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(821 - 854) 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 25. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
volebného obdobia 2014 – 2018, 

konaného 13. februára 2018 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 
 

- 
uznesenie 

 
K Všeobecne  záväznému nariadeniu, 

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 a VZN č. 493 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: 
 
1. Neschválilo  
uznesenie k  VZN, 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 a VZN č. 493 o  Územnom  pláne  mesta  
Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta 
Trnava 
 
 

821 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 494  

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  
Mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 494 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trnava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: 16.02.2018 
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822 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č.  495  

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

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

pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
v materskej škole a školskom klube detí na rok 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) VZN č. 495 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území  mesta Trnava, na 
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá 
voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na 
rok 2018, 
 
b) presun finančných prostriedkov vo výške 101 056,- eur na vyrovnanie rozpočtu na položke 
neštátne školy a školské zariadenia v rámci programu 9 – školstvo a vzdelávací systém 
z položky ostatné výdavky škôl a školských zariadení. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN, vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: 16.02.2018 
 
 

823 
uznesenie 

 
K rozšíreniu predmetu nájmu v TTIP – Trnava Industrial Park  

pre spoločnosť SECOND LIFE CARE k. s. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich v Pavilóne výrobných 
buniek  (objekt SO 02, 3.NP) v  TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici 5/C 
v Trnave s celkovou výmerou 17,44 m² nájomcovi –  SECOND LIFE CARE k.s. , Hlavná 
116/114, 919 21 Zeleneč, IČO 45 623 651, na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa 
predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 1.4.2018 za cenu:  
b)  
11,9 m²   x    52,30 eur/m²/rok =   622,37 eur/rok za priestory určené na administratívne účely,  
  5,07 m² x    17,44 eur/m²/rok =     88,42 eur/rok za pomernú časť spoločných priestorov, 
  0,47m² x  45,33 eur/m²/rok=  21,31 eur/rok za pomernú časť priestorov určených na   
skladovo-logistické účely, 
teda spolu za cenu vo výške 732,10 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 456 o určovaní 
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava 
v platnom znení s výpovednými lehotami: 

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

V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých 
poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť SECOND LIFE CARE k. s. si 
už v TTIP prenajíma nebytové priestory, ktoré jej nepostačujú z dôvodu rozšírenia jej aktivít. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis. 
Termín: do 31.03.2018 
 
 

824 
uznesenie 

 
K rozšíreniu predmetu nájmu v TTIP – Trnava Industrial Park 

pre spoločnosť WOFIS, s.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) priamy prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte PO 03  v areáli TTIP 
– Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici č.5/C v Trnave  s celkovou výmerou 52,77 
m² nájomcovi  WOFIS, s.r.o., Bernolákova 2, 917 01 Trnava, IČO: 31 410 855 na dobu 
neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 1.4.2018 za 
cenu:  
 
52,77 m² x 42,86 eur/m²/rok = 2 261,72 eur/rok za garáž, sklad, dielňu 
 
určenú v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava v platnom znení s výpovednými lehotami: 

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

 
V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých 
poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť WOFIS, s.r.o.  si už v TTIP 
prenajíma nebytové priestory, ktoré jej nepostačujú z dôvodu rozšírenia jej aktivít. V danom 
čase neprejavil záujem o vybraný priestor iný subjekt. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis. 
Termín: do 31.03.2018 
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825 
uznesenie 

 
K predĺženiu doby nájmu pozemku na Nitrianskej ulici v Trnave 

(REVOL TT Consulting s.r.o.)    
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. registra „E“ č. 1167/2, evidovaného na liste 
vlastníctva č. 5000 pre k. ú. Trnava, s výmerou 1 224 m2, označeného na základe 
Geometrického plánu č. 124/2006 ako parc. registra „C“ č. 6828/2, na Nitrianskej ulici 
v Trnave, nájomcovi spoločnosti REVOL TT Consulting s.r.o., Vlárska 28, Trnava, IČO: 
44 808 321, za nájomné vo výške 500,- eur/rok, počnúc rokom 2019 upravované o oficiálne 
oznámené percento inflácie, za účelom užívania stavby parkoviska, ktorej užívanie bolo 
povolené rozhodnutím Mesta Trnava č. OŽP/28430/2006-84395/2006/Ká zo dňa 20.12.2006, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 1. 2007, na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 6 
mesiacov, s podmienkou uznania dlhu nájomcom a uhradením dlhu Mestu Trnava ku dňu 
podpisu dodatku nájomcom,  
 
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 ide o usporiadanie vzťahov medzi Mestom Trnava ako vlastníkom pozemku 
a spoločnosťou REVOL TT Consulting s.r.o. ako vlastníkom stavby parkoviska postavenej na 
pozemku  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť návrh dodatku a predložiť primátorovi mesta k podpisu 
Termín: do 31.03.2018 

 
 

826 
uznesenie 

 
K predaju pozemkov na Ul. Dedinská v Modranke 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy predaj kúpnou zmluvou častí pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na 
LV č. 1300 v k. ú. Modranka parc. reg. C č. 152/1- zastavané plochy s výmerou 13681 m2, 
oddelených geometrickým plánom č. 2-11/2017 ako parc. č. 152/79 s výmerou 31 m2 a parc. 
č. 152/80 s výmerou 43 m2 za cenu 20,- eur/m2 t. j. spolu za cenu 1480 eur do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Roberta Wxxxx a manželky Márie rod. 
Kxxxxxxxxxx, obaja bytom xxxxxxx, Trnava, vlastníkov susediacich nehnuteľností 
zapísaných na LV č. 1803 a LV č. 941.  
 
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 pozemok pred nehnuteľnosťou 
vo vlastníctve Roberta Wxxxxxx s manželkou, ktorí zabezpečujú údržbu pozemku, na ktorom 
sa okrem zelene nachádzajú prípojky energií, vchod a vjazd do domu. 
 



