
 
(11-61)  
 

U Z N E S E N I A 
 

z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
volebného obdobia 2022 – 2026, 

konaného 13. decembra 2022 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 
11 

uznesenie  
 

k schváleniu  zverejneného  návrhu programu rokovania 
1. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 13. decembra 2022 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
program 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 13.12.2022, ktorý 
bol zverejnený v súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
 
 
 

12 
uznesenie  

 
k  zloženiu sľubu novozvolených poslancov  

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2022 - 2026 
 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Konštatuje,  
že novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva Juraj Fuzák a Mgr. Tibor Pekarčík zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného 
obdobia 2022 - 2026  
 
 

13 
uznesenie  

 
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

Schvaľuje  



zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 3 zo dňa 28.11.2022 nasledovne: 

 

- vo výrokovej časti uznesenia v bode 1. sa vypúšťa znenie „Bc. Marcela Krajča“ a nahrádza 

sa znením „Ing. Andreja Farkaša“ 

 

- v ukladacej časti uznesenia sa vypúšťa znenie „do 15.12.2022“ a nahrádza sa znením „do 

31.12.2022“ 

 

14 
uznesenie 

 
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

Schvaľuje  

doplnenie bodu 3. uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 5 zo dňa 28.11.2022 
nasledovne: 
 
3. Konštatuje, 
že poslancom Mgr. Tiborovi Pekarčíkovi a Jurajovi Fuzákovi sa výkon funkcie členov 
Mestskej rady mesta Trnava viaže k účinkom zloženia sľubu poslanca v zmysle § 25 ods. 1 
písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Odvoláva 
poslanca MUDr. Branislava Kramára z Mestskej rady mesta Trnava. 
 
Volí 
poslanca Mgr. Rastislava Mráza za člena Mestskej rady mesta Trnava. 
 
 

15 
uznesenie 

 
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava  

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

Schvaľuje  

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 6 zo dňa 28.11.2022 nasledovne: 

 

- vo výrokovej časti uznesenia v bode 2 písm. j) sa vypúšťa znenie „Mgr. Matej Lančarič“ 

a nahrádza sa znením „Ing. Branislav Baroš“ 

 

- dopĺňa sa bod 6. uznesenia nasledovne: 

6. Konštatuje, 

že poslancom Mgr. Tiborovi Pekarčíkovi a Jurajovi Fuzákovi sa výkon funkcie členov 

komisií mestského zastupiteľstva viaže k účinkom zloženia sľubu poslanca v zmysle § 



25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

 

16 

uznesenie  

 

k návrhu na zmenu a doplnenie uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

Schvaľuje  

doplnenie bodu 3. uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 7 zo dňa 28.11.2022 

nasledovne: 

 

Konštatuje, 

že poslancom Mgr. Tiborovi Pekarčíkovi a Jurajovi Fuzákovi sa výkon funkcie člena výboru 

mestskej časti viaže k účinkom zloženia sľubu poslanca v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

17 

uznesenie 
 

k návrhu na zmenu a doplnenie uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

Schvaľuje  

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 8 zo dňa 28.11.2022 nasledovne: 

 

- vo výrokovej časti uznesenia v bode 1. sa vypúšťa znenie „Mgr. Tibor Pekarčík“ 

 

- dopĺňa sa nový bod 2. výrokovej časti uznesenia nasledovne: 

„2. poveruje 

poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Tibora Pekarčíka vykonávať akty uzavretia 

manželstva vo volebnom  období 2022 – 2026 s účinnosťou dňom zloženia sľubu 

poslanca v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov“ 

 

- mení sa číslovanie ukladacej časti z čísla „2“ na číslo „3“ 

 

- v ukladacej časti sa za znenie „dotknutým poslancom“ dopĺňa znenie „uvedeným vo 

výrokovej časti uznesenia v bode 1“ a na konci ukladacej časti sa dopĺňa nové znenie 

„pripraviť písomné poverenie primátora mesta a po podpise doručiť poslancovi 

uvedenému vo výrokovej časti uznesenia v bode 2. Termín: do 15 dní od zloženia sľubu 

poslanca“ 



 
18 

uznesenie 
 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 596 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
         vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava 
a zverejniť na internetovej stránke mesta Trnava. 
Termín : do 5 dní po rokovaní MZ 

 
 

19 
uznesenie 

k návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590 a VZN č. 

591 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 597, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590 a VZN č. 
591 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: do 15 dní 
 

 
20 

uznesenie 

k  návrhu na úpravu uznesenia MZ č. 872/2022 k účelu využitia výťažku z predaja 
objektu na Ulici Kollárova č. 24 v Trnave    

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
zmenu Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 872/2022 tak, že v schvaľovacej 
časti č. 3 uznesenia 

- sa vypúšťa pôvodné znenie  



„Účelové viazanie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 1 219 456, 41 eur na 
financovanie sociálnych projektov (na úhradu nákladov spojených s prípravou projektovej 
dokumentácie  a realizáciou  projektov v sociálnej oblasti)“ 

- a nahrádza sa znením:„ 
„Účelové viazanie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 750 000.- eur na 
financovanie sociálnych projektov: 

- Projekty v sociálnej oblasti – 150 000.- eur 
- Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na 
dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave 
– 300 000.- eur 
- Rekonštrukcia malometrážnych bytov na Ul. Vl. Clementisa 51 – 300 000.- eur 

 

Na ostatné investičné akcie  – 469 456.- eur s tým, že táto suma bude v rovnakej výške vrátená 
do položky po schválení záverečného účtu v máji. 

 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave Odboru ekonomickému  

Zapracovať použitie rezervného fondu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia do rozpočtu 
mesta na rok 2023. 

Termín: bezodkladne 

 
21 

uznesenie 
k schváleniu úverového rámca na financovanie kapitálových výdavkov Mesta Trnava 

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

• stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnava k prijatiu úveru, k stavu a vývoju 
dlhu 

 
2. Schvaľuje 

• prijatie bankového úveru vo výške 5 000 000 eur na financovanie kapitálových 
výdavkov  

 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 

zapracovať prijatie bankového úveru do Rozpočtu mesta Trnavy na rok 2023 

 

22 
uznesenie 

k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2023 
a viacročnému rozpočtu na roky 2023 – 2025 

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



a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnavy k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2023 a k 
viacročnému rozpočtu na roky 2023-2025  
 
2. Schvaľuje  
a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2023  

b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2023 – 2025 so záväznosťou rozpočtu podľa 
písmena a)  

c) použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2023 vo výške 6 242 508 eur, z toho na 
úhradu splátok istín vo výške 2 010 466 eur a na financovanie kapitálových výdavkov vo 
výške 4 232 042 eur nasledovne:  
 
v eurách preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici - projektová 
dokumentácia  

100 000  

transformácia kruhových objazdov a svetelných križovatiek (City park, 
Zelenečská - Tamaškovičova, Suchovská)  

200 000  

parkovací dom Na hlinách - projektová dokumentácia  155 000  
Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa  185 991  
obnova Štefánikovej ulice v Trnave - projektová dokumentácia  200 000  
Obytné súbory - Ulica gen. Goliána - projektová dokumentácia  227 000  
humanizácia Spartakovská I. (za zimným štadiónom) - projektová 
dokumentácia  

5 101  

Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú 
ulicu - DVOR 1  

276 000  

Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú 
ulicu - DVOR 4  

269 000  

Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia  153 500  
fotovoltika na zrekultivovanom telese skládky - štúdia 
uskutočniteľnosti/projektová dokumentácia  

50 000  

Pumptrack - Ludvika van Beethovena  400 000  
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie 
multifunkčnej zóny Trnava - Medziháj  

165 000  

rekonštrukcia malometrážnych bytov na Clementisovej ul. (transfer pre SSS)  300 000  
projekty v sociálnej oblasti  150 000  
Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na 
dofinancovanie dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v 
Trnave  

300 000  

rekonštrukcia objektu na Ulici Radlinského č. 1 - projektová dokumentácia  120 000  
majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku  755 450  
rekonštrukcia priestorov pre klientské centrum MsP  220 000  
 
d) použitie fondu poplatku za rozvoj na rok 2023 vo výške 1 020 000 eur nasledovne:  
v eurách rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia  200 000  
chodník Seredská ulica č. 158 – 176 – realizácia  49 000  
vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká - realizácia  180 000  
Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú 
ulicu - DVOR 2  

146 000  

Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú 
ulicu - DVOR 3  

145 000  

Stredisko sociálnej starostlivosti - fotovoltické panely  280 000  
vrátenie príjmov z minulých rokov  20 000  

 
e) použitie fondu opráv a údržby bytových budov v rozpočte na rok 2023 vo výške 59 292 eur 
nasledovne: - Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava vo výške 8 202 eur  

- STEFE Trnava, s.r.o. vo výške 51 090 eur  
 



f) rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava na roky 2023 - 2025 so 
záväznosťou rozpočtu na rok 2023 - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava  

- Mestských služieb mesta Trnava  

- Správy majetku mesta Trnava, p. o.  

- Zaži v Trnave – Mestského kultúrneho strediska  

- Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského  
 
g) vysporiadanie záväzkov k dielu Kompostáreň č. 2 z dôvodu ukončenia Zmluvy o dielo zo 
dňa 18.11.2020 s centrálnym č. 1250/2021 vo výške 298 224,16 eur 
 

 
23 

uznesenie 
k povoleniu na  spracovanie Zmeny  Územného plánu mesta Trnava 

Zmena ÚPN 13/2023 
Zmena ÚPN (Územného plánu) mesta Trnava, lokalita A – Ulica Kalinčiakova 2 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Povoľuje 
spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava, lokalita A – Ulica Kalinčiakova 2 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 

a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava,  Lokalita A – Ulica 
Kalinčiakova 2 na základe prefinancovania žiadateľom 
Termín: 31.6.2023 

b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava, Lokalita A – Ulica 
Kalinčiakova 2 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 

c)  po prerokovaní Zmeny Územného plánu mesta Trnava,  Lokalita A – Ulica  
Kalinčiakova 2 predložiť na schválenie  mestskému zastupiteľstvu  

    Termín: 31.12.2023 

 
 

24 
uznesenie 

k prevodu nájomného vzťahu na prenájom pozemku pod predajným stánkom 
na Ulica Vladimíra Clementisa  v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
prevod  nájmu pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, v k. ú. Trnava, časť parcely reg. „C“                 
č. 5671/92 vo výmere 7,00 m2, na Ulici Vladimíra Clementisa  pod predajným  stánkom 
evid. č. 21, č. st. 131, využívaným  na maloobchodný predaj periodickej a neperiodickej 
tlače, tabaku a tabakových výrobkov, papiernického tovaru a drobného doplnkového 
sortimentu potravinárskeho a nepotravinárskeho charakteru v spotrebiteľskom balení, okrem 
predaja a podávania alkoholických nápojov z pôvodného nájomcu pozemku Heleny 
Kovačičovej, bytom Trnava, Na hlinách 14,  nar. 17. apríla  1956,  na nového nájomcu 
spoločnosť Nale Tabak s. r. o., Komenského 12, Modra, IČO 50 864 963 tak, že: 



a) ku dňu 31. 12. 2022 sa ukončí nájom pozemku časť parcely reg. „C“ č. 5671/92  vo 
výmere  7,00 m2,  na Ulici Vladimíra Clementisa v Trnave pod predajným stánkom 
s pôvodným  nájomcom pozemku Helenou Kovačičovou, bytom Trnava, Na hlinách 14,  
nar. 17. apríla  1956,   a zároveň 

b) ku dňu 1. 1. 2023 sa uzatvorí nová nájomná zmluva na prenájom pozemku časť 
parcely reg. „C“ č. 5671/92 vo výmere 7,00 m2   na Ulici Vladimíra Clementisa v Trnave  pod 
predajným stánkom, ktorý bude využívaný na maloobchodný predaj periodickej 
a neperiodickej tlače, tabaku a tabakových výrobkov, papiernického tovaru a drobného 
doplnkového sortimentu potravinárskeho a nepotravinárskeho charakteru 
v spotrebiteľskom balení, okrem predaja a podávania alkoholických nápojov s novým 
nájomcom, spoločnosťou Nale Tabak s. r. o., Komenského 12, Modra, IČO 50 864 963 
za cenu  nájmu 0,2709 eura/m2/deň, platnú pre rok 2022, počnúc rokom 2023 
upravovanú o oficiálne oznámené %  inflácie, na dobu určitú, od 1. 1. 2023  
do 31. 12. 2023  s výpovednými lehotami:            

* 3 mesiace 

- ak nájomca bez súhlasu prenajímateľa zmení predávaný sortiment, 
- ak nájomca neuhradí na základe výzvy ani v náhradnom termíne splátku 
nájomného, 
- ak nájomca nebude rešpektovať výzvu mesta na zohľadnenie údržby 
predajného stánku,   alebo zmenu vzhľadu stánku, 
- ak prenajímateľ alebo nájomca bude aj po predchádzajúcom upozornení 
porušovať    povinnosti, ku ktorým ho zaväzuje nájomná zmluva, 

