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(314 - 359) 

U Z N E S E N I A 
 

zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
volebného obdobia 2018 – 2022, 

konaného 11. februára 2020 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 

314 
uznesenie 

 
K schváleniu programu zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 11.2.2020 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
program zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 11.2.2020 v zmysle 
zverejneného návrhu a hlasovaním schválených zmien návrhu programu  

 
 

315 
uznesenie 

 
K prerokovaniu petície proti zvýšeniu dane z nehnuteľností v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Petíciu proti trojnásobnému zvýšeniu dane z nehnuteľností v Trnave  

 

 

316 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 535,  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani  za 
nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
 stanovisko Okresnej prokuratúry v Trnave zo dňa 19.12.2019 
 
2. Schvaľuje  
VZN  č. 535, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, 
o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie 
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3.  Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava. 
Termín: do 13.02.2020 

 

317 
uznesenie 

 
K návrhu na odvolanie náčelníka Mestskej polície mesta Trnava 

a návrh na dočasné poverenie vedenia Mestskej polície mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Odvoláva 
na návrh primátora mesta JUDr. Petra Bročku, LL.M. z funkcie náčelníka Mestskej polície 
mesta Trnava Mgr. Igora Kelešiho s účinnosťou od 1.3.2020 v súlade s § 2 ods. 3 zákona SNR 
č. 564/1991 Zb.  o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
 
2. Dočasne poveruje 
na návrh primátora mesta JUDr. Petra Bročku, LL.M. vedením Mestskej polície mesta Trnava 
JUDr. Ivana Ranušu s účinnosťou od 1.3.2020 do dňa vymenovania náčelníka Mestskej 
polície mesta Trnava 
 

 
318 

uznesenie 

 

K informatívnej správe o riešení petície proti Zmene Územného plánu mesta Trnava – 
Zariadenie odpadového hospodárstva Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o riešení petície proti Zmene Územného plánu mesta Trnava – 
Zariadenie odpadového hospodárstva Trnava 
 
 
 

319 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 536 

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

záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá 
voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti 

a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole 
a školskom klube detí na rok 2020 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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VZN č. 536 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území  mesta Trnava, na záujmové 
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času 
mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2020, 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN, vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: 13.2.2020 
 

320 
uznesenie 

 
K Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 537 

o  Územnom  pláne  zóny Trnava – Cukrovar,  Zmena 01/2019 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Zrušuje  
VZN č. 281 
 
2. Berie  na   vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Zmene Územného  

plánu  zóny (ÚPN Z) Trnava – Cukrovar, Zmena 01/2019   a spôsob ich vyhodnotenia   
(materiál v prílohe) 

b)  stanovisko Okresného  úradu  Trnava,  odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle 
§ 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel  

 
3. Schvaľuje 
a)  Zmenu Územného  plánu zóny (ÚPN Z) Trnava – Cukrovar, Zmena 01/2019    
b)  VZN č. 537 o Územnom pláne zóny (ÚPN Z) Trnava – Cukrovar, Zmena 01/2019   
c) spolupodieľanie sa investorov výstavby v Zóne Trnava – Cukrovar na rekonštrukcii 

križovatky Hospodárska – T. Vansovej – Trstínska cesta – Šrobárova 50 % nákladov na jej 
realizáciu po dosiahnutí celkového počtu vybudovaných parkovacích miest 2000 v zóne 

 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: 13.2.2020 
 
b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Zmeny ÚPN Z Trnava – Cukrovar, Zmena 01/2019 a VZN  
Termín: priebežne 
 
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny zóny (ÚPN Z) Trnava – Cukrovar, Zmena 01/2019  a VZN na 
Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a stavebnom úrade 
Termín: do 10.5.2020 

 
d)  zabezpečiť plnenie čl. 2 časť 9 ako podmienku ďalšej prípravy investičnej výstavby                    
v určených etapách rozvoja 
Termín: podľa priebehu a postupu prípravy rozvoja 
     
e)  zabezpečiť pre prípravu 2. a ďalších etáp rozvoja územia areálu Cukrovaru podmienky: 
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− obstarania dokumentácie podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
− určenia podmieňujúcich investícií ako súčasti navrhovanej výstavby jednotlivých 
rozvojových etáp investora podľa ich rozsahu 
Termín: podľa priebehu a postupu prípravy rozvoja 
 

 

321 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN (Územného plánu), Lokalita M – Obytná zóna Trnava. Pri Modranskej ceste 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita M – Obytná 
zóna Trnava. Pri Modranskej ceste, 2. variant“ 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita M 
– Obytná zóna Trnava. Pri Modranskej ceste na základe prefinancovania žiadateľom  
Termín: 30.8.2020 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmeny Územného 
plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita M – Obytná zóna Trnava. Pri Modranskej ceste 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, 
Lokalita M – Obytná zóna Trnava. Pri Modranskej ceste predložiť  na  schválenie  
mestskému  zastupiteľstvu  
Termín: 30.12.2020 
 

322 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN (Územného plánu), Lokalita N  – Bytová výstavba pri Prechodnej ulici 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita N  – Bytová 
výstavba pri Prechodnej ulici 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita N  
– Bytová výstavba pri Prechodnej ulici na základe predloženej štúdie (dodržať podlažnosť 
a koeficient zastavanosti)  a  prefinancovania žiadateľom  
Termín: 30.8.2020 
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b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmeny Územného 
plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita N  – Bytová výstavba pri Prechodnej ulici 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, 
Lokalita N  – Bytová výstavba pri Prechodnej ulici predložiť  na  schválenie  mestskému  
zastupiteľstvu  
Termín: 30.12.2020 
 
 

323 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)  
Zmena ÚPN (Územného plánu), Lokalita O – Obytný satelit Medziháj 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita O – Obytný 
satelit Medziháj 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita O 
– Obytný satelit Medziháj  
Termín: 30.8.2020 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmeny Územného 
plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita O – Obytný satelit Medziháj 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, 
Lokalita O – Obytný satelit Medziháj predložiť  na  schválenie  mestskému  zastupiteľstvu  
Termín: 30.12.2020 
 

 
324 

uznesenie 
 

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

Zmena ÚPN (Územného plánu), Lokalita P  – Cyklotrasa Štrky a doplnenie parkovísk 
ako VPS (verejnoprospešné stavby) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita P  – Cyklotrasa 
Štrky a doplnenie parkovísk ako VPS 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
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a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita P  
– Cyklotrasa Štrky a doplnenie parkovísk ako VPS 
Termín: 30.8.2020 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmeny Územného 
plánu mesta Trnava - Zmena UPN, Lokalita P  – Cyklotrasa Štrky a doplnenie parkovísk ako 
VPS 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní Zmeny ÚPN –  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena UPN, 
Lokalita P  – Cyklotrasa Štrky a doplnenie parkovísk ako VPS predložiť  na  schválenie  
mestskému  zastupiteľstvu  
Termín: 30.12.2020 
 
 

325 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu  

Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ, lokalita A    
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie  Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ, 
lokalita A – „Bytový dom s vybavenosťou Kollárova, Trnava“ 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť spracovanie Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – 
Zmena ÚPN CMZ, lokalita A – „Bytový dom s vybavenosťou Kollárova, Trnava“ na základe 
prefinancovania žiadateľom 
Termín: 30.8.2020 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – 
Zmena ÚPN CMZ, lokalita A – „Bytový dom s vybavenosťou Kollárova, Trnava“  
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN CMZ 
 
c) po prerokovaní Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN 
CMZ, lokalita A  - „Bytový dom s vybavenosťou Kollárova, Trnava“   predložiť na  schválenie 
mestskému   zastupiteľstvu 
Termín: 30.12.2020  

 
 

326 
uznesenie 

     
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu  

Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ, lokalita B   
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie  Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ, 
lokalita B  
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2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – 
Zmena ÚPN CMZ, lokalita B 
Termín: 30.8.2020 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – 
Zmena ÚPN CMZ, lokalita B 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN CMZ 
 
c)   po prerokovaní Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN 
CMZ, lokalita B  predložiť na  schválenie mestskému  zastupiteľstvu 
Termín: do 30.12.2020  
 

 
327 

uznesenie 
 

K doplneniu účelu nájmu, úprava nájomného  
a zmena výmery nebytových priestorov  

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší  
Uznesenie Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava č. 244/2019 zo dňa 22.10.2019 
 
2. Schvaľuje 
nájomcovi - Združenie škôl C. S. Lewisa, ú. z., Beňadická 38, 851 06 Bratislava, IČO: 
42 365 023 zastúpené riaditeľom Mgr. Danielom Bútorom,  
za účelom zriadenia a prevádzky cirkevnej základne školy Narnia   
zmenu výmery prenajatých nebytových priestorov 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 spočívajúcu vo zvýšení výmery z pôvodných 1069,72 m2 na výmeru  
1103,96 m2  
za nájomné 1,- eur na dobu určitú od 1.5.2020 do 31.7.2020 
za nájomné podľa čl. 6 VZN č. 514: 
pomerná časť zadného vchodu   11,14 m2 x 13,00 eura/m2/rok        144,82 eura 

