
- parc. č.  10142/10, 10138/272 /III. etapa/  
- parc. č. 10142/51 a 10142/52, ktorými je vymedzená plocha pre 
pokračovanie komunikácie  ulice Evy Kostolániovej s napojením na 
Kamennú cestu, 
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z kúpnej zmluvy na prevod verejnej infraštruktúry pre II. etapu IBV 
Kamenný mlyn Trnava, resp. aj III. etapu a riešiť so stavebníkom 
spoločnosťou Kamenáč, s.r.o., IČO: 47238631 so sídlom Holubyho 
82/71, 902 01 Pezinok a s vlastníkom pozemkov spoločnosť INAP, 
s.r.o., Bratislavská cesta 45, 917 02 Trnava majetkovoprávne 
usporiadanie samostatnou zmluvou.   
Ukladá: 
Mestskému úradu v Trnave 
Odbor majetkový 
a) pripraviť podklady na vypracovanie samostatnej zmluvy na 
usporiadanie izolačného pásu lesoparku vybudovaného v rámci II. 
a III. etapy OZ Kamenný mlyn Trnava, vrátane zastavaných 
pozemkov  
Termín: do 31.10.2020 
Odbor právny: 
b) pripraviť zmluvu podľa schvaľovacej časti uznesenia a predložiť 
primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.12.2020 

 
a17) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 258/2019  
Názov uznesenia  Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v lokalite Ulice Mikovíniho 

v Trnave 
Navrhovaná 

zmena: 
V schvaľovacej časti sa text “strpieť stavbu podľa geometrického 
plánu č. 48/2019 “... nahrádza textom: 
...„Strpieť umiestnenie, prevádzkovanie, opravu, údržbu, kontroly, 
modernizáciu mostného telesa, v rozsahu vyznačenom v 
geometrickom pláne č. 48/2019, vyhotovenom dňa 26.07.2019, 
overenom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom pod č. 
G1 1098/2019 dňa 13.08.2019, t. j.“... 
V schvaľovacej časti sa za text “z parc. reg. E č. 1157/201“ dopĺňa 
text: 
...„a strpieť umiestnenie, prevádzkovanie, opravu, údržbu, kontroly, 
modernizáciu a výmenu potrubia a výustného objektu dažďovej 
kanalizácie objekt 501 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom 
č. 5/2020, vyhotoveným dňa 09.03.2020, overeným Okresným 
úradom Trnava, katastrálnym odborom pod č. G1 518/2020 dňa 
21.04.2020 na parcele reg. E č. 1084/4 s výmerou 21m2  a na parcele 
reg. E č. 1157/201 s výmerou 13 m2 v k. ú. Trnava, vo vlastníctve SR 
a v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku “... 
V schvaľovacej časti sa text ...„323 m2“... nahrádza 
textom:...„357m2“... 

 
a18) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 42/2019 
Názov uznesenia K návrhu na voľbu členov výborov mestských častí v meste Trnava 

vo volebnom období 2018-2022 z obyvateľov mesta Trnava 
Navrhovaná zmena: V bode 1. Schvaľuje nahradiť pôvodný text „...VMČ 3 Trnava – sever 

v zložení 7 poslancov, ...obyvateľov mesta...“ textom „...VMČ 3 
Trnava – sever v zložení 5 poslancov, obyvateľov mesta...“ 
V bode 2 vypustiť z textu v časti VMČ 3 mená Milan Minárech a Igor 
Pavelek. 

 
a19) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 284/2019 
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Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu „Transformačná 
stanica, Bottova ulica Trnava“ /Západoslovenská distribučná, a.s./ 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti 3 uznesenia sa text „časť pozemku parc. reg. 
C č. 1480 ostatná plocha o výmere cca 10 m2 (pozemok pod 
trafostanicou), ktorého výmera bude spresnená geodetickým 
zameraním po realizácii stavby, zapísaného na LV č. 5000“ 
nahrádza textom „parc. reg. C č. 1480/4 o výmere 30 m2 ostatná 
plocha (oddelená geometrickým plánom č. 20/2020 zo dňa 
12.6.2020, úradne overeného Okresným úradom, katastrálnym 
odborom pod č. G1-818/2020 dňa 15.6.2020,  z pozemku parc. reg. 
C č. 1480 o výmere 1759 m2 ostatná plocha, zapísaného na LV 
5000)“. 
V ukladacej časti 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 31. 
3. 2020 c) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 
3 tohto uznesenia predložiť primátorovi mesta na podpis  Termín: 
do 31. 3. 2020 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 koaludačného 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 „b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena v zmysle bodu 2 tohto uznesenia a predložiť primátorovi 
mesta na podpis Termín: do 30.9.2020 c) pripraviť kúpnu zmluvu 
v zmysle bodu 3 tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na 
podpis. Termín: do 30.9.2020 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“. 

 
a20) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 381/2020 

Názov uznesenia K zriadeniu vecného bremena pre stavbu „Horúcovodná prípojka 

pre bytový dom CENTRUM na Ulici Paulínskej v Trnave“ 

(Trnavská teplárenská, a.s.) 

