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(176 – 232) 

U Z N E S E N I A 
 

zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
volebného obdobia 2018 – 2022, 

konaného 17. septembra 2019 v konferenčnej sále trnavskej radnice 
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uznesenie 
 

K schváleniu programu zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 17.09.2019 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
program zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 17.09.2019 v zmysle 
zverejneného návrhu a hlasovaním schválených zmien návrhu programu  
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uznesenie 
 

K založeniu obchodnej spoločnosti  
„Mestský zimný štadión, s.r.o.“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) založenie obchodnej spoločnosti – spoločnosti s ručením obmedzeným so 100 % 
majetkovou účasťou mesta za nasledovných podmienok: 

a) obchodné meno: Mestský zimný štadión, s.r.o. 
b) sídlo spoločnosti: Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava, Slovenská republika 
c) zakladateľ a jediný spoločník: Mesto Trnava  
d) predmet podnikania: 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
- prevádzkovanie úschovní 
- poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 
- prevádzkovanie výdajne stravy 
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 
s prenájmom 
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 
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- správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu 
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
- služby požičovní 
- prenájom hnuteľných vecí 
- informačná činnosť 
- čistiace a upratovacie služby 
- administratívne služby 
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 
- prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 
- poskytovanie služieb osobného charakteru (toto v prípade, ak tam má byť verejné WC) 
e) základné imanie spoločnosti bude 5.000,- €, a bude v celom rozsahu splatné pri založení 
spoločnosti 
f) orgány spoločnosti v nasledovnom zložení: 
1. konateľ spoločnosti: Mgr. Peter Pčolka, PhD.  
2. dozorná rada v zložení: 
   Juraj Fuzák 
   Mgr. Tibor Pekarčík 
   Ing. Andrej Farkaš 
   Mgr. Ing. Marián Galbavý 
   Mgr. Rastislav Mráz    

 g) doba trvania spoločnosti: neurčitá 
 h) správca vkladu: Mesto Trnava 
 
b) peňažný vklad vo výške 5.000,- EUR do základného imania spoločnosti Mestský zimný 
štadión, s.r.o. 
c) zakladateľskú listinu spoločnosti Mestský zimný štadión, s.r.o. 
d) stanovy spoločnosti Mestský zimný štadión, s.r.o. 
 
3. Súhlasí  
so zriadením sídla obchodnej spoločnosti „Mestský zimný štadión, s.r.o.“ na adrese: 
„Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava, Slovenská republika“ 
 
4. Poveruje  
primátora mesta Trnava  
na podpísanie zakladateľskej listiny a na všetky ďalšie úkony spojené so založením 
spoločnosti, 
 
5. Ukladá  
SKaŠZ v spolupráci s Mestským úradom v Trnave  
zabezpečiť organizačne a administratívne postup na splnenie úloh uvedených v tomto 
uznesení. 
Termín: 31.12.2019 

 
 

178 
uznesenie 

 
K Všeobecne  záväznému  nariadeniu č.  522, 

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 a VZN č. 513 

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 (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  03/2019 -  Zariadenie 
odpadového hospodárstva Trnava  a spôsob ich vyhodnotenia   (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 (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  

03/2019 – Zariadenie odpadového hospodárstva Trnava 
b)  VZN č. 522, 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 a VZN č. 513 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: 19.9.2019 
 
b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmenu 03/2019 -   Zariadenie 
odpadového hospodárstva Trnava a VZN č. 522 
Termín: priebežne 
 
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 03/2019 – Zariadenie odpadového 
hospodárstva Trnava a VZN č. 522  na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej 
politiky a stavebnom úrade 
Termín: do 16.12.2019 
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uznesenie 

 
K Všeobecne  záväznému  nariadeniu č. 523, 

O Územnom pláne zóny, Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie  na   vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Územnému plánu 

zóny Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c) a spôsob ich vyhodnotenia    
b)  stanovisko Okresného  úradu  Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky  v zmysle 
     § 25 zákona č. 50/76 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a)   Územný plán zóny Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c) 
b) VZN č. 523 o Územnom pláne  zóny Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c)  

 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: 19.9.2019 
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b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Prúdy 
(lokalita I.b – I.c) a VZN č. 523 
Termín: priebežne 
 
c)  zabezpečiť uloženie Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Prúdy (lokalita I.b – I.c) 
a VZN č. 523 na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a stavebnom 
úrade 
Termín: do 16.12.2019 
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uznesenie 
 

K schváleniu Zásad tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv                         
bytových budov s nájomnými bytmi obstaraných z dotácie na rozvoj bývania 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Zásady tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv bytových budov s nájomnými bytmi 
obstaraných z dotácie na rozvoj bývania 
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uznesenie 

 
K schváleniu predaja pozemkov v k. ú. Zavar a súťažných podmienok obchodnej 

verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 

 

1. Schvaľuje 
predaj pozemkov zapísaných v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, katastrálnom 
odbore, pre katastrálne územie Zavar, obec Zavar, na liste vlastníctva č. 2551 ako parcely reg. 
C č.: 
209/260, druh pozemku – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 235 m2, 
209/73, druh pozemku – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 918 m2, 
209/74, druh pozemku – ostatná plocha o celkovej výmere 412 m2, 
obchodnou  verejnou  súťažou  formou výberu víťaza elektronickou  aukciou. 
 

2. Schvaľuje                                                   

Podmienky obchodnej  verejnej  súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy  
na predaj pozemkov:  
 
 

A) Predmet  predaja : 

 

Pozemky zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, katastrálnom odbore, pre 

katastrálne územie Zavar, obec Zavar, na liste vlastníctva č. 2551 ako parcely reg. C č. : 

           

  209/260, druh pozemku – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 235 m2 

209/73, druh pozemku – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 918 m2 

                    209/74, druh pozemku – ostatná plocha o celkovej výmere 412 m2 
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Pozemky sa nachádzajú v extraviláne mesta Trnava, v juhovýchodnej časti mesta, na styku 

s priemyselnou zónou PSA. Pozemky sú určené Územným plánom Obce Zavar na zastavanie 

priemyselnými stavbami. Ich tvar a pomer medzi dĺžkou a šírkou nedáva predpoklad na ich zastavanie 

samotnou stavbou. 

 

minimálna východisková jednotková cena:  41,42 eur/m2 

 

minimálna kúpna cena je nasledovná: 

 

  1 565,00 m2 x  41,42 eura =  64 822,30 eura 

 

 

B)  Zásady  obsahu  kúpnej  zmluvy, na ktorých Mesto Trnava trvá : 

 

Predávajúci :  

Názov: Mesto Trnava  

Sídlo: Hlavná č. l, 917 71 Trnava 

Štatutárny zástupca:  JUDr. Peter Bročka, LL.M. - primátor  mesta 

Bankové spojenie :   VÚB, a. s., Bratislava, pobočka Trnava 

                                  IBAN SK23 0200 0000 3500 2692 5212, SWIFT: SUBASKBX 

IČO :                         00 313 114  

DIČ:                          2021175728 

( ďalej len „ predávajúci“) 

 

 

Kupujúci :                                Kupujúci :                                     Kupujúci:  

(ak je fyzická osoba)              (ak je právnická osoba)           (ak je fyzická osoba - podnikateľ)                                                                                

Meno :                                     Obchodné meno :                         Obchodné meno: 

Priezvisko :                              Sídlo :                                           Miesto podnikania: 

Rodné meno:                           Štatutárny zástupca :                   IČO:  

Narodený :                               IČO :                                           DIČ: 

Rodné číslo :                            DIČ:        Zápis do príslušného registra: 

Trvale bytom:                          Zápis do OR:                

Štátna príslušnosť :        

Stav :                             

a manželka 

Meno :                           

Priezvisko :                    

Rodné meno: 

Narodená :                     

Rodné číslo :                    

Trvale bytom :                 

Štátna príslušnosť :        

Stav :                           

( ďalej len „kupujúci“) 

       

uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (schválené podmienky obchodnej 

verejnej súťaže) č. xxx/2019 zo dňa 17.09.2019 

 

túto kúpnu zmluvu: 
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čl. I. Predmet predaja 

  

 (1) Mesto Trnava je výlučným vlastníkom (podiel 1/1) nehnuteľností - pozemkov  zapísaných  na 

Okresnom úrade   Trnava, katastrálnom odbore, v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Zavar, 

obec Zavar, na liste vlastníctva č.  2551, v časti “A” – majetková podstata, parcely registra „C“, ako 

parcela č. 209/260 – trvalý trávnatý porast s výmerou  235 m2, 

parcela č. 209/73 – trvalý trávnatý porast s výmerou  918 m2, 

parcela č. 209/74 – ostatná plocha s výmerou 412 m2. 

Pozemky sa nachádza mimo zastavaného územia obce Zavar, v lokalite juhovýchodnej časti mesta 

Trnava, na styku s priemyselnou zónou PSA Zavar. Pozemky sú súčasťou existujúceho platného 

územného plánu obce z roku 2002,  parcely podliehajú platným zásadám a regulatívom Územného plánu 

Obce Zavar. 

(2) Predmetom predaja podľa tejto zmluvy sú nehnuteľnosti – pozemky,  podľa situácie v prílohe, 

parcela reg. C č. 209/260, druh pozemku – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 235 m2, č. 209/73, 

druh pozemku – trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 918 m2 a č. 209/74, druh pozemku – ostatná 

plocha o celkovej výmere 412 m2 zapísané na LV č. 2551, k. ú. Zavar (ďalej iba „predmet predaja“) 

                                                  

čl. II. Predmet zmluvy 

 

Predávajúci na základe tejto zmluvy a uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. .../2019 

zo dňa 17.09.2019 predáva zo svojho výlučného vlastníctva (podiel 1/1) predmet predaja uvedený v 

článku I tejto zmluvy bez tiarch a v stave v akom sa nachádza a kupujúci ho bez tiarch a v stave 

v akom sa nachádza kupuje do svojho výlučného vlastníctva v celosti (podiel 1/1)/ resp. kupujúci ho 

kupujú v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za  kúpnu cenu dohodnutú v čl. III 

tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v článku IV. tejto zmluvy. 

                                                    

čl. III. Cena predmetu predaja 

 

Predávajúci predáva kupujúcemu predmet predaja    

            

 

      parcela reg. C č. 209/260 o výmere 235 m2, č. 209/73 o výmere 918 m2 a č. 209/74 o výmere 412 

m2, (výmera spolu 1565 m2) za dohodnutú kúpnu cenu x ............. eur/m2 (cena za 1 m2) = 

..................................eur (cena za celý pozemok), 

      slovom   ..........................................................................................................eur 

        
       (doplní záujemca o kúpu v súlade s bodom A a I  súťažných podmienok)                    

 

 

čl. IV.  Platobné podmienky 

 

(1) Kupujúci zložil dňa ............. zálohu na predmet kúpy pozemku vo výške  1945 eur, slovom: 

jedentisícdeväťstoštyridsaťpäť eur, ktorá je započítaná ako preddavok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III.  

tejto zmluvy. 

(2) Kupujúci uhradí predávajúcemu:  

a) zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. tejto zmluvy vo výške .................... eur, slovom 

................................. eur poukázaním na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy, VS: .. 

v zmysle čl. 7 ods. 4 písm. c)  Všeobecne záväzného nariadenia č. 377, t. j. minimálne 60 % kúpnej ceny 

ku dňu podpísania tejto zmluvy zo strany kupujúceho, a zvyšok kúpnej ceny úročený priemernou 

úrokovou mierou zo strednodobých úverov obchodných bánk zverejňovanou Národnou bankou 

Slovenska najneskôr do troch rokov od uzavretia tejto zmluvy. Za účelom zabezpečenia splatenia zvyšku 

kúpnej ceny bude v kúpnej zmluve dohodnuté zriadenie záložného práva v prospech predávajúceho. 
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b) alebo celý zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. tejto zmluvy vo výške .................... eur, slovom 

................................. eur poukázaním na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy, VS  .......... 

ku dňu podpísania kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho 

(3) Kúpna cena sa považuje za zaplatenú ku dňu pripísania finančných prostriedkov na účet 

predávajúceho. 

         
    (záujemca o kúpu vyplní spôsob úhrady buď v ods. 2 písm. a)  alebo v ods. 2 písm. b)) 

                                                               

                                                       čl. V. Vyhlásenia zmluvných strán 

 

(1) Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom predmetu predaja 

fyzickou prehliadkou na mieste samom, je mu jeho stav známy a  v takomto stave predmet predaja 

preberá do svojho vlastníctva v celosti.  

(2) Predávajúci vyhlasuje, že na predmete predaja neviaznu žiadne ťarchy a iné vecné bremená. 

 

čl. VI. Nadobudnutie vlastníctva 

 

(1) Kupujúci nadobudne   vlastnícke právo k predmetu predaja dňom právoplatného rozhodnutia 

príslušného okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastra 

nehnuteľností na Okresnom úrade  Trnava, katastrálnom odbore.  

 (2)  Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predávajúci podá do l5 dní odo dňa 

uzavretia kúpnej zmluvy. Správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností hradí 

predávajúci. 

 (3) V prípade, že Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor vklad nepovolí, zmluvné strany si vrátia 

dovtedy vzájomné poskytnuté plnenia z tejto zmluvy. 

 (4)  Zmluvná voľnosť účastníkov zmluvy nie je obmedzená. 

 

                                                     čl. VII. Záverečné ustanovenia 

 

 (1) Vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

(2) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné strany 

viazané svojimi prejavmi vôle. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle 

Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava. Účinky prevodu vlastníckeho práva 

k predmetu predaja nastávajú dňom právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu 

o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. 

 (3) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na 

znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 (4) Táto zmluva sa vyhotovuje v počte rovnopisov podľa počtu účastníkov na strane kupujúceho, z toho 

predávajúci obdrží 3 rovnopisy, každý kupujúci obdrží po 1 rovnopise a 2 rovnopisy sú určené pre 

Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor za účelom povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetu 

predaja. 

(5) Zmluva  bola zverejnená Mestom Trnava dňa ...............(vyplní MsÚ po zverejnení zmluvy, zmluva bude 

zverejnená do 5 dní po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami).  

 

C) Spôsob podávania  súťažných návrhov:  

Súťažný návrh v zmysle návrhu kúpnej zmluvy sa podáva v písomnej forme. Záujemca o nehnuteľnosti 

môže predložiť na vybrané pozemky iba jednu ponuku. Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný 

predkladateľom súťažného návrhu. Prílohou návrhu kúpnej zmluvy je: 

- doklad o zaplatení zálohy 

- súhlas so súťažnými podmienkami  

- právnická osoba, resp. fyzická osoba – podnikateľ  doloží originál, alebo overenú kópiu výpisu 

z obchodného registra – nie starší ako 3 mesiace 

- e-mailová adresa a tel. kontakt 



 

 

8 

 

 

Doloženie neaktuálneho, alebo nepravdivého výpisu z OR sa bude považovať za snahu navrhovateľa 

uviesť vyhlasovateľa súťaže do omylu a bude znamenať vylúčenie navrhovateľa zo súťaže.  
                                                   

D) Lehota na podávanie súťažných návrhov: 

Písomný súťažný návrh je potrebné doručiť  osobne do podateľne MsÚ v Trnave, Trhová ul. č. 3, Trnava 

najneskôr do 24.10.2019  do 10.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

 

„Obchodná verejná súťaž  – neotvárať“ 

Pozemky v k.ú. Zavar  parcely registra C č. 209/260, 209/73 a 209/74 

 

Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu 

a prelepenú časť obálky vlastnoručne podpísať. Prevzatie súťažného návrhu potvrdia v  podateľni na 

tlačive „Potvrdenie o prevzatí súťažného návrhu“.    

 

E) Termín vyhodnotenia súťažných návrhov:  

1. Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční komisionálne na zasadnutí Majetkovej komisie  MZ 

dňa 24.10.2019, ktoré je neverejné.  

2. Po splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže postupujú predkladatelia súťažných návrhov do 

záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej aukcie. 

3. Východisková kúpna cena za pozemok pri záverečnej fáze výberu víťaza v elektronickej aukcii bude 

najvyššia cena z predložených ponúk. 

4. Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii na pozemok budú uvedené vo výzvach na účasť 

v elektronickej aukcii, ktoré budú zaslané každému účastníkovi elektronicky na e-mailovú adresu 

uvedenú v prílohe predloženého návrhu kúpnej zmluvy, v termíne do 05.11.2019. 

 

Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je 

najvyššia cena za 1 m2 výmery pozemkov. 

 

Súťaž končí výberom najvhodnejšieho návrhu kúpnej  zmluvy v elektronickej aukcii. V prípade, že do 

súťaže na pozemok bude predložený len 1 písomný súťažný návrh, ktorý spĺňa podmienky obchodnej 

verejnej súťaže, majetková komisia môže vyhodnotiť predložený návrh ako najvhodnejší a súťaž ukončí 

bez elektronickej aukcie.    

 

F) Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže : 

Vyhlasovateľ oznámi  výsledky z vyhodnotenia písomných návrhov kúpnych zmlúv každému z 

účastníkov súťaže písomne listom odovzdaným pošte na doručenie alebo e-mailom, prípadne 

telefonicky najneskôr do 10 po ukončení vyhodnotenia súťažných návrhov. Výsledky z elektronickej 

aukcie oznámi vyhlasovateľ každému z účastníkov elektronickej aukcie do 15 dní po skončení 

elektronickej aukcie. 

 

G) Záloha:  

(1) Sumu  1945 eur  (slovom: jedentisícdeväťstoštyridsaťpäť eur) za 1 súťažný návrh zloží záujemca 

ako zálohu na účet vyhlasovateľa č. ú.: SK23 0200 0000 3500 2692 5212, SUBASKBX, VÚB, a. s., 

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, pobočka Trnava, variabilný symbol 16,  najneskôr do konca lehoty 

na podanie návrhov. 

(2) Súťažiacim, ktorí nepostúpia do záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej aukcie, 

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

(3) Nevybraným súťažiacim v elektronickej aukcii bude záloha vrátená po termíne ukončenia 

elektronickej aukcie, najneskôr do  15-ich dní po ukončení súťaže.  