5 

 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.03.2018 

 
 

827 
uznesenie 

 
K predaju pozemku na Ul. Seredská v Modranke 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 
1300 v k. ú. Modranka parc. reg. C č. 491/2- zastavané plochy s výmerou 15 m2 za cenu 10,- 
eur/m2 t. j. spolu za cenu 150,- eur do výlučného vlastníctva Gizele Mxxxxxxxx rodenej 
Fxxxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava - Modranka, vlastníčke susediacich nehnuteľností 
zapísaných na LV č. 201.  
 
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 pozemok pri záhrade 
vo vlastníctve Gizely Mxxxxxxxxx, ktorý pôvodne v dobrej viere užívali ešte jej rodičia ako 
súčasť záhrady a je neprístupný z verejnej komunikácie.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30.06.2018 
 
 

828 
uznesenie 

 
K predaju pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou  

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. 8708/2 s výmerou 20 m2, do výlučného vlastníctva vlastníkovi garáže 
Róbertovi Vxxxxxxxxxx, bytom Trnava xxxxxxxxxxx, za cenu spolu 400,- eur s tým, že 
kupujúci uhradí i 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 kupujúcich. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy      
Termín: 15.03.2018 
      
b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31.05.2018      

 
 
 

829 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemku na Ul. Ivana Krasku  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu podielu ½ na pozemku v k. ú. Modranka zapísaného na LV č. 227 parc. reg. C č. 833 – 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 76 m2  za cenu 20 eur/m2  t. j. spolu za 760,- eur  od 
Emílie Fxxxxxxxx rod. Fxxxxxxxxxx,  bytom xxxxxxxxxx, Trnava. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.05.2018 
 
 

830 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre stavbu 

 „Okružná križovatka Trstínska cesta v Trnave“ 
(HORNEX,  a.s. Bratislava a FORESPO CITY PARK Trnava a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v  k. ú. Trnava na Trstínskej ceste, parcely reg. C č. 2540/49, 
2540/95, 2540/96 a 2540/97, zapísaných na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, na 
realizáciu  stavby „Okružná križovatka Trstínska cesta v Trnave“, podľa projektovej 
dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosti Hornex, a.s., Agátová 4D, 
841 01 Bratislava, IČO: 35802570 a FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s., Karloveská 34, 
841 04 Bratislava, IČO: 50017616,  ako  stavebníkov stavby, za splnenia podmienok 
vznesených v územnom a stavebnom konaní predmetnej stavby. 
 
2. Schvaľuje 
a) bezodplatný prevod stavebných objektov verejnej infraštruktúry: 
- stavebný objekt „SO 02 Verejné osvetlenie“  
- stavebný objekt „SO 01 Okružná križovatka“ v rozsahu: 
- chodníky vo verejnej časti 
- nová zastávka MHD 
 vybudovaných  v rámci stavby „Okružná križovatka Trstínska cesta v Trnave“, od 
spoločností Hornex, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35802570 a FORESPO 
CITY PARK TRNAVA a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50017616, ako  
stavebníkov stavby, do majetku, správy a údržby Mesta Trnava, po ich kolaudácii, 
s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby v lehote 60 mesiacov od dňa 
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nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, 
 
b) zriadenie bezodplatného vecného bremena na časti pozemkov na Trstínskej ceste, v k. ú. 
Trnava: 
- parcela reg. C č. 3377/1 zapísaná vo vlastníctve spoločnosti  Hornex, a.s., Agátová 4D,  
841 01 Bratislava, IČO: 35802570 na LV č. 4740, 
- parcela reg. C č. 3352/1 zapísaná vo vlastníctve spoločnosti FORESPO CITY PARK 
TRNAVA a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 50017616 na LV č. 9831, 
 
na umiestnenie stavebných objektov a ich častí uvedených v bode a) tohto uznesenia 
vybudovaných v rámci stavby „Okružná križovatka Trstínska cesta v Trnave“,  pre Mesto 
Trnava ako budúceho vlastníka stavebných objektov a ich častí, spočívajúce v povinnosti 
každodobého vlastníka pozemku strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie stavebných 
objektov a ich častí a s tým súvisiacich užívateľských práv. 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvami o budúcich zmluvách   
Termín: do 31.03.2018 
 
b) pripraviť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena a o bezodplatnom 
prevode a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.06.2018 
 
c)  pripraviť zmluvy o zriadení vecného bremena a o darovaní a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od doručenia 
výzvy a predloženia dokladov od stavebníka 

 
 
 

831 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete  

na Ulici Ľudmily Podjavorinskej  
(SWAN, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí  
s umiestnením rozvodov optickej telekomunikačnej siete  na pozemku vo vlastníctve mesta 
Trnava v k. ú. Trnava na Ulici Ľudmily Podjavorinskej, parc. reg. E č. 976, zapísaného na LV 
č. 5000, príp. ďalších pozemkov dodatočne zistených v navrhovanej trase rozvodov, 
v rozsahu projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným úradom, pre spoločnosť 
SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314, ako stavebníka stavby, za 
podmienky poskytnutia jednorazovej primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti vo výške 202,80 eur pre dĺžku siete cca 25 m, formou dohody o náhrade za 
nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s vypracovaním dohody  
Termín: do 16.03.2018 
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b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť  
primátorovi mesta na  podpis             
Termín: do 31.05.2018 
  
  