časť spojovacej chodby na prízemí             192,00 m2 x 13,00 eura/m2/rok         2 496,00 eura 
schodisko     21,70 m2 x 13,00 eura/m2/rok             282,10 eura 
spojovacia chodba na 1. poschodí           271,00 m2 x 13,00 eura/m2/rok         3 523,00 eura 

chodby na 1. poschodí    90,00 m2 x 13,00 eura/m2/rok         1 170,00 eura 
miestnosť č. 61(WC muži)      14,30 m2 x 13,00 eura/m2/rok       185,90 eura 
miestnosť č. 62 (prevádzková miestnosť)       2,16 m2 x 13,00 eura/m2/rok         28,08 eura 
miestnosť č. 63 (WC ženy)                20,40 m2 x 13,00 eura/m2/rok     265,20 eura 
miestnosť č. 64 (kabinet)          29,90 m2 x 13,00 eura/m2/rok       388,70 eura 
miestnosť č. 65 (učebňa)         58,00 m2 x 13,00 eura/m2/rok       754,00 eura 
miestnosť č. 66 (učebňa)                         58,00 m2 x 13,00 eura/m2/rok       754,00 eura 
miestnosť č. 67 (učebňa)                               76,30 m2 x 13,00 eura/m2/rok     991,90 eura 
miestnosť č. 68 (WC)      14,30 m2 x 13,00 eura/m2/rok       185,90 eura 
miestnosť č. 69 (učebňa)                               76,30 m2 x 13,00 eura/m2/rok     991,90 eura 
miestnosť č. 70 (učebňa)         58,00 m2 x 13,00 eura/m2/rok       754,00 eura 
miestnosť č. 71 (učebňa)                         58,00 m2 x 13,00 eura/m2/rok       754,00 eura 
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miestnosť č. 72 (učebňa)          29,90 m2 x 13,00 eura/m2/rok       388,70 eura 
miestnosť č. 73 (WC)                20,40 m2 x 13,00 eura/m2/rok     265,20 eura 
miestnosť č. 74 (prevádzková miestnosť)       2,16 m2 x 13,00 eura/m2/rok         28,08 eura 
Spolu                                                        1 103,96 m²                                       14 351,48 eura 
Spolu suma k úhrade...............................................................................14  351,48 eura/rok 
 
na dobu určitú od 1.8.2020 do 31.7.2025 s možnosťou predĺženia nájomného vzťahu 
s výpovednou lehotou 12 mesiacov bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe.   
 
2. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o.  
uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia.  
Termín: do 31.03.2020 
 

328 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemku na Ulici Jána Bottu  

od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava 
 
Mestská zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
kúpu časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 5891 parc. reg. C č. 924 - zastavaná 
plocha, oddelenej geometrickým plánom č. 6/2019 ako parc. č. 924/2 – zastavaná plocha 
s výmerou 12 m2 od SR – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, Bratislava, IČO 
30794536  za cenu určenú znaleckým posudkom t. j. 38,28 eur/m2,  za celkovú kúpnu cenu 
459,36 eura. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
Pripraviť kúpnu zmluvu primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30. 6. 2020 

 
 

329 
uznesenie 

 
K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5292/51 
v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6557 na Veternej 30 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 ako parc. 
č. 5292/51 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  656 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6557 na Veternej 30 vlastníkom 
bytov zapísaným na LV č. 7849 za cenu 0,1162 eura/m2 t. j. 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 7048/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.1 

Zdenkovi B.  s manželkou Darinou  obaja bytom  Trnava, za cenu 2,37 eura, 
2. podielu 3057/226614 do vlastníctva vlastníkovi bytu č.2 Alojzovi H.  bytom Trnava, za cenu 

1,03 eura, 
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3. podielu 8268/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.3 
Miroslavovi H. s manželkou Mgr. Tatianou obaja bytom Trnava, za cenu 2,78 eura, 

4. podielu 8336/226614 do vlastníctva vlastníčke bytu č.4 Zuzane S. bytom Horné Saliby,  za 
cenu 2,80 eura, 

5. podielu 3047/226614 do vlastníctva vlastníkovi bytu č.5 Petrovi V.  bytom Veľké Kostoľany, 
za cenu 1,02 eura, 

6. podielu 8278/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 
Jozefovi V.  s manželkou Janou obaja bytom Trnava, za cenu 2,78 eura, 

7. podielu 6958/226614 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 7 Natálii G. bytom Trnava, za cenu 
2,34 eura,,  

8. podielu 2942/226614 do vlastníctva vlastníkovi bytu č.8 Romanovi S. bytom Trnava, za 
cenu 0,99 eura, 

9. podielu 7691/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9 
Vladimírovi Z. s manželkou Vierou obaja bytom Trnava, za cenu 2,59 eura, 

10. podielu 7635/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.10 
Vladimírovi Š. s manželkou Máriou obaja bytom Trnava,  za cenu 2,57 eura, 

11. podielu 2942/226614 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 11 Vladimírovi R. bytom Trnava, za 
cenu 0,99 eura,  

12. podielu 8341/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.12 
Michalovi D. s manželkou Mgr. Veronikou obaja bytom Trnava, za cenu 2,81 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
Priamy predaj  je možný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom v zmysle  
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti  pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 28. 2. 2020 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 5. 2020 
 

330 
uznesenie 

 
K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5292/51 
v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6557 na Veternej 29 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 ako parc. 
č. 5292/51 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  656 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6557 na Veternej 29 vlastníkom 
bytov zapísaným na LV č. 7849 za cenu 0,1162 eura/m2 t.j. 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 8348/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.13 

Jozefovi K. s manželkou Elenou obaja bytom  Trnava, za cenu 2,81 eura, 
2. podielu 2916/226614 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 14 Andree K.  bytom Žlkovce, za 

cenu 0,98 eura, 
3. podielu 8278/226614 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 15 Mgr. Michaele L.bytom Horné 

Otrokovce,  za cenu 2,94 eura, 
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4. podielu 7383/226614 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 16 Miroslavovi S.  bytom Trnava, 
za cenu 2,48 eura, 

5. podielu 3150/226614 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 Márii G., bytom Trnava, za cenu 
1,06 eura, 

6. podielu 7033/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.18 
Jánovi F. bytom Trnava s manželkou Zuzanou bytom  Trnava, za cenu 2,37 eura, 

7. podielu 7336/226614 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 Veronike S. bytom Trnava, za 
cenu 2,47 eura, 

8. podielu 3244/226614 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 20 Jozefovi R. bytom Trnava, za 
cenu 1,09 eura, 

9. podielu 8257/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21 
Jozefovi D. s manželkou Ivetou obaja bytom Trnava, za cenu 2,78 eura, 

10. podielu 7819/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22 
Ing. Pavlovi H. s manželkou PharmDr. Katarínou obaja bytom Trnava,  za cenu 2,63 eura, 

11. podielu 3060/226614 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 23 Jane G. bytom Trnava, za cenu 
1,03 eura,  

12. podielu 8353/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24 
Ing. Pavlovi Ch. s manželkou Dankou obaja bytom Trnava, za cenu 2,81 eura 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
Priamy predaj  je možný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom v zmysle  
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti  pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 28. 2. 2020 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 5. 2020 

 
331 

uznesenie 
 

K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5292/51   
     v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6557 na Veternej 28 

   
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 ako parc. 
č. 5292/51 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  656 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6557 na Veternej 28 vlastníkom 
bytov zapísaným na LV č. 7849 za cenu 0,1162 eura/m2 t.j. 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 9761/226614 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 25 Ing. Daniely K. bytom Trnava, za 
cenu 3,28 eura,  
2. podielu 10268/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.26 
Ing. Alfonzovi Š. s manželkou Silviou obaja bytom Trnava, za cenu 3,45 eura, 
3. podielu 9745/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28 
Ing. Martinovi P. s manželkou Mgr. Júliou obaja bytom Trnava, za cenu 3,28 eura, 
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4. podielu 8757/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 29 
Ing. Igorovi K. s manželkou Mgr. Annou obaja  bytom Trnava, za cenu 2,94 eura, 
5. podielu 9739/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30 
Ing. Miroslavovi L. s manželkou Mgr. Magdalénou obaja  bytom Trnava, za cenu 3,28 eura, 
6. podielu 9895/226614 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31 
Kamilovi H. s manželkou Ľudmilou obaja  bytom Trnava, za cenu 3,32 eura, 
7. podielu 9505/226614 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 32 Mgr. Ondrejovi 
B., bytom Bučany a Mgr. Annamárii K. bytom Bučany,  každému podiel ½, spolu za cenu 3,20 
eura, 
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
Priamy predaj  je možný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom v zmysle  
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti  pre spracovanie kúpnych zmlúv 
Termín: do 28. 2. 2020 
 
b) pripraviť kúpne zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 5. 2020 
 
 

332 
uznesenie 

 
K predaju podielov z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkom 

bytov na Ul. Ľ. Podjavorinskej  27, Čajkovského 40   
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
A) predaj podielu na pozemku v spoluvlastníctve  Mesta Trnava zapísaného na LV č. 11127 

v k. ú. Trnava parc. č. 6299 - zastavané plochy s celkovou výmerou 1200 m2, 

zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu 5284/527643 na spoločných častiach 

a zariadeniach domu súp. č. 2547 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 25, 26, 27, 28, 29, 30 vlastníkovi 

bytu zapísanému na LV č. 6795 Tomášovi P. bytom Revúca, za cenu 8,2984 eura/m2  t. j.  za 

celkovú cenu 99,72 eura; 

 

B) predaj podielu z pozemku v spoluvlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 1635/77- 

zastavané plochy s celkovou výmerou 547 m2 zapísaného na LV č. 9778, zodpovedajúceho 

spoluvlastníckemu podielu 6575/353400 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 

6331 na Ulici Čajkovského 39, 40, 41 v Trnave vlastníkovi bytu č. 34 zapísanému na LV č. 