(4) Víťazovi súťaže bude zaplatená záloha započítaná na úhradu kúpnej ceny. Nesplatenú časť kúpnej 

ceny  

a) zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. tejto zmluvy vo výške .................... eur, slovom 

................................. eur poukázaním na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy, VS: .. 

v zmysle čl. 7 ods. 4 písm. c)  Všeobecne záväzného nariadenia č. 377, t. j. minimálne 60 % kúpnej ceny 
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ku dňu podpísania tejto zmluvy zo strany kupujúceho, a zvyšok kúpnej ceny úročený priemernou 

úrokovou mierou zo strednodobých úverov obchodných bánk zverejňovanou Národnou bankou 

Slovenska najneskôr do troch rokov od uzavretia tejto zmluvy. Za účelom zabezpečenia splatenia zvyšku 

kúpnej ceny bude v kúpnej zmluve dohodnuté zriadenie záložného práva v prospech predávajúceho. 

b) alebo celý zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. tejto zmluvy vo výške .................... eur, slovom 

................................. eur poukázaním na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy, VS  .......... 

ku dňu podpísania kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. 

 

Kúpnu zmluvu na príslušné pozemky bude víťaz súťaže podpisovať najneskôr do 30 dní od doručenia 

oznámenia o výsledku súťaže.  

 

V prípade, že kupujúci, ktorého návrh kúpnej zmluvy bol v elektronickej aukcii vybraný ako 

najvhodnejší, odstúpi od uzatvorenia kúpnej zmluvy, záloha sa nevracia a bude použitá na úhradu 

nákladov spojených s realizáciou obchodnej verejnej súťaže.  

 

H) Obhliadka nehnuteľností  

 

Termín obhliadky: 

 16.10.2019 o 15.00 hod.    /zraz na parkovisku pri vstupe do závodu PSA Peugeot/                                              

     
CH) Technické  podmienky:  

 

Pozemky parcely registra „C“ č. 209/260 o výmere 235 m2 trvalý trávnatý porast, č. 209/73 o výmere 

918 m2 trvalý trávnatý porast a č. 209/74 o výmere 412 m2 ostatná plocha, ktoré sú vo vlastníctve mesta 

Trnava, v k. ú. Zavar, zapísaný na LV č. 2551.  

Pozemky sa nachádzajú v extraviláne mesta Trnava, v juhovýchodnej časti mesta, na styku 

s priemyselnou zónou PSA. Prístupné sú po spevnenej komunikácii. Areál, kde sa oceňované pozemky 

nachádzajú je nová zóna určená pre priemysel a podnikanie v súkromnom sektore. Pozemky sú 

nezastavané. Analyzované územie má vybudované všetky inžinierske siete. Pozemky sa nachádzajú 

v rovinatom profile. Vplyvom zaťaženosti od juhovýchodného obchvatu mesta sú tu mierne zhoršené 

podmienky na exhaláty a prašnosť.  

Pozemky sú určené územným plánom mesta na zastavanie priemyselnými stavbami. Ich tvar a pomer 

medzi dĺžkou a šírkou nedáva predpoklad na ich zastavanie samostatnou stavbou. 

V zmysle územnoplánovacej informácie sa v danej lokalite uvažuje s výstavbou priemyselného 

komplexu s nutnosťou dodržania všetkých krajinnoekologických podmienok, s minimalizovaním 

negatívnych vplyvov. 

(Územnoplánovacia informácia o danom území je k dispozícii na MsÚ v Trnave, Odbor právny 

a majetkový) 

 

I) Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže :  

a) návrh možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 

Od podmienok súťaže sa návrh nemôže odchýliť, 

b) do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predloží po lehote určenej v podmienkach súťaže, 

c) minimálna kúpna cena je vypočítaná ako: 41,42 eur/m2 x 1 565 m2 (výmera parcely), t. j. 64 822,30  

eura  

                               
Súťažiaci doplní navrhovanú cenu za 1m2 výmery pozemku a celkovú kúpnu cenu  do kúpnej zmluvy (čl. III. Cena 

nehnuteľností).   

 

d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

    - odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu,  

    - v odôvodnených prípadoch súťažné podmienky meniť alebo súťaž zrušiť,  

    - pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie    

      a vykonanie opravy (termín určí majetková komisia MZ),   

    - predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu,  
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e) náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži sa nepriznávajú, 

f) v prípade, že do súťaže na pozemok bude predložený len 1 písomný súťažný návrh, ktorý spĺňa 

podmienky obchodnej verejnej súťaže, majetková komisia môže vyhodnotiť predložený návrh ako 

najvhodnejší a súťaž ukončí bez elektronickej aukcie.    

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, návrh kúpnej zmluvy a grafické podklady poskytneme na MsÚ 

v Trnave, č. dv. 211 a na obhliadkach.  Prípadné ďalšie informácie poskytneme na tel. č. 033/3236211 

v pracovných dňoch v čase od 9,00 h. do 15,00 h. 

 

3.  Ukladá 
Majetkovej komisii MZ a Mestskému úradu v Trnave  
realizovať obchodnú verejnú súťaž 
Termín: do 31.10.2019 
 
 

182 
uznesenie 

 

K prenájmu nehnuteľností na Ulici Hlavná 17  
pre potreby vybudovania Kreatívneho centra 

  (Trnavský samosprávny kraj) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
nájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, v správe  Správy kultúrnych a športových 
zariadení mesta Trnava, nachádzajúcich sa v Trnave na Ulici Hlavná 17, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 12341, k. ú. Trnava, obec Trnava ako: 
− budova súpisné číslo 9 postavená na pozemku parc. č. 704 
− pozemok parc. č. 704 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1574 m2 

nájomcovi Trnavskému samosprávnemu kraju, so sídlom v Trnave, Starohájska 10, IČO: 
37 836 901,  
za účelom vybudovania a prevádzkovania Kreatívneho centra  Trnava,  
za nájomné dohodou 1,00 euro/rok,  
na dobu určitú najneskôr od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2034,  
za podmienok, že: 
− nájomca bude v plnej miere znášať náklady súvisiace s užívaním nehnuteľností: na 

energie a služby spojené s užívaním nehnuteľností, na bežné opravy a údržbu, na opravy, 
na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, na 
deratizáciu, dezinsekciu, dezinfekciu a pod., 

− nájomca je povinný užívať predmet nájmu na dohodnutý účel,  
− nájomca je oprávnený uzatvoriť prevádzkovo/koncesnú zmluvu na prevádzkovanie 

infraštruktúry Kreatívneho centra Trnava prostredníctvom tretieho subjektu v zmysle 
príslušnej výzvy IROP, 

 
s výpovednými dôvodmi v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,  
s možnosťou predĺženia doby nájmu za podmienok dohodnutých najneskôr do 31. 12. 2033, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúceho v skutočnosti, že 
nájomca vybuduje Kreatívne centrum s cieľom vytvoriť pracovné miesta v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj 
kreatívneho talentu.   
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2. Súhlasí 
s realizáciou technického zhodnotenia prenajatej budovy súpisné číslo 9, nachádzajúcej sa na 
pozemku par. č. 704, v k. ú. Trnava na Ulici Hlavná 17 v Trnave, v rámci projektu Kreatívne 
centrum Trnava, v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou stavebným úradom, 
nájomcom Trnavským samosprávnym krajom, so sídlom v Trnave, Starohájska 10, IČO: 
37 836 901. 
 
3. Súhlasí 
s odpisovaním technického zhodnotenia definovaného v bode 2 uznesenia nájomcom t. j. 
Trnavským samosprávnym krajom, so sídlom v Trnave, Starohájska 10, IČO: 37 836 901, 
v zmysle platných predpisov. 
 
4. Schvaľuje  
kúpu technického zhodnotenia definovaného v bode 2 uznesenia, z vlastníctva Trnavského 
samosprávneho kraja, so sídlom v Trnave, Starohájska 10, IČO: 37 836 901 do vlastníctva 
Mesta Trnava, po ukončení odpisovania technického zhodnotenia nájomcom, prípadne po 
ukončení nájmu nehnuteľností na Ulici Hlavná 17 v Trnave, podľa toho, ktorá z týchto 
skutočností  nastane skôr, za cenu spolu 1,00 euro.  

 
5. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 15.10.2019 
 

 
183 

uznesenie 
 

K prenájmu nehnuteľností na Ulici Trhová 2  
pre potreby vybudovania Kreatívneho centra 

  (Trnavský samosprávny kraj) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Nájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v Trnave na Ulici Trhová 
2, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000, k. ú. Trnava, obec Trnava ako: 
− budova súpisné číslo 243 postavená na pozemkoch parc. č. 673/1, 706/2, 707/4 
− pozemok parc. č. 672 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 364 m2 
− pozemok parc. č. 673/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 449 m2 
− pozemok parc. č. 673/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 355 m2 
− pozemok parc. č. 706/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2 
− pozemok parc. č. 706/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 411 m2 
− pozemok parc. č. 707/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 196 m2 
− pozemok parc. č. 707/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 

a pozemku zapísanom na liste vlastníctva č. 4, k. ú. Trnava, obec Trnava ako: 
− pozemok parc. č. 705 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 267 m2 

nájomcovi Trnavskému samosprávnemu kraju, so sídlom v Trnave, Starohájska 10, IČO: 
37 836 901,  
za účelom vybudovania a prevádzkovania Kreatívneho centra Trnava,  
za nájomné dohodou 1,00 euro/rok,  
na dobu určitú najneskôr od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2034 ,  
za podmienok, že: 
− nájomca bude v plnej miere znášať náklady súvisiace s užívaním nehnuteľností: na 

energie a služby spojené s užívaním nehnuteľností, na bežné opravy a údržbu, na opravy, 
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na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, na 
deratizáciu, dezinsekciu, dezinfekciu a pod., 

− nájomca je povinný užívať predmet nájmu na dohodnutý účel,  
− nájomca je oprávnený uzatvoriť prevádzkovo/koncesnú zmluvu na prevádzkovanie 

infraštruktúry Kreatívneho centra Trnava prostredníctvom tretieho subjektu v zmysle 
príslušnej výzvy IROP, 

 
s výpovednými dôvodmi v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 
s možnosťou predĺženia doby nájmu za podmienok dohodnutých najneskôr do 31. 12. 2033, 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúceho v skutočnosti, že 
nájomca vybuduje Kreatívne centrum s cieľom vytvoriť pracovné miesta v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj 
kreatívneho talentu.   
 
2.  Súhlasí 
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa v Trnave, zapísaných 
na liste vlastníctva č. 5000, k. ú. Trnava, obec Trnava ako: 
− pozemok parc. č. 8837/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8594 m2 
− pozemok parc. č. 8838 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 567 m2 

v nevyhnutnom rozsahu  pre realizáciu podzemného parkoviska v rámci projektu Kreatívne 
centrum Trnava, v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou stavebným úradom, 
Trnavským samosprávnym krajom, so sídlom v Trnave, Starohájska 10, IČO: 37 836 901. 
 
3. Súhlasí 
s realizáciou technického zhodnotenia prenajatej budovy súpisné číslo 243, nachádzajúcej sa 
na pozemkoch parc. č. 673/1, 706/2, 707/4, v k. ú. Trnava na Ulici Trhová 2 v Trnave, v rámci 
projektu Kreatívne centrum Trnava, v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou 
stavebným úradom, nájomcom Trnavským samosprávnym krajom, so sídlom v Trnave, 
Starohájska 10, IČO: 37 836 901. 
 
4. Súhlasí 
s odpisovaním technického zhodnotenia definovaného v bode 3 uznesenia nájomcom t. j. 
Trnavským samosprávnym krajom, so sídlom v Trnave, Starohájska 10, IČO: 37 836 901, 
v zmysle platných predpisov. 
 
5. Schvaľuje  
kúpu technického zhodnotenia definovaného v bode 2 uznesenia, z vlastníctva Trnavského 
samosprávneho kraja, so sídlom v Trnave, Starohájska 10, IČO: 37 836 901 do vlastníctva 
Mesta Trnava, po ukončení odpisovania technického zhodnotenia nájomcom, prípadne po 
ukončení nájmu nehnuteľností na Ulici Trhová 2 v Trnave, podľa toho, ktorá z týchto 
skutočností  nastane skôr, za cenu spolu 1,00 euro.  

 
6. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 15.10.2019 
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184 
uznesenie 

 
K predaju pozemkov na Ulici Seredská 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. 432/1- zastavané plochy s výmerou 29768 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 3/2019 ako parc. č. 432/29 s výmerou 49 m2  za cenu 27,12 
eur/m2 t. j. spolu za cenu 1328,88 eura do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
vlastníkom susediacej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 763 Pavlovi Dxxxxxx, nar. xxxxxxx  
s manželkou Júliou Dxxxxxx rod. Wxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, obaja 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 jedná o oplotenú priľahlú časť pozemku 
pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve manželov Dxxxxxxxx. Na pozemku sa okrem zelene budú 
nachádzať prípojky a vchod a vjazd do domu. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.12.2019 

 
 

185 
uznesenie 

 
K predaju pozemkov na Ulici Seredská 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. 432/1- zastavané plochy s výmerou 29768 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 3/2019 ako parc. č. 432/30 s výmerou 40 m2  za cenu 27,12 
eur/m2 t. j. spolu za cenu  1084,80 eura do vlastníctva vlastníčke susediacej nehnuteľnosti 
zapísanej na LV č. 657 Márii Mxxxxxxxx rod. Hxxxxxx nar. xxxxxxx 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 jedná o priľahlú časť pozemku pred 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve Márie Mxxxxxxxx, ktorá zabezpečuje údržbu. Na pozemku sa 
okrem zelene budú nachádzať prípojky a vchod a vjazd do domu. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 12. 2019 
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186 
uznesenie 

 
K predaju pozemku na Ulici Topoľová 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. 80/1- zastavané plochy s výmerou 3375 m2, oddelenej 
geometrickým plánom č. 31/2019 ako parc. č. 80/37 s výmerou 15 m2  za cenu 27,12 eur/m2  

t. j. spolu za cenu 406,80 eur do vlastníctva vlastníkovi susediacej nehnuteľnosti zapísanej na 
LV č. 45 Stav-AJ, s.r.o., IČO 51 407 124, so sídlom J. Fándlyho 16, 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 jedná o priľahlú časť pozemku pred 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve Stav-AJ, s.r.o., ktorá bude použitá na vytvorenie predzáhradky 
a susedné predzáhradky sú už odpredané. Na pozemku sa okrem zelene budú nachádzať 
prípojky a vchod a vjazd do domu. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.12.2019 

 
 

187 
uznesenie 

 
K predaju pozemku na Ulici Topoľová 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. 80/1- zastavané plochy s výmerou 3375 m2, 
oddeleného geometrickým plánom č. 31/2019 ako parc. č. 80/36 s výmerou 55 m2  za cenu 
27,12 eur/m2  t. j. spolu za cenu 1491,60 eur do vlastníctva vlastníkovi susediacej nehnuteľnosti 
zapísanej na LV č. 2817 Ing. Ľubošovi Šxxxxxxxx nar. xxxxxxxxx bytom xxxxxxxxxxx, 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 jedná o priľahlú časť pozemku pred 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve Ing. Ľuboša Šxxxxxxxxx, ktorá bude použitá na vytvorenie 
predzáhradky a susedné predzáhradky sú už odpredané. Na pozemku sa okrem zelene budú 
nachádzať prípojky a vchod a vjazd do domu. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.12.2019 
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188 
uznesenie 

 
K predaju pozemku na Ulici Rajčurská 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. 870/3 - zastavané plochy s výmerou 5513 m2, 
oddelenej geometrickým plánom č. 29/2019 ako parc. č. 870/22 s výmerou 47 m2 za cenu 
27,12 eur/m2 t. j. spolu za cenu 1 274,64 eura do výlučného vlastníctva jednej zo 
spoluvlastníkov susediacej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 409 Eve Pxxxxxxxxx nar.       
xxxxxxxx bytom xxxxxxxx, 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 jedná o oplotenú časť pozemku pred 
nehnuteľnosťou v spoluvlastníctve Evy Pxxxxxxxxx a jej 3 súrodencov, ktorí zabezpečujú 
údržbu pozemku, na ktorom sa okrem zelene nachádza kanalizačná a elektrická prípojka, 
vchod a vjazd do domu. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.12.2019 

 
 
 

189 
uznesenie 

 
K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/71 

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6015  
na Ulici gen. Goliána 34 v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu Mesta Trnava na pozemku vo vlastníctve Mesta 
Trnava zapísaného na LV 5000 v k. ú. Trnava parc. č. 8399/71 -  zastavaná plocha s celkovou 
výmerou 517 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach 
a zariadeniach domu súp. č. 6015 na Ul. gen. Goliána 34 v Trnave vlastníkom bytov 
zapísaným na LV č. 9233 za cenu 0,1162 eura/m2   takto: 
1. podielu 6490/618090 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 1 Jozefe R. 

bytom Trnava, s podielom 4/6, Igorovi R. bytom Chtelnica s podielom 1/6 a  Andree R. 
bytom Opoj s podielom 1/6, spolu za cenu 0,85 eura, 

2. podielu 4098/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2 
Jozefovi H. s manželkou Teréziou obaja bytom Trnava, za cenu 0,54 eura, 

3. podielu 6422/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3 
Matúšovi A. s manželkou Mgr. Helenou obaja bytom Trnava, za cenu 0,84 eura, 

4. podielu 6422/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 4 Edite T.  bytom Trnava, za cenu 
0,84 eura,  
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5. podielu 4088/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Anne H. bytom Trnava, za cenu 
0,53 eura,  

6. podielu 4088/442820 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 6 Erikovi N. bytom Trnava, za cenu 
0,85 eura,  

7. podielu 6483/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7 
Ľudovítovi M. s manželkou Alenou obaja bytom Trnava, za cenu 0,85 eura, 

8. podielu 4098/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Štefánii H. bytom Trnava, za cenu 
0,54 eura,  

9. podielu 6423/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Kataríne Ch. bytom Trnava, za 
cenu 0,84 eura,  

10. podielu 6419/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10 
Mariánovi N. s manželkou Blankou obaja bytom Trnava, za cenu 0,84 eura, 