Navrhovaná zmena: V bode 2. sa text „zo dňa 05.11.2019“ mení na nový text „zo dňa 

18.10.2019 a text „dňa 05.11.2020“ mení na nový text „dňa 

05.11.2019“.  

 
a21) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 212/2019 v znení uznesenia č. 358/2020 a č. 402/2020 

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre stavbu 
„Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. 
etapa“ 



39 

 

Navrhovaná zmena: V bode 1, písm. d) sa: 
text: 
„zo dňa 01.04.2020“ 
nahrádza textom: 
„zo dňa 16.04.2020“  

 
 
 
 
a22) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 387/2020  

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre stavbu „Cestička 
pre cyklistov a chodník na ul. Piešťanská“   

Navrhovaná zmena: V bode 1, písm. a) sa:  
za textom: 
„040 11 Košice – západ“ 
 
dopĺňa text: 
IČO: 35 770 881“ 
a text: „01.04.2020“ sa mení na „16.04.2020“ 
 
V bode 1, písm. c) sa: 
text: „01.04.2020“ mení na „16.04.2020“ 
 
V bode 1, písm. b), d), e) a f) sa: 
text: „01.04.2020“ mení na „17.06.2020“ 
 
V bode 1, písm. g) sa: 
Za textom:  
„ bezodplatný“  
dopĺňa text: 
„prevod“ 

 
2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ č.: 
b1)     96/2019      do 31.12.2020 
b2)   293/2019      do 30.09.2020 
b3)   877/2018      do 31.12.2020 
b4) 1037/2018      do 31.12.2020 
b5)   333/2020      do 30.09.2020 
b6) 1012/2018      do 30.09.2020 
b7)   338/2020      do 31.10.2020 
b8)   336/2020      do 30.09.2020 
b9)   331/2020      do 30.09.2020 
b10) 139/2019      do 31.10.2020 
b11) 304/2019      do 31.10.2020 
b12) 1011/2018      do 30.09.2020 
b13) 191/2019      do 31.12.2020 
b14) 200/2019      do 31.12.2020 
b15) 330/2020      do 31.12.2020 
b16) 335/2020      do 31.12.2020 
b17) 339/2020      do 31.12.2020 
b18) 332/2020      do 30.09.2020 
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b19) 349/2020 bod 5b     do 31.07.2020 
b20) 988/2018      do 31.08.2020 
 
3. Ruší 
časť uznesenia MZ č.:  
c1)   198/2019 
 
4. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 3.4.2020 do 10.6.2020. 

 
 
 
 

455 
uznesenie 

 
K Organizačno-procesným zmenám 

na úrovni Mesta Trnavy a mestom riadených organizácií 

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

zmeny Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave vykonané Dodatkom č. 3 
k organizačnému poriadku s účinnosťou od 1.9.2020, spočívajúce v presune organizačnej 
zložky mestského úradu „Odboru priemyselného parku a inovačných procesov“ do 
organizačnej štruktúry príspevkovej organizácie Mestský zimný štadión, p.o. 

 
2. Schvaľuje 

zmenu názvu príspevkovej organizácie Mestský zimný štadión, p.o. z názvu „Mestský 
zimný štadión, p.o., skratka MZŠ, p.o.“ na názov „Správa majetku mesta Trnava, p.o., 
skratka SMMT, p.o.“ s účinnosťou ku dňu 1.9.2020 
 

3. Schvaľuje 
a) Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Mestský zimný štadión, p.o. v predloženom znení 

(Príloha č. 1), súvisiaci 
- s prevodom správy hnuteľného a nehnuteľného majetku od odovzdávajúcej 

príspevkovej organizácie Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
do správy príspevkovej organizácie Mestský zimný štadión, p.o., s ktorým bude mať 
ako preberajúca organizácia  právo hospodárenia, v rozsahu majetku uvedeného 
v bode 5 tohto uznesenia 