832 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov  

„Rekonštrukcia vodovodu Halenárska, Hollého ul. Trnava“ 
(Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 
ako parc. reg. C č. 8823 a parc. reg. E č. 747/29 a pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava 
zapísaných na LV č. 11228 ako parc. reg. C č. 8842/7 a parc. reg. E č. 747/21 na uloženie 
rozvodu vody v rámci stavby „Rekonštrukcia vodovodu Halenárska, Hollého ul., Trnava“ 
podľa projektovej dokumentácie schválenej v  stavebnom konaní spoločnosti Trnavská 
vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná ulica č. 10, Piešťany, IČO 36 252 484. 
Podmienkou je koordinácia stavby s investičnou akciou mesta „Obnova povrchov Hollého 
a časti Halenárskej ulice v Trnave“ a súčasne musia byť splnené podmienky 
podľa záväzného stanoviska č. OÚRaK/36060-86633/2017/Hn z 05.12.2017, uvedené ako 
súčasť dôvodovej správy. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemkov   
v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 ako parc. reg. C č. 
8823 a parc. reg. E č. 747/29 a na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava zapísaných 
na LV     č. 11228 ako parc. reg. C č. 8842/7 a parc. reg. E č. 747/21, cez ktoré prechádza 
rozvod vody stavby „Rekonštrukcia vodovodu Halenárska, Hollého ul., Trnava“ podľa 
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní v prospech spoločnosti: Trnavská 
vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná ulica č. 10, Piešťany, IČO 36 252 484, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie rozvodu 
vody a s tým súvisiacich užívateľských práv. Podmienkou je dodržanie podmienok 
spresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení, pričom správny poplatok 
spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí 
oprávnený z vecného bremena.     
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena 
Termín: do 16.03.2018 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch                  
vo vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.05.2018    
 
c) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení 
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín: do 60 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
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833 
uznesenie 

 
K zámene pozemkov v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
zámenu časti z pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta 
Trnava parc. reg. C č. 8718/1 – ost. pl. s výmerou 2793 m2, geometrickým plánom č. 
138/2013 oddelenej ako parc. č. 8718/10 s výmerou 74 m2, 
za pozemok v k. ú. Trnava zapísaný na LV č. 7674 vo vlastníctve Remziju Jxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxx, Trnava, parc. reg. E č. 1643/5 - orná pôda s výmerou 73 m2, geometrickým 
plánom č. 127/2017 oddelený ako parc. č. 9056/6 s výmerou 73 m2.  
Remzija Jxxxxx doplatí za pozemok parc. č. 8718/10 sumu 1 000,-  eur. 
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
priamy prevod 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 pozemok pred nehnuteľnosťou 
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve Remziju Jxxxxxx na Ul. Staničná a mesto 
zámenou získa časť pozemku pod chodníkom na Orešianskej ulici. 
Správny poplatok spojený s návrhom na vklad zodpovedajúceho vecnému bremenu do 
katastra nehnuteľností hradí Remzija Jxxxxxx. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace so zámenou    
Termín: 28.02.2018 
 
b) pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30.04.2018 

 
 

834 
uznesenie 

 
K zriadeniu vecného bremena na pozemkoch na uloženie vodovodu a horúcovodu  

na Ulici Kalinčiakova 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch  
zapísaných vo vlastníctve Ing. Jozefa Čxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Trnava v k. ú. Trnava na LV 
č. 11741 - parc. č. 2463 a parc. č. 2464/2 na Ul. Kalinčiakova na uloženie vodovodných         
a horúcovodných rozvodov, spočívajúceho v povinnosti každodobého vlastníka pozemkov 
parc. č. 2463 a parc. č. 2464/2 strpieť na svojich pozemkoch uloženie jestvujúcich 
vodovodných a horúcovodných rozvodov podľa geometrického plánu č. 37/2017 na 
vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch parc. č. 2463 a 2464/2 
v prospech Mesta Trnava.  
Podmienkou zriadenia vecného bremena bez potreby prekládky vodovodu podľa 
predchádzajúcej požiadavky mesta je to, že vlastník pozemkov sa zaväzuje znášať všetky 
škody a náklady, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu, že prekládka vodovodu 
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nebola zrealizovaná. V prípade havárie bude vlastník pozemkov na vlastné náklady 
a zodpovednosť zabezpečovať vecne, finančne aj organizačne prekládku vodovodu na 
pozemok susedného vlastníka a dodávku vody pre bytové domy na Ul. Hospodárska 46-52   
a Ul. Hospodárska 55-61 aj počas odstraňovania havárie.    
Správny poplatok spojený s návrhom na vklad zodpovedajúceho vecnému bremenu do 
katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.03.2018 
 

 
835 

uznesenie 
 

K zriadeniu vecného bremena v prospech Mesta Trnava 
(Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemok v k. ú. Trnava 
parc. č. 9085/62, zast. pl. s výmerou 62 m2, podľa geometrického plánu č. 61/2017, úradne 
overeného Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom dňa 21. 12. 2017 pod 
č. 1931/2017, oddelený z pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe 
SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p., so sídlom: Radničné námestie 
8, Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 11246 ako parc. reg. "E" č. 1157/101, vodné plochy s výmerou 11 826 m2  
a parc. reg. „E“ č. 1154/1, vodné plochy s výmerou 3 209 m2,  za jednorazovú odplatu 225 
eur (vrátane DPH)  v prospech Mesta Trnava, Hlavná 1, Trnava, IČO: 00 313 114,  
spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na ňom vybudovanie, umiestnenie, 
prevádzkovanie, údržbu, opravy a užívanie stavby „Lávka F. Kráľa - Šípová“ 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.03.2018 

 
 
 

836 
uznesenie 

 
K správe o žiadostiach, ktoré majetková komisia  

neodporučila schváliť 21.11.2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 21.11.2017 prerokované na 
zasadnutí majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava resp. Mestskej rady mesta Trnava – zaujala nesúhlasné 
stanovisko. 
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837 
uznesenie 