11. podielu 4093/442820 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 11 Jaroslavovi P. bytom Trnava, za 
cenu 0,54 eura,  

12. podielu 6483/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12 
Tiborovi K. s manželkou Zdenou obaja bytom Trnava, za cenu 0,85 eura, 

13. podielu 6483/442820 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 13 s podielom 
6/10 Helene Č.  bytom Trnava, s podielom 1/10 Adriane V. bytom  Trnava, s podielom 1/10 
Romanovi Č. bytom Špačince, s podielom 1/10 Drahoslavovi Č. bytom Špačince,  
s podielom 1/10 Tomášovi Č. bytom Trnava, spolu za cenu 0,85 eura,  

14. podielu 4115/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 14 Mgr. Alene V. bytom Trnava, za 
cenu 0,54 eura,  

15. podielu 6447/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 15 Magdaléne H. bytom Trnava, za 
cenu 0,84 eura,  

16. podielu 6446/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 16 Erike M. bytom Trnava, za cenu 
0,84 eura,  

17. podielu 4118/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17 
Vlastimilovi H. bytom Zvončín s manželkou Erikou bytom Trnava, za cenu 0,54 eura, 

18. podielu 6513/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18 
Pavlovi Š. s manželkou Mgr. Marcelou  obaja bytom Trnava, za cenu 0,85 eura, 

19. podielu 6509/442820 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 19 Rudolfovi P. bytom Trnava, za 
cenu 0,85 eura,  

20. podielu 4114/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 Mgr. Jane B. bytom  Bratislava, 
za cenu 0,54 eura,  

21. podielu 6446/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21 
Jozefovi B. s manželkou Jozefou obaja bytom Trnava, za cenu 0,84 eura, 

22. podielu 6432/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22 
Miroslavovi Š. s manželkou Jankou obaja bytom Trnava, za cenu 0,84 eura, 

23. podielu 4113/442820 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 23 Ing. Patrikovi V. bytom  Trnava, 
za cenu 0,54 eura,  

24. podielu 6510/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24 
Jánovi C. s manželkou Miriam obaja bytom Trnava, za cenu 0,85 eura, 

25. podielu 6511/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 25 Hedvige E. bytom Trnava, za 
cenu 0,85 eura,  

26. podielu 4122/442820 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 26 Bc. Rolandovi Č.  bytom  
Špačince, za cenu 0,54 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. 
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31.10.2019 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.12.2019 

 

190 
uznesenie 

 
K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/71 

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6015  
na Ulici gen. Goliána 34 v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu Mesta Trnava na pozemku vo vlastníctve Mesta 
Trnava zapísaného na LV 5000 v k. ú. Trnava parc. č. 8399/71 -  zastavaná plocha s celkovou 
výmerou 517 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach 
a zariadeniach domu súp. č. 6015 na Ul. gen. Goliána 34 v Trnave vlastníkom bytov 
zapísaným na LV č. 9233 za cenu 0,1162 eura/m2   takto: 
1. podielu 6432/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27 

Jozefovi U. s manželkou Elenou obaja bytom Trnava, za cenu 0,84 eura, 
2. podielu 6442/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28 

Ľubomírovi Š. s manželkou Jarmilou obaja bytom Trnava, za cenu 0,84 eura, 
3. podielu 4108/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 Beate I. bytom Trnava, za cenu 

0,54 eura,  
4. podielu 6519/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30 

Františkovi D. s manželkou Danielou obaja bytom Trnava, za cenu 0,85 eura, 
5. podielu 6513/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31 

Pavlovi S. s manželkou Máriou obaja bytom  Trnava, za cenu 0,85 eura, 
6. podielu 4122/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 32 Lucii V. bytom  Trnava, za cenu 

0,54 eura,  
7. podielu 6412/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 33 Márii S. bytom Trnava, za cenu 

0,84 eura,  
8. podielu 6451/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 34 

Ing. Ladislavovi G. s manželkou Janou  obaja bytom Trnava, za cenu 0,84 eura, 
9. podielu 4088/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 35 Martine J. bytom Trnava, za cenu 

0,53 eura,  
10. podielu 6488/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 36 Márii G. bytom Trnava, za cenu 

0,85 eura,  
11. podielu 6494/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 37 Jarmile J. bytom Trnava, za cenu 

0,85 eura,  
12. podielu 6442/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 39 

Jaroslavovi J. s manželkou Lýdiou obaja bytom Trnava, za cenu 0,84 eura, 
13. podielu 6424/442820 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 40 každému 

s podielom 1/2 Barbore F. a Ing. Tomášovi K. obaja bytom Trnava, spolu za cenu 0,85 
eura,  

14. podielu 4103/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 41 Veronike M. bytom Šúrovce, za 
cenu 0,54 eura,  

15. podielu 6505/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 42 Agnese S. bytom Trnava, za cenu 
0,85 eura,  
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16. podielu 6498/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 43 
Pavlovi P.  s manželkou Lýdiou obaja bytom Trnava, za cenu 0,85 eura, 

17. podielu 4103/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 44 Milene K. bytom Trnava, za cenu 
0,54 eura,  

18. podielu 6437/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 45 Anne Š. bytom Trnava, za cenu 
0,84 eura,  

19. podielu 6437/442820 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 46 Adamovi Š. bytom Boleráz, za 
cenu 0,84 eura,  

20. podielu 4118/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 47 Marianne S. bytom Trnava, za 
cenu 0,54 eura,  

21. podielu 6521/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 48 Monike M. bytom Trnava, za cenu 
0,85 eura,  

22. podielu 6507/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 49 
Ivanovi P. s manželkou Janou obaja bytom Trnava, za cenu 0,85 eura, 

23. podielu 4121/442820 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 50 Miroslavovi G. bytom Trnava, za 
cenu 0,54 eura,  

24. podielu 6412/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 51 
Michalovi B. s manželkou Michaelou obaja bytom Trnava, za cenu 0,84 eura, 

25. podielu 4088/442820 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 53 Bohušovi Š. bytom  Trnava, za 
cenu 0,53eura,  

26. podielu 6485/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 54 
Milanovi K. s manželkou Máriou obaja bytom Trnava, za cenu 0,85 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 podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31.10.2019 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.12.2019 

 
191 

uznesenie 
 

K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/71 
v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6015  

na Ulici gen. Goliána 34 v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu Mesta Trnava na pozemku vo vlastníctve Mesta 
Trnava zapísaného na LV 5000 v k. ú. Trnava parc. č. 8399/71 -  zastavaná plocha s celkovou 
výmerou 517 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach 
a zariadeniach domu súp. č. 6015 na Ul. gen. Goliána 34 v Trnave vlastníkom bytov 
zapísaným na LV č. 9233 za cenu 0,1162 eura/m2   takto: 
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1. podielu 6485/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 55 
Rudolfovi P. s manželkou Danielou obaja bytom  Trnava, za cenu 0,85 eura, 

2. podielu 4093/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 56 Márii B. bytom Trnava, za cenu 
0,54 eura,  

3. podielu 6414/442820 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 57 Marekovi P. bytom  Trnava, za 
cenu 0,84 eura,  

4. podielu 6414/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 58 
Petrovi R.  s manželkou Máriou obaja bytom Trnava, za cenu 0,84 eura, 

5. podielu 4091/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 59 Márii Š. bytom Trnava, za cenu 
0,54 eura,  

6. podielu 6493/442820 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 60 každému 
s podielom ½ Marekovi V.  bytom a Ivane H. bytom Trnava, spolu za cenu 0,85 eura, 

7. podielu 6495/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 61 
Jánovi P. s manželkou Boženou obaja bytom Trnava, za cenu 0,85 eura, 

8. podielu 4088/442820 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 62 Mgr. Gregorovi K. bytom   
Trnava, za cenu 0,53 eura,  

9. podielu 6407/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 63 Daniele K. bytom  Trnava, za 
cenu 0,84 eura,  

10. podielu 6412/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 64 
Miroslavovi G. s manželkou Janou obaja bytom Trnava, za cenu 0,84 eura, 

11. podielu 4088/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 65 Erike H. bytom Trnava, za cenu 
0,53 eura,  

12. podielu 6493/442820 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 66 Renému S.  
a Ľubici V., každému s podielom 1/2, obaja bytom Trnava, spolu za cenu 0,85 eura, 

13. podielu 6493/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 67 
Richardovi Š. s manželkou Zuzanou obaja bytom Ul. gen. Goliána 34, Trnava, za cenu 
0,85 eura, 

14. podielu 4098/442820 do podielového spoluvlastníctva vlastníčkam bytu č. 68 Jane C.  
s podielom ¼  a Xénii J. s podielom 3/4, obe bytom Trnava, spolu za cenu 0,54 eura, 

15. podielu 6422/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 69 
Jozefovi P. s manželkou Elenou obaja bytom Trnava, za cenu 0,84 eura, 

16. podielu 6422/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 70 
Ladislavovi K. s manželkou Janou obaja bytom Trnava, za cenu 0,84 eura, 

17. podielu 4110/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 71 Márii Š. bytom Trnava, za cenu 
0,54 eura,  

18. podielu 6498/442820 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 72 Ľubomírovi H. bytom   Trnava, 
za cenu 0,85 eura,  

19. podielu 6498/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 73 
Milanovi M. s manželkou Auréliou obaja bytom Trnava, za cenu 0,85 eura, 

20. podielu 4103/442820 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 74 
Jánovi V. s manželkou Ľudmilou obaja bytom Trnava, za cenu 0,54 eura, 

21. podielu 6427/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 75 Žanete G. bytom Trnava, za 
cenu 0,84 eura,  

22. podielu 6432/442820 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 76 Anne H. bytom Trnava, za cenu 
0,84 eura,  

23. podielu 6503/442820 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 78 Máriovi G. bytom  Trnava, za 
cenu 0,85 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. 
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31.10.2019 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.12.2019 
 

 
192 

uznesenie 
 

K predaju podielov z pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava  
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov na Ulici Poštová, gen. Goliána, Hospodárska, 

Saleziánska v Trnave  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 

A) Predaj podielu z pozemku v spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5292/47-zastavaná 
plocha s celkovou výmerou 654 m2 zapísaného na LV č. 8518, zodpovedajúceho 
spoluvlastníckemu podielu 7689/449832 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 
6561 na Ul. Poštová 22, 24, 26 vlastníkom bytu č. 39 zapísaným na LV č. 8045 do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Radoslavovi Kxxxxx nar. xxxxxxx s manželkou 
Zlaticou rod. Čxxxxxxx nar. xxxxxxxx obaja bytom Ulica xxxxxxx, Trnava, za cenu 0,1162 
eura/m2 t. j. za celkovú  cenu 1,30 eura. 
 
B) Predaj podielu z pozemku v spoluvlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/83- 
zastavané plochy s celkovou výmerou 1059 m2 zapísaného na LV č. 12494, zodpovedajúceho 
spoluvlastníckemu podielu 6701/618090 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 
6023 na Ulici gen. Goliána 61 v Trnave vlastníčke bytu č. 94 zapísanej na LV č. 9233, Helene 
Mxxxxxxxxx rod. Txxxxxxxxx nar. xxxxxxxx, bytom Ulici xxxxxxxx, Trnava, za cenu 0,1162 
eura/m2 t. j. za celkovú cenu 1,33 eura. 
 
C) Predaj podielu z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV č. 5000 v k. ú. 
Trnava parc. č. 5309/5-zastavaná plocha s celkovou výmerou 753 m2  a parc. č. 5311/24-
zastavaná plocha s celkovou výmerou 13 m2, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu 
podielu8083/462887 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6733 Saleziánska 
22, 24, 26, 28, Trnava vlastníkom bytu č. 2 zapísaným na LV č. 10038 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Ervínovi Lxxxxxxx nar. xxxxxxxx s manželkou Oľgou rod. 
Txxxxxxxxx, obaja bytom xxxxxxxx, Trnava, za cenu 0,1162 eura/m2 t. j. za celkovú cenu 1,55 
eura. 
 
D) Predaj podielu z pozemku v spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. č. 2527-zastavaná 
plochy s celkovou výmerou 352 m2 zapísaného na LV č. 89043, zodpovedajúceho 
spoluvlastníckemu podielu 6614/200033 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 
3617 na Ul. Hospodárska 78, 79 vlastníkom bytu č. 25 zapísaným na LV č. 6593 do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Miroslavovi Jxxxxxxxx nar. xxxxxxxx s manželkou 
Lenkou rod. Bxxxxxxx nar. xxxxxxxxxx obaja bytom Ulica xxxxxxxx, Trnava, za cenu 0,1162 
eura/m2 t. j. za celkovú  cenu 1,35 eura. 
 
S podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
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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 podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15.10. 2019 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.12.2019 
 

 
193 

uznesenie 
 

K predaju pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážami 
v lokalite ulíc Hospodárska - Kollárova v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v lokalite ulíc 
Hospodárska - Kollárova, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, v  k. ú. Trnava, zastavaná 
plocha, parc. č. 887/3 s výmerou 21 m2, do výlučného vlastníctva vlastníčke garáže Janke 
Šxxxxxxxxx, rod. Bxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxxx, za cenu spolu  1 050,-  
eur s tým, že kupujúci uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra 
nehnuteľností. 
  
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlého pozemku, ktorý svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho. 

 
2.   Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 

      a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy      
      Termín: 15.10.2019 
      
      b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
      Termín: 28.2.2020      

      
 

194 
uznesenie 

 
K predaju pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážami 

v lokalite ulíc Hospodárska - Kollárova v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
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priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v lokalite ulíc 
Hospodárska - Kollárova, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, v  k. ú. Trnava, zastavaná 
plocha, parc. č. 887/6 s výmerou 22 m2, do výlučného vlastníctva vlastníčke garáže Mgr. 
Želmíre Šxxxxxx, rod. Dxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxx, za cenu spolu 1 100,- 
eur s tým, že kupujúci uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra 
nehnuteľností. 
 
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlého pozemku, ktorý svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho. 
 
2.   Ukladá 

      Mestskému úradu v Trnave 
      a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy      
      Termín: 15.10.2019 
      
      b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
      Termín: 28.2.2020      
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uznesenie 
 

Ku kúpe pozemku pri Kamennej ceste  
 
Mestská zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
kúpu  pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 12163 parc. reg. C č. 10138/238 – orná 
pôda s výmerou 3015 m2, za cenu 15 eur/m2 t. j. spolu  za kúpnu cenu 45 225 eur, od Ing. 
Ivana Mxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Nitra. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.10.2019 

 

 

196 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemkov v k. ú. Modranka pod Južnou komunikáciou 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
a) kúpu pozemku v k. ú. Modranka zapísaného na LV č. 1915 parc. reg. C č. 431/118 – ostatná 
plocha s výmerou 640 m2, za cenu 35 eur/m2, za celkovú cenu 22 400 eur od Mariána 
Fxxxxxxx, narodeného xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava-Modranka.  
  
b) spätnú úhradu nájomného za užívanie pozemkov v k. ú. Modranka zapísaného na LV č. 
1915 parc. reg. C č. 431/118 – ostatná plocha s výmerou 640 m2, za obdobie od 1.7.2018 do 
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uzavretia kúpnej zmluvy  cenu 2,284 eura/m2/rok, Mariánovi Fxxxxxxx, narodenému 
xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, Trnava-Modranka.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a zmluvu o úhrade nájomného a predložiť primátorovi mesta na 
podpis. 
Termín: do 30.11.2019 

 
197 

uznesenie 
 

Ku kúpe pozemkov v k. ú. Modranka pod Južnou komunikáciou 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
a) kúpu pozemkov v k. ú. Modranka zapísaného na LV č. 1451 ako parc. č. 431/116 – ostatná 
plocha s výmerou 15 m2  a spoluvlastníckeho podielu ¾ na pozemkoch zapísaných na LV č. 
1452 parc. č. 429/65- zastavaná plocha s výmerou 995 m2  a parc. č. 429/66 - zastavaná 
plocha s výmerou 1489 m2, t. j. spolu výmeru 1878 m2 od Mgr. Mariána Mxxxxxxx nar. xxxxxxx, 
bytom xxxxxxxxx, Mníchov, za cenu 35,00 eur/m2, spolu za celkovú cenu 65 730,- eur. 
 
b) spätnú úhradu nájomného za užívanie pozemkov v k. ú. Modranka zapísaného na LV č. 
1451 parc. č. 431/116 – ostatná plocha s výmerou 15 m2  a spoluvlastníckeho podielu ¾ na 
pozemkoch zapísaných na LV č. 1452 parc. č. 429/65- zastavaná plocha s výmerou 995 m2  
a parc. č. 429/66 - zastavaná plocha s výmerou 1489 m2, t. j. spolu za výmeru 1878 m2 Mgr. 
Mariánovi Mxxxxxxxx nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Mníchov,  za celkovú výmeru 
pripadajúcu na spoluvlastnícke podiely 1878 m2 vo výške 2,284 eura/m2/rok za obdobie 3 roky 
spätne od podpísania kúpnej zmluvy t. j. spolu 12 868,06 eura.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a zmluvu o úhrade nájomného a predložiť primátorovi mesta na 
podpis. 
Termín: do 30.11.2019 

 
198 

uznesenie 
 

Ku kúpe pozemkov v k. ú. Modranka pod Južnou komunikáciou 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  

A) kúpu pozemku v k. ú. Modranka zapísaného na LV č. 2688 parc. reg. C č. 429/55 – 

zastavaná plocha s výmerou 236 m2, za cenu 35 eur/m2,  

a) spoluvlastnícky podiel 1/11, t. j. od každého z nasledovných spoluvlastníkov za výmeru 

pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 21,45 m2 za cenu 750,75 eura: 

- Eleny N. bytom Bratislava,  

- Heleny R. bytom Trnava, 

- Jozefíny K. bytom Bratislava, 

- Mariána L. bytom Hlohovec,  
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- Štefana L. bytom Bratislava,  

- Ing. Terézie T. bytom Bratislava,  

- MUDr. Graciána L. bytom  Modra; 

 

b) spoluvlastnícky podiel 1/33, t. j. od každého z nasledovných spoluvlastníkov spolu za 

výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 7,15 m2 za cenu 250,25 eura: 

-   Ing. Jozefa L. bytom Brno- Jehnice, 

-  Márie L.  bytom Brno, 

-   Marty K. bytom Bratislava, 

-   Jána S. bytom Trnava, 

-   Ivana H., Bratislava, 

-   JUDr. Zdenka L. bytom Horní Palava,  

-   Leopolda L. bytom Prostějov,  

-   Milana L. bytom Blansko, ČR, 

 

c) spoluvlastnícky podiel 1/22, t. j. od každého z nasledovných spoluvlastníkov spolu za 

výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 10,73 m2 za cenu 375,55 eura: 

- od Alexandry M.  bytom Brno, 

- od Sylvy V. bytom Brno. 