9225, Denisovi M. bytom Trnava, za cenu 0,1162 eura/m2 t. j. za celkovú cenu 1,18 eura; 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
Priamy predaj  je možný podľa § 9 a) ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom 
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v zmysle  osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z.. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 3. 2020 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 5. 2020 
 

333 
uznesenie 

 
K zriadeniu vecného bremena na pozemku na Ulici Kollárovej v Trnave   

( L&B Business, s.r.o.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v práve 
prechodu v celej šírke a dĺžke pozemku na Ulici Kollárovej v Trnave, v k. ú. Trnava, parcela 
registra „C“ číslo 6358/3 – záhrada o výmere 69 m2 zapísaná v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 5000, vo vlastníctve Mesta Trnava v prospech každodobého vlastníka 
nehnuteľnosti súpisné číslo 8328 na pozemku parcela č. 6358/2 na Ulici Kollárovej v Trnave.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena                                 
Termín: do 31.03.2020   
 
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a predložiť 
primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 31.05.2020 
 
 

334 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov mesta na stavbu 

 „Obytná zóna Trnava – Cukrovar I. etapa“  
(United Industries,  a. s. Bratislava) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v  k. ú. Trnava, parciel reg. C č. 8791/1, 3463/6, 3468/48 a 3472/15 
zapísaných na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, na Ulici Pri kalvárii a Cukrovej ulici,  
na umiestnenie: 
- rozvodov a prípojok inžinierskych sietí  
- miestnych komunikácií a pripojení na miestne komunikácie  
- vybudovanie stožiarov a káblového vedenia verejného osvetlenia  
vybudovaných v rámci plánovanej stavby „Obytná zóna Trnava – Cukrovar I. etapa“,  
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podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť United 
Industries, a.s.,Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35686031, ako  stavebníka stavby, 
pre účely vydania územného rozhodnutia. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
doručiť schválené uznesenie stavebníkovi 
Termín: do 28.02.2020 
 

335 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov mesta na stavbu  

„Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, ul. Pažitná, 3. SC, ÚO02856“  
(SPP - distribúcia, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Súhlasí 
s použitím častí pozemkov v uliciach J. Hlubíka, Ustianska, Krajná, Ľudová a Krupská, na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta, v k. ú. Trnava,  parcely reg. C č. 8887, 8872, 8888 a 8907/1 
(časti parcely reg. E č. 1502/128), 9059/1 (časť parciel reg. E č. 1502/28 a 1502/31), 8886/1 
(časť parcely reg. E č. 1505/131), 8889 (časť parciel reg. E č. 1503/80 a 1505/131), 8886/1, 
8894 a  8907/1 (časti parcely reg. E č. 1505/131), 8892, 8891, 4772/1, 4726, 8907/2 a 8907/3, 
zapísaných vo vlastníctve Mesta Trnava na LV č. 5000 a 11228 na umiestnenie rozvodov 
plynu vybudovaných podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom,                  
v rozsahu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, ul. Pažitná, 3. SC, ÚO02856“, pre 
stavebníka, resp. investora  - spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, IČO: 35 910 739,  pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia, za nasledovných podmienok: 
 
- splnenie podmienok uvedených vo vyjadrení  OÚRaK č. OÚRaK/38217 – 110955/2019/Hn 
zo dňa 9.12.2019,  
-  upresnenie umiestnenia voľne stojacich skriniek na pozemkoch mesta (ako URZ na ul. 
Krajná) vopred – pred vydaním stavebného povolenia a konzultoval na MsÚ v Trnave – odbore 
územného rozvoja a koncepcií. 
 
Budúci oprávnený z vecného bremena bude v zmysle §14 ods. 1  Zásad  hospodárenia 
zmluvne zaviazaný hradiť budúce náklady spojené s prekládkou inžinierskych sietí pri 
investíciách vlastníka pozemku. 
 
2.  Schvaľuje  
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov v k. 
ú. Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000 a 11228 ako parcely registra „C“ č. 8887, 
8872, 8888 a 8907/1 (časti parcely reg. E č. 1502/128), 9059/1 (časť parciel reg. E č. 1502/28 
a 1502/31), 8886/1 (časť parcely reg. E č. 1505/131), 8889 (časť parciel reg. E č. 1503/80 
a 1505/131), 8886/1, 8894 a  8907/1 (časti parcely reg. E č. 1505/131), 8892, 8891, 4772/1, 
4726, 8907/2 a 8907/3, zastavaných stavbou „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, ul. Pažitná, 
3. SC, ÚO02856“, v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu predloženého 
stavebníkom stavby ku kolaudácii stavby, v prospech spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, ako stavebníka stavby, spočívajúceho 
v povinnosti každodobého vlastníka pozemkov strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v 
rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne umiestnenie podzemných rozvodov plynu a s tým 
spojených užívateľských práv, a to za odplatu 1621,93 eura pre dĺžku siete viac ako 1000 m 
a 256,77 za umiestnenie 1 ks skrinky.  
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Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí 
stavebník. 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy                                 
Termín: do 28.02.2020   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 31.05.2020 
 
c) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od doručenia 
výzvy a predloženia dokladov od stavebníka 

       
 

336 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena 

 na uloženie objektu „SO.02 VTL pripojovací plynovod“ v rámci stavby 
 „RS 250 HKS Forge Trnava“ 

(HKS Forge, s.r.o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava parc.reg.“E“  
parc.č. 1961/1 a parc.č. 1962, zapísaných na LV č. 11228 vo vlastníctve Mesta Trnava  
na  uloženie objektu  „SO.02 VTL pripojovací plynovod“ v rámci stavby „RS 250 HKS Forge 
Trnava“, v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, v prospech  HKS  
Forge, s.r.o., IČO 36 684 597, Mlynská 28, 040 01  Košice. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve 
Mesta Trnava  v k.ú. Trnava parc.reg.“E“ parc.č. 1961/1 zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 2543 m2 a  parc.č. 1962 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1500 m2, 
zapísaných na LV č. 11228 na uloženie objektu „SO.02 VTL pripojovací plynovod“ v rámci 
stavby „RS 250 HKS Forge Trnava“, v zmysle projektovej dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní, v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu, spočívajúceho 
v povinnosti Mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch   umiestnenie rozvodov plynu a s tým 
súvisiach užívateľských práv, v prospech  HKS  Forge, s.r.o., IČO 36 684 597, Mlynská 28, 
040 01  Košice,  a to za odplatu 111,33 eura  za dĺžku siete 7,5 m,  ktorá je stanovená pre rok 
2020 v zmysle príkazu primátora mesta.  
 
Jednorazovú odplatu a správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra 
nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. Za týmto účelom bude s HKS Forge, 
s.r.o., uzavretá zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. V prípade, že 
k uzavretiu zmluvy 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 odplaty, bude jej výška primerane upravená. Po realizácii stavby predloží HKS 
Forge, s.r.o, Mestu Trnava porealizačný geometrický plán za účelom uzavretia zmluvy 
o zriadení vecného bremena. 
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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. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                               
Termín: do 15.03.2020   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 30.04.2020 
 
c) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného geometrického plánu uzatvoriť zmluvu 
o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
 
 

337 
uznesenie 

 
K súhlasu s použítím pozemku parc. č. 5680/13 a zriadenie vecného bremena na 

prístavbu loggií k bytovému domu Tehelná 20,21,22, Trnava 
(vlastníci bytov v bytovom dome na ul. Tehelná č. 20,21,22 v Trnave) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava parc.reg.“C“  
parc.č. 5680/13, zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava  
na  prístavbu loggií k bytovému domu súp.č. 5750 na ul. Tehelná č. 20,21,22 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“ parc.č. 5680/13 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 108296 
m2, zapísaného na LV č. 5000, spočívajúceho   v povinnosti Mesta Trnava strpieť na častiach 
uvedeného pozemku  loggie, pristavené k bytovému domu súp.č. 5750 na ul. Tehelná č. 
20,21,22 v Trnave, v prospech každodobých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 
súp.č. 5750 na ul. Tehelná  č. 20,21,22 v Trnave, zapísanom na LV č. 7220.  Výmera 
dotknutých častí pozemku parc.č. 5680/13 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                               
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Termín: do 15.03.2020   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 30.06.2020 
 
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 
 
 

338 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre stavbu „Prepojovací cyklochodník 

Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. etapa“ 
(Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
kúpu pozemkov v k. ú. Trnava, na Ulici Pri kalvárii Trnave:  
 
- parc. reg. C č. 3468/10, zast. plochy a nádvoria vo výmere  1808 m2,  
- parc. reg. C č. 3468/12, zast. plochy a nádvoria vo výmere    815 m2,   
- parc. reg. E č. 1611/2,  zast. plochy a nádvoria vo výmere   3023 m2, 
 
zapísaných na LV č. 11248 vo vlastníctve SR – Ministerstva hospodárstva, Mlynské Nivy 44/a, 
827 15 Bratislava 212, IČO: 00686832, do vlastníctva Mesta Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, 
IČO: 00 313 114, za dohodnutú jednotkovú cenu 1,- euro/m2 pozemku, t. j. celkom 5 646,- eur 
za výmeru 5646 m2, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre 
verejnoprospešnú stavbu „Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. 
etapa“, ktorej investorom bude Mesto Trnava, 
s podmienkou ich využívania výlučne na účely verejné po dobu 10 rokov odo dňa 
nadobudnutia vlastníckeho práva. 
  
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave: 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy  
Termín: do 28. 02. 2020   
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.04. 2020 
 
 

339 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre investičnú akciu mesta Trnava 

„Predĺženie  miestnej komunikácie Spartakovská“ v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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a) prenájom častí pozemkov v k.ú. Trnava parc.reg.“C“ – parc.č. 5680/77 zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 592 m2, parc.č. 5681/1 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 20025 
m2 a parc.č. 5681/40 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 712 m2, zapísaných na LV č. 45, 
pre stavbu „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“ na základe zmluvy o budúcej 
nájomnej zmluve od Slovenskej republiky, správca Železnice Slovenskej republiky, IČO 
31 364 501,  so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava,  s právom stavby, s tým, že konečná 
výmera citovaných pozemkov zabratých stavbou  bude určená na základe porealizačného 
geometrického plánu. Cena za prenájom za zabraté časti pozemkov bude následne stanovená 
na základe znaleckého posudku. 
 
b) kúpu pozemkov zabratých stavbou „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“, ktoré 
budú oddelené z pozemkov v k.ú. Trnava parc.reg.“C“  parc.č. 5680/252 orná pôda s výmerou 
62232 m2  a parc.č. 5676/47 zastavaná plocha a nádvorie  s výmerou 340 m2, zapísaných na 
LV č. 12963, z vlastníctva Terra Trnavia, s.r.o.,  
IČO 51 831 139, so sídlom Blagoevova 28, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, za 
cenu 1,- € za každý oddelený pozemok so samostatným parcelným číslom s tým, že konečná 
výmera kupovaných pozemkov bude určená na základe porealizačného geometrického plánu. 
Po vyhotovení  geometrického plánu bude uzatvorená kúpna zmluva. 
 