 
K zmene spôsobu úhrady kúpnej ceny 

(kúpa pozemkov pozdĺž Ulice gen. Goliána v Trnave)    
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu spôsobu úhrady kúpnej ceny schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava č. 746/2017 zo dňa 10. 10. 2017, vo výške 115 788,75 eura, predávajúcemu MUDr. 
Patrikovi Pxxxxxxxx, bytom Bratislava, xxxxxxxxx, za kúpu spoluvlastníckeho podielu vo 
veľkosti 14/24 na pozemkoch parc. registra „C“ č. 8399/1, druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, s výmerou 13 072 m2, parc. registra „C“ č. 8399/146, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, s výmerou 131 m2 a parc. registra „C“ č. 8399/191, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 30 m2, evidovaných na liste vlastníctva č. 6613 pre 
k. ú. Trnava, tak, že kúpna cena bude uhradená v dvoch splátkach, pričom prvá splátka vo 
výške 57 894,38 eura bude splatná do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy kupujúcim 
a druhá splátka vo výške 57 894,37 bude splatná do 30. 6. 2018.   
 
2. Predlžuje 
termín plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 746/2017 zo dňa 
10.10.2017 do 30.04.2018 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Zapracovať zmenu spôsobu úhrady kúpnej ceny podľa bodu 1 tohto uznesenia do návrhu 
Kúpnej zmluvy s výhradou a so zriadením záložného práva 
Termín: do 31.03.2018 

 
 
 

838 
uznesenie 

 
K zmene výmery a stavebné úpravy nebytových priestorov 

v objekte na Ulici Ľ. Podjavorinskej 30 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
nájomcovi Ing. arch. Peter Hanzlíček, Vančurova 6204/44, 917 01 Trnava, IČO: 43 669 328,  
zmenu výmery prenajatých nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 2547, na pozemku 
parc. č. 6299, na ulici Ľ. Podjavorinskej 30 v Trnave, na prízemí spočívajúcu vo zvýšení 
výmery z pôvodných 37,00 m2 na výmeru 72,57 m2   
za účelom prevádzkovania architektonického ateliéru s následným predajom vytvorených 
autorských diel za nájomné podľa čl. 4 ods. 1 písm. b) a h) VZN č. 456: 
 
ateliér                          58,60 m2 x  30,07 eura/m2/rok      1 762,10 eura 
ostatné priestory  
(chodba, predsieň, WC, kuchynka)  13,97 m2 x  10,01 eura/m2/rok           139,84 eura 
Spolu                                                 72,57 m²                                         1 901,94 eura/rok 
Spolu suma k úhrade............................................................................... 1 901,94 eura/rok 
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na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.04.2018, 
s výpovednými lehotami: 
a﴿ 1 mesiac: 
    - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 
      spojenými s užívaním nebytových priestorov, 
    - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
    - ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou, 
b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe  
s tým, že do uzatvorenia dodatku k nájomnej zmluvy bude pôvodný nájomca - občianske 
združenie WING TSUN SLOVENSKO platiť nájom za prenájom nebytových priestorov 
a preddavky za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 
 
2. Súhlasí   
s tým, aby nájomca Ing. arch. Peter Hanzlíček, Vančurova 6204/44, 917 01 Trnava, IČO: 
43 669 328, zrealizoval úpravy nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ulici Ľ. 
Podjavorinskej 30 v Trnave o výmere 72,57 m2, v rozsahu opísanom v dôvodovej správe, 
max. do výšky 2 400,00 eura s DPH, ktorá bola schválená uznesením Mestskej rady mesta 
Trnava č. 427/2017 zo dňa 3.10.2017. 
Výška  skutočne preinvestovaných finančných prostriedkov vynaložených na úpravy bude po 
realizácii predmetom faktúry, ktorú nájomca vystaví Mestu Trnava a následne bude 
odsúhlasená Mestskou radou mesta Trnava. Suma odsúhlasená Mestskou radou bude 
následne započítaná s nájomným za prenájom nebytových priestorov, pričom v prípade 
ukončenia nájmu zo strany nájomcu pred ukončením započítania nákladov sa nezapočítané 
náklady nájomcovi nevrátia. Po započítaní bude investícia zaradená do majetku mesta 
Trnava.  
 
3. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.  
uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov  v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia. 
Termín: do 31.03.2018 
 

 
839 

uznesenie 
 

K prevodu nájmu nebytových priestorov 
v objekte na Ulici Okružná 21 

Július Kosnáč  
KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
prevod nájmu nebytových priestorov na blízku osobu v objekte súpisné číslo 5816, na 
pozemku parcelné číslo 5326/15, na ulici Okružná 21 v Trnave, na prízemí  a 1. poschodí 
o výmere 16,77 m², z pôvodného nájomcu Július Kosnáč, Okružná 21, 917 01 Trnava, IČO: 
36 087 726, na nového nájomcu KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o., Veľká Mača 257, 925 32, 
IČO: 47 085 983, 
za účelom zriadenia prezliekarne za nájomné podľa VZN č. 241 v platnom znení: 
 
miestnosť č. 7 (prezliekareň)              9,65 m2 x  25,37 eura/m2/rok       244,82 eura 
miestnosť č. 13 (umyváreň)   1,59 m2 x  10,01 eura/m2/rok         15,92 eura 
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miestnosť č. 14 (sprcha)    0,88 m2 x  10,01 eura/m2/rok           8,80 eura 
spoločné priestory     4,65 m2 x  10,01 eura/m2/rok           46,55 eura 
Spolu                                                          16,77 m²                              316,09 eura/rok 
Spolu suma k úhrade...................................................................................  316,09 eura/rok 
                                                                                                         