    * 6 mesiacov  

- ak bude v predmetnom území uvažovaná výstavba v súlade s Územným plánom      
sídelného útvaru mesta Trnava 

 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa prenájom 
majetku  mesta schvaľuje v zmysle  § 9a ods. 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou  všetkých poslancov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
spočívajúceho v tom, že sa jedná o rozvoj  a podporu  malého a stredného podnikania v meste 
Trnava. 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dohodu o skončení nájomného vzťahu  
a nájomnú zmluvu  v zmysle bodu 1  uznesenia a  predložiť primátorovi mesta na podpis   
Termín: do  30. 12. 2022 
 
 

25 
uznesenie 

k prenájmu pozemku pod predajným stánkom na Ulici Limbová  v Trnave 
(Michaela Kačová) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Schvaľuje 
prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, v k. ú. Trnava, časť parcely  reg. „C“ 
č. 8399/72 pod predajným stánkom, č. st. 70, využívaným  na maloobchodný predaj 
zákuskov a doplnkového sortimentu potravinárskeho charakteru v spotrebiteľskom balení 



okrem predaja a podávania alkoholických nápojov v  spotrebiteľskom balení   na Ulici 
Limbová v Trnave, vo výmere 15,25 m2,  

Michaele Kačovej, bytom Suchá nad Parnou 362, obchodné meno Michaela Kačová- 
PEČENIE MICHAELA, IČO: 52 488 748,  za cenu nájmu   0,2709 eura/m2/deň, na dobu 
určitú, od  1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s výpovednými lehotami: 

* 3 mesiace 

      -  ak nájomca bez súhlasu prenajímateľa zmení predávaný sortiment, 

      -  ak nájomca neuhradí na základe výzvy ani v náhradnom termíne splátku nájomného, 

   - ak nájomca nebude rešpektovať výzvu mesta na zohľadnenie údržby predajného 
stánku, alebo zmenu vzhľadu stánku, 

      - ak prenajímateľ alebo nájomca bude aj po predchádzajúcom upozornení 
porušovať    povinnosti, ku ktorým ho zaväzuje nájomná zmluva, 

  * 6 mesiacov  

      - ak bude v predmetnom území uvažovaná výstavba v súlade s Územným plánom  
sídelného útvaru mesta Trnava 

  Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa prenájom 
majetku  mesta schvaľuje v zmysle  § 9a ods. 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, trojpätinovou väčšinou  všetkých poslancov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa spočívajúceho v tom, že sa jedná o rozvoj  a podporu  malého a stredného 
podnikania v meste Trnava. 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť  nájomnú   zmluvu  v zmysle bodu 1  uznesenia  
a  predložiť primátorovi mesta na podpis   
Termín: do 31. 12. 2022 
 

26 
uznesenie 

k schváleniu predaja pozemku v k.ú. Stará Turá  a súťažných podmienok obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 

1. Schvaľuje 

Spôsob prevodu nehnuteľnosti predajom obchodnou verejnou súťažou - pozemku zapísaného 
v katastri nehnuteľností  na Okresnom  úrade  Nové Mesto nad Váhom, katastrálnom odbore, 
pre katastrálne územie Stará Turá, obec Stará Turá, na liste vlastníctva č. 2002 ako parcela 
reg. „C“ parc.č. 17387/1 záhrada s  výmerou 517 m2.   

 
2. Schvaľuje                                                   
Podmienky obchodnej  verejnej  súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy  
na predaj pozemku:  



 

A) Predmet  predaja : 

Pozemok, zapísaný v katastri nehnuteľností na Okresnom  úrade Nové Mesto nad Váhom, 
katastrálnom odbore, pre katastrálne územie Stará Turá, obec  Stará Turá, na liste vlastníctva 
č. 2002  ako parcela reg. „C“ : 

                                                                

parc.č. 17387/1  záhrada  s výmerou  517 m2 

 

Pozemok sa nachádza  mimo zastavaného územia mesta Stará Turá, na hranici so 
zastavaným územím. Pozemok je súčasťou záhradkovej osady. Jedná sa o priestorovo 
oddelenú, integrovanú časť, s roztrúsenou zástavbou záhradkových chatiek za účelom 
krátkodobej relaxácie. Záhradková osada sa nachádza juhozápadne od zastavaného územia 
mesta Stará Turá, po ľavej strane hraničí s územím cintorína, v nadväznosti na zástavbu 
rodinných domov. Na pravej strane sa nachádzajú pozemky s poľnohospodárskym využitím, 
z južnej strany polyfunkčná zóna mesta. 

                                                                                       

minimálna východisková cena:  19,90 eur/m2 

 

minimálna kúpna cena je nasledovná: 

517 m2 x  19,90 eur/m2 =  10.288,30 eur 

 

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

 

Mesto Trnava 
Hlavná 1, 917 71 Trnava 

Štatutárny orgán:  JUDr. Peter Bročka LL.M. - primátor mesta 

IČO: 00 313 114 

DIČ: 2021175728 

Bankové spojenie: VÚB a.s., č.ú. SK59 0200 0000 0000 2692 5212  

 

ako predávajúci 

a 

a) fyzická osoba: 
 

Meno a priezvisko:  ...............................................  rod. ...................... 
nar. ............................., r. č. ................................. 



bytom:  .............................................. 
Bankové spojenie: 
.......................................................................................................... 
a manž.  

Meno a priezvisko:  ...............................................  rod. ...................... 
nar. ............................., r. č. ................................. 
bytom:  .............................................. 
Bankové spojenie: 
.......................................................................................................... 

b) právnická osoba: 
 

Obchodné meno: ............................................... 
Sídlo: .............................................. 
Zastúpená:  .............................................. 
IČO: .............................................. 

DIČ: .............................................. 

Bankové spojenie: 
.......................................................................................................... 

Zápis do obchodného registra SR: .......................... 

             

c) fyzická osoba - podnikateľ                                                                                
 

Obchodné meno: .............................................. 

Miesto podnikania: .............................................. 

IČO: .............................................. 

DIČ: .............................................. 

Bankové spojenie: 
.......................................................................................................... 

Zápis do príslušného registra:.............................................. 

 

ako kupujúci   

 

uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a uznesenia Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava č. .............. zo dňa 13.12.2022  túto  

                                                      

kúpnu zmluvu  

I. 

Predmet zmluvy 

 



Predávajúci je podľa výpisu z katastra nehnuteľností výlučným vlastníkom (v podiele 1/1)  

pozemku parc. reg. „C“  parc. č. 17387/1 - záhrada, s výmerou 517 m
2
, zapísaného na 

liste vlastníctva 
č. 2002 pre okres Nové Mesto nad Váhom, mesto Stará Turá,  k. ú. Stará Turá (ďalej aj 
„pozemok“). 

II. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1) Predávajúci na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. .............. 
zo dňa 13.12.2022 predáva nehnuteľnosť uvedenú v článku I. tejto zmluvy, v celosti a 
v stave  
v akom sa nachádza, kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva / podielového 
spoluvlastníctva / bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
 

2) Predávajúci vyhlasuje, že na predmetnej nehnuteľnosti viazne ťarcha - vecné bremeno: 
Vecné bremeno právo prechodu cez pozemok registra C-KN p.č. 17387/1 v prospech 
vlastníkov nehn. pozemky registra C-KN p.č. 17386, 17387/2, 17387/3, ŠN Trenčín-RI 
1125/84 - zm.č. 137/85. Žiadne iné ťarchy ani vecné bremená na predávanom pozemku 
neviaznu. 

 

3) Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom pozemku 
fyzickou prehliadkou, je mu jeho právny a faktický stav známy a v takomto ho preberá do 
svojho vlastníctva. 

 

III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1) Predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje od predávajúceho pozemok 
za dohodnutú kúpnu cenu ................... eur/m2. 
 

2) Kúpna cena za predávaný pozemok predstavuje sumu ................... eur, slovom 
.................................... eur. (doplní záujemca o kúpu v súlade s odstavcom A)  a K)  
podmienok obchodnej verejnej súťaže) 

 

3) Kupujúci dňa ........................... uhradil sumu  2.057,70 eur, slovom 
dvetisícpäťdesiatsedem eur 70 centov ako zálohu pri obchodnej verejnej súťaži, ktorá sa 
mu ako víťazovi nevrátila, je preddavkom kúpnej ceny a započítava sa na úhradu časti 
kúpnej ceny. 

4) Zmluvné strany sa dohodli, že zvyšnú časť kúpnej ceny vo výške ................ eur, 
slovom ................................. eur  uhradí kupujúci na účet predávajúceho do 6 mesiacov od 
podpísania tejto zmluvy. 

IV. 

Nadobudnutie vlastníctva 



 

1) Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k pozemku dňom právoplatného 
rozhodnutia Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom - katastrálneho odboru o povolení 
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností predloží predávajúci do 15 dní odo dňa úhrady kúpnej ceny podľa čl. III tejto 
zmluvy                              a súčasne sa zmluvné strany dohodli, že správny poplatok z 
návrhu na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona o správnych poplatkoch. 
3) V prípade, že Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - katastrálny odbor vklad 
nepovolí, vrátia si zmluvné strany vzájomne poskytnuté plnenia. 
 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

1) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, 
zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená 
a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 
 

2) Vzťahy súvisiace s touto zmluvou, ktoré ňou nie sú upravené, sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

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 1 rovnopis a 2 
rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - katastrálny odbor za 
účelom povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetu predaja do katastra 
nehnuteľností. 

 

5) Spôsob prevodu pozemku predajom obchodnou verejnou súťažou schválilo 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uznesením č. .............. zo dňa 13.12.2022 a jedná 
sa o prevod podľa ustanovenia  § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 

 

6) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava. Účinky 
prevodu pozemku nastávajú dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností. 

 

7) 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 nehnuteľnosť môže predložiť na vybraný pozemok 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 

 

Doloženie neaktuálneho, alebo nepravdivého výpisu z Obchodného registra SR 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 alebo poštou  do podateľne MsÚ v Trnave, 
Trhová ul.č. 3, Trnava najneskôr do  .............2023   do 10.00 hod. v zapečatenej obálke s 
výrazným označením:  

 

„Obchodná verejná súťaž  – neotvárať“ 

Pozemok v k.ú. Stará Turá  parc. reg.  „C“  parc.č. 17387/1 

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 a spôsob vyhodnotenia súťažných návrhov:  

1. Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční komisionálne na zasadnutí Majetkovej 
komisie  MZ dňa  ..........2023, 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 
............2023. 

 

Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy 
je najvyššia cena za 1 m2 výmery pozemku. 



 

5. 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  2.057,70 eur  (slovom:  dvetisícpäťdesiatsedem eur 70 centov)  za 
1 súťažný návrh zloží záujemca ako zálohu na účet vyhlasovateľa č. ú.: SK23 0200 0000 3500 
2692 5212,  VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, pobočka Trnava, variabilný symbol 
21,  najneskôr do konca lehoty na podanie návrhov. 

(2) Súťažiacim, ktorí nepostúpia do záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej 
aukcie, ak bude súťaž pokračovať 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 t.j. zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. kúpnej zmluvy zaplatí kupujúci 
poukázaním na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto zmluvy, VS: 21,  v zmysle čl. 7  
ods. 4  Všeobecne záväzného nariadenia č. 528  o zmluvných prevodoch majetku mesta v znení 
neskorších predpisov  tak, že minimálne 60 %  kúpnej ceny uhradí pri podpísaní kúpnej zmluvy 
zo strany kupujúceho a zvyšok kúpnej ceny, úročený priemernou úrokovou mierou zo 
strednodobých úverov obchodných bánk zverejňovanou Národnou bankou Slovenska, bude 
kupujúci povinný uhradiť najneskôr do 6 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy. Na zaistenie 
včasného splatenia zvyšku kúpnej ceny bude v kúpnej zmluve dohodnuté zriadenie záložného 
práva v prospech Mesta Trnava. 

V prípade, že kupujúci, ktorého návrh kúpnej zmluvy bol vybraný ako najvhodnejší, odstúpi od 
uzatvorenia kúpnej zmluvy, záloha sa nevracia a bude použitá na úhradu nákladov, spojených 
s realizáciou obchodnej verejnej súťaže.  

 

H) Termín podpisu zmluvy víťazom súťaže  

Kúpnu zmluvu na príslušný pozemok bude víťaz súťaže podpisovať najneskôr do 30 dní od 
doručenia oznámenia o výsledku súťaže.  