c) kúpu pozemku zabratého stavbou „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“, ktorý 
bude oddelený z pozemku v k.ú. Trnava parc.reg.“C“ parc.č. 5680/140 zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 292 m2, zapísaného na LV č. 9803,  z vlastníctva SPP – distribúcia, a.s., 
IČO 35 910 739, so sídlom Mlynské nivy 44/b, 
825 11  Bratislava,  s  tým, že konečná výmera pozemku zabratého stavbou bude určená na 
základe porealizačného geometrického plánu. Kúpna cena za zabratú časť pozemku  bude 
následne stanovená na základe znaleckého posudku. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve v zmysle bodu 1.a) 
schvaľovacej časti tohoto uznesenia                                
Termín: do 15.03.2020   
 
b) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v zmysle 
bodu 1.b) schvaľovacej časti tohoto uznesenia                                
Termín: do 15.03.2020   
 
c) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v zmysle  
bodu 1.c) schvaľovacej časti tohoto uznesenia                                
Termín: do 15.03.2020   
 
d) pripraviť zmluvu o budúcej nájomnej zmluve v zmysle bodu 1.a) schvaľovacej časti tohoto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 31.05.2020 
 
e) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 1.b) schvaľovacej časti tohoto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 31.05.2020 
 
f) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 1.c) schvaľovacej časti tohoto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 31.05.2020 
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g) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného geometrického plánu uzatvoriť kúpnu zmluvu  
v zmysle bodu 1. b) schvaľovacej časti tohoto uznesenia a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín : do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
 
 
 
 

340 
uznesenie 

 
K zámene pozemkov pre stavbu „Prepojovací  cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová 

– NSC, I. etapa“ 
(REKLAS, s.r.o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Ruší 
Uznesenie č. 212/2019 MZ mesta Trnava z 17. septembra 2019 vo schvaľovacej  časti 1        
v bode d) a v ukladacej časti 2 v bode e) 
 
2.  Schvaľuje  
zámenu pozemku v k. ú. Trnava, parcela č. 3468/25 s výmerou 741 m2, zapísaného na LV 

č. 5079 vo vlastníctve REKLAS, s. r. o., Pri Kalvárii  16, 917 01 Trnava, IČO: 36 234 931, 

s  hodnotou 52 603,59 eura, za pozemok v k. ú. Trnava na Okružnej ulici v Trnave, parcela 

č. 5326/7 s výmerou 604 m2, zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, IČO: 

00 313 114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, s  hodnotou 52 529,88 eura s tým, že  rozdiel 

hodnôt zamieňaných pozemkov vo výške 73,71 eura Mesto Trnava doplatí firme REKLAS, 

s.r.o. 

 
Podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa schvaľuje 
prevod  majetku mesta podľa §9a ods. 8) písm. e/ zákona ako prípad hodný osobitného zreteľa 
trojpätinovou väčšinou všetkých  poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o zámenu pozemkov za účelom 
usporiadania vlastníctva pod pripravovanou stavbou „Prepojovací  cyklochodník Pri kalvárii, 
úsek Cukrová – NSC, I. etapa“ v investorstve Mesta Trnava. 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave        
pripraviť zámennú zmluvu so spoločnosťou REKLAS s. r. o. a predložiť primátorovi mesta na 
podpis  
Termín: do 31.03.2020 
 

341 
uznesenie 

 
K prenájmu pozemkov na poľnohospodárske účely v k. ú. Zavar 

 (SEMAT, a.s.) 
                                     
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
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priamy prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava, v k. ú. Zavar, zapísané na LV               
č. 2551  na poľnohospodárske účely, a to: parc. reg. C č. 207/13 o výmere 5395 m2, 209/93 
o výmere 383 m2, 209/104 o výmere 1929 m2, 209/136 o výmere 1250 m2, 209/146 o výmere 
294 m2, 209/175 o výmere 34 m2, 209/176 o výmere 2105 m2, 209/177 o výmere 53 m2, 
209/178 o výmere 2682 m2, 209/179 o výmere 60 m2, 209/180 o výmere 106 m2, 209/182 
o výmere 755 m2, 209/261 o výmere 2366 m2, 209/262 o výmere 3269 m2, spolu o výmere 
20 641 m2, spoločnosti SEMAT, a.s., Farárske 6922, Trnava, IČO: 34 120 076, na obdobie 5 
rokov, za nájomné vo výške 0,018 eura/m2/rok, t. j. za 20 641 m2 = 371,54 eur/rok, s tým že 
bude uhradená spätná úhrada 3 roky, 
 
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 sa jedná o pozemky ktoré netvoria súvislý blok pozemkov a spoločnosť 
obrába aj okolité pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve Mesta Trnava. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre uzatvorenie nájomnej zmluvy  
Termín: do 11. 3. 2020 
 
b)  pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 30. 6. 2020 

 
 

342 
uznesenie 

 
K správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť   

     28. 11. 2019 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
neodporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli prerokované na zasadnutí 
majetkovej komisie dňa 28. 11. 2019 v zmysle dôvodovej správy.  
 
 
 

343 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku parc.č. 5676/7 za Kauflandom  

za sídliskom Družba  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/16 na pozemku v k.ú. Trnava parc.reg.“C“ parc.č. 
5676/7 orná pôda s výmerou 19.808 m2, zapísaného na LV č. 5547 od  
Mgr. Evy Dxxxxxxxxxx, rod. xxxxxxxxxx, narod. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, 831 01 Bratislava, 
za celkovú kúpnu cenu 50 000,- eur.   
 
b) kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/16 na pozemku v k.ú. Trnava parc.reg.“C“ parc.č. 5676/7 
orná pôda s výmerou 19.808 m2, zapísaného  na LV č. 5547 od   
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RNDr. Márie Kxxxxxxxxx, rod. xxxxxxxxx,  narod. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, 851 06 
Bratislava, za celkovú kúpnu cenu 50 000,- eur.   
 
Návrh na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností podá Mesto Trnava, ktoré uhradí aj 
správny poplatok s tým spojený.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle bodu 1. a) a 1. b) schvaľovacej 
časti tohoto uznesenia                                
Termín: do 15.03.2020   
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu v zmysle bodu 1. a) a 1. b) schvaľovacej časti tohoto uznesenia a 
predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 31.05.2020 
 

344 
uznesenie 

 
K prenájmu časti pozemku na vybudovanie chodníka  

ku kontajnerovému stojisku na Ulici Štefana Moyzesa v Trnave  
(vlastníci bytov a nebytových priestorov s. č. 3247, v Trnave na Ulici Štefana Moyzesa 2/b) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s použitím časti pozemku na účel vybudovania prístupového chodníka ku kontajnerovému 
stojisku, na časti pozemku – parcela registra „C“ č. 8779/1 o celkovej výmere 2052 m2, druh 
pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000 pre katastrálne územie Trnava o výmere 12,38 m2, 
pre žiadateľa t. j. Vlastníkov bytov a nebytových priestorov s.č. 3247,v Trnave na Ulici Štefana 
Moyzesa 2/b, v zastúpení správcom domu spoločnosťou Dom Centrum Trnava, s.r.o., Tehelná 
3/A, 917 01 Trnava, podľa dokumentácie schválenej stavebným úradom. Kontajnerové stojisko 
sa nachádza na nároží ulíc Štefana Moyzesa a Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, parcela č. 
2693/1, zapísaná na liste vlastníctva č.592 pre katastrálne územie Trnava vo vlastníctve 
Vlastníkov bytov a nebytových priestorov s.č. 3247,v Trnave na Ulici Štefana Moyzesa 2/b, 
v zastúpení správcom domu spoločnosťou Dom Centrum Trnava, s.r.o., Tehelná 3/A, 917 01 
Trnava. 
 
2.  Schvaľuje 
priamy prenájom časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, v k. ú. Trnava, zapísaného na 
LV č. 5000, časti parcela. registra „C“ č. 8779/1 o výmere cca 12,38 m2 za cenu 2,544 
eura/rok/m2  zvyšované každoročne o % inflácie oznámené Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky, za účelom vybudovania prístupového chodníka ku kontajnerovému stojisku 
v zmysle priloženej situácie  pre žiadateľa t.j. Vlastníkov bytov a nebytových priestorov s.č. 
3247,v Trnave na Ulici Štefana Moyzesa 2/b, v zastúpení správcom domu spoločnosťou Dom 
Centrum Trnava, s.r.o., Tehelná 3/A, 917 01 Trnava, 
 
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 pozemok parcela registra „C“ č. 8779/1 vo vlastníctve mesta Trnava je 
bezprostredne susediaci s pozemkom parcela č.2693/1 vo vlastníctve žiadateľa t.j. Vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov s.č. 3247,v Trnave na Ulici Štefana Moyzesa 2/b, v zastúpení 
správcom domu spoločnosťou Dom Centrum Trnava, s.r.o., Tehelná 3/A, 917 01 Trnava, na 



21 

 

ktorom bude vybudované nové kontajnerové stojisko s vhodnejším a estetickejším prístupom 
ku kontajnerovým nádobám. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie nájomnej zmluvy  
Termín: do 10.03.2020   
      
b) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 30.06.2020 

 
 

345 
uznesenie 

 
K dohode o ukončení nájomného vzťahu v TTIP – Trnava Industrial Park  

so spoločnosťou HORSONA, s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a)   Ukončenie Zmluvy o nájme (centrálne číslo zmluvy 1341/2017) zo dňa 7.2.2018 dohodou 
ku dňu prevzatia hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v priestoroch prenajímateľa kupujúcim.   
  