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.04.2018, 
s výpovednými lehotami: 
a﴿ 1 mesiac: 
    - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 
      spojenými s užívaním nebytových priestorov, 
    - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
    - ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou, 
b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe  
s tým, že do uzatvorenia novej nájomnej zmluvy bude pôvodný nájomca platiť nájom za 
prenájom nebytových priestorov a preddavky za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 
 
2. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.  
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: do 31.03.2018 
 
 
 

840 
uznesenie 

 
K spolufinancovaniu projektu: 

„Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

realizácie projektu „Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2“, realizovaného 
v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 

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

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, najviac vo výške 18 733,50 eura; 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
Termín: do 31.07.2018 
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841 
uznesenie 

 
K spolufinancovaniu projektu: 

„Lávka v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn v Trnave“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

realizácie projektu s názvom „Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v lokalite 
Kamenný mlyn v Trnave“, v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-
A SK-CZ/2018/05, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta; 

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

s podmienkami poskytnutia pomoci, minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt,  t. j. vo výške max. 50 000,00 eur 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok a pripraviť dohodu 
o partnerstve pre partnerov zapojených do projektu. 
Termín: do 06.04.2018 
 

 
842 

uznesenie 
 

K zmene výšky spolufinancovanie projektu: 
„Vybudovanie cyklotrasy - Bučianska ulica v meste Trnava“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší 
Uznesenie MZ č. 784/2017 zo dňa 14.11.2017.  
 
2. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

realizácie projektu „Vybudovanie cyklotrasy – Bučianska ulica v meste Trnava“, 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade 
s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja mesta Trnava; 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
 
c) 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, najviac 
vo výške 12 515,97 eura; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
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3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
Termín: do 31.03.2018 
 
 
 

843 
uznesenie 

 
K informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených 

a rozpracovaných od 29.11.2017 do 30.1.2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 29.11.2017 
do 30.01.2018 
 
 
 

844 
uznesenie 

 
K správe o činnosti 

Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava  za rok 2017 
       
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2017 

 
 
 
 

845 
uznesenie 

 
K Informácii o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny 

operačný program mesta Trnava za obdobie 07/2017 – 12/2017 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informáciu o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný 
program mesta Trnava za obdobie 07/2017 – 12/2017 
 
2. Ukladá 
Sprostredkovateľskému orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program mesta Trnava 
predložiť správu o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny 
operačný program mesta Trnava za obdobie 01/2018 – 06/2018 na rokovanie MZ. 
Termín: zasadnutie MZ - september 2018 
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846 

uznesenie 
 

K návrhu  na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom  
v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa  

VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnavy  
za rok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) udelenie ocenení za rok 2017: 
 
A. ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TRNAVY 
1. Mons. Jánovi  P a v č í r o v i  
    pri príležitosti 40. výročia kňazskej vysviacky za dlhoročné služby v trnavskej  
    arcidiecéze        
2. in memoriam MUDr. Františkovi  V a v e r č á k o v i   
    pri príležitosti nedožitého jubilea 100 rokov za jeho dlhoročnú činnosť 
    na gynekologicko-pôrodníckom oddelení nemocnice v Trnave  
 
B. CENA MESTA TRNAVY       
1.  Mgr. Jozefovi  Š e l e s t i a k o v i   
     pri príležitosti životného jubilea za fotografickú, publicistickú a vydavateľskú činnosť 
2.  Blažejovi  V i t t e k o v i   
     pri príležitosti životného jubilea za propagáciu Trnavy prostredníctvom umeleckej  
     a dokumentárnej fotografie 
3.  in memoriam Mgr. Mikulášovi   F e h é r o v i  
     za celoživotnú prácu dramaturga, umeleckého šéfa a riaditeľa Divadla pre deti  
     a mládež v Trnave 
 
C. UZNANIE  ZA ZÁSLUHY  O ROZVOJ  A REPREZENTÁCIU  MESTA TRNAVY      
1. Mgr. Danielovi  Č a p k o v i č o v i  
    za reprezentáciu Trnavy v oblasti hudby a operného spevu 
2. Karolovi „Patinovi“ D o b i á š o v i   
    pri príležitosti životného jubilea za výnimočné športové úspechy v trnavskom 
    aj vrcholovom futbale  

 
  2.  Ukladá  
  Mestskému úradu v Trnave  
  zabezpečiť slávnostné udeľovanie ocenení mesta Trnavy  dňa 4. marca 2018  

s odovzdaním finančných darov oceneným  v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení  

 
 
 
 
 

847 
uznesenie 

 
K Pravidlám Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
Pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
predložiť na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trnave návrh všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorý zosúladí realizáciu participatívneho rozpočtu v Trnave so všeobecne 
platnými právnymi predpismi.  
Termín: MZ 26.06.2018 
 
 

848 
uznesenie 

 
K návrhu na zmenu 

Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Doplnenie Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava v Článku 1 o bod: 
 
„20. Poslanec mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady, predseda a člen komisie 
a výboru mestskej časti môže vykonávať práva a povinnosti zo svojej funkcie bez nároku na 
odmenu na základe písomného oznámenia o vzdaní sa odmeny doručeného na Mestský 
úrad v Trnave.“ 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zapracovať schválenú úpravu do Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava          
s účinnosťou od 13.02.2018 
Termín: do 23.02.2018 

 
 

849 
uznesenie 

 
K správe o priebehu a konečnom zúčtovaní  

Tradičného trnavského jarmoku 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) správu o priebehu TTJ 2017,  
 
b) konečné zúčtovanie TTJ 2017,  
 
c) správu hlavného kontrolóra mesta k zúčtovaniu TTJ 2017.  
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava Organizačné zabezpečenie 
TTJ 2018. 
Termín: apríl 2018 
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850 
uznesenie 

  
K Organizačnému zabezpečeniu podujatia „Májový kvet 2018“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a)  Organizačné  zabezpečenie  podujatia „ Májový kvet 2018“ 
     v dňoch 9.05.-11.05.2018 na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici v Trnave. 
 