 

I) Obhliadka nehnuteľností je nahradená ortofotomapou s  vyznačením pozemku, 
vytyčovacím náčrtom s vyznačením pozemku a  fotodokumentáciou z procesu 
vytyčovania v teréne 



    

J) Technické  podmienky:  

Pozemok v k.ú. Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom: parc. reg. „C“ parc. č. 17387/1  
s výmerou  517 m2  záhrada  je vo vlastníctve Mesta Trnava,  zapísaný na  LV č. 2002.  
Nachádza sa mimo zastavaného územia mesta Stará Turá, na hranici so zastavaným územím. 
Pozemok je súčasťou záhradkovej osady. Jedná sa o priestorovo oddelenú, integrovanú časť, 
s roztrúsenou zástavbou záhradkových chatiek za účelom krátkodobej relaxácie. Záhradková 
osada sa nachádza juhozápadne od zastavaného územia mesta Stará Turá, po ľavej strane 
hraničí s územím cintorína, v nadväznosti na zástavbu rodinných domov. Na pravej strane sa 
nachádzajú pozemky s poľnohospodárskym využitím, z južnej strany polyfunkčná zóna mesta. 

Pozemok bol priestorovo vytýčený dňa 18.1.2022. Hranice pozemku boli v prírode označené 
drevenými kolíkmi. Vyhotoviteľom vytýčenia je GEOTUR, s.r.o., Športová 675/1, Stará Turá, 
s autoriz.overením Ing. Richardom Bunčiakom, autorizovaným geodetom a kartografom. 

V zmysle územnoplánovacej informácie zo dňa 19.7.2021 sa  pozemok nachádza 
v regulačnom bloku R4 – Blok záhradkárskej osady. Prípustné funkčné využívanie: záhrady, 
vinice – s účelovými stavbami (chatkami) do 50 m2 zastavanej plochy. Obmedzujúce funkčné 
využívanie (prípustné s obmedzením):príslušné verejné dopravné a technické vybavenie 
nevyhnutné pre obsluhu územia, verejná, poloverejná a súkromná zeleň – na podporu 
oddychových a rekreačných funkcií. 

Zakazujúce funkčné využívanie (neprípustné): bývanie, výroba, sklady, občianska 
vybavenosť, iné formy rekreácie, nadradené dopravné a technické vybavenie.   

(Vytyčovací náčrt a Územnoplánovacia informácia sú  k dispozícii na MsÚ v Trnave, Odbor 
majetkový) 

 

K)  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 nasledovne:  19,90 eur/m2  x  517 m2 (výmera 
pozemku), t. j. 10.288,30 eur                             

Súťažiaci doplní navrhovanú cenu za 1m2  výmery pozemku a celkovú kúpnu cenu  do kúpnej 
zmluvy (čl. III. Kúpna cena a platobné podmienky).   

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,  

e) náklady navrhovateľov, spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži sa nepriznávajú, 



f) podmienky obchodnej verejnej súťaže, návrh kúpnej zmluvy a grafické podklady poskytne 
MsÚ v Trnave, kanc.č. 208, príp. na základe požiadavky mailom prostredníctvom mailovej 
adresy monika.tokolyova@trnava.sk,  alebo   na tel. č. 033/32 36 208 v pracovných dňoch v 
čase od 9:00 hod.  do  14:00 hod. 

g) definitívne znenie kúpnej zmluvy bude spracované v závislosti od výsledkov obchodnej 
verejnej súťaže.   

 
3.  Ukladá 
Majetkovej komisii MZ a Mestskému úradu v Trnave realizovať obchodnú verejnú súťaž 
Termín:  do 21.3.2023 

 

27 
uznesenie 

k schváleniu najvhodnejších návrhov kúpnych zmlúv na predaj jednotlivých zariadení 
strojárskeho charakteru – jednotlivých častí linky na zhodnocovanie komunálneho 

odpadu Splitting 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
Najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj zariadenia strojárskeho charakteru pásový 
dopravník šírky 1,2 m a dĺžky 14 m, predložený spoločnosťou monso s.r.o., Oravická 730/2, 
Liesek, IČO: 53576047, za kúpnu cenu 8 500,00 eur. 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť kúpnu zmluvu primátorovi mesta k podpisu 
Termín: do 31.01.2023 

 
 

28 
uznesenie 

k schváleniu najvhodnejších návrhov kúpnych zmlúv na predaj jednotlivých zariadení 
strojárskeho charakteru – jednotlivých častí linky na zhodnocovanie komunálneho 

odpadu Splitting 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
Najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj zariadenia strojárskeho charakteru pásový 
dopravník šírky 1m a dĺžky 12,2 m, predložený spoločnosťou monso s.r.o., Oravická 730/2, 
Liesek, IČO: 53576047, za kúpnu cenu 8 800,00 eur. 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť kúpnu zmluvu primátorovi mesta k podpisu 
Termín: do 31.01.2023 
 

 

 

mailto:monika.tokolyova@trnava.sk


29 
uznesenie 

k schváleniu najvhodnejších návrhov kúpnych zmlúv na predaj jednotlivých zariadení 
strojárskeho charakteru – jednotlivých častí linky na zhodnocovanie komunálneho 

odpadu Splitting 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
Najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj zariadenia strojárskeho charakteru pásový 
dopravník šírky 1,2 m a dĺžky 7,6 m, predložený spoločnosťou monso s.r.o., Oravická 
730/2, Liesek, IČO: 53576047, za kúpnu cenu 6 700,00 eur. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť kúpnu zmluvu primátorovi mesta k podpisu 
Termín: do 31.01.2023 
 

 

 

30 
uznesenie 

k schváleniu najvhodnejších návrhov kúpnych zmlúv na predaj jednotlivých zariadení 
strojárskeho charakteru – jednotlivých častí linky na zhodnocovanie komunálneho 

odpadu Splitting 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
Najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj zariadenia strojárskeho charakteru kontajner, 
predložený spoločnosťou monso s.r.o., Oravická 730/2, Liesek, IČO: 53576047, za kúpnu 
cenu 3 400,00 eur. 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť kúpnu zmluvu primátorovi mesta k podpisu 
Termín: do 31.01.2023 
 

31 
uznesenie  

 
k odplatnému prevodu nehnuteľností do majetku mesta k stavbe „Parkovisko pred 

Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava“ na Ul. A. Žarnova 
 v Trnave  

(Slovenský pozemkový fond) 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1.  schvaľuje 
odplatný prevod pozemkov v k. ú. Trnava parcela registra „E“ KN parc. č. 951/5 druh pozemku 
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 vo vlastníctve pod b. 2. Polievková Júlia rod. 
Chynoranská v podiele ¼, pod b. 4. Polievková Júlia rod. Chynoranská v podiele ¼, pod b. 1. 



Reissová Mária rod. Chynoranská v podiele ¼, pod b. 3. Reissová Mária rod. Chynoranská 
v podiele ¼ a v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 917 15 
Bratislava, IČO: 17 335 345 v celosti, zapísaný na LV č. 11251 v k.ú. Trnava a parcela registra 
„E“ KN parc. č. 951/6 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 vo 
vlastníctve pod b. 1. Roder Robert rod. Roder (Leninova 11, Trnava) v podiele 1/8 a pod b. 2 
Roder Robert rod. Roder (Leninova 11, Trnava) a Roderová Irma rod. Kulišová (Leninova 11, 
Trnava) v podiele 7/8 ako nezistených vlastníkov od správcu t.j. Slovenského pozemkového 
fondu, Búdkova cesta 36, 917 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 v celosti, zapísaný na LV č. 
11252 v k.ú. Trnava do vlastníctva Mesta Trnava v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. 
z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom a účinnom 
znení (ďalej ako „zákon č. 180/1995 Z. z.), za cenu 1 696,5 eura. 

2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
OM: 
a) doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva Slovenskému pozemkovému fondu 
Termín:  do 31.01.2023 

b) zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 30.04.2023 

OP: 
c) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 30.06.2023 

 

32 
uznesenie 

k predaju pozemku pod trafostanicou na Ulici Vajanského v Trnave  
(Západoslovenská distribučná, a.s.) 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 

- spôsob prevodu kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, v katastrálnom 
území Trnava, diel č. 1 k parcele registra „C“ č. 809/2 – zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 
33 m2, z pozemku parcely registra „E“ č. 800 o výmere 33 m2 zapísaného na LV č. 11228 
(pozemok pod časťou trafostanice TS 0084-020), podľa GP č. 172/2021 úradne overenom 
04.02.2022 pod číslom G1-121/2022 Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, do 
výlučného vlastníctva  žiadateľa t.j. spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 
6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za cenu 6 700,- eur v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pričom predaj 
pozemkov sa uskutočňuje pod existujúcou stavbou vo vlastníctve žiadateľa t.j. spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) OM 
zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 
Termín:  do 31.01.2023 

b) OP 



pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín:  do 30.04.2023 

 

33 
uznesenie 

k predaju trafostanice, pozemku pod trafostanicou a priľahlých pozemkov na Ulici 
Ľaliovej v Trnave a zriadeniu vecného bremena v prospech Mesta Trnava   

(Západoslovenská distribučná, a.s.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1.  Schvaľuje 

a) spôsob prevodu kúpnou zmluvou: 
- objekt trafostanice TS 0084-131 postavenej na pozemku parcela registra „C“ č. 
7885/2, zapísanej na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. Trnava za cenu 
29 192,66 eura do výlučného vlastníctva  žiadateľa t.j. spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 
- pozemku parcela registra „C“ č. 7885/2 druh pozemku Zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 81 m2  zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava 
v k.ú. Trnava za cenu 7 635,06 eura do výlučného vlastníctva  žiadateľa t.j. spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 
- novovzniknutého pozemku parcela registra „C“ č. 7885/10 druh pozemku 
Ostatná plocha o výmere 28 m2 odčleneného Geometrickým plánom č. 53/2022 úradne 
overenom 20.09.2022 pod číslom G1-1279/2022 Okresným úradom Trnava, 
katastrálnym odborom, z pozemku parcela registra „C“ č. 7885/1 druh pozemku 
Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 11275 m2 zapísaného na LV č. 5000 
vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. Trnava za cenu 2 991,24 eura do výlučného 
vlastníctva  žiadateľa t.j. spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 
- novovzniknutého pozemku parcela registra „C“ č. 7885/11 druh pozemku 
Ostatná plocha o výmere 39 m2 odčleneného Geometrickým plánom č. 53/2022 úradne 
overenom 20.09.2022 pod číslom G1-1279/2022 Okresným úradom Trnava, 
katastrálnym odborom, z pozemku parcela registra „C“ č. 7885/1 druh pozemku 
Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 11 275 m2 zapísaného na LV č. 5000 
vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. Trnava za cenu 4 166,37 eura do výlučného 
vlastníctva  žiadateľa t.j. spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov pričom predaj pozemkov sa uskutočňuje pod existujúcou stavbou a 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa, t.j. spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36 361 518 
Správny poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
b) zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti budúceho vlastníka trafostanice a priľahlých pozemkov t.j. Západoslovenskej 
distribučnej a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 strpieť v objekte trafostanice 
TS 0084-131 postavenej na pozemku parcela registra „C“ č. 7885/2, zapísanej na LV č. 5000 
vo vlastníctve Mesta Trnava umiestnenie NN rozvádzača a meradla spotreby elektrickej 
energie (pre objekt základnej a materskej školy) a strpieť právo prechodu cez novovzniknuté 
pozemky parcela registra „C“ .č. 7885/10 o výmere 28 m2 a 7885/11 o výmere 39 m2, druh 
pozemku Ostatná plocha odčlenených Geometrickým plánom č. 53/2022 úradne overenom 
20.09.2022 pod číslom G1-1279/2022 Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, 



z pozemku parcela registra „C“ č. 7885/1 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 11 275 m2 zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. 
Trnava a pozemok parcela registra „C“ č. 7885/2 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 81 m2 zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. Trnava 
v prospech Mesta Trnava v správe Základná škola s materskou školou Ulica Maxima  
Gorkého 21, Trnava a každodobého vlastníka zariadení. 
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí 
povinný z vecného bremena. 
   