 

B) spätnú úhradu nájomného za užívanie pozemku v k. ú. Modranka zapísaného na LV č. 

2688 parc. reg. C č. 429/55 – zastavaná plocha s výmerou 236 m2, každému za výmeru 

pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel do podpísania kúpnej zmluvy vo výške 2,284 

eura/m2/rok s podmienkou, že spoluvlastníci pozemkov si nebudú uplatňovať úroky 

z omeškania z jednotlivých úhrad spätného nájomného: 

a)  za spoluvlastnícky podiel 1/11, t. j. každému z nasledovných spoluvlastníkov za výmeru 

pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 21,45 m2 za obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2019 vo výške 

146,98 eura: 

- Elene N. bytom Bratislava,  

- Helene R. bytom Trnava, 

- Jozefíne K. bytom Bratislava, 

- Mariánovi L. bytom Hlohovec,  

- Štefanovi L. bytom Bratislava,  

- Ing. Terézii T. bytom Bratislava,  

- MUDr. Graciánovi L. bytom Modra; 

 

b) za spoluvlastnícky podiel 1/33, t. j. každému z nasledovných spoluvlastníkov spolu za 

výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 7,15 m2 za obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2019 

vo výške 49,00 eur: 

-  Ing. Jozefovi L. bytom Brno- Jehnice, 

-  Márii L. bytom Brno, 

-  Marte K. bytom Bratislava, 

-  Jánovi S. bytom  Trnava, 

-  Ivanovi H. bytom  Bratislava, 

-  JUDr. Zdeněkovi L. bytom Horní Palava, ČR, 

-  Leopoldovi L. bytom  Prostějov, ČR, 

-  Milanovi L. bytom Blansko, ČR, 
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c) za spoluvlastnícky podiel 1/22, t. j. každému z nasledovných spoluvlastníkov spolu za 

výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel 10,73 m2 za obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2019 

vo výške 73,52 eura: 

-  Alexandre M. bytom Brno, 

-  Sylve V. bytom Brno. 

 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a zmluvu o úhrade nájomného a predložiť primátorovi mesta na 
podpis. 
Termín: do 30. 11. 2019 
 

 
199 

uznesenie 
 

Ku kúpe pozemkov pod a pri bytovom dome 
 na Nevädzovej ulici č. 2 v Trnave  

 (Stavebné bytové družstvo POĽNOHOSPODÁR Trnava)  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
kúpu pozemkov parc.reg. „C“  parc.č. 7876/6 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 267 m2, 
parc.reg. „C“  parc.č. 7876/10 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 667 m2  a parc.reg.“E“ 
parc.č. 1969/115 záhrada s výmerou 164 m2 , zapísaných na LV č. 915, 
k.ú. Trnava, z vlastníctva Stavebného bytového družstva POĽNOHOSPODÁR Trnava, 
Karpatská 1, 918 02 Trnava, IČO 00 176 702, do vlastníctva Mesta Trnava za cenu  
5,- eur/m2. 
 
Celková výmera kupovaných pozemkov je 1.098 m2 a celková suma za ich kúpu je 5.490,- eur. 
 
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci, ktorý hradí aj všetky poplatky 
s tým spojené.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy   
Termín: do 31.10.2019  
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu na prevod pozemkov a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2019   
 
 

200 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie 

rozvodov plynu v rámci stavby  
„Rekonštrukcia plynovodov Trnava 7, G.Goliana, UO 02861“ 

(SPP - distribúcia, a.s., Bratislava) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Súhlasí 
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava, parcely  reg. "C"   8399/41, 
8399/42, 8399/43, 8399/48, 8399/50, 8399/62, 8399/63, 8399/64, 8399/65, 8399/66, 8399/67, 
8399/68, 8399/72, 8399/78, 8399/80, 8399/81, 8399/88, 8399/92, 8399/159, 8399/167, 
8399/170, 8399/189, 8399/206, 8399/217, 8399/218, 8399/223, 8399/224, 8399/226, 
8399/227, 8399/230, 8399/231, 8399/232, 8399/233, 8399/235, 8399/237, 8399/238, 
8399/239, 8400/142, 8993/1, 9072/1, 9073/4 a parc. reg.“E“ parc.č.  1968/27 a parc.č. 
1969/116, zapísaných na LV č. 5000 a parc. reg.“E“ parc.č. 1968/1, 1969/114 a 1969/117, 
zapísaných na LV č. 11228, prípadne aj iných pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava na  
uloženie rozvodov plynu v rámci stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 7, G.Goliana, UO 
02861“, v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, v prospech  SPP 
- distribúcia, a.s., IČO 35 910 739, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. 
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s použitím pozemkov pri dodržaní podmienok,  uvedených vo 
vyjadrení Odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ k projektovej dokumentácii  
č. OÚRaK/5530-16903/2019/Hn zo dňa 9.4.2019, pričom z uvedeného vyjadrenia zdôrazňujú 
nasledovné požiadavky: 
Aby neprišlo k negatívnemu ovplyvneniu využitia pozemkov mesta, stavbu je potrebné vopred 
priestorovo a časovo koordinovať s plánovanými investičnými akciami mesta - výstavbou 
parkovacích miest na Ul. gen. Goliána 12, Nerudova 4-5 a Nerudova 12-13, so stavbou 
Trnavskej teplárenskej, a.s., ktorá pripravuje v lokalite navrhovanej stavby investičné akcie 
"Rekonštrukcia HV prípojky v úseku šachty Š1040- Š1040.3 (Linčianska)" a "Rekonštrukcia 
HV kanálovej prípojky v úseku Š1017- Š1017.2- OST 7035 Linčianska 1", s investičnými 
akciami ďalších správcov inžinierskych sietí na základe ich predchádzajúceho preverenia. 
Na ul. gen. Goliana 3 treba rešpektovať prebiehajúcu stavbu  rekonštrukcie bytového domu, 
ktorá má byť ukončená v mesiaci 08/2019 a na parcele č. 8339/50 jej zariadenie staveniska. 
Umiestnenie skriniek musí byť realizované v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta. 
Nevyužité staré rozvody a zariadenia je potrebné pri realizácii v max. miere odstrániť. 
Rozvody ktoré zostanú v zemi ako nefunkčné (ktoré nie je možné odstrániť), je potrebné 
zamerať v rámci porealizačného zamerania. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch  vo 
vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava, parcely  reg. "C"   8399/41, 8399/42, 8399/43, 
8399/48, 8399/50, 8399/62, 8399/63, 8399/64, 8399/65, 8399/66, 8399/67, 8399/68, 8399/72, 
8399/78, 8399/80, 8399/81, 8399/88, 8399/92, 8399/159, 8399/167, 8399/170, 8399/189, 
8399/206, 8399/217, 8399/218, 8399/223, 8399/224, 8399/226, 8399/227, 8399/230, 
8399/231, 8399/232, 8399/233, 8399/235, 8399/237, 8399/238, 8399/239, 8400/142, 8993/1, 
9072/1, 9073/4 a parc. reg.“E“ parc.č.  1968/27 a 1969/116, zapísaných na LV č. 5000 a parc. 
reg.“E“ parc.č. 1968/1, 1969/114 a 1969/117, zapísaných na LV č. 11228, prípadne aj na iných 
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava na  uloženie rozvodov plynu v rámci stavby 
„Rekonštrukcia plynovodov Trnava 7, G.Goliana, UO 02861“, 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  SPP - distribúcia, a.s., IČO 35 910 739, Mlynské 
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, a to za odplatu 1 579,29 eura  za 2.685 m dĺžky siete,  v zmysle 
príkazu primátora mesta č. 7/2019. Jednorazovú odplatu a správny poplatok spojený 
s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. 
 
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. 
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3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                 
Termín: do  31.10.2019   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do  31.12.2019 
 
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 

 
 

201 
uznesenie 

 
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 Linčianska 4, 

Trnava“ 
(STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava – parc. reg. „C“ parc.č. 
8399/63, parc.č. 8399/64, parc.č. 8399/65, parc.č. 8399/66, parc.č. 8399/67, parc.č. 8399/71, 
parc.č. 8399/73, parc.č. 8399/75, parc.č. 8399/77, parc.č. 8399/130,  
parc.č. 8399/133 a parc.č. 8399/135, zapísaných na LV č. 5000, prípadne aj iných pozemkov 
vo vlastníctve Mesta Trnava na  uloženie rozvodov tepla a teplej vody v rámci stavby 
„Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Linčianska 4, Trnava“, 
v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, v prospech investora 
stavby STEFE Trnava, s.r.o., IČO 36 277 215, Františkánska 16, 917 32 Trnava. 
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s použitím pozemkov za podmienky umožnenia pripokládky 
potrebného počtu chráničiek na časti trasy rozvodov pre potreby mestskej optickej siete  a  za 
dodržania podmienok, uvedených vo vyjadrení Odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ 
k  projektovej dokumentácii č. OÚRaK/35011-30793/2019/Hn zo dňa 28.5.2019. Staré rozvody 
je potrebné v maximálnej miere odstrániť z pozemkov mesta a stavbu koordinovať s návrhmi 
polozapustených kontajnerov. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch  vo 
vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava – parc. reg. „C“ parc.č. 8399/63,  
parc.č. 8399/64, parc.č. 8399/65, parc.č. 8399/66, parc.č. 8399/67, parc.č. 8399/71, parc.č. 
8399/73, parc.č. 8399/75, parc.č. 8399/77, parc.č. 8399/130,  
parc.č. 8399/133 a parc.č. 8399/135, zapísaných na  LV č. 5000, prípadne aj na iných 
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava, na  uloženie rozvodov tepla a teplej vody v rámci 
stavby „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Linčianska 4, 
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 tepla a teplej vody a s tým súvisiach užívateľských 
práv,  v prospech investora stavby STEFE Trnava, s.r.o., IČO 36 277 215, Františkánska 16, 
917 32 Trnava, a to za jednorazovú odplatu 1 052,86 eura  za 540,60 m dĺžky siete,  v zmysle 
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príkazu primátora mesta č. 7/2019, za podmienky umožnenia pripokládky potrebného počtu 
chráničiek pre potreby mestskej opticke siete na časti trasy rozvodov, v zmysle požiadavky 
TT-IT, s.r.o., na základe osobitnej dohody. Jednorazovú odplatu a správny poplatok spojený 
s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. 
 
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 31.10.2019   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 31.12.2019 
 
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 
 
 

202 
uznesenie 

 
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 Družba 7, Trnava“ 
(STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava  parc.reg. "C"  parc.č. 
5680/13, parc.č. 5680/21  a parc.č. 5680/232, zapísaných na LV č. 5000 na  uloženie rozvodov 
tepla a teplej vody v rámci stavby „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na 
okruhu OST Družba 7, Trnava“, v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom 
konaní, v prospech investora stavby STEFE Trnava, s.r.o., IČO 36 277 215, Františkánska 16, 
917 32 Trnava. 
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s použitím pozemkov pri dodržaní podmienok, uvedených vo 
vyjadrení Odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ k projektovej dokumentácii  
č. OÚRaK/34873-29107/2019/Hn zo dňa 20.5.2019. Staré rozvody je potrebné v max. miere 
odstrániť z pozemkov mesta a stavbu koordinovať s návrhmi polozapustených kontajnerov.  
 
2.   Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch  vo 
vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava, parc.č. 5680/13, parc.č. 5680/21  a parc.č. 5680/232, 
zapísaných na LV č. 5000,  na  uloženie rozvodov tepla a teplej vody v rámci stavby 
„Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 7, 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 tepla a teplej vody a s tým súvisiach užívateľských 
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práv, v prospech investora stavby STEFE Trnava, s.r.o.,  
IČO 36 277 215, Františkánska 16, 917 32 Trnava, a to za jednorazovú odplatu 526,43 €  za 
345,20 m dĺžky siete,  v zmysle príkazu primátora mesta č. 7/2019.  Jednorazovú odplatu            
a správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí 
oprávnený z vecného bremena. 
 
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  31.10.2019   

 

b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 

uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              

Termín: do 31.12.2019 

 

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 

 
 

203 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie 

horúcovodných rozvodov v rámci stavby „Rekonštrukcia horúcovodnej kanálovej 
prípojky v úseku Š 1017 - Š 1017.2 Linčianska 1“ 

(Trnavská teplárenská, a.s., Trnava) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava,  v k.ú. Trnava parcely  reg. "C"  parc.             
č. 8399/41, parc.č. 8399/42, parc.č. 8399/43, parc.č. 8399/48, parc.č. 8399/50, parc.                    
č. 8399/63, parc.č. 8399/126, parc.č. 8399/150, parc.č. 8399/216, parc.č. 8399/217, parc.           
č. 8399/218 a parc.č. 8399/157, zapísaných na LV č. 5000, prípadne aj iných pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Trnava v zmysle v zmysle projektovej dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní na uloženie horúcovodných rozvodov v rámci stavby „Rekonštrukcia 
horúcovodnej kanálovej prípojky v úseku Š 1017-Š 1017.2 – OST 7035 Linčianska 1“ 
v prospech  Trnavská teplárenská, a.s., IČO 36 246 034, Coburgova 84, 917 42 Trnava. 
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s použitím pozemkov za podmienky umožnenia pripokládky 
chráničiek pre potreby mestskej optickej siete na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava po 
celej trase rozvodov a pri dodržaní podmienok, uvedených vo vyjadrení Odboru územného 
rozvoja a  koncepcií MsÚ k projektovej dokumentácii č. OÚRaK/4685-12840/2019/Hn zo dňa 
18.3.2019.  
 
Vzhľadom k tomu, že mesto plánuje na jar v r. 2020 v mieste rekonštrukcie horúcovodného 
potrubia na ul. gen. Goliána 12  realizovať parkovacie miesta, súhlas Mesto Trnava 
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podmieňuje tým, že v prípade realizácie rekonštrukcie horúcovodu                                                          
v r. 2020 musia byť obe stavby zosúladené. Ďalej je potrebné  realizáciu stavby časovo                
a priestorovo koordinovať s investičnou akciou SPP, a.s. "Rekonštrukcia plynovodov Trnava 
7, G. Goliana, UO02861" a s návrhmi polozapustených kontajnerov. Staré rozvody je potrebné 
v max. miere odstrániť z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava. 
 
2.   Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch  vo 
vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava parcely  reg. "C"  parc.č. 8399/41,  
parc.č. 8399/42, parc.č. 8399/43, parc.č. 8399/48, parc.č. 8399/50, parc.č. 8399/63, parc.           
č. 8399/126, parc.č. 8399/150, parc.č. 8399/216, parc.č. 8399/217, parc.č. 8399/218 a parc.       
č. 8399/157, zapísaných na LV č. 5000, prípadne aj na iných pozemkoch vo vlastníctve Mesta 
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 horúcovodných rozvodov a s tým súvisiach užívateľských 
práv v rámci stavby „Rekonštrukcia horúcovodnej kanálovej prípojky v úseku Š 1017-Š 
1017.2–OST 7035 Linčianska 1“, v prospech  Trnavská teplárenská, a.s., IČO 36 246 034, 
Coburgova 84, 917 42, a to za jednorazovú odplatu 526,43 € za 226,70 m dĺžky siete, v zmysle 
príkazu primátora mesta č. 7/2019, za podmienky umožnenia pripokládky potrebného počtu 
chráničiek pre potreby mestskej opticke siete po celej trase rozvodov, v zmysle požiadavky 
TT-IT, s.r.o., na základe osobitnej dohody. Jednorazovú odplatu a správny poplatok spojený 
s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. 
 
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  31.10.2019   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 31.12.2019 
 
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 
 
 

204 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie 

horúcovodných rozvodov v rámci stavby „Rekonštrukcia horúcovodnej kanálovej 
prípojky v úseku Š 1040 - Š 1040.4  

(Linčianska)“ 
Trnavská teplárenská, a.s., Trnava) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Súhlasí 
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava, parc. reg. "C", parc.                  
č. 8399/41, parc.č. 8399/67, parc.č. 8399/84, parc.č. 8399/88, parc.č. 8399/126, 8399/206          
a parc.č. 8399/225, zapísaných na LV č. 5000  a  pozemku parc.č. 8399/1, zapísaného na LV 
č. 11228, prípadne aj iných pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v zmysle projektovej 
dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, na uloženie horúcovodných rozvodov v rámci 
stavby „Rekonštrukcia horúcovodnej kanálovej prípojky v úseku Š 1040-Š 1040.4 
(Linčianska)“ v prospech  Trnavská teplárenská, a.s., IČO 36 246 034, Coburgova 84, 917 42 
Trnava. Mestské zastupiteľstvo súhlasí s použitím pozemkov za podmienky umožnenia 
pripokládky chráničiek pre potreby mestskej optickej siete na pozemkoch vo vlastníctve Mesta 
Trnava po celej trase rozvodov a pri dodržaní podmienok, uvedených vo vyjadrení Odboru 
územného rozvoja a koncepcií MsÚ k projektovej dokumentácii č. OÚRaK/4684-
12838/2019/Hn zo dňa 20.3.2019. Vzhľadom k tomu, že mesto plánuje na jar v r. 2020                  
v blízkosti rekonštrukcie horúcovodného  potrubia na ul. Nerudova 12-13 realizovať parkovacie 
miesta, musia byť v prípade realizácie rekonštrukcie horúcovodného potrubia v r. 2020 obe 
stavby zosúladené. V prípade  realizácie rekonštrukcie horúcovodného potrubia  v r. 2019 nie 
sú k stavbe pripomienky. Ďalej je potrebné realizáciu časovo a priestorovo koordinovať                
s investičnou akciou SPP, a.s. "Rekonštrukcia plynovodov Trnava 7, G. Goliana, UO02861"     
a s návrhmi polozapustených kontajnerov. Staré rozvody je potrebné v max. miere odstrániť   
z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava. V časti zrevitalizovaného územia sídliska Linčianska 
v rámci stavby "Humanizácia OS Linčianska" minimalizovať zásahy v zrevitalizovanom území 
sídliska. V prípade porušenia zrevitalizovaných spevnených plôch a sadových úprav uviesť 
plochy do pôvodného stavu podľa podmienok, ktoré stanoví MsÚ v Trnave - ODaKS                      
v rozkopávkovom povolení, vrátane podmienok stavieb v záruke.  
 
2. Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch  vo 
vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava, zapísaných na  LV č. 5000 – parcely  reg. "C" parc.č. 
8399/41, parc.č. 8399/67, parc.č. 8399/84, parc.č. 8399/88, parc.č. 8399/126, 8399/206 a 
parc.č. 8399/225, zapísaných na LV č. 5000  a na pozemku parc.č. 8399/1, zapísanom na LV 
č. 11228, prípadne aj na iných pozemkoch vo vlastníctve Mesta 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 horúcovodných rozvodov a s tým súvisiach užívateľských práv v rámci stavby 
„Rekonštrukcia horúcovodnej kanálovej prípojky v úseku Š 1040-Š 1040.4 (Linčianska)“ 
v prospech  Trnavská teplárenská, a.s., IČO 36 246 034, Coburgova 84, 917 42 Trnava, a to 
za odplatu 526,43 €  za 311,92 m dĺžky siete, v zmysle príkazu primátora mesta č. 7/2019, za 
podmienky umožnenia pripokládky potrebného počtu chráničiek pre potreby mestskej opticke 
siete po celej trase rozvodov, v zmysle požiadavky TT-IT, s.r.o., na základe osobitnej dohody. 
Jednorazovú odplatu a správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra 
nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. 
 
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  31.10.2019   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do  31.12.2019 
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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 

 
205 

uznesenie 
 

K súhlasu s použitím pozemkov mesta  na stavbu „Rekonštrukcia vonkajších 
sekundárnych rozvodov na okruhu Na hlinách 19, Trnava“  

(STEFE Trnava, s.r.o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Súhlasí 
s použitím častí pozemkov v  k. ú. Trnava, parcely reg. C č. 5312/1 a 5317/1 zapísaných vo 
vlastníctve Mesta Trnava na LV č. 5000 na umiestnenie rozvodov ÚK a TV vybudovaných 
podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom v rozsahu stavby 
„Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu Na hlinách 19, Trnava“, pre 
spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska 16, 917 32 Trnava, IČO: 36277215, ako 
stavebníka stavby, pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia, za 
nasledovných podmienok: 
- musia byť splnené podmienky vo vyjadrení č. OÚRaK/34827-28315/2019/Hn zo dňa 
24.5.2019. Predovšetkým je potrebné umožniť v prípade záujmu pripokládku rozvodov 
elektronickej komunikácie, staré rozvody v max. miere odstrániť z pozemkov mesta 
a koordinovať s návrhmi polozapustených kontajnerov a pred bytovým domom č. 5 je potrebné 
realizovať horúcovodné rozvody tak, aby bolo možné nad ním v budúcnosti zriadiť parkovacie 
miesta. Umiestnením rozvodov v nových trasách môže prísť k ovplyvneniu využitia pozemkov 
mesta. 
-  bude zriadené   odplatné   vecné  bremeno  podľa   schvaľovacej   časti   tohto   uznesenia,  
- bude umožnená pripokládka  potrebného  počtu  chráničiek  mestu  Trnava,  v  zastúpení   
spoločnosťou  TT - IT,  s. r. o.  pre  potreby  mestskej  optickej  siete TOMNET,  prípadne  
inému  subjektu založenému mestom, na základe osobitnej dohody. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov v k. 
ú. Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000 ako parcely registra „C“ č. 5312/1 a 5317/1, 
zastavaných stavbou „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu Na hlinách 
19, Trnava“, v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu predloženého stavebníkom 
stavby ku kolaudácii stavby, v prospech spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska 
16, 917 32 Trnava, IČO: 36277215, ako stavebníka stavby, spočívajúceho v povinnosti 
každodobého vlastníka pozemkov strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne umiestnenie podzemných teplovodných sekundárnych 
rozvodov a s tým spojených užívateľských práv, za odplatu vo výške 526,43 eura pre dĺžku 
siete cca 313 m a 500,07 eura za každú novú šachtu.  
Dĺžka siete a  počet šácht bude upresnený na základe projektovej dokumentácie 
k stavebnému povoleniu.  
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 31.10.2019   
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b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 31.12.2019 
 
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 
 

 
 

206 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu priechodu pre chodcov a spevnených plôch 

budovaných v rámci stavby  
„Bytový dom s polyfunkciou – MIKO II“, ul. Mikovíniho, Trnava 

 (ISMONT,s.r.o., Trnava)  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava parc.reg. „C“ parc.č. 8381/1,  
parc.č. 10548/2 a parc.č. 10548/3, zapísaných na LV č. 5000,  k.ú. Trnava, na vybudovanie 
spevnených plôch – chodníkov a priechodu pre chodcov cez komunikáciu na ul. Mikovíniho 
v Trnave  v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou – MIKO II“ pre stavebníka ISMONT, 
s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO 45 593 141, s podmienkou rešpektovania projektu 
Mesta Trnava „Cyklotrasa Zelenečská - Hraničná popri Trnávke“  a  realizáciou priechodu pre 
chodcov s osvetlením.   
 
2.  Schvaľuje  
kúpu skolaudovaných stavebných  objektov  - chodníkov a priechodu pre chodcov cez 
komunikáciu na ul. Mikovíniho v Trnave, vybudovaných  na pozemkoch vo vlastníctve Mesta 
Trnava parc.reg. „C“ parc.č. 8381/1, parc.č. 10548/2 a parc.č. 10548/3, zapísaných na LV     
č. 5000,  k.ú. Trnava, v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou – MIKO II“, podľa projektovej 
dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, z vlastníctva 
ISMONT, s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava , IČO 45 593 141, do  vlastníctva, správy   
a údržby Mesta Trnava za kúpnu cenu 1,- euro za každý odovzdaný samostatne 
skolaudovaný stavebný objekt, 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) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve   
Termín: do 31.10.2019  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2019   
 
c) pripraviť kúpnu zmluvu na prevod pozemkov a stavieb a predložiť primátorovi mesta na 
podpis  
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, do 60 dní od doručenia 
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výzvy a predloženia dokladov od stavebníka 
 
d) zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do vlastníctva, správy a údržby mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 60 dní po uzavretí kúpnej zmluvy  
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uznesenie 
 

K súhlasu s použitím pozemkov mesta na umiestnenie NN rozvodov a usporiadanie 
pozemku pre trafostanicu na výstavbu rodinných domov na Rekreačnej ulici   

(Západoslovenská distribučná, a.s.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Ruší 
uznesenie č. 154/2019 MZ z 25. júna 2019  
 
2.  Súhlasí 
s použitím častí pozemkov v  k. ú. Trnava, parcela reg. C č. 10869/3 a parcely č. 10501/1 
a 10869/2 v právnom stave parc. reg E č. 2031,  zapísaných vo vlastníctve Mesta Trnava na 
LV č. 5000, na  umiestnenie rozvodov NN v rozsahu stavebného objektu „SO 101 Rozšírenie 
siete distribučných rozvodov NN“ v rámci stavby „IBV v zóne ulica Rekreačná, Trnava“,  podľa 
projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť Západoslovenská 
distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, ako  stavebníka stavby, pre 
účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia, za nasledovných podmienok: 
 
- k trasovaniu káblového vedenia NN a umiestneniu 3x SR skríň na pozemku parc. č. 10869/3:  
vedenie bude zrealizované ako zemné a SR skrine musia byť umiestnené v oplotení rodinných 
domov, čo z predloženej dokumentácie nie je dostatočne zrejmé,  
- jestvujúce siete musia byť rešpektované a káblové vedenie umiestnené v páse zelene čo 
najbližšie k okraju cestnej komunikácie, 
-  bude zriadené   bezodplatné   vecné  bremeno  podľa   schvaľovacej   časti   tohto   uznesenia,  
-  budú dodržané     podmienky    vznesené    v    územnom    a    stavebnom    konaní, 
-  bude umožnená pripokládka  potrebného  počtu  chráničiek  mestu  Trnava,  v  zastúpení   
spoločnosťou  TT - IT,  s. r. o.  pre  potreby  mestskej  optickej  siete TOMNET,  prípadne  
inému  subjektu založeného mestom, na základe osobitnej dohody. 
 
3.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov 
v k. ú. Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000 ako parcela reg. C č. 10869/3 a parcely 
č. 10501/1 a 10869/2 v právnom stave parc. reg E č. 2031, zastavaných stavebným objektom 
„SO 101 Rozšírenie siete distribučných rozvodov NN“, v rozsahu podľa porealizačného 
geometrického plánu predloženého stavebníkom ku kolaudácii stavby, v prospech  spoločnosti 
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, ako 
stavebníka stavby, spočívajúceho v povinnosti každodobého vlastníka pozemkov strpieť na 
časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor 
vecných bremien: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie   
   a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 
 
pričom správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností 
uhradí Andrej Hxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx 11, Trnava, ako zástupca 
stavebníkov rodinných domov na Rekreačnej ulici. 
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4.  Schvaľuje  
predaj časti pozemku v k. ú. Trnava, parcela reg. C č. 10501/1, v právnom stave parc. reg E 
č. 2031, zapísaného na LV č. 5000, podľa projektu schváleného v územnom a stavebnom 
konaní pre stavbu „IBV v zóne ulica Rekreačná, Trnava“, v rozsahu stavebného objektu: „SO 
102 Trafostanica“, v predbežnej výmere 20 m2, za cenu 100,- eur za celú výmeru, na základe 
porealizačného geometrického plánu, spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, s tým, že budú splnené nasledovné 
podmienky: 
 
- k umiestneniu kioskovej trafostanice na pozemku parc.č. 10501/1 na ulici Rekreačná sa 
OÚRaK vyjadrilo listom č. OÚRaK/37208-99798/2018/Hn z 17.12.2018, v zmysle ktorého 
podmienkou umiestnenia trafostanice je: 
- pri umiestnení trafostanice je potrebné rešpektovať urbanistickú štúdiu „Obytná zóna Trnava 
– Kočišské“, ktorá je zverejnená na internetovej stránke mesta, pričom je potrebné zachovať 
polohu plánovaného chodníka a cyklochodníka riešeného v rámci obytnej zóny, 
- umiestnením trafostanice musí byť zachovaná územná rezerva pre chodník 2,25 m od kraja 
komunikácie Ul. Rekreačná. 
 
Podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa schvaľuje predaj 
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 majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov, ktoré budú  poskytnuté na zabezpečenie elektrickej energie pre stavebné 
pozemky, ktoré získali stavebníci rodinných domov od Mesta Trnava na základe obchodných 
verejných súťaží. 
 
Všetky náklady spojené s odkúpením pozemku, vrátane správneho poplatku spojeného 
s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí Andrej Hxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava, ako zástupca stavebníkov rodinných domov na 
Rekreačnej ulici. 
 
5. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmlúv                                 
Termín: do 30.09.2019   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve na kúpu pozemku a o zriadení vecného bremena              
v zmysle bodu 3. a 4. tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 30.11.2019 
 
c) pripraviť zmluvu o kúpe pozemku a 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 
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uznesenie 
 

K súhlasu s použitím pozemkov mesta  na stavbu  
„Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná – ul. Jána Hajdóczyho, 1. SC, UO02856“  

(SPP - distribúcia, a.s.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
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1.  Súhlasí 
s použitím častí pozemkov v uliciach Hajdóczyho, Pavla Mudroňa, Maximiliána Hellu, Mikuláša 
Kopernika, Slnečná a Pažitná,  v  k. ú. Trnava, parcely reg. C 3481/100, 9042/2, 8869, 3486/7, 
(par. reg. E č. 1525/17), 8858/1 (parc. reg. E č. 1500/38, 1597/201, 1502/228, 1526/4 
a 1520/5), 8858/3, 3506, 3547/4, 3547/1, 9199, 3993 (parc. reg. E č. 1498/10), 8868, 8867  
(parc. reg. E č. 1502/328) a parc. č. 8866 (parc. reg. E č.  1503/40), č. 5312/1 a 5317/1 
zapísaných vo vlastníctve Mesta Trnava na LV č. 5000, 11228 a 12341, na umiestnenie 
rozvodov plynu vybudovaných podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným 
úradom, v rozsahu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná – ul. Jána 
Hajdóczyho, 1.SC, UO02856“,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: 
 
- musia byť splnené podmienky uvedené vo vyjadrení  č. OÚRaK/34510-22752/2019/Hn zo 
dňa 17.04.2019, pričom z uvedeného vyjadrenia zdôrazňujú zvlášť nasledovné požiadavky 
súvisiace s pripravovanou rekonštrukciou ul. Hajdóczyho: 
 
- Mesto Trnava pripravuje v 2. polovici roku 2019 na ulici Jána Hajdóczyho realizáciu 
investičnej akcie "Rekonštrukcia MK J. Hajdóczyho v Trnave- 1. časť" (aj s napojením v 
križovaní ulíc v danej trase) v úseku od Univerzity Cyrila a Metoda po križovatku ulíc M. Hella 
a J. Hadóczyho (na parc. č. 8869, 8858/1, 8858/3, 3547/4, 9199, 3993, 8868, 8867, 8866). 
Mesto Trnava požaduje pripraviť a realizovať stavbu do doby rekonštrukcie miestnej 
komunikácie, pričom navrhovaná stavba musí rešpektovať spracovanú PD investičnej akcie 
mesta.  
- Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. realizovať stavbu optickej siete 
"INS_FTTH_TT_Rekonštrukcia _MK_Jána Hajdóczyho". Koordináciu je potrebné zabezpečiť 
prostredníctvom Slovak Telekom, a.s..  
- Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  plánuje rekonštrukciu verejného vodovodu v celej 
dĺžke komunikácie v pôvodnej trase okrem prípojok, ktoré nie sú súčasťou verejného 
vodovodu. 
- Spoločnosti SWAN, a.s.  a TT-IT, s.r.o. majú záujem o  položenie chráničiek pre budúce 
optické vedenia, po oboch stranách Hajdóczyho ulice. 
Koordinačnú investičnú činnosť na Ul. Jána Hajdóczyho je potrebné riešiť prostredníctvom 
prevádzkovateľov dotknutých sietí a Mesta Trnava s odborom investičnej výstavby. 
- Na dotknutých pozemkoch bude zriadené   odplatné   vecné  bremeno  podľa   schvaľovacej   
časti   tohto   uznesenia,  
- V prípade potreby bude umožnená pripokládka  potrebného  počtu  chráničiek  mestu  
Trnava,  v  zastúpení   spoločnosťou  TT - IT,  s. r. o.  pre  potreby  mestskej  optickej  siete 
TOMNET,  prípadne inému  subjektu založenému mestom, na základe osobitnej dohody. 
 