b) V prípade, že k uvoľneniu priestorov nepríde ani v lehote do 15.3.2020 z dôvodu 
prípadného neúspešného predaja majetku úpadcu nachádzajúceho sa v priestoroch úpadcu, 
výpoveď nájomnej zmluvy na základe je čl. XI., odst.1, písm. b) k 31.3.2020     
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
uzatvoriť dohodu o ukončení nájmu v zmysle bodu 1a) a predložiť primátorovi na podpis. 
Termín: 31.3.2020 
 
 

346 
uznesenie 

 
K návrhu na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomných zmlúv  

záujmového združenia CELIM Slovakia na spoločnosť GA Drilling, a.s. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
  
1. Schvaľuje 
Postúpenie práv a povinností :  
a) nájomcu zo zmluvy o nájme  (centrálne číslo zmluvy 502/2015) - záujmového združenia 

CELIM  Slovakia, Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 42 053 366 na spoločnosť  GA 
Drilling, a. s., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 31 382 606 k termínu 1.3.2020, 

b) nájomcu zo zmluvy o nájme  (centrálne číslo zmluvy 748/2016)  - záujmového združenia 
CELIM  Slovakia, Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 42 053 366 na spoločnosť  GA 
Drilling, a. s., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 31 382 606 k termínu 1.3.2020   

 
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 tento úkon v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť GA Drilling, a.s. si v TTIP 
prenajíma nebytové priestory na základe subnájmu, pričom sa zaoberá činnosťou s vyššou 
pridanou hodnotou, čo je žiadúce pre efektívnu prevádzku areálu TTIP – Trnava Industrial 
Park.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
uzatvoriť Dohodu o postúpení práv a povinností zo zmlúv o nájme centrálne číslo zmluvy 
502/2015 a centrálne číslo zmluvy 748/2016 v zmysle bodov 1 a) a 1b)  a predložiť primátorovi 
na podpis. 
Termín: do 29.2.2020 

 
 

347 
uznesenie 

 
K návrhu na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomnej zmluvy  

spoločnosti EkoWatt s.r.o. na spoločnosť GA Drilling, a.s. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
  
1. Schvaľuje 
 
Postúpenie práv a povinností   
nájomcu zo zmluvy o nájme  (centrálne číslo zmluvy 747/2016) - spoločnosti EkoWatt s.r.o., 
Kuklovská 54, IČO: 35 880 236  na spoločnosť  GA Drilling, a. s., Priemyselná 5, 917 01 
Trnava, IČO: 31 382 606 k termínu 1.3.2020. 
 
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 tento úkon v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť GA Drilling, a. s. už pôsobí 
v TTIP ako subnájomca združenia CELIM Slovakia, pričom sa zaoberá činnosťou s vyššou 
pridanou hodnotou, čo je žiadúce pre efektívnu prevádzku areálu TTIP – Trnava Industrial 
Park.  
      
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
uzatvoriť Dohodu o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme centrálne číslo zmluvy 
747/2016 v  zmysle bodu 1 a predložiť primátorovi na podpis. 
Termín: do 29.2.2020 

 
348 

uznesenie 
 

K spolufinancovaniu projektu  
„Obnova a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - meštiansky dom Pracháreň“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie grantu za účelom realizácie projektu „Obnova a 

revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - meštiansky dom Pracháreň“, realizovaného v 
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rámci výzvy s kódom CLT01, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 
Trnava a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava; 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu; 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške najmenej 5%, čo predstavuje sumu minimálne 47 851,00 EUR; 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške neoprávnených výdavkov projektu (rozdiel celkových výdavkov projektu 
a žiadaného grantu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu), čo predstavuje sumu 
minimálne 1 823 646,00 EUR. 

 
349 

uznesenie 
 

K zriadeniu príspevkovej organizácie 
„Mestský zimný štadión, p. o.“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší 
Uznesenie č. 177/2019 zo dňa 17. 09. 2019, ktorým bolo schválené založenie obchodnej 
spoločnosti „Mestský zimný štadión, s. r. o.“ 

2. Schvaľuje 
zriadenie príspevkovej organizácie podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení za nasledovných podmienok: 
a) názov organizácie: Mestský zimný štadión, p. o., skratka MZŠ, p. o. 
b) sídlo organizácie: Spartakovská 7239/1B, 917 01  Trnava, Slovenská republika 
c) zriaďovateľ: Mesto Trnava  
d) základný účel: 

1. Zabezpečenie rôznych foriem športovej činnosti v objektoch zverených organizácii do 
správy, 

2. Spravovanie a zabezpečenie prevádzky majetku mesta Trnava zvereného organizácii 
do správy, zabezpečenie jeho údržby, rekonštrukcie a výstavby 

Predmet činnosti: 
Základný: 
1. Vytvára podmienky pre športovú činnosť športových klubov v spravovanom majetku 

v rôznych športových odvetviach. 
2. Zabezpečuje využívanie zvereného majetku formou krátkodobého prenájmu na 

športovú činnosť a organizovanie športových podujatí. 
3. Zabezpečuje využívanie nebytových priestorov formou nájmu v spravovanom objekte 
4. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje so športovými klubmi a školami na území Trnavy 

i mimo neho. 
5. Organizuje športové a športovo – kultúrne podujatia. 
6. Zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovanom majetku. 
7. Zabezpečuje organizačne, personálne a materiálovo prevádzku spravovaného 

majetku. 
8. Zabezpečuje vytvorenie podmienok na využívanie zvereného majetku na telovýchovnú 

činnosť pre obyvateľov mesta Trnava. 

e) štatutárny orgán organizácie: riaditeľ 
f) trvanie organizácie:  doba neurčitá 
g) dátum zriadenia: 01. 06. 2020 
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Nad rámec základného predmetu činnosti: 
Podnikanie v činnostiach: 
1. Poskytovanie služieb v oblasti reklamy, propagácie a inzercie 

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby 

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom činnosti (veľkoobchod) 

4. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a spoločenských podujatiach 

5. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu 

6. Pohostinská činnosť a prevádzkovanie výdajne stravy 

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

8. Služby požičovní 

9. Čistiace a upratovacie služby 

10. Administratívne služby 

11. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 

3. Schvaľuje  
a) odňatie majetku - nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v k. ú. 

Trnava zapísaných na LV č. 12341 ako: 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/108, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3602 m2 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/111 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 631 m2, 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/112 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m2, 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/154 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 766 m2 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/155 zastavená plocha a nádvorie o výmere 3446 m2 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/162 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2381 m2 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/211 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6496 m2 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/286 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 288 m2 
- stavba súp. č. 5094  na parc. č. 5671/112  trafostanica 
- stavba súp. č. 5095  na parc. č. 5671/111  objekt chladenia 
- stavba bez súp. č.  na parc. č. 5671/154  sociálno – prevádzková budova 
- stavba bez súp. č.  na parc. č.  5671/155  ľadová plocha 
- stavba bez súp. č.   na parc. č. 5671/211  zimný štadión 

zo správy príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových zariadení mesta 

Trnava, Hlavná 17, Trnava. 

b) zverenie majetku - nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v k. ú. 
Trnava zapísaných na LV č. 12341 ako: 

- pozemok parc. č.: C KN 5671/108, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3602 m2 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/111 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 631 m2, 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/112 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m2, 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/154 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 766 m2 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/155 zastavená plocha a nádvorie o výmere 3446 m2 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/162 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2381 m2 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/211 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6496 m2 
- pozemok parc. č.: C KN 5671/286 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 288 m2 
- stavba súp. č. 5094  na parc. č. 5671/112  trafostanica 
- stavba súp. č. 5095  na parc. č. 5671/111  objekt chladenia 
- stavba bez súp. č.  na parc. č. 5671/154  sociálno – prevádzková budova 
- stavba bez súp. č.  na parc. č.  5671/155  ľadová plocha 
- stavba bez súp. č.   na parc. č. 5671/211  zimný štadión 

do správy príspevkovej organizácie Mestský zimný štadión, p. o., Spartakovská 

7239/1B, 917 01  Trnava 
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4. Schvaľuje  
zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Mestský zimný štadión, p. o.  

 
5. Ukladá  
a) Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a Mestskému úradu v Trnave 
požiadať podľa § 10 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov 
a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Štatistický úrad Slovenskej 
republiky skôr, než nadobudne účinnosť zriadenie príspevkovej organizácie „Mestský zimný 
štadión, p.o.“, o pridelenie identifikačného čísla pre túto príspevkovú organizáciu. 
Termín: 28. 02. 2020 
 
b) Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava v spolupráci s Mestským úradom 
v Trnave  
zabezpečiť organizačne a administratívne postup na splnenie úloh uvedených v tomto 
uznesení. 
Termín: 26. 05. 2020 
 
c) Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  
pripraviť materiál k zmene Zriaďovacej listiny a premietnuť schválené zmeny do ostatných 
dokumentov Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (najmä no nie výlučne: 
Zmluva o zverení majetku do správy Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
v platnom znení) 
Termín: najbližšie zasadnutie MZ po zriadení MZŠ, p. o. 

 
d) Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť návrh zmluvy o zverení majetku do správy príspevkovej organizácie a návrh zmluvy, 
ktorým sa odníme správa majetku Správe kultúrnych a športových zariadení 
Termín: zmluvy musia byť účinné najneskôr v deň účinnosti zriaďovacej listiny príspevkovej 
organizácie / 01. 06. 2020 
 
e) novovzniknutej príspevkovej organizácii Mestský zimný štadión, p. o.  
požiadať Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor o zápis práva k nehnuteľnostiam podľa § 34 
ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) o zápis správy nehnuteľného majetku v evidencii 
nehnuteľností 
Termín: do 60 dní od účinnosti Zmluvy o zverení majetku do správy príspevkovej organizácie 
 
f) novovzniknutej príspevkovej organizácii Mestský zimný štadión, p. o.  
povinnosť požiadať Okresný úrad Trnava, odbor živnostenského podnikania, o vydanie 
živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
Termín: do 30 dní od účinnosti zriaďovacej listiny 
 
g) novovzniknutej príspevkovej organizácii Mestský zimný štadión, p. o.  
splniť si povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti daní 
 
h) novovzniknutej príspevkovej organizácii Mestský zimný štadión, p. o.  
povinnosť vydať po schválení primátorom mesta štatút príspevkovej organizácie, ktorého 
účelom je definícia základných údajov o organizácii, jej hlavných úlohách, zásadách 
vnútorného riadenia a zásadách hospodárenia organizácie. 
Termín: 01. 07. 2020 
 
i) novovzniknutej príspevkovej organizácii Mestský zimný štadión, p. o.  