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) OM 
zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena 

     Termín:  do 31.01.2023 

b) OP 

pripraviť kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis 
primátorovi mesta 

     Termín:  do 30.04.2023 

 
 
 

34 
uznesenie 

k predaju spoluvlastníckych podielov na pozemku pod BD Botanická 8, 9, 10, 11, k. ú. 
Trnava, parc. č. 1635/109, súp. č. 5685 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku  vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 v k. ú. 
Trnava s parc. č. 1635/109 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1010 m2, vo vlastníctve 
Mesta Trnava, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach 
a zariadeniach domu súp. č. 5685, na Ul. Botanickej 8, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 
10593 za cenu 8,30 eura/m2  takto: 
1. podielu 6586/662724 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 19, Erikovi Vajdíkovi, rod. Vajdíkovi, 
nar. 25.06.1992, bytom Botanická 8, Trnava, za cenu 83,31 eura, 
2. podielu 6586/662724 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 21, Gabriele Fíbovej, rod. Kováčovej,  
nar. 16.05.1972, Jazdecká ul. 32A, Trnava, za cenu 83,31 eura, 
3. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 22, 
Denisovi Magyárovi, rod. Magyárovi, nar. 21.05.1989 a manželke Ing. Miroslave Magyár, rod. 
Štangovej, nar. 21.02.1989, obaja bytom Botanická 8, Trnava, spolu za cenu 83,31 eura, 
4. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 24, 
Róbertovi Tollarovičovi, rod. Tollarovičovi, nar. 26.03.1981 a manželke Eve Tollarovičovej, rod. 
Mokrej, nar. 01.01.1982, bytom Botanická 8, Trnava,  spolu za cenu 83,31 eura, 
5. podielu 6586/662724 do podielového spoluvlastníctva, vlastníkom bytu č. 25, Terézii 
Vilemovej rod. Mészarosovej, nar. 19.04.1942 bytom Botanická 8, Trnava, s podielom ½ a 1/6, 
Mgr. Alene Vilemovej, rod. Bakovej, Hodžova ul. 2, Hviezdoslavov, s podielom 1/12, Kataríne 
Kubovej, rod. Vilémovej, nar. 13.11.1988,  bytom Pelíšková 31, Skalica, s podielom 1/12, 
Jurajovi Vilémovi, rod. Vilémovi, nar. 08.01.1990,  bytom Majcichov 573, s podielom 1/12, 



Lukášovi Vilemovi, rod. Vilemovi, nar. 13.09.2002, bytom Hodžova ul. 2, Hviezdoslavov, 
s podielom 1/12, spolu za cenu 83,31 eura, 
6. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 27, 
Vladimírovi Balalovi, rod. Balalovi, nar. 21.01.1948 a manželke Helene Balalovej, rod. 
Anettovej, nar. 13.08.1953, bytom Botanická 8, Trnava, spolu za cenu 83,31 eura, 
7. podielu 6586/662724 do vlastníctva, vlastníkovi bytu č. 28, Jurajovi Pišťákovi, rod. Pišťákovi, 
nar. 21.11.1958, bytom Botanická 8, Trnava,  za cenu 83,31 eura, 
8. podielu 2750/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 29, 
Mariánovi Harajovi, rod. Harajovi, nar. 06.01.1964 a manželke Marcele Harajovej, rod. 
Čaplovej, nar. 18.09.1968, obaja bytom Viničná 6613/28, Biely Kostol, spolu za cenu 34,79 
eura, 
9. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 30, 
Ivanovi Kollárovi, rod. Kollárovi, nar. 05.09.1952 a manželke Silvii Kollárovej, rod. 
Hlavandovej, nar. 27.11.1952, obaja bytom Botanická 8, Trnava, spolu za cenu 83,31 eura, 
10. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 
31, Jánovi Gajarskému, rod. Gajarskému, nar. 27.06.1955 a manželke Emílii Gajarskej, rod. 
Fornerovej, nar. 07.05.1956, bytom Botanická 8, Trnava, spolu za cenu 83,31 eura, 
11. podielu 2750/662724 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 32, Gabrielovi Semanovi, rod. 
Semanovi, nar. 21.04.1968, bytom Botanická 8, Trnava, za cenu 34,79 eura, 
12. podielu 6586/662724 do vlastníctva, vlastníkovi bytu č. 33, Eve Kardali, rod. Valentovej, 
bytom Botanická 8, Trnava, za cenu 83,31 eura, 
13. podielu 6586/662724 do vlastníctva, vlastníčke bytu č. 34, Oľge Zelinkovej rod. Zelinkovej, 
nar. 05.02.1960, bytom Botanická 8, Trnava, za cenu 83,31 eura, 
14. podielu 2750/662724 do vlastníctva, vlastníčke bytu č. 35, Pavle Jačekovej, rod. 
Jačekovej,  nar. 21.02.1948, bytom Botanická 8, Trnava, za cenu 34,79 eura, 

15. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu 
č. 36, Jozefovi Kubáňovi, rod. Kubáňovi, nar. 09.06.1981 a manželke Ing. Miroslave 
Kubáňovej rod. Baginovej, nar. 16.05.1981, obaja bytom Botanická 8, Trnava, spolu za 
cenu 83,31 eura , 
16. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu 
č. 37, Matúšovi Habšudovi, rod. Habšudovi, nar. 22.03.1989 a manželke Lucii Habšudovej, 
rod. Bihariovej, nar. 07.12.1990, obaja bytom Botanická 8, Trnava, spolu za cenu 83,31 
eura, 
17. podielu 6586/662724 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 39, Ing. Jaroslavovi 
Znamenákovi, rod. Znamenákovi, nar. 02.02.1987, bytom Botanická 8, Trnava, za cenu 
83,31 eura, 
18. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu 
č. 40, Jaroslavovi Lőfflerovi, rod. Lőfflerovi, nar. 23.03.1954 a manželke Márii Lőfflerovej, 
rod. Szombatovej, nar. 12.05.1954, bytom Botanická 8, Trnava, spolu za cenu 83,31 eura, 
19. podielu 2750/662724 do vlastníctva, vlastníkovi bytu č. 41, Jozefovi Galkovi, rod. 
Galkovi, nar. 06.12.1945, bytom Botanická 8, Trnava, za cenu 34,79 eura, 
20. podielu 6586/662724 do vlastníctva, vlastníčke bytu č. 42, Márii Kosteckej, rod. 
Balážovej, nar. 14.10.1955 bytom Botanická 8, Trnava, za cenu 83,31 eura, 
21. podielu 6586/662724 do vlastníctva, vlastníčke bytu č. 43, Júlii Dubrovayovej, rod. 
Dubrovayovej,  nar. 03.09.1986, bytom Botanická 8, Trnava, za cenu 83,31 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) OM: 
zabezpečiť podklady súvisiace s uzatvorením zmluvy o výpožičke 
Termín: do 20.1.2023 
b) OP: 
pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť primátorovi mesta na podpis.  
Termín: do 31.3.2023  
 
 
 

35 
uznesenie 

k predaju spoluvlastníckych podielov na pozemku pod BD Botanická 8, 9, 10, 11, k. ú. 
Trnava, parc. č. 1635/109, súp. č. 5685 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku  vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 v k. ú. 
Trnava s parc. č. 1635/109 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1010 m2, vo vlastníctve 
Mesta Trnava, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach 
a zariadeniach domu súp. č. 5685, na Ul. Botanickej 11, vlastníkom bytov zapísaným na LV 
č. 10593 za cenu 8,30 eura/m2  takto: 

1. podielu  6466/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu 
č. 101, Ondrejovi Masnicovi, rod. Masnicovi, nar. 27.07.1954 a manželke Vlaste 
Masnicovej, rod. Arvayovej, nar. 01.05.1956, obaja bytom Botanická 11, Trnava, za cenu 
81,79 eura, 
2. podielu 6469/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu 
č. 102, Prof. RNDr. Alfrédovi Trnkovi, PhD., rod. Trnkovi, nar. 22.05.1965  
a manželke RNDr. Bronislave Trnkovej, rod. Matouškovej,  nar. 21.08.1965, obaja bytom 
Tehelná 18, Trnava, za cenu 81,83 eura,  
3. podielu 6466/662724 do vlastníctva, vlastníčke bytu č. 103, Viere Volekovej, rod. 
Igazovej,  nar. 25.05.1943, bytom Botanická 11, Trnava, za cenu 81,79 eura,  
4. podielu 6469/662724 do vlastníctva, vlastníčke bytu č. 104, Alene Bittarovskej,  rod. 
Agnerovej,  nar. 07.09.1946, bytom Botanická 11, Trnava, za cenu 81,83 eura,  
5. podielu 6466/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu 
č. 105, Jozefovi Hudekovi, rod. Hudekovi, nar. 07.03.1951 a manželke Márii Hudekovej, 
rod. Honzovej,  nar. 09.09.1951, obaja bytom Botanická 11, Trnava, za cenu 81,79 eura,  
6. podielu 6469/662724 do vlastníctva, vlastníkovi bytu č. 106,  Martinovi Temňákovi, rod. 
Temňákovi,  nar. 10.09.1948, bytom Botanická 11, Trnava, za cenu 81,83 eura,  
7. podielu 6466/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu 
č. 107, Ing. Stanislavovi Gelnarovi, rod. Gelnarovi, nar. 21.12.1969 a manželke Mgr. Andrei 
Gelnarovej, r. Kulkovej, nar. 11.02.1972, obaja bytom Bernolákova 15, Trnava, za cenu 
81,79 eura,  
8. podielu 6469/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu 
č. 108, Miroslavovi Frankovi, rod. Frankovi, nar. 10.03.1981 a manželke Martine 
Frankovej, rod. Babišovej, nar. 28.02.1984, obaja bytom Botanická 11, Trnava, spolu za 
cenu 81,83 eura, 
9. podielu 6466/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu 
č. 109, Petrovi Cuninkovi, rod. Cuninkovi,  nar. 02.11.1963 a manželke Renáte Cuninkovej, 
rod. Vešperovej, nar. 17.10.1967, obaja bytom Botanická 11, Trnava, za cenu 81,79 eura,  
10. podielu 6469/662724 do vlastníctva, vlastníčke bytu č. 110, Ing. Zuzane Lančaričovej, 
rod. Lančaričovej, nar. 25.04.1988, bytom Mozartova 12, Trnava, za cenu 81,83 eura, 



11. podielu 6466/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu 
č. 111, Florianovi Halenárovi, rod. Halenárovi, nar. 09.10.1950 a manželke Helene 
Halenárovej, rod. Mikulovej,  nar. 08.02.1954 obaja bytom Botanická 11, Trnava, za cenu 
81,79 eura,  
12. podielu 6466/662724 do vlastníctva, vlastníčke bytu č. 113, Ing. Lenke Pašákovej, rod. 
Pašákovej,  nar. 26.04.1991, bytom Hospodárska 33, Trnava, za cenu 81,79 eura,  
13. podielu 6469/662724 do vlastníctva, vlastníčke bytu č. 114, Daniele  Krajčovičovej, rod. 
Šefarovej, nar. 07.02.1967, bytom Botanická 11, Trnava, za cenu 81,83 eura, 
14. podielu 6469/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu 
č. 116, Mgr. Ivanovi Marekovi, rod. Marekovi, nar. 29.09.1947 a manželke Mgr. Ľubici 
Marekovej, rod. Molčanovej nar. 19.03.1953, obaja bytom Botanická 11, Trnava, za cenu 
81,83 eura,  
15. podielu 6466/662724 do  vlastníctva, vlastníčke bytu č. 117, Eleonóre Chorváthovej 
rod. Lakomej, nar. 03.01.1971, bytom Botanická 11, Trnava, za cenu 81,79 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) OM:  
zabezpečiť podklady súvisiace s uzatvorením zmluvy o výpožičke 
Termín: do 20.1.2023 
b) OP: 
 pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť primátorovi mesta na podpis.  
Termín: do 31.3.2023 

 

 

Uznesenie MZ k výpožičke pozemkov pre umiestnenie inteligentných skriniek na 
požičiavanie pomôcok na šport (YOURLOX, s.r.o.) nebolo prijaté 

 

 

36 
uznesenie 

k majetkovoprávnemu usporiadaniu stavebných objektov verejnej infraštruktúry 
vybudovanej v rámci stavby 

 „OZ Trnava – Cukrovar II. etapa“   

(stavebník SG Holding SK, s.r.o., Trnava) 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. súhlasí 



s použitím pozemku v k. ú. Trnava parc.reg.“C“ parc.č. 8791/1, zastavaná plocha 
a nádvorie, zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, na umiestnenie 
stavebných objektov a ich častí: 

1. SO 04 – Pozemné komunikácie – v časti napojenia chodníka Pri Kalvárii a napojenie 
pojazdného chodníka Pri Kalvárii  

2. SO 05 – Sadové a terénne úpravy – v časti zelene s alejou stromov na ul. Pri Kalvárii 

3. SO 07 – Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie – na ul. Pri Kalvárii,  

vybudovaných v rámci plánovanej stavby „Obytná zóna Trnava – Cukrovar II. etapa“, podľa 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby, odsúhlasenej stavebným úradom, 
pre spoločnosť SG HOLDING SK, s. r. o., Šrobárova 5, IČO: 53597877, ako  stavebníka 
stavby, za podmienky, že pre účely vydania stavebného povolenia bude uzatvorená nájomná 
zmluva a výška nájomného bude  1,- euro za  pozemok parc.č. 8791/1, nakoľko sa jedná 
o výstavbu verejnoprospešných stavieb, ktoré budú po kolaudácii prevedené do majetku 
mesta Trnava za kúpnu cenu 1,- euro za každý stavebný objekt. 