2.  Schvaľuje  
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov v k. 
ú. Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000, 11228 a 12341 ako parcely registra „C“ č. 
3481/100, 9042/2, 8869, 3486/7, (par. reg. E č. 1525/17), 8858/1 (parc. reg. E č. 1500/38, 
1597/201, 1502/228, 1526/4 a 1520/5), 8858/3, 3506, 3547/4, 3547/1, 9199, 3993 (parc. reg. 
E č. 1498/10), 8868, 8867  (parc. reg. E č. 1502/328) a parc. č. 8866 (parc. reg. E č.  1503/40), 
č. 5312/1 a 5317/, zastavaných stavbou „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná – ul. 
Jána Hajdóczyho, 1.SC, UO02856“, 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 1579,29 
eura pre dĺžku viac ako 1000 m.  
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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 31.10.2019   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 31.12.2019 
 
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 
                                              
 

209 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie stavby „INS_FTTH_TT -

Kukučínova_rekonštrukcia _pripokládka“ 
(Slovak Telekom, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí  
s umiestnením rozvodov optickej telekomunikačnej siete  a  1 ks skrinky PODB na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava na Ulici Kukučínova, parc. reg. C č. 3989, 8868, 
8870 a 8871 zapísaných na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, príp. ďalších pozemkov 
dodatočne zistených v navrhovanej trase rozvodov, v rozsahu projektovej dokumentácie 
stavby odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 
817 62 Bratislava - Ružinov, IČO: 35 763 469, ako stavebníka stavby, za splnenia 
nasledovných podmienok: 
 
- poskytnutie jednorazovej primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností 
vo výške 1579,29 eura pre dĺžku siete cca 1340 m a 250,02 eura pre umiestnenie novej 
skrinky, formou  dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti v súlade s 
§ 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, 
- na Ulici Kukučínova musí byť výstavba optickej siete polohovo a výškovo zosúladená s PD 
investičnej akcie Mesta Trnava „Rekonštrukcia MK Kukučínova“ a výstavba musí byť časovo 
zosúladená s realizáciou investičnej akcie mesta. Zároveň je potrebné stavbu koordinovať aj 
s investičnou akciou TAVOS, a.s., ktorý plánuje na Ul. Kukučínova rekonštrukciu verejného 
vodovodu, 
- po preverení záujmu je potrebné umožniť pripokládku chráničiek ďalších operátorov 
elektronických komunikačných sietí do spoločného výkopu s dostatočnou kapacitou, aby sa 
predišlo budúcemu rozkopaniu zrekonštruovanej ulice,  
- skrinka PODB bude umiestnená v súlade s projektovaným riešením – trasovaním 
drenážneho potrubia v zelenom páse a jestvujúcimi rozvodmi VN a NN potrubia, po vytýčení 
jestvujúcich inžinierskych sietí a umiestnení drenážneho potrubia v rámci projektu 
rekonštrukcie, bude nutné korigovať  navrhnutú trasu optického kábla, 
- z priestorového a architektonického hľadiska umiestniť skrinku PODB pri existujúcej 
elektrickej skrinke na verejnom priestranstve pred domom č. 34 na Ulici Kukučínova, 
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- splnenie všetkých podmienok Mesta Trnava uvedených vo vyjadrení Odboru územného 
rozvoja a koncepcií MsÚ v Trnave č. OÚRaK/36039 – 82808/2019/Hn zo dňa 10. 7. 2019. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s vypracovaním  dohody  
Termín: do 30.09.2019 
 
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť 
primátorovi mesta na  podpis     
Termín: do 31.10.2019 
  

210 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie stavby 

 „Rekonštrukcia vodovodu ul. Kukučínova, Trnava“  
(TAVOS, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Súhlasí 
s použitím častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici Kukučínova, v  k. ú. Trnava: 
- parcely reg. C č. 8871, 8863, 8864, 8865 zapísané na LV č. 5000 a parcely reg. C č. 8862 
a 8902 zapísané na LV č. 11228 
- parcely reg. E č. 1331, 1507/35, 1503/40 zapísané na LV č. 5000 a parcela reg. E č. 2433 
zapísaná na LV č. 11228,  
na umiestnenie rozvodov vody v rozsahu stavby „Rekonštrukcia vodovodu ul. Kukučínova, 
Trnava“ podľa projektu schváleného v stavebnom konaní, pre spoločnosť  
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO:  36 252 484, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, 
ako stavebníka stavby, pre účely vydania stavebného povolenia, za nasledovných podmienok: 

- dodržanie záväzného stanovisku OÚRaK/35319-70590/2019/Hn zo dňa 13.06.2019, 
- výstavbu vodovodu skoordinovať s PD investičnej akcie mesta Trnava „Rekonštrukcia 

MK Kukučínova“ a realizáciu zosúladiť s realizáciou investičnej akcie mesta 
- stavbu koordinovať aj s investičnou akciou spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktorá 

plánuje na Ulici Kukučínova výstavbu optickej siete, 
 

2.  Schvaľuje 
 zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov 
v k. ú. Trnava: 
- na parcelách reg. C č. 8871, 8863, 8864, 8865 zapísaných na LV č. 5000 a na parcelách reg. 
C č. 8862 a 8902 zapísané na LV č. 11228, 
- na parcelách reg. E č. 1331, 1507/35, 1503/40 zapísaných na LV č. 5000 a na parcelách reg. 
E č. 2433 zapísaná na LV č. 11228,  
zastavaných stavbou „Rekonštrukcia vodovodu ul. Kukučínova, Trnava““, v rozsahu podľa 
porealizačného geometrického plánu predloženého stavebníkom ku kolaudácii stavby, 
v prospech spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO:  36 252 484, Priemyselná 
10, 921 79 Piešťany,  ako stavebníka stavby, spočívajúceho v povinnosti každodobého 
vlastníka pozemkov strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v 
geometrickom pláne umiestnenie rozvodov vody a s tým spojených užívateľských práv, pričom 
správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí 
investor. 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
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a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy                                 
Termín: do 30.09.2019   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 31.10.2019 
 
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 
 
 
 

211 
uznesenie 

 

K majetkovoprávnemu usporiadanie pozemkov a stavieb pre stavbu  
„Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba časti komplexu pivovaru a sladovne  

Sessler Trnava“  
(Sessler, s.r.o.) 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    

 
1.  Súhlasí 
s použitím častí pozemkov v  k. ú. Trnava, parcela reg. C č. parc. č. 3432/2, 3433/2, 3468/46, 
8791/4 zapísaných vo vlastníctve Mesta Trnava na LV č. 5000 a neidentická parc. č. 8791/2, 
v právnom stave zapísaná ako parc. reg. E č. 1612/1 vo vlastníctve Mesta Trnava na LV č. 
11228, na umiestnenie stavebných objektov „SO 05 - Spevnené plochy“ a  „SO 04 - Sadové 
úpravy“ vybudovaných v rámci stavby  „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba časti komplexu 
pivovaru a sladovne Sessler v Trnave“, podľa projektovej dokumentácie schválenej 
stavebným úradom,  pre spoločnosť SESSLER, s.r.o., IČO: 35 834 374, Pri Kalvárii 17, 917 
01 Trnava,  ako  stavebníka stavby, pre účely stavebného povolenia za nasledovných 
podmienok:. 
 
- všetky stavebné objekty verejnej dopravnej a technickej verejnej infraštruktúry a zastavané 
pozemky je potrebné  majetkovoprávne usporiadať do majetku, správy a údržby mesta Trnava,   
-  bude zriadené   bezodplatné   vecné  bremeno  podľa   schvaľovacej   časti   tohto   uznesenia,  
- projekt spevnenej plochy musí byť spracovaný odborne spôsobilou osobou na projektovanie 
dopravných stavieb, 
- je potrebné odstrániť reklamný panel s viacerými informačnými tabuľami umiestnený na 
trávnatej ploche pred vstupom do areálu pivovaru, 
-  budú dodržané     podmienky    vznesené    v    územnom    a    stavebnom    konaní. 
 

2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku v k. ú. 
Trnava, zapísaného na liste vlastníctva č. 3308 ako parcela reg. C č. 3468/7, zastavaného 
časťami stavebných objektov „SO 05 - Spevnené plochy“ a  „SO 04 - Sadové úpravy“ 
vybudovaných v rámci stavby  „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba časti komplexu pivovaru 
a sladovne Sessler v Trnave“, v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu 
predloženého stavebníkom ku kolaudácii stavby, v prospech  Mesta Trnava, IČO: 00 313 114, 
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, ako budúceho vlastníka stavby, spočívajúceho v povinnosti 
každodobého vlastníka pozemku strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne, umiestnenie  spevnených plôch a sadových úprav a s tým 
spojených užívateľských práv,  
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formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá bude uzatvorená 
k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu, s vlastníkom pozemku parc. č. 3468/7  
spoločnosťou United Industries a.s., IČO: 35 686 031, Šafárikovo nám. č. 4, Bratislava (LV č. 
3308) a stavebníkom stavby spoločnosťou SESSLER, s.r.o., IČO: 35 834 374, Pri Kalvárii 17, 
917 01 Trnava, pričom správny poplatok a všetky ostatné náklady spojené s vkladom vecného 
bremena do katastra nehnuteľností uhradí stavebník. 

3.  Schvaľuje 
kúpu  stavebných objektov „SO 05 - Spevnené plochy“ a  „SO 04 - Sadové úpravy“ 
vybudovaných v rámci stavby  „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba časti komplexu pivovaru 
a sladovne Sessler v Trnave“, vrátane zastavaného pozemku, časť parc. č. 3468/42, 
v rozsahu podľa  porealizačného geometrického plánu predloženého stavebníkom ku 
kolaudácii stavby,  z vlastníctva spoločnosti SESSLER, s.r.o., IČO: 35 834 374, Pri Kalvárii 17, 
917 01 Trnava   ako  stavebníka stavby, za kúpnu cenu 1 euro za každý stavebný objekt a 
parcelu, do majetku, správy a údržby Mesta Trnava, po kolaudácii stavby, formou zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve, ktorá bude vypracovaná k vydaniu stavebného povolenia na 
predmetnú stavbu. 
 
Správny poplatok spojený s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
 
4. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)pripraviť podklady na vypracovanie zmlúv                                 
Termín: do 31.10.2019   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve na kúpu stavieb a pozemku a o zriadení vecného 
bremena v zmysle bodu 2. a 3. tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 31.12.2019 
 
c) pripraviť zmluvu o kúpe stavieb a pozemku a 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 
 
 
 

212 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre stavbu „Prepojovací  cyklochodník 

Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. etapa“ 
(Róbert Gašparík - mäsovýroba, s.r.o.,  United Industries, a.s.,  

Rudolf Hesko a manželka Viera Hesková, REKLAS, s.r.o.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných verejnoprospešnou stavbou 
„Prepojovací cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. etapa“, ktorej stavebníkom je 
Mesto Trnava, v rozsahu projektovej dokumentácie stavby pre stavebné konanie stavby 
vypracovanej spoločnosťou CS, s.r.o., Trnava, pre účely stavebného konania nasledovne : 
 
a) prenájom pozemku v k. ú. Trnava, parcela reg. C č. 3468/72 zast. plocha o výmere 38 m2, 
oddeleného geometrickým plánom č. 126/2018 zo dňa 13.12.2018 z parc. č. 3468/47, vo 
vlastníctve United Industries a.s., Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 686 031, 
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zastavaného časťou stavby cyklochodníka, za cenu 3,359 eura/m²/rok zastavaného pozemku, 
Mestom Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, na dobu minimálne 15 rokov, 
ktorá zahŕňa dobu realizácie stavby a 15 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
na stavbu,  
 
b) prenájom pozemku v k. ú. Trnava parcela reg. C č. 3468/74 zast. plocha o výmere 50 m2, 
oddeleného  geometrickým plánom č 126/2018 zo dňa 13.12.2018 z parciel č. 3468/32, 
3468/40 a 3468/41, vo vlastníctve Rudolfa Hxxxxxx, nar. xxxxxxx a manželky Viery Hxxxxxx, 
nar. xxxxxxxxx, obaja bytom xxxxxxxxx, 917 01 Trnava, zastavaného časťou stavby 
cyklochodníka, za cenu 3,359 eura/m2/rok zastavaného pozemku, Mestom Trnava, Hlavná 1, 
917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, na dobu minimálne 15 rokov, ktorá zahŕňa dobu realizácie 
stavby a  15 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, 
 
c) zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k. ú. 
Trnava, parcela reg. C č. 3467/17 zast. plocha o výmere 44 m2, oddeleného geometrickým 
plánom č. 126 – 2/2018 zo dňa 10.06.2019 z parc. č. 3467/16, zapísaného na LV č. 11894 vo 
vlastníctve spoločnosti Róbert Gašparík – mäsovýroba s.r.o., Zelenečská 83, 917 02 Trnava, 
IČO: 36 282 782, 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  cyklochodníka a s tým spojených 
užívateľských práv s tým, že Mesto Trnava zabezpečí premiestnenie príslušnej časti oplotenia 
vo vlastníctve tejto spoločnosti, ktoré sa nachádza v trase stavby, na právnu hranicu 
pozemkov, parc. č. 3465/1 a 3463/7, v rámci realizácie tejto stavby, na vlastné náklady, formou 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného 
bremena, ktorá bude uzatvorená medzi Mestom Trnava a spoločnosťou Róbert Gašparík – 
mäsovýroba s.r.o., Zelenečská 83, Trnava k vydaniu stavebného povolenia na túto stavbu.  
 
Výmera záberov pozemkov v bode a), b) a  c) môže byť upresnená podľa porealizačného 
geometrického plánu predloženého Mestom Trnava ako stavebníkom ku kolaudácii stavby. 
 
d)  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 celkovou hodnotou 52 603,59 eura, za pozemky v k. ú. Trnava na Okružnej ulici v Trnave 
- parcela č. 5326/7 s výmerou 604 m2 s  hodnotou 52 529,88 eura a časť parcely č. 5327/6 
s výmerou 137 m2, oddelená geometrickým plánom č. 40/2017 zo dňa 23.11.2017,                      
s hodnotou  11 914,89 eura, zapísané na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, IČO: 
00 313 114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, s celkovou hodnotou 64 444,77 eura s tým, že  
rozdiel hodnôt zamieňaných pozemkov vo výške 11 841,18 eura spoločnosť REKLAS, s.r.o. 
doplatí. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)pripraviť podklady na vypracovanie zmlúv 
Termín: do 31.10.2019  
 
b) pripraviť nájomnú zmluvu s Rudolfom Heskom a manželkou Vierou Heskovou a predložiť 
primátorovi mesta na podpis       
Termín: do 31.12.2019  
 
c) pripraviť nájomnú zmluvu s United Industries a.s. a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2019  
 
d) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Róbert 
Gašparík – mäsovýroba s.r.o. 
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Termín: do 31.12.2019  
 
e) pripraviť zámennú zmluvu so spoločnosťou REKLAS s.r.o. a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín: do 31.12.2019 
 
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 
 
 

213 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry 

vybudovanej v rámci ďalšej etapy stavby  
„Obytný súbor Zátvor II. - Ulica Piešťanská, Trnava“ 

(Arboria Land Development, s. r.o.)  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
a) bezodplatný prevod skolaudovaných stavebných  objektov  vybudovaných v rámci 
ďalšej etapy stavby „Obytný súbor Zátvor II. - Ulica Piešťanská, Trnava“: 
 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu C 11 
 
SO 001.C11 Sadové úpravy - park 

SO 002.C11 Sadové úpravy - komunikácie  

SO 005.C11 Verejné osvetlenie - komunikácie 

SO 006.C11 Verejné osvetlenie - chodníky v parku 

SO 007.C11 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.C11 Chodníky - verejný park 

SO 009.C11 Cyklochodník 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu  C 12 
 
SO 001.C12 Sadové úpravy- park 

SO 002.C12 Sadové úpravy- komunikácie  

SO 005.C12 Verejné osvetlenie- komunikácie 

SO 006.C12 Verejné osvetlenie- chodníky v parku 

SO 007.C12 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.C12 Chodníky- verejný park 

SO 009.C12 Cyklochodník 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu C 21 
 
SO 001.C21 Sadové úpravy - park 

SO 002.C21 Sadové úpravy - komunikácie  

SO 005.C21 Verejné osvetlenie - komunikácie 

SO 006.C21 Verejné osvetlenie - chodníky v parku 

SO 007.C21 Verejné komunikácie a chodníky 
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SO 008.C21 Chodníky - verejný park 

 
 
 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu C 22 
 
SO 001.C22 Sadové úpravy- park 

SO 002.C22 Sadové úpravy- komunikácie  

SO 005.C22 Verejné osvetlenie- komunikácie 

SO 006.C22 Verejné osvetlenie- chodníky v parku 

SO 007.C22 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.C22 Chodníky- verejný park 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu C 31 
 
SO 001.C31 Sadové úpravy - park 

SO 002.C31 Sadové úpravy - komunikácie  

SO 005.C31 Verejné osvetlenie - komunikácie 

SO 006.C31 Verejné osvetlenie - chodníky v parku 

SO 007.C31 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.C31 Chodníky - verejný park 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu C32 
 
SO 001.C32 Sadové úpravy - park 

SO 002.C32 Sadové úpravy - komunikácie  

SO 005.C32 Verejné osvetlenie - komunikácie 

SO 006.C32 Verejné osvetlenie - chodníky v parku 

SO 007.C32 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.C32 Chodníky - verejný park 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu C 33 
 
SO 001.C33 Sadové úpravy- park 

SO 002.C33 Sadové úpravy- komunikácie  

SO 005.C33 Verejné osvetlenie- komunikácie 

SO 006.C33 Verejné osvetlenie- chodníky v parku 

SO 007.C33 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.C33 Chodníky- verejný park 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu D1 
 
SO D1.02 Drobná architektúra pre D1 

SO 001.D1 Sadové úpravy- park 

SO 002.D1 Sadové úpravy- komunikácie  

SO 006.D1 Verejné osvetlenie- chodníky v parku 

SO 007.D1 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.D1 Chodníky- verejný park 

SO 009.D1 Cyklochodník 
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- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu D2 
 
SO D2.02 Drobná architektúra pre D2 

SO 001.D2 Sadové úpravy- park 

SO 002.D2 Sadové úpravy- komunikácie  

SO 006.D2 Verejné osvetlenie- chodníky v parku 

SO 007.D2 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.D2 Chodníky- verejný park 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu D3 
 
SO D3.02 Drobná architektúra pre D3 

SO 001.D3 Sadové úpravy- park 

SO 002.D3 Sadové úpravy- komunikácie  

SO 006.D3 Verejné osvetlenie- chodníky v parku 

SO 007.D3 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.D3 Chodníky- verejný park 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu D4 
 
SO D4.02 Drobná architektúra pre D4 

SO 001.D4 Sadové úpravy- park 

SO 002.D4 Sadové úpravy- komunikácie  

SO 005.D4 Verejné osvetlenie- komunikácie 

SO 006.D4 Verejné osvetlenie- chodníky v parku 

SO 007.D4 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.D4 Chodníky- verejný park 

SO 009.D4 Cyklochodník 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu E11 
 
SO 001.E11 Sadové úpravy- park 

SO 002.E11 Sadové úpravy- komunikácie  

SO 005.E11 Verejné osvetlenie- komunikácie 

SO 006.E11 Verejné osvetlenie- chodníky v parku 

SO 007.E11 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.E11 Chodníky- verejný park 

SO 009.E11 Cyklochodník 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu E12 
 
SO 001.E12 Sadové úpravy- park 

SO 002.E12 Sadové úpravy- komunikácie  

SO 006.E12 Verejné osvetlenie- chodníky v parku 

SO 007.E12 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.E12 Chodníky- verejný park 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu E21 
 
SO 001.E21 Sadové úpravy - park 
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SO 002.E21 Sadové úpravy - komunikácie  

SO 005.E21 Verejné osvetlenie - komunikácie 

SO 006.E21 Verejné osvetlenie - chodníky v parku 

SO 007.E21 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.E21 Chodníky - verejný park 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu E22 
 
SO 001.E22 Sadové úpravy- park 

SO 002.E22 Sadové úpravy- komunikácie  

SO 006.E22 Verejné osvetlenie- chodníky v parku 

SO 007.E22 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.E22 Chodníky- verejný park 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu E31 
 
SO 001.E31 Sadové úpravy - park 

SO 002.E31 Sadové úpravy - komunikácie  

SO 005.E31 Verejné osvetlenie - komunikácie 

SO 006.E31 Verejné osvetlenie - chodníky v parku 

SO 007.E31 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.E31 Chodníky - verejný park 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu E32 
 