- so zverením hnuteľného a nehnuteľného majetku do správy, s ktorým bude mať 
príspevková organizácia Mestský zimný štadión, p.o. právo hospodárenia ako 
správca, v rozsahu majetku uvedeného v bode 6 tohto uznesenia 

b) rozšírenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Mestský zimný štadión, 
p.o. o nasledovný rozsah činností: 
- Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu 
- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom 
- Prenájom hnuteľných vecí 
- Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 
- Čistiace a upratovacie služby 
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- Vedenie účtovníctva 
- Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických 

zariadení 
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
- Prípravné práce k realizácii stavby 
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov“ 

s účinnosťou ku dňu 1.9.2020 
 
 
4. Schvaľuje 

a) Dodatok č. 11 k Zriaďovacej listine Správy kultúrnych a športových zariadení mesta 
Trnava v predloženom znení (Príloha č. 2), súvisiaci s prevodom časti hnuteľného 
a nehnuteľného majetku, s ktorým má príspevková organizácia právo hospodárenia, 
do správy príspevkovej organizácie Mestský zimný štadión, p.o. ako preberajúcej 
organizácie, v rozsahu majetku uvedeného v bode 5 tohto uznesenia 

b) rozšírenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Správy kultúrnych 
a športových zariadení mesta Trnava o nasledovný rozsah činností: 
- Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu 
- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 
- Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom 
- Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 
- Prenájom hnuteľných vecí 
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
- Poskytovanie služieb v oblasti reklamy, propagácie a inzercie 
- Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 
- Čistiace a upratovacie služby 
- Administratívne služby 
- Vedenie účtovníctva 
- Verejné obstarávanie 

s účinnosťou ku dňu 1.9.2020 
 
 
5. Schvaľuje 

prevod správy majetku 
a) nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava 

zapísaných na LV č. 12341 ako 
 
Mestská plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava 

- pozemok parc. č.: C-KN 5096/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1520 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 5096/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1050 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 5096/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2 
- stavba súp. č. 7052 na parc. č. 5096/4 - TVZ Bazén Zátvor 
- stavba súp. č. 7052 na parc. č. 5096/5 - sklad 

 
Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 42, Trnava 

- pozemok parc. č.: C-KN 5671/134 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4041 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 5671/135 ostatná plocha o výmere 1101 m2 
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- pozemok parc. č.: C-KN 5671/136 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 5671/137 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 193 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 5671/138 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 5671/139 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2 
- stavba súp. č. 7005 na parc. č. 5671/135 - bazén Castiglione 

 
 Mestská športová hala, Rybníková 15/A, Trnava 

- pozemok parc. č.: C-KN 3547/24 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4282 m2 
- stavba súp. č. 576 na parc. č. 3547/24 – Mestská športová hala 

 
Kúpalisko Kamenný mlyn, Trnava 

- pozemok parc. č.: C-KN 10182/1 ostatná plocha o výmere 37 640 m2 
 

Tenisové ihriská a sociálno-prevádzková budova v športovom areálu Juraja 
Slottu 45, Trnava 

- pozemok parc. č.: C-KN 5671/212 ostatná plocha o výmere 2335 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 5671/213 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 132 m2 
- stavba súp. č. 7292 na parc. č. 5671/213 – sociálno-prevádzková budova 

 
b) hnuteľného majetku účelovo určeného a užívaného so správou nehnuteľností 

označených pod písm. a) tohto bodu uznesenia, a to v rozsahu a v stave podľa 
inventarizácie ku dňu 31.8.2020 

 
zo správy príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových zariadení mesta 
Trnava, Hlavná 17, Trnava (IČO: 00598135) ako odovzdávajúceho 
do správy príspevkovej organizácie Mestský zimný štadión, p.o., Spartakovská 7239/1B, 
917 00 Trnava , Trnava (IČO: 53041984) ako preberajúceho, s účinnosťou ku dňu 1.9.2020 

 
6. Schvaľuje 

zverenie majetku 
a) nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v k. ú. Trnava, 

v priemyselnom parku na Ulici Priemyselná 5, Trnava, zapísaných na LV č. 5000 
ako: 

- stavba súp. č. 8411 na pozemkoch parc. č. 6511/95 a 6511/247 - SO 01 B Výrobno-
technologický pavilón  

- stavba súp. č. 8411 na pozemku parc. č. 6511/96 - SO 01 A Pavilón sofistikovanej 
výroby  