26 

 

zabezpečiť všetky ostatné povinnosti v súvislosti so vznikom novej p. o. vyplývajúce zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. doriešiť pracovnoprávne vzťahy)  
 
6. Poveruje  
primátora mesta Trnava  
na podpísanie zriaďovateľskej listiny a na všetky ďalšie úkony spojené so zriadením 
príspevkovej organizácie  
Termín: do 01. 06. 2020 
 
 

350 
uznesenie 

 
K návrhu na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020  

z rozpočtu mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
poskytnutie finančných dotácií na rok 2020 z rozpočtu mesta Trnava pre: 

a) DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže na projekt „Festival Lumen 2020“ vo 
výške: 17 100,- eur 

b) Trnavské mestské zbory na projekt „Podpora zborového spevu v meste Trnava“ vo 
výške: 9 500,- eur 

c) Bachova spoločnosť na Slovensku na projekt „Jubilejný 25. ročník medzinárodného 
festivalu Trnavské organové dni“ vo výške: 7 600,- eur 

d) Folklórny súbor Trnafčan Trnava na projekt „Činnosť folklórneho súboru Trnafčan“ vo 
výške: 4 750,- eur 

e) Trnavská hudobná spoločnosť, o.z. na projekt „Realizácia žánrových hudobných 
podujatí (blues, jazz a country&bluegrass) v Trnave“ vo výške: 6 270,- eur 

f) Trnavský komorný orchester na projekt „Finančné zabezpečenie fungovania 
Trnavského komorného orchestra na rok 2020“ vo výške: 3 800,- eur 

g) Malý Berlín o.z. na projekt „Malý Berlín 2020“ vo výške: 9 500,- eur 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných dotácií v zmysle VZN č. 482, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava na podpis primátorovi mesta Trnava. 
Termín: do 28.02.2020 

 

 
351 

uznesenie 

 
K zámeru na spracovanie 

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 - 2027 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje 
zámer na spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 - 
2027. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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predložiť na prerokovanie a schválenie mestskému zastupiteľstvu Komunitný plán sociálnych 
služieb mesta Trnavy na roky 2021 – 2027. 
Termín: do 31.03.2021 

 

352 
uznesenie 

 
K Organizačnému zabezpečeniu 

 Tradičného trnavského jarmoku 2020 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
a) Termín konania Tradičného trnavského jarmoku 2020 (ďalej len „TTJ 2020“) v dňoch 

17.09.2020 – 20.09.2020 – štvrtok - nedeľa. 
b) Organizačné zabezpečenie (ďalej len „OZ“) TTJ 2020. 
c) Všeobecné zásady pre organizačné zabezpečenie TTJ 2020. 
d) Výšku poplatkov počas TTJ 2020. 
e) Organizáciu dopravy počas TTJ 2020. 
f) Riaditeľa Organizačnej skupiny TTJ 2020 (ďalej len „OS TTJ 2020“): vedúci odboru 

dopravy a komunálnych služieb. 
      

2.   Ukladá 
Riaditeľovi OS TTJ 2020 

a) Zabezpečiť organizovanie TTJ 2020 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia 
a príslušných VZN. 
Termín: počas TTJ 2020 
 
b) Menovať do OS TTJ 2020 členov zo zamestnancov Mesta Trnava. 
Termín: marec 2020 
 
3. Poveruje 

Riaditeľa TTJ  
schválením prípadnej zmeny času predaja počas TTJ 2020, ustanoveného Organizačným 
zabezpečením TTJ 2020. 

353 
uznesenie 

 
K Organizačnému zabezpečeniu akcie Májový kvet 2020 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a)  Organizačné  zabezpečenie  akcie Májový kvet 2020 
     v dňoch 14.05.2020 – 16.05.2020 – štvrtok – sobota  
     na Trojičnom námestí, Hlavnej a Hviezdoslavovej ulici v Trnave. 
b) Všeobecné zásady na organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2020. 
c)  Výšku nájomného  za predajné zariadenie a prenajatú plochu pozemku na celé 
     obdobie počas konania akcie Májový kvet 2020. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Zabezpečiť organizovanie akcie v zmysle schváleného uznesenia.  
Termín: máj 2020 
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354 

uznesenie 
 

K informatívnej správe o výsledkoch kontrol  
ukončených a rozpracovaných od 20.11.2019 do 28.1.2020 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 20.11.2019 
do 28.1.2020. 

 
355 

uznesenie 
 

K správe o činnosti 
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava  za rok 2019 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2019. 
 
 
 

356 
uznesenie 

 
K vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Vyhlasuje 
voľbu hlavného kontrolóra mesta Trnava na deň 24.3.2020 o 18,00 h. 
 
2. Určuje 
a) požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

• kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,  

• organizačné a riadiace schopnosti, 

• morálna bezúhonnosť, 
 

b) prílohy prihlášky: 

• osobné údaje kandidáta: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého 
pobytu a kontaktný údaj  

• písomný súhlas uchádzača so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade 
s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 
a zákonom č. 18/2018 Z. z.  

• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (údaje sú uvedené v §10 ods. 4 
písm. a) zákona 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného 
dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

• profesijný životopis, 



29 

 

• čestné prehlásenie o odbornej praxi 
 

c) spôsob doručenia prihlášky: 

• kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta Trnavy odovzdajú svoje písomné 
prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ najneskôr 
10.3.2020 (t. j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby) na sekretariát primátora 
mesta Trnava 

 
d) výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Trnava na plný pracovný úväzok 
 

3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Trnava na úradnej tabuli mesta Trnava, 
na webovom sídle mesta - www.trnava.sk , na informačnom portály Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny - www.istp.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET). 
Termín: do 13.2.2020 
 
4. Ukladá  
zriadenej komisii v zložení: Mgr. Ing. Marián Galbavý, Mgr. Rastislav Mráz, Juraj Fuzák 
vyhodnotiť splnenie požiadaviek kandidátov  
Termín: do 16.3.2020 
 
 

357 
uznesenie 

 
K udeleniu ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom  

v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa  
VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnavy  

za rok 2019 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) udelenie ocenení za rok 2019: 
 
A.  CENA MESTA TRNAVY       
1.  JUDr. J o z e f o v i  O p a t o v s k é m u   
     pri príležitosti životného jubilea za upevňovanie demokratických princípov v oblasti   
     justície 
     finančný dar v zmysle VZN 350 €   
2.  Speváckemu zboru gymnázií mesta Trnava  C a n t i c a  n o v a   
     za 50-ročnú významnú činnosť a reprezentáciu Trnavy v zborovom speve 
     finančný dar v zmysle VZN 850 € 
 
B. UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVY 
 1.  Ing. I g o r o v i   F a b i á n o v i   
      pri príležitosti životného jubilea za doterajšiu prácu pre seniorov  

  finančný dar v zmysle VZN 170 € 
   2.  Mgr.  D a g m a r   G a l b o v e j  
        za dobrovoľnícku prácu rodinám v núdzi  
        finančný dar  v zmysla VZN 170 €   
   3.  in memoriam  J o z e f o v i   K o z m a l o v i 
        pri príležitosti nedožitých 95 rokov za celoživotnú športovú činnosť   
        finančný dar v zmysle VZN 170 € 

http://www.trnava.sk/
http://www.istp.sk/
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   4.  in memoriam  Š t e f a n o v i   O r o s z o v i  
        za prínos v oblasti hudobného života v Trnave  
        finančný dar v zmysle VZN 170 €   

 
 2.  Ukladá  

 Mestskému úradu v Trnave  
zabezpečiť slávnostné udeľovanie ocenení mesta Trnavy  dňa 8. marca 2020  s odovzdaním 
finančných darov oceneným v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení.  
 
 

358 
uznesenie 

 
K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

k termínu konania MZ 11.2.2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  
v intervale od 14.11.2019 do 22.1.2020 

 

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

Uznesenie (orgán): MR  č. 52/2019 
Názov uznesenia K prenájmu 80 parkovacích miest v parkovacom dome od  SMS 

TTSK s.r.o. 
Navrhovaná zmena: v bode 1. schvaľovacej časti uznesenia vypustiť text ", za celkovú 

cenu 67.500,- eur, ktorá bude uhrádzaná v šiestich ročných splátkach 
vo výške 9.642,86 eur a v siedmej splátke vo výške 9.642,84 eur, 
pričom každá splátka bude uhradená najneskôr do 31.12.  
príslušného ročného obdobia nájmu.“ a nahradiť ho nasledovným 
textom: 
".Celkové nájomné za celú dobu nájmu predstavuje sumu vo výške 
67.500,- eur  s DPH (slovom šesťdesiatsedemtisícpäťsto eur, 
nájomca nie je platiteľ DPH). Nájomné bude uhrádzať nájomca 
bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa v 
trinástich polročných splátkach vo výške 4.821,43 eur nasledovne: 
- prvá  splátka za obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019 so 
splatnosťou do 30 kalendárnych dní od podpisu príslušného dodatku 
k Nájomnej zmluve cčz: 1351/2019 zo dňa 4.7.2019, 
- druhá až trinásta splátka so splatnosťou vždy najneskôr 
k poslednému dňu príslušného polroka 
a štrnásta splátka vo výške 4.821,41 eur bude uhradená so 
splatnosťou do 30.06.2026.“ 
v bode 2. ukladacej časti uznesenia text "pripraviť nájomnú zmluvu 
a predložiť primátorovi mesta na podpis. Termín : 30.6.2019“ označiť 
ako písm.a) a doplniť „písm. b) pripraviť dodatok k nájomnej zmluve 
cčz: 1351/2019 zo dňa 4.7.2019 a predložiť primátorovi mesta na 
podpis. Termín: do 30.03.2020“ 

 
a2) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 506/2016 
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Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku mesta na umiestnenie pätiek lodžií 
a zriadenie vecného bremena (Bytový dom na Ulici Tehelná 
č. 13,14,15 v Trnave) 