SO 001.E32 Sadové úpravy- park 

SO 002.E32 Sadové úpravy- komunikácie  

SO 006.E32 Verejné osvetlenie- chodníky v parku 

SO 007.E32 Verejné komunikácie a chodníky 

SO 008.E32 Chodníky- verejný park 

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované v rámci  Relax park II 
 
SO F1.02 Drobná architektúra pre Verejný park F1 
SO F1.04 Splašková kanalizácia ‐ prípojka 
SO F1.06 Vodovodná prípojka pre F1 
SO F1.08 Areálové osvetlenie pre F1 
SO F1.10 Spevnené plochy a chodníky pre F1 
SO F1.11 Sadové úpravy pre F1 
 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu A01 
 
SO 18.01 VO (verejné osvetlenie) pred objektom SO 01.1                 

SO 21.01 Komunikácie a spevnené plochy                                          

SO 22.01 Sadové a terénne úpravy        

 
- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované k bytovému domu A02 
 
SO 18.02 VO (verejné osvetlenie) pred objektom SO 02.1                 

SO 21.02 Komunikácie a spevnené plochy                                          

SO 22.02 Sadové a terénne úpravy        
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- stavebné objekty verejnej infraštruktúry budované v rámci Prepojovacej 
komunikácie 
 
SO 006.11 Spev.pl. a kom.- Prepoj.kom. a cyklistická cestička - Sibírska 

ul. 
SO 006.11.1 Ver. osv. k prepojovacej kom. a cyklistickej cestičke – Sibírska 

ul. 
 
podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, z vlastníctva  spoločnosti 
Arboria Land Development, s. r. o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava, IČO: 50265041, ako 
stavebníka  stavby „Obytný súbor Zátvor II. - Ulica Piešťanská, Trnava“, do  majetku, správy 
a údržby mesta Trnava, s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby 60 mesiacov odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, 
              
b) bezodplatný prevod častí pozemkov v k. ú. Trnava zastavaných stavebnými objektami 
uvedenými v bode a) tejto časti uznesenia podľa porealizačného geometrického plánu 
predloženého stavebníkom ku kolaudácii stavby:  
 
- parcely reg. C č. 5292/1, 5292/121, 5292/208, 5292/322, 5292/326, 5292/389, 9061/10     
 vo vlastníctve spoločnosti  Snappy Project, s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, IČO: 51 
805 758, zapísané na LV č. 7160, 
    
- parcely reg. C č. 5292/110, 5292/311, 5292/323 vo vlastníctve spoločnosti Arboria Land 
Development, s. r. o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava, IČO: 50265041,  zapísané na LV  č. 
10089,  
 
prípadne ďalších pozemkov zastavaných stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto 
bodu uznesenia, z vlastníctva ich súčasných vlastníkov do  majetku  mesta Trnava. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode  
Termín: do 31.10.2019  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode na pozemky  a stavby                    
a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2019   
 
c) pripraviť zmluvu o bezodplatnom prevode na pozemky a stavby a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od doručenia 
výzvy a predloženia dokladov od stavebníka 
 
d) zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do majetku, správy a údržby mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 60 dní po uzavretí zmluvy o bezodplatnom prevode  

 
 

214 
uznesenie 

 
K zriadeniu vecného bremena v prospech Mesta Trnava 

(CITY ARENA Trnava – Štadión A. Malatinského) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve spoločnosti City-Arena servis, s.r.o., Kapitulská 447/5, 917 01 Trnava, IČO: 
48 266 388, nachádzajúcich sa v k. ú. Trnava,  zapísaných na liste vlastníctva č. 7646 v k. ú. 
Trnava ako parc. reg. „C“ č. 6341/10 – ostatná plocha, s výmerou 94 m² a parc. reg. „C“              
č. 6341/11 – ostatná plocha, s výmerou 605 m²,  
spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez predmetné pozemky v celej šírke a dĺžke 
predmetných pozemkov v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností nachádzajúcich sa 
v k. ú. Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 11718 ako: 
- pozemok parc. reg. „C“ č. 6344/1, druh pozemku: ostatná plocha, s výmerou 9750 m², 
- pozemok parc. reg. „C“ č. 6344/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 
269 m², 
- pozemok parc. reg. „C“ č. 6344/6, druh pozemku: ostatná plocha, s výmerou 483 m², 
- pozemok parc. reg. „C“ č. 6344/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 
263 m², 
- hracia plocha Štadióna Antona Malatinského, označená ako stavba bez súpisného čísla, 
popis stavby: štadión – SPARTAK, druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, 
postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 6344/1, druh pozemku: ostatná plocha, s výmerou 
9750 m², 
- juhozápadná tribúna Štadióna Antona Malatinského, označená ako stavba bez súpisného 
čísla, popis stavby: JZ tribúna, druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, postavená     
na pozemku parc. reg. „C“ č. 6344/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 
269 m², 
- západná tribúna Štadióna Antona Malatinského, označená ako stavba bez súpisného čísla, 
popis stavby: štadión – SPARTAK, druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, 
postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 6344/6, druh pozemku: ostatná plocha, s výmerou 
483 m², 
- severozápadná tribúna Štadióna Antona Malatinského, označená ako stavba bez súpisného 
čísla, popis stavby: SZ tribúna, druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, postavená     
na pozemku parc. reg. „C“ č. 6344/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 
263 m², 
a na liste vlastníctva č. 12344 ako nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v stavbe so 
súpisným číslom 8833 s popisom „CITY ARENA TRNAVA – Štadión A. Malatinského“, 
postavenej na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 6341/5, č. 6341/19, č. 6344/17 a č. 6344/21 v k. ú. 
Trnava: 
- nebytový priestor č. 1 s popisom „Priestor č. 1“, suterén, vchod: nebytový priestor č. 1, podiel 
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 
360793/3480574, 
- nebytový priestor č. 2 s popisom „Priestor č. 2“, suterén, vchod: nebytový priestor č. 2, podiel 
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 
10003/3480574, 
- nebytový priestor č. 7 s popisom „Priestor č. 7“, 1. p., vchod: nebytový priestor č. 7, podiel 
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 
132852/3480574, 
- nebytový priestor č. 9 s popisom „Priestor č. 9“, 2. p., vchod: nebytový priestor č. 9, podiel 
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 
917390/3480574, 
- nebytový priestor č. 11 s popisom „Priestor č. 11“, 3. p., vchod: nebytový priestor č. 11, podiel 
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 
340145/3480574, 
- nebytový priestor č. 13 s popisom „Priestor č. 13“, 4. p., vchod: nebytový priestor č. 13, podiel 
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 
499586/3480574. 
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Vecné bremeno sa zriaďuje na účely zabezpečenia prístupu k vyššie uvedeným 
nehnuteľnostiam. 
 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis zmluvu o zriadení vecného bremena 
Termín: 31.12.2019 
 

215 
uznesenie 

 
K výpožičke časti pozemku na vybudovanie a užívanie oporných múrikov 

a prístupovej rampy k bytovému domu na Sladovníckej ul. č. 10,11,12  v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.reg. „E“ 
parc.č. 973/2 zastavaná plocha a nádvorie v  k.ú. Trnava, zapísaného na LV č. 4, za účelom 
výstavby rampy k  zadnému vchodu do bytového domu  súp.č. 2556 na ul. Sladovnícka 
č. 10,11,12  v Trnave a jej užívanie a na vybudovanie oporných múrikov pri existujúcich 
vjazdoch do garáží v bytovom dome súp.č. 2556, v zmysle podmienok daných príslušným 
stavebným úradom v rámci stavebného konania, vypožičiavateľovi Bytovému družstvu so 
sídlom v Trnave, Ludvika van Beethovena 26, 917 08 Trnava, IČO 00 175 480,  v prospech 
vlastníkov bytov a  nebytových priestorov v dome súp.č. 2556 v k.ú. Trnava na dobu neurčitú 
s 3 mesačnou výpovednou lehotou,  
 
a to v zmysle § 9a  ods. 9  písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako výpožička        
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, 
že na časti pozemku, ktorá je predmetom výpožičky, vybuduje vypožičiavateľ v rámci 
komplexnej obnovy bytového domu oporné múriky k existujúcim vjazdom do garáží v bytovom 
dome z dôvodu zamedzenia zosúvania okolitej pôdy a rampu k zadnému vchodu do bytového 
domu pre imobilných obyvateľov.  Výmera vypožičiavaného pozemku bude stanovená na 
základe porealizačného zamerania rampy a oporných múrikov po ich kolaudácii.  
 
2.  Ukladá  
a) zabezpečiť podklady súvisiace s výpožičkou  pozemku 
Termín: 31.10.2019 
 
b) pripraviť a predložiť zmluvu o budúcej zmluve o výpožičke pozemku primátorovi mesta 
na podpis 
Termín: 31.12.2019 
 
c) pripraviť a predložiť zmluvu o výpožičke pozemku primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 60 dní od predloženia porealizačného zamerania stavebných objektov 
a kolaudačného rozhodnutia 

 
216 

uznesenie 
 

K výpožičke časti pozemku na vybudovanie a užívanie troch nových schodísk 
k bytovému domu na Starohájskej ul. č. 7,8,9  v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1.  Schvaľuje 
uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava 
parc.č. 5671/242 zastavaná plocha a  nádvorie v k.ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000, 
vo  výmere 42,12 m2  za účelom výstavby troch nových schodísk  k vchodom do bytového 
domu súp.č. 6641 na Starohájskej ul.č. 7,8,9  v Trnave a ich užívanie, v zmysle podmienok 
daných príslušným stavebným úradom v rámci stavebného konania vypožičiavateľovi Jozef 
Stano – Správa domových bytov, IČO 40 908 747, v prospech vlastníkov bytov a nebytového 
priestoru v dome súp.č. 6641 na Starohájskej ul.č. 7,8,9  v Trnave  na dobu neurčitú,  
 
a to v zmysle § 9a  ods. 9  písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako výpožička z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že 
na časti pozemku, ktorá je predmetom výpožičky, vybuduje vypožičiavateľ namiesto troch už 
existujúcich, konštrukčne nevyhovujúcich schodísk, tri nové schodiská k hlavným vchodom do 
bytového domu.   
 
2.  Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s výpožičkou  pozemku 
Termín: 31.10. 2019 
 
b) pripraviť a predložiť zmluvu o  výpožičke primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31.12.2019 
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uznesenie 
 

K výpožičke pozemku na umiestnenie pamätníka k 100. výročiu vzniku ČSR     
na Námestí SNP v Trnave 

(Trnavský samosprávny kraj) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s umiestnením pamätníka k 100. výročiu vzniku Československej republiky na časti pozemku 
parcela registra  „C“  č. 8805/3 o celkovej výmere 739 m2, druh pozemku ostatná plocha, vo 
vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného v katastri nehnuteľností v katastrálnom území mesta 
Trnava na liste vlastníctva č. 5000, Trnavskému samosprávnemu kraju, Starohájska 10, 917 
01 Trnava, IČO: 37 836 901, podľa dokumentácie schválenej stavebným úradom. 
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s použitím mestského pozemku za dodržania podmienok: 
- žiadateľ spracuje riadnu projektovú dokumentáciu k osadeniu pamätníka 
- Mesto Trnava odporúča okolo pamätníka realizovať v minimálnom rozsahu spevnenú plochu    
z dôvodu lepšej údržby zelene. Kosením trávnika by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu. 
- Mesto Trnava požaduje k dokumentácii zabezpečiť stanovisko Krajského pamiatkového 
úradu v Trnave 
- Mesto Trnava upozorňuje na povinnosť požiadať o povolenie osadenia príslušný stavebný 
úrad, ktorým je Mesto Trnava  
 
2.  Schvaľuje 
výpožičku časti pozemku parcela registra  „C“  č. 8805/3 o výmere cca 2 m2 (priemer podstavca 
pamätníka je 60 cm + spevnená plocha okolo pamätníka) vo vlastníctve mesta Trnava, 
zapísaného v katastri nehnuteľností v katastrálnom území mesta Trnava na liste vlastníctva č. 
5000, Trnavskému samosprávnemu kraju, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901,  
na dobu neurčitú od 01.11.2019, 
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3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.10.2019 

218 
uznesenie 

 
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)  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
a) kúpu skolaudovaných stavebných  objektov, vybudovaných v rámci stavby „Obytný súbor – 
bytové domy s polyfunkciou Mikovíniho ulica,Trnava“  v k.ú. Trnava: 
    1/ komunikácia na pozemku parc.č. 8380/204 za kúpnu cenu  1,- euro,  
    2/ komunikácia na pozemku parc.č. 8380/205 za kúpnu cenu  1,- euro,  
    3/ komunikácia na pozemku parc.č. 8380/206 za kúpnu cenu  1,- euro,  
    4/ kontajnerovisko  na pozemku parc.č. 8380/151  za kúpnu cenu  1,- euro,  
    5/ kontajnerovisko  na pozemku parc.č. 8380/153  za kúpnu cenu  1,- euro,  
t. j.  skolaudované stavebné objekty spoločne za kúpnu cenu 5,- eur, s podmienkou 
poskytnutia záručnej lehoty na skolaudované stavebné objekty v trvaní 60 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a s podmienkou odstránenia ťarchy 
zapísanej na LV č. 13358, viaznucej na všetkých pozemkoch pod uvedenými stavebnými 
objektami – záložného práva v prospech Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., 
IČ 64948242, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, ČR, a to najneskôr ku dňu podpisu kúpnej 
zmluvy. 
              
b) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 13358, parc. reg.“C“ parc.č. 8380/151 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 59 m2, parc.č. 8380/153 zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 27 m2, parc.č. 8380/204 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 206 m2, parc.č. 
8380/205 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 507 m2, parc.č. 8380/206 zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 229 m2, z vlastníctva MIKO, s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO 
45 342 245  za kúpnu cenu 1,- euro za každý pozemok, t.j. pozemky spoločne za kúpnu cenu  
5 eur, s podmienkou odstránenia ťarchy zapísanej na LV č. 13358, viaznucej na všetkých 
uvedených pozemkoch – záložného práva v prospech Uni Credit Bank Czech Republic and 
Slovakia a.s., IČ 64948242, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, ČR,  , a to najneskôr ku dňu 
podpisu kúpnej zmluvy. 
 
Návrh na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností podáva kupujúci, ktorý hradí aj 
všetky poplatky, s tým spojené.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s kúpnou zmluvou   
Termín: do 30 dní po splnení všetkých podmienok daných predávajúcemu, uvedených               
v schvaľovacej časti uznesenia  
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu na prevod pozemkov a stavieb a predložiť primátorovi mesta na 
podpis  
Termín: do 60 dní od prevzatia podkladov pre spracovanie kúpnej zmluvy 
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c) zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do vlastníctva, správy a údržby mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 60 dní po uzavretí kúpnej zmluvy  
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uznesenie 
 

K ukončeniu nájomného vzťahu na pozemky pod reklamnými zariadeniami 
 (ZION MEDIA) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
Ukončenie nájomného vzťahu so spoločnosťou ZION MEDIA corporation, Copthall 8, Roseau 
Valley, Dominikánska republika, výpoveďou nájomnej zmluvy cčz 72/2014 uzavretej v zmysle 
uznesenia mestského zastupiteľstva č. 679/2013 z 10.12.2013, v znení dodatku cčz 210/2015, 
s trojmesačnou výpovednou lehotou s povinnosťou ZION MEDIA odstrániť z predmetu nájmu 
- pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava  11 bývalých telefónnych kabín vrátane reklamných 
zariadení CL. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpoveď nájomnej zmluvy cčz 72/2014 spol. ZION MEDIA. 
Termín: do 31.10.2019 
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uznesenie 

 
K správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 13. 8. 2019 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
neodporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli prerokované na zasadnutí 
majetkovej komisie dňa 13. 8. 2019 v zmysle dôvodovej správy.  
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uznesenie 

 
K prenájmu  nebytových priestorov  
v objekte  na ulici Hlavná 5 v Trnave 

Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 3, na parcele parc. č. 698, na  
Ulici Hlavná 5 v Trnave, na 1. a 2. poschodí budovy o výmere 649,94 m², 
nájomcovi – Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., Priemyselný Park Kechnec, Perínska cesta 275, 
044 58 Kechnec, IČO: 36 751 758 
za účelom zriadenia administratívy - umiestnenie finančnej centrály spoločnosti 
za ponukovú cenu, ktorá je vyššia ako nájomné v zmysle VZN č. 514 (viď dôvodová správa): 
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1. poschodie (II. nadzemné podlažie)  

200 schodisko (podiel 81,5%) 8,83 m2 1 027,81 eura 

201 chodba (podiel 81,5%) 3,69 m2 429,52 eura 

207 vstupný priestor 13,20 m2 1 536,48 eura 

208 kancelária 28,70 m2 3 340,68 eura 

209 kancelária 40,17 m2 4 675,79 eura 

210 sklad 9,94 m2 1 157,02 eura 

210/1 kuchynka 8,89 m2 1 034,80 eura 

211 chodba 2,57 m2 299,15 eura 

212 soc. zariadenie 2,77 m2 322,43 eura 

213 soc. zariadenie 4,61 m2 536,60 eura 

214 kancelária 13,60 m2 1 583,04 eura 

215 chodba 17,22 m2 2 004,41 eura 

216 kancelária 26,82 m2 3 121,85 eura 

217 kancelária 26,00 m2 3 026,40 eura 

218 hala 21,25 m2 2 473,50 eura 

219 kancelária 39,49 m2 4 596,64 eura 

2. poschodie (III. nadzemné podlažie) 