 

2.  schvaľuje 

A) nájom pozemku parc.reg.“C“ parc.č. 8791/1, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. 
Trnava, zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava,  pre  SG HOLDING SK, s. r. 
o., Šrobárova 5, IČO: 53 597 877, ako  stavebníka stavby „Obytná zóna Trnava – Cukrovar II. 
etapa“ , za nájomné vo výške 1 euro za celý pozemok za celú dobu nájmu na dobu určitú od 
dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o prevode 
na najneskôr prevedený stavebný objekt do majetku Mesta Trnava zo stavebných objektov:  
1. SO 04 – Pozemné komunikácie – v časti napojenia chodníka Pri Kalvárii a napojenie 
pojazdného chodníka Pri Kalvárii  

2. SO 05 – Sadové a terénne úpravy – v časti zelene s alejou stromov na ul. Pri Kalvárii 

3. SO 07 – Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie - na ul. Pri Kalvárii, 

a to v zmysle § 9a  ods.9  písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o výstavbu verejnoprospešných stavieb, 
ktoré budú po ich kolaudácii prevedené do majetku Mesta Trnava za kúpnu cenu 1 euro za 
každý stavebný objekt. Podľa zákona č. 138/1991 Zb.   
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  schvaľuje prenájom majetku mesta v zmysle 
§ 9a ods. 9) písm. c) mestské zastupiteľstvo ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Zámer prenajať majetok 
týmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu 
mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom 
tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

B) kúpu stavebných objektov verejnej infraštruktúry vybudovaných v rámci stavby 
„Obytná zóna Trnava – Cukrovar II. etapa“ v Trnave: 

1. SO 04 – Pozemné komunikácie – v časti telesa miestnej komunikácie a telesa zjazdného 
chodníka 

2. SO 05 – Sadové a terénne úpravy – v časti sprievodná zeleň pri miestnej komunikácii na ul. 
Pri kalvárii 

3. SO 13 – Verejné osvetlenie, 



z vlastníctva stavebníka SG HOLDING SK, s. r. o., Šrobárova 5, 917 01 Trnava,  
IČO: 53 597 877  do majetku, správy a údržby Mesta Trnava po nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia na posledne kolaudovaný stavebný objekt  

z uvedených stavebných objektov, za cenu 1 euro za každý stavebný objekt, resp. jeho 
časť za podmienky, že najneskôr ku dňu prvej účinnej zmluvy o prevode jedného z uvedených 
stavebných objektov bude zriadené bezodplatné časovo neobmedzené vecné bremeno „in 
rem“ na ťarchu častí pozemkov vo vlastníctve spol. United Industries a. s.,  
IČO 35 686 031, Šafárikovo nám. 4, Bratislava parc.reg.“C“  parc. č. 3461/42, 3542/1, 3542/13 
a 3542/14 , k. ú.  Trnava, zastavaných v budúcnosti uvedenými stavebnými 
objektami;  v prospech Mesta Trnava, spočívajúce v práve stavby oprávneného z vecného 
bremena a v povinnosti každodobého vlastníka zaťažených pozemkov, ako povinného 
z vecného bremena, toto právo strpieť. 

C) zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“, 
v termíne podľa písm. B) tohto uznesenia, spočívajúceho v práve umiestnenia, užívania, 
správy, údržby a rekonštrukcie stavebných objektov  SO 04 – Pozemné komunikácie – v časti 
telesa miestnej komunikácie a telesa zjazdného chodníka,  SO 05 – Sadové a terénne úpravy 
– v časti sprievodná zeleň pri miestnej komunikácii na ul. Pri kalvárii a  SO 13 – Verejné 
osvetlenie, vybudovaných v rámci stavby „Obytná zóna Trnava – Cukrovar II. etapa“ v Trnave 
na nimi zastavaných častiach pozemkov v  k. ú.  Trnava, parc.reg.“C“ parc. č. 3461/42, parc. 
č. 3542/1, parc. č. 3542/13 a parc. č. 3542/14, zapísaných na LV č. 3308, vo vlastníctve United 
Industries a. s., IČO 35 686 031, Šafárikovo nám. 4, Bratislava;  v zmysle porealizačného 
geometrického plánu na vyznačenie rozsahu vecného bremena, ktorý zabezpečí SG 
HOLDING SK, s. r. o. na vlastné náklady;  v prospech Mesta Trnava ako oprávneného 
z vecného bremena a v povinnosti United Industries a. s., IČO 35 686 031, Šafárikovo nám. 
4, Bratislava  a každodobého vlastníka uvedených zaťažených pozemkov, ako 
povinného z vecného bremena, toto právo strpieť. 

D)  kúpu stavebných  objektov SO 06 – Rozšírenie verejnej vodovodnej siete - bez 
prípojok k bytovým domom, SO 07 – Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie - bez 
prípojok k bytovým domom, vybudovaných v rámci stavby „Obytná zóna Trnava – Cukrovar II. 
etapa“  na pozemkoch v k.ú. Trnava parc. reg. “C“  č. 3461/42, 3542/1, 3542/13 a 3542/14, 
z vlastníctva SG HOLDING SK, s. r. o., Šrobárova 5, 917 01 Trnava,   
IČO: 53 597 877 do vlastníctva Mesta Trnava za kúpnu cenu 1,- euro  za  každý  
horeuvedený stavebný objekt, t. j. celkovo za kúpnu cenu 2,- eurá  s podmienkou, že 
všetky vady a nedostatky, zistené v rámci kolaudačného konania, odstráni na vlastné náklady 
SG HOLDING SK, s. r. o., ktorá zároveň poskytne záručnú  lehotu na všetky skolaudované 
stavebné objekty v trvaní 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia. V prípade, že uvedené stavebné objekty, resp. niektorý z nich nebude 
právoplatne skolaudovaný, Mesto Trnava odstúpi od kúpnej zmluvy, týkajúcej sa ich 
prevodu do svojho vlastníctva. 

E) odovzdanie stavebných objektov SO 06 – Rozšírenie verejnej vodovodnej siete a SO 
07 – Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie, vybudovaných v rámci stavby „Obytná 
zóna Trnava – Cukrovar II. etapa“  na pozemkoch parc. reg.“C“ parc. č. 3461/42, 3542/1, 
3542/13 a 3542/14 v k. ú. Trnava  po nadobudnutí právoplatnosti posledne skolaudovaného 
stavebného objektu, do prevádzky, správy a údržby Trnavskej vodárenskej spoločnosti, 
a. s., IČO 36 252 484 za podmienky, že všetky doklady vyžadované zo strany Trnavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s.  zabezpečí  stavebník na svoje náklady. 

F) zriadenie  bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti United Industries a. s., IČO  35 686 031, Šafárikovo nám. 4, Bratislava 
a každodobého vlastníka pozemkov parc. reg. “C“ parc.č. 3461/42, parc.č. 3542/1, parc.č. 
3542/13 a parc.č. 3542/14 v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 3308,  strpieť na nich uloženie, 
prevádzkovanie a výkon s tým súvisiacich užívateľských práv, vzťahujúcich sa na stavebné 



objekty SO 06 – Rozšírenie verejnej vodovodnej siete  a  SO 07 – Rozšírenie verejnej 
splaškovej kanalizácie vybudovaných v rámci stavby „Obytná zóna Trnava – Cukrovar II. 
etapa“ ;  v zmysle porealizačného geometrického plánu na vyznačenie rozsahu vecného 
bremena, ktorý zabezpečí SG HOLDING SK, s. r. o. na vlastné náklady;  v  prospech Mesta 
Trnava a  každodobého vlastníka uvedených stavebných objektov. 

 
3. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 
a) OM - pripraviť podklady na vypracovanie zmlúv v zmysle schvaľovacej časti tohto 
uznesenia po splnení príslušných podmienok zo strany stavebníka                                
Termín: do 31.12.2023   
b) OP - pripraviť zmluvy v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia 
Termín: do 31.12.2023 
 

37 
uznesenie 

ku kúpe pozemku p. č. reg. „E“ 1329/18 pred rodinným domom na  
Špačinskej ceste č. 96, k. ú. Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
kúpu pozemku  v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 11307 ako parc. reg. „E“ č. 1329/18, zast. 
plocha a nádvorie, o výmere 101 m2, vo výlučnom vlastníctve Gabriely Bábikovej, r. Boreckej, 
nar. 11.03.1950, bytom Špačinská cesta 1343/96, Trnava, za cenu 5 489,94 eura, ktorá bola 
vypočítaná tak, že z ceny určenej znaleckým posudkom č. 88/2022 zo dňa 22.9.2022, 
spracovaného znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. 
Františkom Drobným, vo výške 5 649,94 eura, t. j. 55,94 eur/m2 sa odrátala cena  za znalecký 
posudok 160,00 eur.   
 

2.  Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
a) OM: zabezpečiť podklady súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy 
Termín: do 20.1.2023 
b) OP: pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.  
Termín: do 28.2.2023 

 

38 
uznesenie 

k správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 23.8.2022 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 23. 8. 2022 prerokované na 
zasadnutí majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava resp. Mestskej rady mesta Trnava – zaujala nesúhlasné 
stanovisko. 

 



39 
uznesenie 

ku kúpe garáží na Ulici Mozartova v Trnave 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1.  Schvaľuje 
kúpu garáže na Ulici Mozartova v Trnave, stojacej na pozemku parc. číslo 1635/135 
zapísanom na liste vlastníctva č. 5000, v  k. ú. Trnava, od vlastníka garáže Milana Vitteka, nar. 
29. 10. 1957, bytom Trnava, Gejzu Dusíka 51, za cenu 9000 eur, slovom deväťtisíc eur. 

Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bude hradiť mesto Trnava. 

2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 

a) odboru majetkovému - zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy       
Termín: do 30 dní po schválení finančných prostriedkov na tento účel v rozpočte mesta 
Trnava 

b) odboru právnemu - pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 90 dní po schválení finančných prostriedkov na tento účel v rozpočte mesta  
Trnava 

 

 
40 

uznesenie 

ku kúpe garáží na Ulici Mozartova v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
kúpu garáže na Ulici Mozartova v Trnave, stojacej na pozemku parc. číslo 1635/135 
zapísanom na liste vlastníctva č. 5000, v  k. ú. Trnava, od vlastníka garáže Rastislava 
Krišandu, nar. 16. 4. 1978, bytom Trnava, Botanická 11, za cenu 9000 eur, slovom deväťtisíc 
eur. 

Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bude hradiť mesto Trnava. 

   

2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 

a)  odboru majetkovému - zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy       
 Termín: do 30 dní po schválení finančných prostriedkov na tento účel v rozpočte mesta  
 Trnava  

 b)  odboru právnemu - pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
  Termín: do 90 dní po schválení finančných prostriedkov na tento účel v rozpočte mesta  
  Trnava  
      



41 
uznesenie 

ku kúpe garáží na Ulici Mozartova v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1.  Schvaľuje 
kúpu garáže na Ulici Mozartova v Trnave, stojacej na pozemku parc. číslo 1635/135 
zapísanom na liste vlastníctva č. 5000, v  k. ú. Trnava, od vlastníkov garáže Martina Záhorca, 
nar. 7. 10. 1980 a manželky Andrey Záhorec, rod. Hanicovej, nar. 20. 7. 1985, obaja bytom 
Zvončín 428, za cenu 9000 eur, slovom deväťtisíc eur. 
Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bude hradiť mesto Trnava, 

   
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  odboru majetkovému - zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy       
Termín: do 30 dní po schválení finančných prostriedkov na tento účel v rozpočte mesta  
Trnava. 
 
b)  odboru právnemu - pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
 Termín: do 90 dní po schválení finančných prostriedkov na tento účel v rozpočte mesta  
 Trnava 
 

42 
uznesenie 

k schváleniu nájmu časti nebytových priestorov v objekte Mestský zimný štadión - 
Krasokorčuliarsky klub Trnava 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov o výmere 35,07 m2 (dva samostatné nebytové 
priestory o výmerách 22,83 m2 a 12,44 m2) pod tribúnou v hale hlavnej ľadovej plochy 
nachádzajúcich sa v objekte Mestského zimného štadióna v Trnave, Spartakovská 1B, 917 01 
Trnava, na pozemku parcely registra „C“ č. 5671/211 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
6496  m2, v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 13598, označených ako stavba bez súpisného čísla nájomcovi 
Krasokorčuliarsky klub Trnava, so sídlom Ulica Spartakovská 6457/1, 91701 Trnava, IČO: 
37851641, DIČ: 2021903290, zastúpený: Ing. Jozefom Čurmom, predsedom klubu, za účelom 
využívania priestorov ako skladové priestory, na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa 
predloženia notárskej zápisnice najneskôr od 01.01.2023 za cenu 757,51 EUR/rok (35,07 
m2 x 21,60 EUR za priestory určené pre športový klub) za nebytové priestory, pričom výška 
nájomného je určená v súlade s VZN č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava (čl. 5) v spojitosti s Príkazom primátora č. 
6/2022 k určovaniu výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Trnava pre obdobie od 1.7.2022 do 30.6.2023 s výpovednými lehotami:  

1) jeden mesiac ak nájomca: 

a) užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, 



b) vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 

c) o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie 
je spojené s nájmom, 

d) prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa, 

e) napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje pokoj alebo poriadok, 

2) tri mesiace bez udania dôvodu zo strany nájomcu alebo prenajímateľa 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 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 tom, že nájomca - Krasokorčuliarsky klub Trnava, so sídlom Ulica 
Spartakovská 6457/1, 91701 Trnava, IČO: 37851641, DIČ: 2021903290, zastúpený: Ing. 
Jozefom Čurmom, predsedom klubu je športový klub dlhodobo pôsobiaci v meste Trnava 
a zabezpečujúci východu detí a mládeže pre obyvateľov mesta Trnava. 