- stavba súp. č. 8411 na pozemku parc. č. 6511/226 - SO 03 skladový pavilón 
- stavba súp. č. 8411 na pozemkoch parc. č. 6511/227, 6511/249 a 6511/248 - SO 02 

pavilón výrobných buniek 
- stavba súp. č. 8411 na pozemkoch parc. č. 6511/246 a 6511/44  - SO 01 C Skladovo-

logistický pavilón 
- stavba súp. č. 5126 na pozemku parc. č. 6511/42 - dielne, sklady 
- stavba súp. č. 5357 na pozemku parc. č. 6511/47 - sklad pohonných hmôt s čerp.st. 
- stavba súp. č. 2681 na pozemku parc. č. 6511/41 - administratívna budova a vrátnica  
- stavba súp. č. 2681 na pozemku parc. č. 6511/94 - administratívna budova   
- stavba bez súp. č. na pozemku parc. č. 6511/43 - garáže  
- stavba bez súp. č. na pozemku parc. č. 6511/45 - garáže  
- stavba bez súp. č. na pozemku parc. č. 6511/46, 6511/48 - garáže, sklad. boxy, 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/30 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11435 m2  
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 309 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 899 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/43 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1587 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/44 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2 
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- pozemok parc. č.: C-KN 6511/45 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 378 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/46 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 530 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/47 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 132 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/48 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/94 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 319 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/95 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1592 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/96 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 705 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/226 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 469 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/227 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 508 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/243 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1040 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/244 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 869 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/245 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 140 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/246 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 776 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/247 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1180 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/248 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/249 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 130 m2 
- pozemok parc. č.: C-KN 6511/251 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6403 m2 
 
a ďalších inžinierskych stavieb súvisiacich so zverovanými nehnuteľnosťami, 
nezapísaných v katastri nehnuteľností, a to: 
- trafostanica 
- oplotenie a brána, 
- vnútroareálové komunikácie, spevnené plochy 
- vnútroareálové verejné osvetlenie 
- studne, fontána 
- prípojky inžinierskych sietí  
 

b) hnuteľného majetku účelovo určeného a užívaného so správou nehnuteľností 
označených pod písm. a) tohto bodu uznesenia, a to v rozsahu a v stave podľa 
inventarizácie ku dňu 31.8.2020 

 
do správy príspevkovej organizácie Mestský zimný štadión, p.o., Spartakovská 7239/1B, 
917 00 Trnava , Trnava (IČO: 53041984), s účinnosťou ku dňu 1.9.2020 

 
7. Schvaľuje 

a) úpravu rozpočtu v programe 10 Mládež a šport, zmenu výšky príspevku pre 
príspevkové organizácie nasledovne: 
 

 

 Schválený 

rozpočet 

2020 

Navrhovaná 

úprava 

Rozpočet 

po úprave 

10.2.1.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a 
športových zariadení mesta Trnava 

1 900 419 -81 500 1 818 919 

10.2.1.3 Príspevok pre Mestský zimný 
štadión, p.o. (od 1.9.2020 nový názov 
príspevkovej organizácie Správa majetku 
mesta Trnava, p.o.) 

302 500 +81 500 384 000 

 
b) schvaľuje rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava 

- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
- Mestský zimný štadión, p.o. (od 1.9.2020 nový názov príspevkovej organizácie 

Správa majetku mesta Trnava, p.o.), ktoré tvoria Prílohu č. 3 a Prílohu č. 4 tohto 
materiálu 
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8. Ukladá 

a) Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť návrh zmluvnej dokumentácie vo vzťahu k výkonu správy majetku mesta 
v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
Termín: 15.8.2020 

b) Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Mestskému zimnému 
štadiónu, p.o. a Mestskému úradu v Trnave 
- zabezpečiť organizačne a administratívne postup na splnenie úloh a vykonateľnosť 

úkonov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
- zabezpečiť inventarizáciu majetku, prevod všetkých práv a povinností, prevod 

pracovnoprávnych vzťahov, prevod neukončených alebo nevysporiadaných 
záväzkov alebo pohľadávok vrátane súvisiacej finančnej delimitácie medzi 
dotknutými právnymi subjektmi v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

Termín: 31.8.2020 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                JUDr. Peter  B r o č k a, LL.M. 
                                                                                                             primátor mesta 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Katarína Koncošová, PhD.                                                                  

prednostka MsÚ 
 
V Trnave 1.7.2020 
 
 