300 schodisko 33,10 m2 3 852,84 eura 

301 rozptyľovací priestor 27,73 m2 3 227,77 eura 

301/1 chodba 28,16 m2 3 277,82 eura 

302 kancelária 10,90 m2 1 268,76 eura 

303 kancelária 9,59 m2 1 116,28 eura 

304 kancelária 11,15 m2 1 297,86 eura 

305 kuchynka 3,20 m2 372,48 eura 

306 soc. zariadenie 9,10 m2 1 059,24 eura 

307 kancelária 11,74 m2 1 366,54 eura 

308 kancelária 17,32 m2 2 016,05 eura 

309 chodba 10,59 m2 1 232,68 eura 

310 kancelária 17,01 m2 1 979,96 eura 

311 kancelária 22,27 m2 2 592,23 eura 

312 kancelária 23,79 m2 2 769,16 eura 

313 chodba 10,31 m2 1 200,08 eura 

314 kancelária 16,80 m2 1 955,52 eura 

315 kancelária 20,41 m2 2 375,72 eura 

316 kancelária 22,91 m2 2 666,72 eura 

317 kancelária 16,98 m2 1 976,47 eura 

318 kancelária 16,41 m2 1 910,12 eura 

319 kuchynka 3,78 m2 439,99 eura 

320 soc. zariadenie 3,95 m2 459,78 eura 

321 kancelária 21,97 m2 2 557,31 eura 

322 serverovňa 13,02 m2 1 515,53 eura 

Spolu:  649,94 m2 75 653,02 eura/rok 
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na dobu určitú 24 mesiacov od 01.10.2019 s možnosťou opcie na 24 mesiacov s výpovednou 
lehotou 3 mesiace 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 zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.  
Termín: do 30.09.2019 
 
 

222 
uznesenie 

 
K prenájmu nebytových priestorov  

v objekte  na ulici Trojičné námestie 11 v Trnave  
Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 147, na parcele parc. č. 696, 
na  Ulici Trojičné námestie 11 v Trnave, na časti prízemia a 1. poschodí budovy o výmere 
316,18 m², 
nájomcovi – Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., Priemyselný Park Kechnec, Perínska cesta 275, 
044 58 Kechnec, IČO: 36 751 758 
za účelom zriadenia administratívy - umiestnenie finančnej centrály spoločnosti  
za ponukovú cenu, ktorá je vyššia ako nájomné v zmysle VZN č. 514 (viď dôvodová správa): 
 

1.05/2 spol. chodba-1/2 4,98 m2 567,72 eura 
1.07 chodba 10,35 m2 1 179,90 eura 
1.08 chodba 10,14 m2 1 155,96 eura 
1.09 chodba 12,07 m2 1 375,98 eura 
2.01 schody 6,89 m2 785,46 eura 
2.02 chodba 20,59 m2 2 347,26 eura 
2.02/1 sklad 10,34 m2 1 178,76 eura 
2.02/2 chodba 3,00 m2 342,00 eura 
2.03 kancelária 10,45 m2 1 191,30 eura 
2.04 kancelária 18,69 m2 2 130,66 eura 
2.05 chodba 5,35 m2 609,90 eura 
2.06 1. poschodie  - serverovňa 2,07 m2 235,98 eura 
2.07 kancelária 118,51 m2 13 510,14 eura 
2.08 sklad 46,66 m2 5 319,24 eura 
2.09 chodba 14,44 m2 1 646,16 eura 
2.10 WC ženy 8,18 m2 932,52 eura 
2.11 WC muži 8,25 m2 940,50 eura 
2.12 chodba 3,26 m2 371,64 eura 
2.13 výťah 1,96 m2 0,00 eura 
 Spolu:  316,18 m2 35 821,08 eura/rok 

                                                                                                                   
na dobu určitú 24 mesiacov od 01.10.2019 s možnosťou opcie na 24 mesiacov s výpovednou 
lehotou 3 mesiace 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.  
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uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.  
Termín: do 30.09.2019 
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uznesenie 

 
K zmene výmery nebytových priestorov 

v objekte na Ulici Okružná 21 

Mária Jedličková – Zákazkové krajčírstvo 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1.  Schvaľuje 
nájomcovi Mária Jedličková – Zákazkové krajčírstvo, Pažiť 500/24, 919 21 Zeleneč, IČO: 
43 745 547,  
zmenu výmery prenajatých nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 5816, na pozemku 
parc. č. 5326/15, na ulici Okružná 21 v Trnave, na 1. poschodí spočívajúcu vo zvýšení výmery 
z pôvodných 28,85 m2 na výmeru 57,70 m2   
za účelom prevádzkovania zákazkového šitia  
za nájomné podľa VZN č. 241: 
 
miestnosť č. 11                   41,68 m2 x  23,72 eura/m2/rok      988,65 eura 
spoločné priestory               16,02 m2 x  10,39 eura/m2/rok        166,45 eura 
Spolu                                                             57,70 m²                                 1 155,10 eura/rok 
Spolu suma k úhrade................................................................................   1 155,10 eura/rok 
                                                                                                         
na dobu neurčitú po predložení notárskej zápisnice  s účinnosťou od 01.11.2019  
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 nadobudnutia účinnosti dodatku k nájomnej zmluve bude pôvodný nájomca - 
Kamila Mauerová – Zákazkové krajčírstvo platiť nájomné za prenájom nebytových priestorov 
a preddavky za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 
 
2. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.  
uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia. 
Termín: do 31.10.2019 
 

224 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemku Mesta Trnava a zriadenie vecného bremena 

na umiestnenia schodiska a výťahovej šachty  
(OZ PINIA, IČO 51793 121) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava  parc. reg. „C“ parc.č. 
5671/118, zapísaného na LV č. 5000, s výmerou 43 m2, na  vybudovanie schodiska 
a výťahovej šachty v rámci zmeny dokončenej stavby súp.č. 7103 – prevádzková budova - 
služby s nadstavbou: „Sociálno - rehabilitačné zariadenie pre zrakovo postihnutých v Trnave“, 
v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, v prospech „OZ PINIA“, 
IČO 51 793 121, so sídlom Starohájska ulica 7103/11, 917 01 Trnava, Slovenská republika. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku parc. reg. 
„C“ parc.č. 5671/118  vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava, ktorý je zapísaný na LV č. 
5000, a to vo výmere 43 m2, na umiestnenie a užívanie schodiska a výťahovej šachty, v zmysle 
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, v rozsahu podľa porealizačného 
geometrického plánu, spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava strpieť na časti svojho 
pozemku umiestnenie a užívanie schodiska a výťahovej šachty v rámci zmeny dokončenej 
stavby súp.č. 7103 – prevádzková budova - služby s nadstavbou: „Sociálno - rehabilitačné 
zariadenie pre zrakovo postihnutých v Trnave“  
v prospech „OZ PINIA“, IČO 51 793 121, so sídlom Starohájska ulica 7103/11, 917 01 Trnava, 
Slovenská republika, a to za jednorazovú odplatu 500,07 eura. 
 
Porealizačný geometrický plán zabezpečí a hradí oprávnený z vecného bremena, ktorý znáša 
aj poplatky, spojené s  konaním o  vklade vecného bremena do katastra nehnuteľností. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                 

Termín: do  31.10.2019   

 

b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 

uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              

Termín: do  31.12.2019 

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 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
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uznesenie 

 
K spolufinancovaniu projektu 

„Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy   
z Operačného programu Kvalita životného prostredia pre projekt s názvom 
„Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava“, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39; 

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

46 500,- eur, a to v zmysle predmetnej výzvy; 
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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. 
Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy stanovené na 5 %                       
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. v maximálnej výške 2 325,- eur; 

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

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre predmetný 
projekt. 
Termín: do 30.09.2019 
 

226 
uznesenie 

 
K spolufinancovanie projektu 

„Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky s kódom č. 18409/2019-4210-36886 za účelom realizácie 
projektu „Vybudovanie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre 
elektromobily“,  

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie, 
c) spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových výdavkov projektu, t. j. vo 

výške min. 350,- eur, 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov pre projekt 

z rozpočtu mesta. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie. 
Termín: do 01.10.2019 
 
 

227 
uznesenie 

 
K návrhu na voľbu nového člena - neposlanca Komisie bytovej 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 – 2022 
- zmena člena komisie 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a/ odvolanie Mgr. Zuzany Zaťkovej z funkcie člena – neposlanca Komisie bytovej Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2018 – 2022, do ktorej bola zvolená 
uznesením MZ č. 41 zo dňa 12.2.2019  
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b/ výsledok voľby Mgr. Simony Novákovej, bytom Veľké Úľany, Robotnícka 1015/1 ako 
nového člena – neposlanca do Komisie bytovej Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre 
volebné obdobie 2018 – 2022 s účinnosťou od 17.9.2019 
 
2. Ukladá 

      Mestskému úradu v Trnave 
a/ vypracovať a predložiť primátorovi mesta na podpis menovací dekrét nového člena – 
neposlanca Komisie bytovej MZ 

      Termín: do 25.9.2019 
 
      b/ výsledok voľby oznámiť navrhovanému členovi a organizačne doriešiť všetky náležitosti 
      Termín: do 25.9.2019 

 
 

228 
uznesenie 

 
K zmene zástupcu Mesta Trnava v správnej rade neziskovej organizácie Centrum 

včasnej intervencie Trnava, n. o.  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
nomináciu zástupcu Mesta Trnava do správnej rady neziskovej organizácie Centrum včasnej 
intervencie Trnava, n. o. a to:  
Silvii Kvassayovej, nar. xxxxxxxxxx, bytom Trnava, Ulica xxxxxxxxxxxx 
  

 
 

229 
uznesenie 

 
K programu odpadového hospodárstva mesta Trnava na roky 2016 - 2020 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Program odpadového hospodárstva mesta Trnava na roky 2016 – 2020 v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Zverejniť Program odpadového hospodárstva mesta Trnava na roky 2016 – 2020 na 
internetovej stránke mesta. 
Termín: do 10 dní po schválení Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava 
 
 

230 
uznesenie 

 
K Informatívnej správe o výsledkoch kontrol  

ukončených a rozpracovaných od 12.6.2019 do 3.9.2019 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 12.6.2019 
do 3.9.2019 

 
 

231 
uznesenie 

 
K Informatívnej správe 

o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
predloženú informatívnu správu o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 
2018. 

 

 
232 

uznesenie 
 

K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  
k termínu konania MZ 17.9.2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  

v intervale od 6.6.2019 do 28.8.2019 
 

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

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 257/2015 v znení, 378/2016, 403/2016, 360/2018 a 1047/2018 

Názov uznesenia: K predaju podielov z pozemku... na Ul. Hlbokej 12,13,14 
Navrhovaná 

zmena: 
Zmena textu - v schvaľovacej časti nahradiť text v bodoch: 
3. celý text nahradiť textom "podielu 6833/449524  do vlastníctva 
vlastníkovi bytu č. 4 Tomášovi Kxxxxxx, nar.xxxxxxx, bytom xxxxxxxx, 
Trnava, za cenu 1,15 eura" 
14. celý text nahradiť textom "podielu 6754/449524  do podielového 
spoluvlastníctva vlastníčkam bytu č. 15 Mgr. Lucii Jxxxxxxxxx, rod. 
Jxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx podiel ½ a Mgr. Monike Jxxxxxxx, rod. 
Jxxxxxxx nar. xxxxxxx podiel ½, obidve bytom xxxxxxxx, Trnava, za 
cenu 1,14 eura" 
23. celý text nahradiť textom "podielu 6903/449524  do vlastníctva 
vlastníkovi bytu č. 25 Danielovi Jxxxxxxxx, rod. Jxxxxxxx, nar. xxxxxx, 
bytom xxxxxxxx, Trnava, za cenu 1,16 eura" 
33. celý text nahradiť textom "podielu 2926/449524  do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov vlastníkovi bytu č. 35 Ing. Milanovi 
Bxxxxxxxx, nar. xxxxxx s manželkou Natáliou, rod. Mxxxxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxx, obaja bytom xxxxxxxxxx, Leopoldov, za cenu 0,49 eura" 
49. celý text nahradiť textom "do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov vlastníkom bytu č. 54 MUDr. Michalovi Vxxxxxxx, rod. 
Vxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxx a manželke                  
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Mgr. Anete, rod. Rxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx, Divín, za 
cenu 1,15 eura" 
68. celý text nahradiť textom "podielu 2833/449524“ do vlastníctva 
vlastníčke bytu č. 74 MgA. Alžbete Bxxxxxxxx, rod. Txxxxxxxx, nar. 
xxxxxxxxx, bytom Bratislava, xxxxxxx, za cenu 0,48 eura" 
 
73. celý text nahradiť textom "podielu 6930/449524  do vlastníctva 
vlastníkovi bytu č. 79 Filipovi Jxxxxxxx, rod. Jxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, 
bytom xxxxxxxx, 919 42 , Slovenská Nová Ves, za cenu 1,16 eura" 
 
V bode 77 . sa za text “ rod. Vxxxxxxxx,” dopĺňa text “nar. xxxxxxxx”  
 
Doplniť nový bod: 
80. podielu 2882/449524  do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov vlastníkom bytu č. 50 Milanovi Nxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx s 
manželkou Marcelou, rod. Mxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, obaja bytom 
xxxxxxxx, Trnava, za cenu 0,48 eura" 
 
Doplniť nový bod: 
81. podielu 2870/449524  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 Marte 
Kxxxxxxx, rod. Kxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxx, bytom xxxxxxx, 
Trnava, za cenu 0,48 eura"  

 
a2) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 732/2009 zo dňa 15. decembra 2009      

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve mesta a majetkovo – 
právne usporiadanie verejných objektov dopravnej a technickej 
infraštruktúry pre stavbu „Obytný súbor Zátvor II., Ulica Veterná, časť 
Objekty technickej infraštruktúry – I. fáza“  

Navrhovaná zmena: 1. Zrušiť navrhované zmeny textu uznesenia MZ č. 732/2009, ktoré 
boli schválené Uznesením MZ. č 171/2019 v časti a19) 
2.  Dopĺňa sa  nová časť uznesenia: 
„4. Berie na vedomie  
zmenu stavebníka ako vlastníka budúceho predmetu prevodu, 
ktorým je spoločnosť Arboria Land Development, s.r.o., Legionárska 
10, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto“ 
Do ukladacej časti doplniť nový bod: 

f) uzatvoriť dodatok k  zmluve  o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia MZ č. 732/2009 zo dňa 15.12.2009, uzatvorenej 

dňa 22.07.2010, c.č.z. 18/2010, predmetom ktorej je  

majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry, vrátane 

pozemkov, vybudovanej v rámci stavby „Obytný súbor Zátvor II, Ulica 

Veterná, časť Objekty technickej infraštruktúry – I. fáza“, po 

kolaudácii stavieb, do majetku správy a údržby Mesta Trnava, 

s právnym nástupcom pôvodných zmluvných strán - spoločnosťou 

Arboria Land Development, s.r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava 

– mestská časť Staré Mesto 

Termín: do 31.01.2020 
 
 
a3) 
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Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

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: Nahradiť text v schvaľovacej časti uznesenia: „spočívajúceho 
v povinnosti každodobého vlastníka pozemkov“ novým textom 
„spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava“. 

 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 1005/2018 v znení MZ č. 60/2019 a MZ č. 171/2019 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 
6294/1 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2556 
na Ulicu Sladovnícka 10, 11, 12 

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti uznesenia: 
„3. podielu 73/1482 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu 
č. 3 Ing. Igorovi Cxxxxxx nar. xxxxxxx bytom Ul. xxxxxxxx, Trnava, 
v podiele ½, Ing. Róbertovi Cxxxxxxx nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxx, 
Trnava, v podiele ½, spolu za cenu 1,81 eura“ novým textom „3. 
podielu 73/1482 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 3 Veronike 
Kxxxxxxxxxx rod. Chxxxxxxxx nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, 
Trnava, za cenu 1,81 eura“ 

 
a5) 

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 nahrádza pôvodný text 
„spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich 
pozemkoch umiestnenie VN a NN elektrorozvodov a s tým súvisiacich 
užívateľských práv“  
novým textom  
„spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich 
pozemkoch: a) zriadenie a uloženie elektroenergetického zariadenia 
(elektrického vedenia vysokého napätia) v rozsahu podľa 
geometrického plánu, b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, 
úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 
elektroenergetického zariadenia a jeho odstránenie“. 

 
2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 173/2019           do 31.12.2019 
b2) č. 141/2019                   do 31.12.2019 
b3) č. 33/2019        do 30.11.2019   
b4) č. 147/2019  do 31.10.2019 
b5) č. 474/2013                                      do 31.12.2019  
b6) č. 849/2014  do 31.12.2019 
b7) č. 861/2014                                      do 31.12.2019 
b8) č. 44/2015                                        do 31.12.2019 
b9) č. 154/2015                                      do 31.12.2019 
b10) č. 153/2015              do 31.12.2019 
b11) č. 257/2015 do 31.10.2019 
b12) č. 244/2016 do 31.12.2019 
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b13) č. 664/2017 do 31.12.2019 
b14) č. 772/2017 do 31.12.2019 
b15) č. 830/2018 do 31.12.2019 
b16) č. 831/2018 do 31.12.2019 
b17) č. 922/2018 do 31.12.2019 
b18) č. 142/2019 do 30.09.2019 
b19) č. 715/2017 do 31.03.2020 
b20) č. 1026/2019        do 31.10.2019 
b21) č. 1030/2018        do 30.09.2019 
b22) č. 1031/2018        do 30.09.2019 
b23) č. 510/2016        do 31.12.2019 
b24) č. 629/2017        do 31.12.2019 
b25) č. 661/2017        do 31.12.2019 
b26) č. 662/2017        do 31.12.2019 
b27) č. 941/2018        do 31.12.2019 
b28) č. 500/2016        do 31.12.2019 
b29) č. 835/2018        do 31.12.2019 
b30) č. 1010/2018        do 31.12.2019 
b31) č. 544/2017        do 31.12.2019 
b32) č. 713/2016        do 31.12.2019 
b33) č. 390/2016        do 31.12.2019 
b34) č. 391/2016        do 31.12.2019 
b35) č. 421/2016                   do 30.06.2020 
b36) č. 93/2019        do 31.12.2019 
b37) č. 392/2016        do 30.06.2020 
b38) č. 1011/2018        do 31.12.2019 
 
3. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 6.6.2019 do 28.8.2019 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
                JUDr. Peter  B r o č k a, LL.M. 
                                                                                                          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Katarína Koncošová, PhD. 
                                                       prednostka MsÚ 
 
 
V Trnave 18.09.2019 