b)  Platby a určenie nájomného za predajné zariadenia a za prenajatú plochu vo vlastníctve   
     Mesta Trnava počas podujatia „Májový kvet 2018“. 
 
c)  Rozpočet podujatia „Májový kvet 2018“ . 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Predložiť správu o priebehu a konečnom zúčtovaní podujatia „Májový kvet 2018“ na 
rokovanie MZ. 
Termín: MZ 11.09.2018 
 
 

851 
uznesenie 

 
K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

k termínu konania MZ 13.02.2018 
 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  
v intervale od 23.11.2017 do 24.01.2018 

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

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 616/2013 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov na uloženie telekomunikačných 
rozvodov na Ul. J Bottu v Trnave 

Navrhovaná zmena:  V bode 1. vypustiť text ...“podľa projektovej dokumentácie 
schválenej v stavebnom konaní“... 

 V bode 1. nahradiť text...“500 eur“...textom ...“507 eur“... 

 V bode 2. vypustiť text: ...b) pripraviť zmluvu o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na 
podpis. Termín: do 30.11.2013“...  

 
a2) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 87/2015 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na Ul. Kornela Mahra 
(Západoslovenská distribučná, a. s.) 

Navrhovaná zmena:  Nahradiť v bode 1. a 2. text ...“8727“... textom ...“8727/1“... 



19 

 

a vypustiť text...“1511/1“...  

 Nahradiť v bode 2. text ...“2 nových rozvodných skríň .....za 
jednorazový poplatok 1522,58 eura“... textom ...“4 nových 
rozvodných skríň.....za jednorazový poplatok 1470,16 
eura“... 

 
a3) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 748/2017 

Názov uznesenia K predaju pozemku na Ul. Bosniacka 
Navrhovaná zmena:  Nahradiť v bode 1. text ...“Dedinská 33“... textom 

...“Dedinská 28“...  
 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 741/2017 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku ... na Ul. B. Smetanu 12 a Poštová 
24 

Navrhovaná zmena:  Nahradiť v bode 1. text ...“ Sľažany 512“... textom 
...“Sľažany 512, Dolné Sľažany“...  

 
a5) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 544/2017  

Názov:  K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/83 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6023 na Ul. gen. Goliána 
57 - 62 v Trnave 

Navrhovaná zmena: Doplniť v schvaľovacej časti v bode 1. nový text: 

 ...“39. podielu 3405/618090 do výlučného vlastníctva 
vlastníčke bytu č. 19 Mgr. Márii Nxxxxxxx, bytom xxxxxxx, 
Trnava za cenu 0,68 eura,  

 40. podielu 5050/618090 do výlučného vlastníctva 
vlastníkovi bytu č. 83 Ing. Bohušovi Hxxxxxxxx, bytom 
xxxxxxxxx, Trnava za cenu 1,01 eura“...  

 
a6) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 721/2017 

Názov uznesenia K zmenám v prenájme pozemkov na umiestnenie výlepových plôch 
(RENGL Slovensko, s.r.o.) 

Navrhovaná zmena:  V schvaľovacej časti bode 2. v štvrtej odrážke  nahradiť 
text...“ostatných 15 plôch bude vymenených do 31. 1. 
2018“...textom ...“ ostatných 14 plôch bude vymenených do 
31. 12. 2017“... 

 V bode 2. vypustiť text: ...“Pre prípad, že nebudú dodržané 
podmienky výmeny nosičov výlepových plôch vo vyššie 
uvedených termínoch a z tohto dôvodu príde k vypovedaniu 
zmluvy, upraví sa aj bod 6. čl. VI. tak, že Mesto Trnava 
nebude v tomto prípade povinné uhradiť alikvótnu časť ceny 
nosičov výlepových plôch.“... 

 V bode 3.na konci doplniť text: ...“pripraviť dodatok č. 3 
nájomnej zmluvy cč 334/2016 a predložiť primátorovi mesta 
na podpis.  

Termín: do 30.04.2018 
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a7) 

Predkladá: MsÚ v Trnave, Odbor právny a majetkový, úsek právny 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 776/2017 

Názov uznesenia K umiestneniu telekomunikačnej stavby na pozemkoch mesta 
v lokalite Prednádražie (Slovak Telekom, a.s.) 

Navrhovaná zmena:  v bode 1. vypustiť text ...“8726“... 
 

 
 
a8) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č.719/2009 v znení uznesenia 333/2009, 432/2012 a 807/2014   

Názov uznesenia K novelizácii interných dokumentov vzťahujúcich sa k nakladaniu 
s majetkom mesta – pre umiestňovanie reklamných, informačných 
a propagačných zariadení na pozemkoch a objektoch vo vlastníctve 
mesta 

Navrhovaná zmena:  Vypustenie celého textu v bode 1. písm. c), písmeno  d) sa 
premenuje na c) 

 Doplnenie nového bodu 2. s textom:...“2. Schvaľuje 
ukončenie doteraz uzavretých nájomných zmlúv na 
umiestnenie zariadení (tabúľ) na stĺpoch verejného 
osvetlenia (informačný systém na verejnom osvetlení)  
k 31.12.2018.“...   

 Bod 2. sa prečísluje na bod 3. a v prečíslovanom bode 3. 
sa   dopĺňa  nový text:“c) vypracovať a doručiť výpovede 
nájomných zmlúv v prípadoch, kde je to potrebné 
podľa  výpovedných dôvodov a v lehotách podľa príslušných 
nájomných zmlúv.  