Navrhovaná zmena: V  schvaľovacej časti uznesenia: vypustiť celý text v bode 2. 
schvaľovacej časti a nahradiť ho nasledovným textom: 
„zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného 
bremena na častiach pozemku v  k. ú. Trnava parc. reg. “C“  
parc.č. 5680/13 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 108296 m2, 
zapísaného na LV č. 5000, v rozsahu podľa geometrického plánu 
č. 49/2019 zo dňa 28.5.2019, overeného Okresným úradom Trnava, 
katastrálnym odborom, dňa 30.5.2019 pod č. G1 766/2019, 
spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava strpieť na svojom pozemku 
umiestnenie 6 pätiek loggií a výkon s tým súvisiach užívateľských 
práv, realizovaných v rámci stavby „Bytový dom s.č. 5713, Ulica 
Tehelná 13,14,15 Trnava – prístavba loggií“, ktorej užívanie bolo 
povolené Kolaudačným rozhodnutím, vydaným Mestom Trnava, pod 
č. OSaŽP/35587-95205/2019/Ká zo dňa 23.8.2019, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 2.10.2019, a  to v prospech každodobých 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome súp.č. 5713, 
zapísanom na LV č. 9235, k.ú. Trnava, postavenom na 
pozemku   parc.č. 5680/96, zapísanom na LV 
č. 10252, k.ú. Trnava.   
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra 
nehnuteľností uhradia oprávnení z vecného bremena“. 
v bode 3. b) ukladacej časti celý text uvedený v úvodzovkách vypustiť 
a nahradiť ho nasledovným textom: 
„Bytový dom s.č. 5713, Ulica Tehelná 13,14,15 Trnava – prístavba 
loggií“ 
vypustiť celý text v bode 3. c) ukladacej časti 

 
a3) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 31/2019 
Názov uznesenia K investičnej akcii mesta „Revitalizácia športového areálu Slávia“ – 

prekládka VN vedenia 
Navrhovaná zmena: V bode 2 za text „podľa projektovej dokumentácie schválenej 

stavebným úradom.“ sa dopĺňa text: 
„Po kolaudačnom konaní odovzdať stavebný objekt 03 Prekládka 
VN kábla do majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s.“ 

 
a4) 

Uznesenie (orgán) 
číslo/rok): 

MZ  č. 144/2019 

Názov uznesenia K prenájmu pozemkov pod parkoviskom pri železničnej stanici 
Navrhovaná zmena: Doplniť text v  schvaľovacej časti:  

 Za textom ...“200 m2“... doplniť ...“zapísaného na LV č. 4582 v k. ú. 
Trnava parc. reg. C č. 8691-zastavaná plocha, časť s výmerou 25 
m2“...   

 
 
a5) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 289/2019  

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov mesta na umiestnenie optickej siete 

vybudovanej v rámci stavby „FTTH_Trnava KBV polygón 1“ 
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Navrhovaná zmena: V bode 1 sa ruší pôvodný text: 
„vo výške 1579,29 eura pre dĺžku siete 2300 m a vo výške 26 002,08 
eura za umiestnenie 26 ks skriniek PODB a 78 ks skriniek ZB“ 
a nahrádza novým  textom:  
„vo výške 1621,93 eura pre dĺžku siete 2300 m a vo výške 12581,73 
eura za umiestnenie 26 ks skriniek PODB a 23 ks skriniek ZB“ 

 
a6) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 212/2019  

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre stavbu 

„Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. 

etapa“ 

Navrhovaná zmena: V bode 1, písm. c) sa 
za text: „parcela reg. C č. 3467/17 zast. plocha o výmere 44 m2“ 
vkladá nový text: „a parcela reg. C č. 3467/18 zast. plocha o výmere 
41 m2 a časť parcely 3467/16“ 
a za text:„umiestnenie cyklochodníka“ 
vkladá nový text:,a stĺpa verejného osvetlenia a zelene“ 
Zároveň sa dopĺňa za bod c) nový odstavec: 
d) zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného 
bremena na pozemku v k. ú. Trnava, parcela reg. C č. 3463/7 zast. 
plocha o výmere 337 m2, zapísaného na LV č. 8477 vo vlastníctve 
spoločnosti CORASON, s. r. o., Zelenečská 83, 917 02 Trnava, IČO: 
36 265 802, zastavaného časťou stavby  cyklochodníka, v prospech  
Mesta Trnava, IČO: 00 313 114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, ako 
stavebníka, spočívajúceho v povinnosti každodobého vlastníka 
pozemku strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne, umiestnenie stĺpa verejného 
osvetlenia v rámci stavby cyklochodníka a s tým spojených 
užívateľských práv, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena, ktorá 
bude uzatvorená medzi Mestom Trnava a spoločnosťou CORASON, 
s. r. o., Zelenečská 83, Trnava k vydaniu stavebného povolenia na 
túto stavbu.  
a za text:„ výmera záberov pozemkov v bode a), b) a c)“ 
vkladá nový text:„a d)“ 
V bode 2. ukladacej časti sa vypúšťa text: 
„d) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena so spoločnosťou 
Róbert Gašparík – mäsovýroba s.r.o. 
Termín: do 60 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu“  
a nahrádza sa textom: 
„f) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena so spoločnosťou 
Róbert Gašparík – mäsovýroba s.r.o. 
Termín: do 60 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu“  
V bode 2. ukladacej časti sa vkladá nový odsek: 
g) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
so spoločnosťou CORASON, s.r.o. 
Termín: do 31.03.2020 
h) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena so spoločnosťou 
CORASON, s.r.o. 
Termín: do 60 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia 
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a7) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 323/2016 v znení 536/2016  

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre 

stavbu „IBV Trnava – Za traťou III/B – 2. etapa – západné 

prepojenie“   

Navrhovaná zmena: V bode 1, písm. a) sa vypúšťa text: „západné prepojenie“ 
a nahrádza textom: „Úsek západného prepojenia, časť C“  
 
V bode 1, písm. a) sa vypúšťa text:„SO 03 Dažďová kanalizácia“ 
 
V bode 1, písm. a) sa vypúšťa text: „2 eurá“ 
a nahrádza sa textom: „1 euro“ 
 
V bode 1, písm. b) sa vypúšťa text:  „SO 03 Dažďová kanalizácia“ 
nahrádza textom: „SO 05 Dažďová kanalizácia“ 
V bode 1, písm. b) sa text: 
„- parcely reg. C č. 10804/24, 10804/25, 10805/8, 10805/9, 
10806/770, 10806/771 a 10806/777, ktoré  sú vo vlastníctve 
Augustína Kxxxxxx, 917 01 Trnava, zapísané na LV č. 4553“ 
nahrádza novým textom:  
„- parcely reg. C č. 10804/24, 10804/25, 10804/26, 10805/10, 
10806/928, ktoré sú vo vlastníctve Márie Kxxxxxxxxx, Trnava, 
zapísané na LV 4553, 
- parcely reg. C č. 10805/8, 10805/9, 10806/770, 10806/771, ktoré  
sú vo vlastníctve Ing. Aleny Schxxxxxxxxxx, Trnava, zapísané na LV 
č. 13057“  
 
V bode 1, písm. b) sa text:  
„- parcely  reg. C č. 10806/768 a 10806/769, ktoré sú vo vlastníctve 
Kataríny Hxxxxxxxxx, 917 01 Trnava, zapísané na LV č. 11511“ 
nahrádza novým textom: 
„- parcely  reg. C č. 10806/768, 10806/769 a 10806/929, ktoré sú vo 
vlastníctve Kataríny Hxxxxxxxxx, 917 01 Trnava, zapísané na LV č. 
7869“ 
 
V bode 1, písm. b) sa v celom bode: 
text: „Zalmanova 1“ nahrádza novým textom: „Adámiho 1“ 
 
V bode 1, písm. b) sa za text:  
„parcely č. 10806/676“ dopĺňa nový text: „10806/931 a 10806/932“ 
 
V bode 1, písm. b) sa dopĺňa za text: „zapísaná na LV č. 3420“ 
nový text: 
„- parcely reg. C č. 10806/930, ktorá je v podielovom 
spoluvlastníctve Štefana Uxxxxx Mxxxxxx, Trnava, 917 01, SR, 
v podiele ¼, Emílie Kxxxxxxx, Bratislava, v podiele 1/8, Andreja 
Mxxxxxxxx, Pezinok, 902 01, SR,  v podiele 3/8, Daniely 
Mxxxxxxxxx, Bohdanovce nad Trnavou, SR, v podiele ¼, zapísaná 
na LV č. 12321“ 
 
V bode 1, písm. b) sa vypúšťa text:„t. j. spolu 10 eur“  
a nahrádza novým textom: „t. j. spolu  17 eur“ 
Zároveň sa ruší zmena uznesenia MZ č. 323/2016 v znení uzn. 
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536/2016 schválená uznesením MZ č. 114/2019 zo dňa 30. apríla 
2019 v časti a17 v celom rozsahu. 

 
a8) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 267/2015 v znení 471/2016 a 586/2017  