2. Ukladá 
Správe majetku mesta Trnava, p.o. uzatvoriť Zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle 
schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 31.12.2022 

43 
uznesenie 

k schváleniu nájmu časti nebytových priestorov v objekte Mestský zimný štadión – 
Ice Skating Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov o výmere 19,89 m2 nachádzajúcich sa v objekte 
Mestského zimného štadióna v Trnave, Spartakovská 1B, 917 01 Trnava, na pozemku parcely 
registra „C“ č. 5671/211 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6496  m2, v katastrálnom 
území Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 13598, 
označených ako stavba bez súpisného čísla nájomcovi Ice Skating Trnava, so sídlom Ulica 
Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava, IČO: 50654926, DIČ: 2120699603, zastúpený: Alenou 
Rojkovou, prezidentkou klubu, za účelom využívania priestorov ako skladové priestory, na 
dobu neurčitú za cenu 429,62 EUR/rok (19,89 m2 x 21,60 EUR za priestory určené pre 
športový klub) za nebytové priestory, pričom výška nájomného je určená v súlade s VZN č. 
514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta 
Trnava (čl. 5) v spojitosti s Príkazom primátora č. 6/2022 k určovaniu výšky nájomného za 
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava pre obdobie od 1.7.2022 do 
30.6.2023 s výpovednými lehotami:  

1) jeden mesiac ak nájomca: 

a) užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, 

b) vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 

c) o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie 
je spojené s nájmom, 

d) prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa, 

e) napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje pokoj alebo poriadok, 



2) tri mesiace bez udania dôvodu zo strany nájomcu alebo prenajímateľa 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 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 tom, že nájomca - Ice Skating Trnava, so sídlom Ulica 
Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava, IČO: 50654926, DIČ: 2120699603, zastúpený: Alenou 
Rojkovou, prezidentkou klubu je športový klub dlhodobo pôsobiaci v meste Trnava 
a zabezpečujúci východu detí a mládeže pre obyvateľov mesta Trnava. 

 

2. Ukladá 
Správe majetku mesta Trnava, p.o. uzatvoriť Zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle 
schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 31.12.2022 

44 
uznesenie 

k schváleniu nájmu časti nebytových priestorov v objekte Mestská športová hala - 
CANDY klub 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov o výmere 21,28 m2 v objekte Mestskej športovej haly 
v Trnave, Rybníková 15, 917 01 Trnava, na pozemku parcely registra „C“ č. 3547/24 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4282 m2, v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, 
okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 13598, označených ako stavba so súpisným 
číslom 576 nájomcovi CANDY klub, so sídlom Okružná 12, 917 01 Trnava, IČO: 37994832, 
DIČ: 2022810053, zastúpený: Mgr. Miroslavou Vantovou, predsedom klubu, za účelom 
využívania priestorov ako kancelárske priestory, na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa 
predloženia notárskej zápisnice najneskôr od 01.02.2023 za cenu 1 149,12 EUR/rok (21,28 
m2 x 54,00 EUR za kancelárske priestory) za nebytové priestory, pričom výška nájomného je 
určená v súlade s VZN č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava (čl. 6) v spojitosti s Príkazom primátora č. 6/2022 k 
určovaniu výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava 
pre obdobie od 1.7.2022 do 30.6.2023 s výpovednými lehotami:  

1) jeden mesiac ak nájomca: 

a) užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, 

b) vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 

c) o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie 
je spojené s nájmom, 

d) prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa, 

e) napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje pokoj alebo poriadok, 

2) tri mesiace bez udania dôvodu zo strany nájomcu alebo prenajímateľa 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 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 tom, že nájomca - CANDY klub, so sídlom Okružná 12, 917 01 



Trnava, 91701 Trnava, IČO: 37994832, DIČ: 2022810053, zastúpený: Mgr. Miroslavou 
Vantovou, predsedom klubu je športový klub dlhodobo pôsobiaci v meste Trnava 
a zabezpečujúci východu detí a mládeže pre obyvateľov mesta Trnava. 

 

2. Ukladá 
Správe majetku mesta Trnava, p.o. uzatvoriť Zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle 
schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 30.1.2023 
 

45 
uznesenie 

k schváleniu nájmu časti nebytových priestorov v objekte Mestská športová hala - 
Volejbalový oddiel Hit Trnava 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov o výmere 21,28 m2 v objekte Mestskej športovej haly 
v Trnave, Rybníková 15, 917 01 Trnava, na pozemku parcely registra „C“ č. 3547/24 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4282 m2, v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, 
okres Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 13598, označených ako stavba so súpisným 
číslom 576 nájomcovi Volejbalový oddiel Hit Trnava, so sídlom Ulica Veterná 6490/13, 
91701 Trnava, IČO: 37834487, DIČ: 2021645934, zastúpený: Mgr. Miloslavom Duchoňom, 
predsedom klubu, za účelom využívania priestorov ako kancelárske priestory, na dobu 
neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od 01.02.2023 za 
cenu 1 149,12 EUR/rok (21,28 m2 x 54,00 EUR za kancelárske priestory) za nebytové 
priestory, pričom výška nájomného je určená v súlade s VZN č. 514 o určovaní obvyklého 
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava (čl. 6) v spojitosti 
s Príkazom primátora č. 6/2022 k určovaniu výšky nájomného za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Trnava pre obdobie od 1.7.2022 do 30.6.2023 s výpovednými 
lehotami:  

1) jeden mesiac ak nájomca: 

a) užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, 

b) vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 

c) o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie 
je spojené s nájmom, 

d) prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa, 

e) napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje pokoj alebo poriadok, 

2) tri mesiace bez udania dôvodu zo strany nájomcu alebo prenajímateľa 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 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 tom, že nájomca - Volejbalový oddiel Hit Trnava, so sídlom Ulica 
Veterná 6490/13, 91701 Trnava, IČO: 37834487, DIČ: 2021645934, zastúpený: Mgr. 
Miloslavom Duchoňom, predsedom klubu je športový klub dlhodobo pôsobiaci v meste Trnava 
a zabezpečujúci východu detí a mládeže pre obyvateľov mesta Trnava. 



2. Ukladá 
Správe majetku mesta Trnava, p.o. uzatvoriť Zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle 
schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 30.1.2023 
 

46 
uznesenie 

k schváleniu výpožičky v objekte Mestský zimný štadión – 
Mestské služby mesta Trnava 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
výpožičku časti nebytových priestorov o výmere 135,57 m2 (z toho skladové priestory 102,85 
m2, kancelária 12,60 m2 a ostatné nebytové priestory 20,12 m2), vo vlastníctve Mesta Trnava, 
v k.ú. Trnava, okres Trnava, na pozemku parcely registra „C“ č. 5671/111– zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 631 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 13598, ako stavba bez 
súpisného čísla pre vypožičiavateľa Mestské služby mesta Trnava, so sídlom Priemyselná 
5, 917 01 Trnava, IČO: 00598135, DIČ: 2021190963, zastúpená Ing. Andreou 
Tomašovičovou, riaditeľkou, na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 3 mesiace bez udania 
dôvodu, za účelom využívania časti nebytových priestorov na prevádzkovanie a poskytovanie 
opravy zdieľaných bicyklov pre projekt Trnavský bikesharing 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 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 tom, že vypožičiavateľ Mestské služby mesta Trnava, so sídlom 
Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 00598135 bude vykonávať činnosti spojené s rozvojom 
mobility pre užívateľov systému Trnavský bikesharing na území mesta Trnava. 

 

2. Ukladá 
Správe majetku mesta Trnava, p.o. uzatvoriť Dodatok k Zmluve o výpožičke nebytových 
priestorov zo dňa 4.3.2022 (centrálne číslo zmluvy 26/2022). 
Termín: 31.12.2022 

47 
uznesenie 

k spolufinancovaniu projektov predkladaných v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za 
účelom realizácie projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného 
súboru Tehelná v Trnave-príprava regionálnych projektov“, realizovaného v rámci 
výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta Trnava a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Trnava; 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 



 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného 
nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo 
výške 3 423,72 eur; 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených, resp. ostatných 
výdavkov projektu z rozpočtu mesta. 
 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 

 
 

              48 
uznesenie 

k spolufinancovaniu projektov predkladaných v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za 
účelom realizácie projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného 
súboru G. Goliana – PD“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Trnava a platným 
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava; 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného 
nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo 
výške 10 647,60 eur; 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených, resp. ostatných 
výdavkov projektu z rozpočtu mesta. 
 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
 
 

              49 
uznesenie 

k spolufinancovaniu projektov predkladaných v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za 
účelom realizácie projektu „Humanizácia vnútrobloku Spartakovská I., za zimným 
štadiónom-príprava regionálnych projektov“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-



SC76-2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Trnava a 
platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava; 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného 
nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo 
výške 2 029,00 eur; 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených, resp. ostatných 
výdavkov projektu z rozpočtu mesta. 
 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
 
 

50 
uznesenie 

k spolufinancovaniu projektov predkladaných v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za 
účelom realizácie projektu „Parkovací dom Na hlinách, Trnava – PD“, realizovaného v 
rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta Trnava a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Trnava; 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného 
nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo 
výške 5 394,00 eur; 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených, resp. ostatných 
výdavkov projektu z rozpočtu mesta. 
 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
 
 

51 
uznesenie 

k spolufinancovaniu projektov predkladaných v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 



1. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za 
účelom realizácie projektu „ZŠ s MŠ Nám. SUT – športový areál - PD“, realizovaného 
v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta Trnava a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Trnava; 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného 
nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo 
výške 1 072,80 eur; 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených, resp. ostatných 
výdavkov projektu z rozpočtu mesta. 
 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 

 

 

52 
uznesenie 

k návrhu na pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. schvaľuje 
Návrh na pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta, ktorý nie je určený na odpredaj pre: 

Ing. Petra Trnku, nar. 30.07.1986, trvale bytom Ulica Veterná 7336/18F, Trnava na nájom      2-
izbového bytu č. 23, 8. podlažie, ktorý sa nachádza na Ulici gen. Goliána 6002/3 v Trnave na 
dobu určitú 3 roky od 01.01.2023 do 31.12.2025, počas trvania pracovného pomeru         pre 
mesto Trnava s možnosťou opakovaného uzavretia ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
ktorý spočíva v poskytnutí bývania pre zamestnanca mesta s platne uzatvorenou pracovnou 
zmluvou v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 595 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve 
mesta, ktoré nie sú určené na odpredaj a s bytmi nižšieho štandardu. Úhrada za nájomné bude 
vo výške 74,28 €/mesačne s povinnosťou úhrady preddavkov na plnenia spojené s užívaním 
bytu. Mesto Trnava ako vlastník bytov si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť výšku nájmu         
v prípade zmeny súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.   

 
2. ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 

a) pripraviť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom bytu a predložiť ho primátorovi 
mesta na podpis. 
Termín: do 20.12.2022 

b) zaslať uznesenie správcovskej spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., Ulica Františkánska 
71/16, Trnava. 
Termín: do 20.12.2022 



 
53 

uznesenie 

k projektu dostupného bývania s prvkami housing first 
v podmienkach mesta Trnava 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
a)  zabezpečenie realizácie projektu v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou v súlade 
s predloženým projektom v termíne od 15.12.2022 do 31.12.2023 s možnosťou predĺženia.  
 
b)  zabezpečenie financovania projektu z rozpočtu mesta Trnava v celkovej sume 8 500 eur 
(osemtisíc päťsto eur). 

 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť Zmluvu o spolupráci pre realizovaní  projektu dostupného bývania s prvkami housing 
first v podmienkach mesta Trnava a poskytnutí finančného príspevku na tento projekt na 
podpis primátorovi mesta Trnava. 
 
Termín: bezodkladne 

54 
uznesenie 

k návrhu na vyčlenenie bytu pre projekt dostupného bývania s prvkami housing first 
pre Trnavskú arcidiecéznu charitu  

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
a) vyčlenenie 1-izbového bytu č. 110, 12. podlažie na Ulici A. Kubinu 1673/21 v Trnave vo 
vlastníctve mesta, ktorý nie je určený na odpredaj pre projekt dostupného bývania s prvkami 
housing first pre bývanie klienta Trnavskej arcidiecéznej charity, počas trvania podmienok 
projektu 
 

b) prenájom 1-izbového bytu č. 110, 12. podlažie na Ulici A. Kubinu 1673/21 v Trnave 
nájomcovi Trnavskej arcidiecéznej charite, Ulica Hlavná 43, Trnava pre účely bývania klienta 
z Trnavskej arcidiecéznej charity, Ulica Hlavná 43, Trnava na dobu určitú        od 15.12.2022 
do 31.12.2023 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, ktorý spočíva v poskytnutí bývania Trnavskou arcidiecéznou charitou 
v Trnave pre klienta v ťažkej životnej situácii. Úhrada za nájomné bude vo výške 30,74 
€/mesačne s povinnosťou úhrady preddavkov na plnenia spojené s užívaním bytu. Mesto 
Trnava ako vlastník bytov       si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť výšku nájmu v prípade 
zmeny právnych predpisov Slovenskej republiky.   
 