Termín: do 30. 6. 2018“... 
 
a9) 
Uznesenie (orgán): MZ č. 587/2009 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku ...na Hlboká 9-11 
Navrhovaná zmena:  52. celý text nahradiť novým: „podielu 8375/475487 do 

vlastníctva vlastníčke bytu č. 52 Márii Vxxxxxxxx, bytom, 
Nemčiňany, za cenu 1,33 eura“. 

 
a10) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 666/2017 

Názov uznesenia K súhlasu s umiestnením rýchlonabíjacích staníc na Ulici Rybníková 
(Západoslovenská energetika, a.s.) 

Navrhovaná zmena:  v bode 2 sa výraz „pre umiestnenie nabíjacej stanice pre 
elektromobily“ nahrádza výrazom „pre umiestnenie 
a prevádzkovanie nabíjacej stanice pre elektromobily a 
vybudovanie a využívanie inžinierskych sietí potrebných na 
prevádzkovanie nabíjacej stanice“. 

 
a11) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 667/2017 

Názov uznesenia K súhlasu s umiestnením rýchlonabíjacích staníc na Ulici Kollárova 
(Západoslovenská energetika, a.s.) 
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Navrhovaná zmena:  v bode 2 sa výraz „pre umiestnenie nabíjacej stanice pre 
elektromobily“ nahrádza výrazom „pre umiestnenie 
a prevádzkovanie nabíjacej stanice pre elektromobily a 
vybudovanie a využívanie inžinierskych sietí potrebných na 
prevádzkovanie nabíjacej stanice“. 

 
a12) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 87/2015 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na Ul. Kornela Mahra 
(Západoslovenská distribučná, a. s.) 

Navrhovaná zmena:  Nahradiť v bode 1. a 2. text ...“8727“... textom ...“8727/1“... 
           a vypustiť text...“1511/1“...  

 Nahradiť v bode 2. text ...“2 nových rozvodných skríň .....za 
jednorazový poplatok 1522,58 eura“... textom ...“4 nových 
rozvodných skríň.....za jednorazový poplatok 1470,16 eura“... 

 
a13) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 748/2017 

Názov uznesenia K predaju pozemku na Ul. Bosniacka 
Navrhovaná zmena:  Nahradiť v bode 1. text ...“Dedinská 33“... textom ...“Dedinská 

28“...  
 
a14) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 741/2017 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku ... na Ul. B. Smetanu 12 a Poštová 24 
Navrhovaná zmena:  Nahradiť v bode 1. text ...“ Sľažany 512“... textom ...“Sľažany 

512, Dolné Sľažany“...  
 
 
a15) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 544/2017  

Názov uznesenia:  K predaju podielov z pozemku parc. č. 8399/83 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6023 na Ul. gen. Goliána 
57 - 62 v Trnave 

Navrhovaná zmena:  Doplniť v schvaľovacej časti v bode 1. nový text: 
...“39. podielu 3405/618090 do výlučného vlastníctva vlastníčke bytu 
č. 19 Mgr. Márii Nxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, Trnava za cenu 0,68 
eura,  
* 40. podielu 5050/618090 do výlučného vlastníctva vlastníkovi bytu 
č. 83 Ing. Bohušovi Hxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxx, Trnava za cenu 
1,01 eura“...  

 
a16) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 721/2017 

Názov uznesenia K zmenám v prenájme pozemkov na umiestnenie výlepových plôch 
(RENGL Slovensko, s.r.o.) 

Navrhovaná zmena:  V schvaľovacej časti bode 2. v štvrtej odrážke  nahradiť 
text...“ostatných 15 plôch bude vymenených do 31. 1. 
2018“...textom ...“ ostatných 14 plôch bude vymenených do 
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31. 12. 2017“... 

 V bode 2. vypustiť text: ...“Pre prípad, že nebudú dodržané 
podmienky výmeny nosičov výlepových plôch vo vyššie 
uvedených termínoch a z tohto dôvodu príde k vypovedaniu 
zmluvy, upraví sa aj bod 6. čl. VI. tak, že Mesto Trnava 
nebude v tomto prípade povinné uhradiť alikvotnú časť ceny 
nosičov výlepových plôch.“... 

 V bode 3.na konci doplniť text: ...“pripraviť dodatok č. 3 
nájomnej zmluvy cč 334/2016 a predložiť primátorovi mesta 
na podpis.  

Termín: do 30. 4. 2018 
 
a17) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 135/2015 

Názov uznesenia K prenájmu nebytových priestorov (objekt SO 02 –  Pavilón 
výrobných buniek a objekt SO 01B – Výrobno-technologický pavilón 
v TTIP –  Trnava Industrial Park spoločnosti CELIM Slovakia 

Navrhovaná zmena:  Nahradiť text v schvaľovacej časti uznesenia v bode e): 
za textom „spoločnosti“ nahradiť text „HORSONA, s.r.o., so sídlom 
na Kollárovej 563/30, 917 01 Trnava, IČO: 34 136 185 na dobu 
určitú od 15.9.2017 do 31.12.2017 výrobný priestor  (miestnosť 
č.1.26) s výmerou 900 m²“ textom „4Robotics s.r.o., so sídlom na 
Priemyselnej 5, 917 01 Trnava, IČO: 50 977 083 na dobu neurčitú 
od 1.3.2018 výrobný priestor  (miestnosť č.1.26) s výmerou 248,75 
m².“  

 Za textom „ 1180 m²“ nahradiť text „ na 280 m²“ textom „na  
931,25 m².“ 

 V ukladacej časti uznesenia v bode 2.b) za textom „EkoWatt 
s.r.o.“ nahradiť text „a Horsona, s.r.o.“ textom „a 4Robotics 
s.r.o.“  

 
 