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre 

stavbu „IBV Trnava – Za traťou III/B – 1. etapa/A“   

Navrhovaná zmena: V bode 1, písm. a) sa za text:„t. j. spolu 3 eurá“ 
vkladá text: 
„a kúpu skolaudovaného objektu „SO 05 Dažďová kanalizácia“ 
v rozsahu stavby „IBV Za traťou III.B – 1. etapa“, podľa projektovej 
dokumentácie schválenej stavebným úradom, z vlastníctva Dakra, s. 
r. o., Roľnícka 7756/2, 917 08 Trnava, IČO: 34149694, ako 
stavebníka stavby, do majetku, správy a údržby mesta Trnava za 
dohodnutú cenu 1 euro“  
V bode 1, písm. b) sa za text:„SO 13 Sadové úpravy“ 
dopĺňa text:„ a SO 05 Dažďová kanalizácia“ 
V bode 1, písm. b) sa vypúšťa text:  
„- parcely reg. C č. 3249/16, 10806/509, 10806/552, 10806/742,  
10806/793, ktoré sú vo vlastníctve Augustína Kxxxxx, Trnava, 
zapísané na LV č. 4553“  
a nahrádza novým textom:  
„- parcely reg. C č. 3249/16, 10806/509, 10806/552, 10806/742,  a 
10806/933, ktoré sú vo vlastníctve Ing. Aleny Schxxxxxxxx, Trnava, 
zapísané na LV č.13057“ 
V bode 1, písm. b) sa v celom bode:vypúšťa text: „LV č. 11511“ a 
nahrádza novým textom: „LV 7869“  
V bode 1, písm. b) sa v celom bode: vypúšťa text: „Zalmanova 1“ a 
nahrádza novým textom: „Adámiho 1“ 
V bode 1, písm. b) sa vypúšťa text:„3249/43, 3249/44, 3249/45, 
3281/10“   
a nahrádza sa textom:„3249/75“ 
V bode 1, písm. b) sa v celom bode: Vypúšťa text: „Ing. Zuzany 
Mxxxxxxxx“ a nahrádza novým textom: „Ing. Andrey Mxxxxxxxx“  
V bode 1, písm. b) sa vypúšťa text:„Jozefa Mxxxxxxx, Pezinok, 
v podiele 1/4“   
a nahrádza sa textom:„Branislava Mxxxxxxx, Pezinok,902 03,  
v podiele 1/12, Andreja Mxxxxxxx, Pezinok, 902 01, v podiele 1/12, 
Mgr. Jozefa Mxxxxxxxxx,  902 01, v podiele 1/12“  
V bode 1, písm. b) sa vypúšťa text:„3282/70“ 
V bode 1, písm. b) sa vypúšťa text: „3242/7“  
a nahrádza novým textom: „3242/13“ 
V bode 1, písm. b) sa vypúšťa text: „t. j. spolu 22 eur“  
a nahrádza novým textom: „t. j. spolu  20 eur“ 
V bode 1, písm. b) sa vypúšťa text:  
„zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného 
bremena na pozemkoch vo vlastníctve Augustína Kxxxxxxxx v k. ú. 
Trnava, parcely reg. C   č. 3249/15, 10806/791 a 10906/794 
zapísaných na LV č. 4553 a na pozemku vo vlastníctve Kataríny 
Hxxxxxx, parcela reg. C č. 3249/14 zapísanom na LV č. 1151, 
určených geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena“  
a nahrádza novým textom: 
„zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného 
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bremena na pozemkoch vo vlastníctve Ing. Aleny Schxxxxxxxxx, 
Trnava, v k. ú. Trnava, parcely reg. C   č. 3249/15, 10806/791 
a 10906/794 zapísaných na LV č. 13057 a na pozemku vo 
vlastníctve Kataríny Hxxxxxxxxxx, 917 01 Trnava, k. ú. Trnava, 
parcela reg. C č. 3249/14 zapísanom na LV č. 7869“  
Dopĺňa sa text: 
„- zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného 
bremena na pozemku v k. ú. Trnava parcela reg. C č. 10806/680, 
ktorá je v podielovom spoluvlastníctve Štefana Uxxxxx Mxxxxxxxx, 
Trnava, 917 01, SR,  v podiele ¼, Emílie Kxxxxxxx, Bratislava, , 
v podiele 1/8, Andreja Mxxxxxxx, Pezinok, 902 01, SR,  v podiele 
3/8, Daniely Mxxxxxxxx, Bohdanovce nad Trnavou, SR, v podiele ¼, 
zapísanej na LV č. 12321, určenej geometrickým plánom č. 37/2018 
zo dňa 25.05.2018 na vyznačenie vecného bremena, po 
zrealizovaní stavby, v rozsahu projektovej dokumentácie stavby 
odsúhlasenej stavebným úradom, v prospech Mesta Trnava, Hlavná 
1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114, spočívajúceho v povinnosti 
každodobých vlastníkov pozemku strpieť na svojom pozemku 
umiestnenie dažďovej kanalizácie so vsakovacou jamou.“ 
V bode 1, písm. c) sa vypúšťa text: 
„parcely reg. C č. 3282/1 a 3282/83, ktoré sú vo vlastníctve SR – 
v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Búdková 36, 
Bratislava, zapísané na LV č . 5524“ 
a nahrádza novým textom:  
„parcely reg. C č. 3282/1 a 3282/83, ktoré sú vo vlastníctve Ing. 
Romana Kxxxxxx, 917 08 Trnava, zapísané na LV č. 12087“ 
Zároveň sa ruší zmena uznesenia MZ č. 267/2016 v znení uzn.  
471/2016 a 586/2017  schválená uznesením MZ č. 114/2019 zo dňa 
30. apríla 2019 v časti a18) v celom rozsahu. 

 
a9) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 95/2019 
Názov uznesenia K zmluve o budúcej nájomnej zmluve „Obnova Zeleného kríčka“ – 

MPU rodina Zxxxxxx 
Navrhovaná zmena: V bode 1. sa text „o výmere 292,50 m2“ zamení za text „ o výmere 

201,10 m2“ 
 
a10) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 218/2019 
Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu komunikácií a spevnených 

plôch budovaných v rámci stavby „Obytný súbor – Bytové domy 
s polyfunkciou Mikovíniho ul. Trnava“ a pozemkov pod nimi  
 (MIKO, s.r.o., Trnava) 

Navrhovaná zmena: V  schvaľovacej časti uznesenia:  
v bode 1a) za textom “5/ kontajnerovisko  na pozemku parc.č. 
8380/153  za kúpnu cenu  1,- euro,“ doplniť text „6/  komunikácia na 
pozemku parc.č. 8380/219 za kúpnu cenu  1,- euro,“ a v texte „t.j.  
skolaudované stavebné objekty spoločne za kúpnu cenu 5,- eur“ 
nahradiť číslicu „5“ číslicou „6“. 
v bode 1b) za text „s výmerou 229 m2,“ vložiť text „parc.č. 8380/219 
zast.pl. s výmerou 22 m2,“ a v texte „t.j. pozemky spoločne za kúpnu 
cenu 5 eur“ nahradiť číslicu „5“ číslicou „6“. 

 

 

  

2. Predlžuje  
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termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 474/2013     do 30.06.2020 
b2) č. 849/2014     do 30.06.2020 
b3) č. 861/2014     do 30.06.2020 
b4) č.   44/2015     do 30.06.2020 
b5) č. 154/2015     do 30.06.2020 
b6) č. 153/2015     do 30.06.2020 
b7) č. 544/2017     do 30.06.2020 
b8) č. 664/2017     do 30.06.2020 
b9) č. 772/2017     do 30.06.2020 
b10) č. 831/2018     do 30.06.2020 
b11) č. 978/2018     do 30.06.2020 
b12) č. 146/2019     do 31.03.2020 
b13) č. 206/2019     do 30.06.2020 
b14) č. 213/2019     do 30.06.2020 
b15) č. 199/2019     do 30.06.2020 
b16) č. 144/2019     do 31.03.2020 
b17) č. 294/2019     do 31.03.2020 
b18) č. 253/2019     do 31.03.2020 
b19) č. 137/2019     do 30.06.2020 
b20) č. 138/2019     do 30.06.2020 
b21) č. 139/2019     do 30.06.2020 
b22) č. 140/2019     do 30.06.2020 
b23) č. 510/2016     do 30.09.2020 
b24) č. 661/2017     do 30.09.2020 
b25) č. 662/2019     do 30.09.2020 
b26) č. 941/2018     do 30.09.2020 
b27) č. 1011/2018     do 30.04.2020 
b28) č. 189/2019     do 31.12.2020 
b29) č. 190/2019     do 31.12.2020 
b30) č. 191/2019     do 30.04.2020 
b31) č. 200/2019     do 30.04.2020 
b32) č. 207/2019     do 30.04.2020 
b33) č. 208/2019     do 30.06.2020 
b34) č. 1005/2018     do 31.12.2020 
b35) č. 197/2019     do 30.09.2020 
b36) č. 258/2019     do 30.09.2020 
b37) č. 719/2017     do 31.12.2020 
b38) č. 198/2019     do 31.05.2020 
b39) č. 163/2019     do 30.06.2020 
b40) č. 183/2019     do 30.03.2020 
b41) č.   95/2019     do 30.06.2020 
b42) č. 204/2019     do 30.04.2020 
b43) č. 212/2019     do 31.05.2020 
b44) č. 993/2010     do 31.12.2020 
b45) č. 462/2016     do 31.12.2020 
b46) č. 956/2010     do 31.12.2020 
b47) č. 390/2016     do 30.06.2020 
b48) č. 391/2016     do 30.06.2020 
b49) č. 713/2016     do 30.06.2020 
b50) č. 835/2018     do 30.06.2020 
b51) č. 184/2019     do 30.06.2020 
b52) č. 185/2019     do 30.06.2020 
b53) č. 203/2019     do 30.06.2020 
b54) č. 211/2019     do 30.06.2020 
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b55) č.   93/2019     do 31.12.2020 
 
3. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 14.11.2019 do 22.1.2020. 

 
 

359 
uznesenie 

 
K návrhu primátora mesta na vykonanie kontroly 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Žiada 
     hlavného kontrolóra 
o vykonanie kontroly potreby náhrady straty dopravcu ARRIVA Trnava a. s. za rok 
2018   v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej 
dopravy osôb v meste Trnava a jej dodatkov 
 

 

 

 

 

 

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

prednostka MsÚ 
 
V Trnave 12.2.2020 
 