2. Ukladá 
a) Mestskému úradu v Trnave 



zaslať uznesenie spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. a Trnavskej arcidiecéznej charite, Ulica 
Hlavná 43, Trnava 
Termín: do 15.12.2022 

b) STEFE Trnava, s.r.o. 
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1b uznesenia pre byt vyčlenený na bývanie klienta 
z Trnavskej arcidiecéznej charity, Ulica Hlavná 43, Trnava 
Termín: do 15.12.2022 

 

55 
uznesenie 

ku kontrole z NKÚ - podpora cyklistickej dopravy vykonaná 06/2022 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Správu o výsledku kontroly 2022 – Podpora cyklistickej dopravy. 

 

56 
uznesenie 

k prerokovaniu časti petície 
„Zrušenie nového dopravného značenia v trnavskej štvrti ŠPÍGLSÁL“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Petíciu „Zrušenie nového dopravného značenia v trnavskej štvrti ŠPÍGLSÁL“ 
 
2. Nevyhovuje 

Petícii „Zrušenie nového dopravného značenia v trnavskej štvrti ŠPÍGLSÁL“ v časti: 

- uvedenie prejazdu a možností parkovania v jednotlivých uliciach tejto časti do 
pôvodného stavu ako bolo pred júlom 2022 

 

 
57 

uznesenie 

k prerokovaniu petície 
„Zrušenie (nezavádzanie) rezidentskej parkovacej zóny R7 Šafárikova“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Petíciu „Zrušenie (nezavádzanie) rezidentskej parkovacej zóny R7 Šafárikova“ 
 
 
2. Nevyhovuje 

Petícii „Zrušenie (nezavádzanie) rezidentskej parkovacej zóny R7 Šafárikova“ 



58 
uznesenie 

k informatívnej správe o výsledkoch ukončených 
a stave rozpracovaných kontrol od 7.9.2022 do 30.11.2022 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 7.9.2022 
do 30.11.2022 

59 
uznesenie 

k plánu kontrolnej činnosti 
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2023 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1.     Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2023 

 
2. Poveruje 

Hlavnú kontrolórku mesta na vykonanie kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti 
na I. polrok 2023 

60 
uznesenie 

k stanovisku 
k zaradeniu elokovaného pracoviska CPP na Jiráskovej ulici 25 do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Súhlasí 

so zaradením elokovaného pracoviska Centra poradenstva a prevencie na Jiráskovej ulici 
6047/25 v Trnave ako súčasť Centra poradenstva a prevencie Mikuláša Schneidera 
Trnavského 2, Trnava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
Termín: k 1.1.2023 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
oznámiť žiadateľovi súhlasné stanovisko mesta Trnava k zaradeniu elokovaného pracoviska 
Centra poradenstva a prevencie na Jiráskovej ulici 6047/25 v Trnave do siete škôl a školských 
zariadení 
Termín: do 20.12.2022 

 

61 
uznesenie 

k návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
k termínu konania MZ 13.12.2022 a k správe o kontrole plnenia uznesení MZ 

v intervale od 1.9.2022 do 24.11.2022 
 



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

Uznesenie (orgán): MZ č. 95/2019 

Názov uznesenia K zmluve o budúcej nájomnej zmluve „Obnova Zeleného kríčka“ – 
MPU rodina Zemková 

Navrhovaná zmena: V bode 1.  

- sa text „nájom časti pozemku parcely registra „C“ č. 8795/2 
o výmere 201,10 m2 evidovanej ako zastavaná plocha a nádvorie 
s celkovou výmerou 2536 m2“ mení za text „nájom pozemku parcela 
registra „C“ č. 8795/6 o výmere 195 m2 evidovanej ako zastavaná 
plocha a nádvorie, oddelenej z pôvodnej parcely registra „C“ č. 
8795/2 geometrickým plánom č. 71/2022 úradne overenom 
Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom, dňa 27.05.2022 
pod číslom G1 775/2022“ 

V bode 2.  

- sa za bod b) dopĺňa text „c) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť 
primátorovi mesta na podpis, Termín: do 60 dní odo dňa 
skolaudovania stavby 

 
a2) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 770/2021 

Názov uznesenia Predaj častí pozemkov v k. ú. Zavar (TT Dev, s.r.o.)  

Navrhovaná 
zmena: 

V schvaľovacej časti sa vypúšťa pôvodný text v bode 2. a nahrádza 
sa novým textom: “predaj pozemkov parc. reg. „C“ vo vlastníctve 
Mesta Trnava v k. ú. Zavar, zapísaných na LV č. 2551: parc. č. 207/71,  
ostatná plocha s výmerou 267 m2; parc. č. 207/73 orná pôda  s 
výmerou 14 m2, parc. č. 207/87 zastavaná plocha a nádvorie s 
výmerou 1 m2   a  častí odčlenených z pozemkov vo vlastníctve Mesta 
Trnava v k. ú. Zavar, geometrickými plánmi: 

1. Geometrickým plánom č. 111/2022, vyhotoviteľ TT-
GEO, s.r.o., úradne overeným Okresným úradom Trnava, 
katastrálnym odborom dňa 08.07.2022  pod č. G1-999/2022: 
a) pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 207/96 zast.pl. s 
výmerou 109 m2, oddeleného z pozemku parc. reg. „C“ parc. 
č. 207/33, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 5188 m2, 
zapísaného na LV č. 2551, 
b) pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 207/98 zast.pl. s 
výmerou 24 m2, oddeleného z pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 
207/28 zastavaná plocha a nádvorie  s výmerou 5650 m2, 
zapísaného na LV č. 2551. 
2. Geometrickým plánom č. 122/2022, vyhotoviteľ TT-
GEO, s.r.o., úradne overeným Okresným úradom Trnava, 
katastrálnym odborom  dňa 31.08.2022 pod č. G1-1230/2022: 
pozemkov parc. reg. „C“ parc. č.  207/86 ost. pl. s výmerou  



33 m2, parc.č.  207/99 ost. pl. s výmerou 62 m2, parc.č.  
207/100 ost. pl. s výmerou 89 m2 a parc. č. 207/101 zast. pl. 
s výmerou 14 m2 , oddelených z pozemku parc. reg. „C“ parc. 
č. 207/86 ostatná plocha s výmerou 198 m2, zapísaného na LV 
č. 2551, 

t.j. pozemkov s celkovou výmerou  613 m2,  spoločnosti TT Dev, s.r.o., 
Františkánska 4, Trnava, IČO 46 831 070, za cenu  
50,00 eura/m2,  t.j.  spolu za celkovú kúpnu cenu   30 650,00 eura.  

 
a3) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 934/2022 

Názov uznesenia K prevodu vodných stavieb vo vlastníctve mesta Trnava do majetku 
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti bod  1 uznesenia sa text: 

a) „Vodnej stavby „Prepojenie kanalizácie Modranka na novú 
ČOV“, stavebných objektov „SO 01 odľahčovacia komora“ a „SO 
02 kanalizačný zberač“ pozostávajúci z: zhybka 2 x potrubie DN 
200 o dĺžke 43,53 m a DN 300 o dĺžke 1,88 m, kanálový posúvač 
v šachte na zberači A, vybudovaných v katastrálnom území 
Modranka; na trvalé užívanie tejto stavby bolo vydané povolenie 
číslo G2002/01904/ŽP-ŠVS/Šm zo dňa 10.4.2002, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 30.4.2002, ktoré vydal Okresný úrad 
v Trnave, odbor životného prostredia, oddelenie starostlivosti 
o životné prostredie a územného plánovania, 

     za kúpnu cenu 1,00 euro.  

b) Vodnej stavby „Kanalizácia Modranka - I. etapa - 1.časť“,  
stavebných objektov „Zberač KB“ pozostávajúci z: DN 800 
v dĺžke 774 m, kanalizačné šachty ŠKB 22 ks, verejné časti 
domových kanalizačných prípojok v celkovej dĺžke 790 m a 
„Stoka KB-1“ pozostávajúci z: DN 300 v dĺžke 535 m, 
kanalizačné šachty ŠKB v počte 11 ks, verejné časti domových 
kanalizačných prípojok v celkovej dĺžke 960 m,  vybudovaných 
v katastrálnom území Modranka; na skúšobnú prevádzku tejto 
stavby bolo vydané povolenie číslo G2002/02228/ŽP-ŠVS/Ďu zo 
dňa 16.5.2002, ktoré vydal Okresný úrad v Trnave, odbor 
životného prostredia, oddelenie starostlivosti o životné prostredie 
a územného plánovania, 

      za kúpnu cenu 1,00 euro. 

c) Vodnej stavby „Kanalizácia Modranka - I. etapa - 2. časť“, 
stavebného objektu „SO 01 Kanalizácia“ pozostávajúci z: 
jednotnej kanalizácie - Zberač KB 2.časť PVC DN 300 dĺžky 
148,0 m, splaškovej kanalizácie - Stoka KB-4 PVC DN 300 dĺžky 
455,85 m, Stoka KB-7 PVC DN 300 dĺžky 150,0m, kanalizačné 
šachty 16 ks, verejné časti domových prípojok 67 ks celkovej 
dĺžky 577,2 m, vybudovaného v katastrálnom území Modranka; 
na trvalé užívanie tejto stavby bolo vydané povolenie číslo 
G2002/04532/ŽP-ŠVS/Ba zo dňa 13.12.2002, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 7.1.2003, ktoré vydal Okresný úrad v Trnave, 



odbor životného prostredia, oddelenie starostlivosti o životné 
prostredie a územného plánovania, 
za kúpnu cenu 1,00 euro. 

d) Vodnej stavby „Kanalizácia Modranka - I. etapa - 2. časť“,  
stavebného objektu „SO 01 Kanalizácia“ pozostávajúci z:  
splaškovej kanalizácie - Stoka KB-5 PVC DN 300 dĺžky 200,0 m, 
kanalizačné šachty 4 ks, verejné časti domových prípojok PVC 
DN 150 13 ks celkovej dĺžky 84,5 m, vybudovaného 
v katastrálnom území Modranka; na trvalé užívanie tejto stavby 
bolo vydané povolenie číslo G2003/01503/ŽP-ŠVS/Ba zo dňa 
25.4.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.5.2003, ktoré vydal 
Okresný úrad v Trnave, odbor životného prostredia, oddelenie 
starostlivosti o životné prostredie a územného plánovania, 
za kúpnu cenu 1,00 euro. 

e) Vodnej stavby „Kanalizácia Modranka - I. etapa“, stavebných 
objektov „Stoka KB-3“ pozostávajúci zo: DN 300 v dĺžke 700 m, 
kanalizačné šachty 17 ks, 44 prípojok DN 150 celkovej dĺžky 
583,8 m a  „Stoka KB-4.1“ pozostávajúci zo: DN 300 v dĺžke 110 
m, kanalizačné šachty 3 ks, 9 prípojok DN 150 celkovej dĺžky 
102,4 m, vybudovaných v katastrálnom území Modranka; na 
trvalé užívanie tejto stavby bolo vydané povolenie číslo 
G2005/02273/ŠVS/Ba zo dňa 9.11.2005, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 16.11.2005, ktoré vydal Obvodný úrad životného 
prostredia v Trnave, odbor štátnej vodnej správy a ochrany 
prírody, 
za kúpnu cenu 1,00 euro. 

f) Vodnej stavby „Kanalizácia Modranka - I. etapa“, stavebných 
objektov „Stoka KA“ pozostávajúci zo: PVC DN 300 v dĺžke 453,5 
m, 13 ks kanalizačné šachty, 60 ks domových prípojok DN 150 
celkovej dĺžky 588,9 m, „KA-1“ pozostávajúci zo: PVC DN 300 
v dĺžke 100 m, 4 ks kanalizačné šachty, 5 ks domových prípojok 
DN 150 celkovej dĺžky 37,5 m, „KA-2“ pozostávajúci zo: PVC DN 
300 dĺžky 40 m, 1 ks kanalizačná šachta, 3 ks domových prípojok 
DN 150 celkovej dĺžky 15,0 m, „Výtlak z ČS“ pozostávajúci zo: 
HDPE D63x2,9 celkovej dĺžky 135,1 m do Š-10 kanalizačnej 
vetvy KB 3, a „ČS1“ vrátane lapača nečistôt,   vybudovaných 
v katastrálnom území Modranka; na trvalé užívanie tejto stavby 
bolo vydané povolenie číslo G2006/01383/ŠVS/Ba zo dňa 
12.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.6.2006, ktoré vydal 
Obvodný úrad životného prostredia v Trnave, odbor štátnej 
vodnej správy a ochrany prírody, 

     za kúpnu cenu 1,00 euro.  