2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1)   č. 738/2017  bod a)               do 30.06.2018 
                                    c)               do 31.12.2018 
b2)   č. 766/2017                           do 28.02.2018 
b3)   č. 499/2016 bod 2a)              do 31.12.2018 
b4)   č. 499/2016 bod 2b)              do 31.12.2018     
b5)   č. 571/2017 bod 2c)              do 30.06.2018 
b6)   č. 510/2016                           do 30.06.2018   
b7)   č. 661/2017                           do 31.03.2018 
b8)   č. 662/2017                           do 31.03.2018  
b9)   č. 675/2017                           do 31.03.2018 
b10) č. 808/2017                           do 30.04.2018     
b11) č. 722/2017                           do 30.04.2018 
b12) č. 715/2017                           do 30.04.2018 
b13) č. 780/2017                           do 30.04.2018 
b14) č. 717/2017                           do 30.04.2018 
b15) č. 674/2017                           do 30.06.2018 
b16) č. 616/2013                           do 30.06.2018 
b17) č. 729/2017                           do 31.03.2018 
b18) č. 713/2017                           do 31.03.2018 
b19) č. 392/2016                           do 31.08.2018 
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b20) č. 421/2016                           do 31.12.2018 
b21) č. 462/2016                           do 31.12.2018 
b22) č. 956/2010                           do 31.12.2018 
b23) č. 993/2010                           do 31.12.2018 
b24) č. 721/2017                           do 31.01.2018 
b25) č. 678/2017                           do 30.04.2018 
b26) č. 616/2013                           do 30.06.2018 
b27) č. 482/2016                           do 30.06.2018 
b28) č. 325/2016                           do 31.08.2018 
b29) č. 328/2016                           do 31.08.2018 
b30) č. 666/2017 bod 5b,c            do 28.02.2018 
b31) č. 667/2017 bod 5b,c            do 28.02.2018 
b32) č. 776/2017                          do 31.05.2018 
b33) č. 474/2013                          do 31.12.2018 
b34) č. 849/2014                          do 30.06.2018 
b35) č. 861/2014                          do 31.12.2018 
b36) č. 153/2015                          do 31.12.2018 
b37) č. 154/2015                          do 31.12.2018 
b38) č. 257/2015                          do 31.12.2018 
b39) č. 458/2016                          do 31.12.2018 
b40) č. 664/2017                          do 31.12.2018 
b41) č. 676/2017                          do 31.03.2018 
b42) č. 678/2017                          do 30.06.2018 
b43) č. 716/2017                          do 31.03.2018 
b44) č. 721/2017                          do 31.01.2018 
b45) č. 678/2017                          do 30.04.2018 
b46) č. 390/2016                          do 31.08.2018 
b47) č. 391/2016                          do 31.08.2018 
 
3. Ruší  
uznesenie MZ : 
c1) č. 319/2016 
 
4. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 23.11.2017 do 24.01.2018 
 
 
 
 
 

- 
uznesenie 

 
K predĺženiu termínu plnenia uznesenia MZ č. 215/2015 zo dňa 8.9.2015 

o riešení statickej dopravy 
do 31.12.2018 

 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neschválilo 
uznesenie k predĺženiu termínu plnenia uznesenia MZ č. 215/2015 
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852 
uznesenie 

 
K zabezpečeniu celoročnej a  nepretržitej prevádzky jednej ľadovej 
plochy Mestského zimného štadióna v  Trnave, Spartakovská 1/B,  

na základe žiadosti vyplývajúcej z  petície občanov  
 

Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neschvaľuje 
Model celoročnej – nepretržitej  prevádzky ľadovej plochy Mestského zimného štadióna 
v Trnave,  požadovaný v  predloženej žiadosti o zohľadnenie výsledkov petície a podporu 
financovania celoročnej prevádzky aspoň jednej ľadovej plochy v Trnave, formulovanej          
v petícii občanov, z dôvodu nedostatočného finančného krytia investičných nákladov na 
úpravu technologického zariadenia potrebného pre realizáciu  celoročnej prevádzky ľadovej 
plochy a zvýšených prevádzkových nákladov na celoročnú prevádzku ľadovej plochy,  
v rámci rozpočtu mesta Trnava 
 
2. Ukladá  
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
a) oznámiť petičnému výboru rozhodnutie vyplývajúce z bodu 1/ tohto uznesenia 
Termín: v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
 
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
v spolupráci s Mestským úradom v Trnave 
b) pripraviť do aprílového mestského zastupiteľstva materiál o predĺžení sezóny na zimný 
štadión  prvá ľadová plocha do konca apríla 2018 
Termín: MZ 24.04.2018 
 

 

853 
uznesenie 

 
K stanovisku hlavného kontrolóra mesta Trnava 

k plneniu uznesenia MZ č. 820/2017 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší 
uznesenie MZ č. 820/2017 na základe stanoviska hlavného kontrolóra mesta Trnava 
prednesenom na mestskom zastupiteľstve dňa 13.02.2018 
 
 
 
 
 

 

854 
uznesenie 

 
K riešeniu v súvislosti s úlohou v zrušenom uznesení MZ č. 820/2017 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Zabezpečiť obstaranie právnej analýzy rizík advokátskej kancelárii alebo odbornej verejnosti 
a vyhodnotenie následkov v prípade všetkých variantov doriešenia podaní primátora mesta 
v súvislosti so sťažnosťou na Európsku komisiu a žalobou na Okresný súd Trnava o určenie 
vlastníckeho práva týkajúcich sa projektu City Aréna Mestský štadión Antona Malatinského. 
Kritériá pre oslovenie advokátskych kancelárií a odbornej verejnosti, a konečný výber jednej 
z nich, uskutoční Komisia pre riešenie mandátov a sťažností. 
Termín: do 31.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             JUDr. Peter  B r o č k a , LL.M. 
                                                                                                     primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Ivana Mudriková, PhD. 
                                                  prednostka MsÚ 
   
 
 
 
V Trnave 14.02.2018 