g) Vodnej stavby „IBV Modranka, Hraničná ulica – technická 
infraštruktúra, I. etapa“, stavebného objektu „SO 01 - kanalizácia“ 
pozostávajúci zo: vetva K PVC DN 600 v dĺžke 208 m, vetva KG  
PVC DN 600 v dĺžke 100 m, vetva KG PVC DN 300 v dĺžke 253 
m, vetva a  PVC DN 300 v dĺžke 31 m, vetva KG1 PVC DN 400 
v dĺžke 28 m a verejné časti domových prípojok 30 ks, 
vybudovaného v katastrálnych územiach Trnava a Modranka; na 
skúšobnú prevádzku tejto stavby bolo vydané povolenie číslo 
G2000/03450/ŽP-ŠVS/Šm zo dňa 18.10.2000, ktoré vydal 



Okresný úrad v Trnave, odbor životného prostredia, oddelenie 
starostlivosti o životné prostredie a územného plánovania, 
za kúpnu cenu 1,00 euro. 

h) Vodnej stavby „IBV Modranka, Hraničná ulica – technická 
infraštruktúra, II. etapa“, stavebných objektov „SO 02 - 
Kanalizácia“ pozostávajúci zo: vetva KG PVC DN 300 v dĺžke 57 
m, vetva KG1 PVC DN 400 v dĺžke 57 m, DN 300 v dĺžke 260 m, 
vetva KG2 PVC DN 300 v dĺžke 27 m, vetva a PVC DN 300 
v dĺžke 37,2 m, a verejné časti domových prípojok 30 ks,  a „SO 
03 - Vodovod“ pozostávajúci zo: vetva B  PVC DN 200 v dĺžke 
80,0 m, vetva B3 PVC DN 100 v dĺžke 284,0 m, vetva B4 PVC 
DN 100 v dĺžke 37,0 m a verejné časti domových prípojok 30 ks, 
vybudovaných v katastrálnom území Trnava; na skúšobnú 
prevádzku tejto stavby bolo vydané povolenie číslo 
G2000/03449/ŽP-ŠVS/Šm zo dňa 18.10.2000, ktoré vydal 
Okresný úrad v Trnave, odbor životného prostredia, oddelenie 
starostlivosti o životné prostredie a územného plánovania, 
za kúpnu cenu 1,00 euro. 

i) Vodnej stavby „Bytová výstavba Modranka, Hraničná, 
Technická infraštruktúra“, stavebného objektu „SO 02 - vodovod“ 
pozostávajúci z: vetva B PVC DN 200 v dĺžke 144 m, vetva B1  
PVC DN 100 v dĺžke 255 m, vetva B2 PVC DN 100 v dĺžke 35 m, 
verejné časti domových prípojok 29 ks, vybudovaného 
v katastrálnych územiach Trnava a Modranka; na trvalé užívanie 
tejto stavby bolo vydané povolenie číslo G98/04986/ŽP-ŠVS/Lž 
zo dňa 29.10.1998, ktoré nadobudlo právoplatnosť 5.11.1998, 
ktoré vydal Okresný úrad v Trnave, odbor životného prostredia, 
oddelenie ochrany ovzdušia, vôd a odpadového hospodárstva, 
za kúpnu cenu 1,00 euro. 

j) Vodnej stavby „Náhrada 27 b.j. - Prílohy“, stavebného 
objektu „SO 12.1 verejná kanalizácia splašková“ pozostávajúci 
zo: STOKA S14 z PVC potrubia DN300 v dĺžke 133 m, STOKA 
S13 z PVC potrubia DN 300 v dĺžke 58,5 m, STOKA S15 z PVC 
potrubia DN 300 v dĺžke 70,5 m,  vybudovaného v katastrálnom 
území Zavar; na trvalé užívanie tejto stavby bolo vydané 
povolenie číslo G2006/01942/ŠVS/Ba zo dňa 9.10.2006, ktoré 
vydal Obvodný úrad životného prostredia v Trnave, odbor štátnej 
vodnej správy a ochrany prírody, 
za kúpnu cenu 1,00 euro. 

k) Vodnej stavby „Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici 
v Trnave – 24 b.j.“, stavebných objektov „SO 02 Kanalizácia“ 
pozostávajúci z: PVC-U DN 300 dĺžky 109 m, PVC-U DN 200 
dĺžky 30 m, kanalizačné prípojky PVC DN 150 dĺžky 12 m, 7 ks 
kanalizačných šácht a „SO 03 Vodovod“ pozostávajúci z: HDPE 
100 PV 10 D 110x6,6 mm dĺžky 100m  a HDPE 100 D 63x3,8 
mm dĺžky 6 m, vodomerná šachta opatrená vodomernou 
zostavou, vybudovaných v katastrálnom území Trnava; na trvalé 
užívanie tejto stavby bolo vydané povolenie číslo 
G2008/02922/ŠVS/Mi zo dňa 15.10.2008, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 15.10.2008, ktoré vydal Obvodný úrad životného 
prostredia v Trnave, odbor štátnej vodnej správy a ochrany 
prírody, 



za kúpnu cenu 1,00 euro.“  

nahrádza textom:  

a) „Vodnej stavby „Prepojenie kanalizácie Modranka na novú 
ČOV“, stavebných objektov „SO 01 odľahčovacia komora“ a „SO 
02 kanalizačný zberač“ pozostávajúci z: zhybka 2 x potrubie DN 
200 o dĺžke 43,53 m a DN 300 o dĺžke 1,88 m, kanálový posúvač 
v šachte na zberači A, vybudovaných v katastrálnom území 
Modranka; na trvalé užívanie tejto stavby bolo vydané povolenie 
číslo G2002/01904/ŽP-ŠVS/Šm zo dňa 10.4.2002, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 30.4.2002, ktoré vydal Okresný úrad 
v Trnave, odbor životného prostredia, oddelenie starostlivosti 
o životné prostredie a územného plánovania, 

     za kúpnu cenu 1,00 euro.  

b) Vodnej stavby „Kanalizácia Modranka - I. etapa - 1.časť“,  
stavebných objektov „Zberač KB“ pozostávajúci z: DN 800 
v dĺžke 774 m, kanalizačné šachty ŠKB 22 ks a „Stoka KB-1“ 
pozostávajúci z: DN 300 v dĺžke 535 m, kanalizačné šachty ŠKB 
v počte 11 ks, vybudovaných v katastrálnom území Modranka; 
na skúšobnú prevádzku tejto stavby bolo vydané povolenie číslo 
G2002/02228/ŽP-ŠVS/Ďu zo dňa 16.5.2002, ktoré vydal 
Okresný úrad v Trnave, odbor životného prostredia, oddelenie 
starostlivosti o životné prostredie a územného plánovania, 

      za kúpnu cenu 1,00 euro. 

c) Vodnej stavby „Kanalizácia Modranka - I. etapa - 2. časť“, 
stavebného objektu „SO 01 Kanalizácia“ pozostávajúci z: 
jednotnej kanalizácie - Zberač KB 2.časť PVC DN 300 dĺžky 
148,0 m, splaškovej kanalizácie - Stoka KB-4 PVC DN 300 dĺžky 
455,85 m, Stoka KB-7 PVC DN 300 dĺžky 150,0m, kanalizačné 
šachty 16 ks, vybudovaného v katastrálnom území Modranka; na 
trvalé užívanie tejto stavby bolo vydané povolenie číslo 
G2002/04532/ŽP-ŠVS/Ba zo dňa 13.12.2002, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 7.1.2003, ktoré vydal Okresný úrad v Trnave, 
odbor životného prostredia, oddelenie starostlivosti o životné 
prostredie a územného plánovania, 
za kúpnu cenu 1,00 euro. 

d) Vodnej stavby „Kanalizácia Modranka - I. etapa - 2. časť“,  
stavebného objektu „SO 01 Kanalizácia“ pozostávajúci z:  
splaškovej kanalizácie - Stoka KB-5 PVC DN 300 dĺžky 200,0 m, 
kanalizačné šachty 4 ks, vybudovaného v katastrálnom území 
Modranka; na trvalé užívanie tejto stavby bolo vydané povolenie 
číslo G2003/01503/ŽP-ŠVS/Ba zo dňa 25.4.2003, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 23.5.2003, ktoré vydal Okresný úrad 
v Trnave, odbor životného prostredia, oddelenie starostlivosti 
o životné prostredie a územného plánovania, 
za kúpnu cenu 1,00 euro. 

e) Vodnej stavby „Kanalizácia Modranka - I. etapa“, stavebných 
objektov „Stoka KB-3“ pozostávajúci zo: DN 300 v dĺžke 700 m, 
kanalizačné šachty 17 ks a  „Stoka KB-4.1“ pozostávajúci zo: DN 
300 v dĺžke 110 m, kanalizačné šachty 3 ks, vybudovaných 
v katastrálnom území Modranka; na trvalé užívanie tejto stavby 
bolo vydané povolenie číslo G2005/02273/ŠVS/Ba zo dňa 



9.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.11.2005, ktoré 
vydal Obvodný úrad životného prostredia v Trnave, odbor štátnej 
vodnej správy a ochrany prírody, 
za kúpnu cenu 1,00 euro. 

f) Vodnej stavby „Kanalizácia Modranka - I. etapa“, stavebných 
objektov „Stoka KA“ pozostávajúci zo: PVC DN 300 v dĺžke 453,5 
m, 13 ks kanalizačné šachty, „Stoka KA-1“ pozostávajúci zo: 
PVC DN 300 v dĺžke 100 m, 4 ks kanalizačné šachty,  „Stoka KA-
2“ pozostávajúci zo: PVC DN 300 dĺžky 40 m, 1 ks kanalizačná 
šachta, „Výtlak z ČS“ pozostávajúci zo: HDPE D63x2,9 celkovej 
dĺžky 135,1 m do Š-10 kanalizačnej vetvy KB 3, a „ČS1“ vrátane 
lapača nečistôt, vybudovaných v katastrálnom území Modranka; 
na trvalé užívanie tejto stavby bolo vydané povolenie číslo 
G2006/01383/ŠVS/Ba zo dňa 12.6.2006, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 16.6.2006, ktoré vydal Obvodný úrad životného 
prostredia v Trnave, odbor štátnej vodnej správy a ochrany 
prírody, 

     za kúpnu cenu 1,00 euro.  

g) Vodnej stavby „IBV Modranka, Hraničná ulica – technická 
infraštruktúra, I. etapa“, stavebného objektu „SO 01 - kanalizácia“ 
pozostávajúci zo: vetva K PVC DN 600 v dĺžke 208 m, vetva KG  
PVC DN 600 v dĺžke 100 m, vetva KG PVC DN 300 v dĺžke 253 
m, vetva a  PVC DN 300 v dĺžke 31 m, vetva KG1 PVC DN 400 
v dĺžke 28 m, vybudovaného v katastrálnych územiach Trnava a 
Modranka; na skúšobnú prevádzku tejto stavby bolo vydané 
povolenie číslo G2000/03450/ŽP-ŠVS/Šm zo dňa 18.10.2000, 
ktoré vydal Okresný úrad v Trnave, odbor životného prostredia, 
oddelenie starostlivosti o životné prostredie a územného 
plánovania, 
za kúpnu cenu 1,00 euro. 

h) Vodnej stavby „IBV Modranka, Hraničná ulica – technická 
infraštruktúra, II. etapa“, stavebných objektov „SO 02 - 
Kanalizácia“ pozostávajúci zo: vetva KG PVC DN 300 v dĺžke 57 
m, vetva KG1 PVC DN 400 v dĺžke 57 m, DN 300 v dĺžke 260 m, 
vetva KG2 PVC DN 300 v dĺžke 27 m, vetva a PVC DN 300 
v dĺžke 37,2 m, a „SO 03 - Vodovod“ pozostávajúci zo: vetva B  
PVC DN 200 v dĺžke 80,0 m, vetva B3 PVC DN 100 v dĺžke 284,0 
m, vetva B4 PVC DN 100 v dĺžke 37,0 m, vybudovaných 
v katastrálnom území Trnava; na skúšobnú prevádzku tejto 
stavby bolo vydané povolenie číslo G2000/03449/ŽP-ŠVS/Šm 
zo dňa 18.10.2000, ktoré vydal Okresný úrad v Trnave, odbor 
životného prostredia, oddelenie starostlivosti o životné prostredie 
a územného plánovania, 
za kúpnu cenu 1,00 euro. 

i) Vodnej stavby „Bytová výstavba Modranka, Hraničná, 
Technická infraštruktúra“, stavebného objektu „SO 02 - vodovod“ 
pozostávajúci z: vetva B PVC DN 200 v dĺžke 144 m, vetva B1  
PVC DN 100 v dĺžke 255 m, vetva B2 PVC DN 100 v dĺžke 35 m, 
vybudovaného v katastrálnych územiach Trnava a Modranka; na 
trvalé užívanie tejto stavby bolo vydané povolenie číslo 
G98/04986/ŽP-ŠVS/Lž zo dňa 29.10.1998, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 5.11.1998, ktoré vydal Okresný úrad v Trnave, 



odbor životného prostredia, oddelenie ochrany ovzdušia, vôd 
a odpadového hospodárstva, 
za kúpnu cenu 1,00 euro. 

j) Vodnej stavby „Náhrada 27 b.j. - Prílohy“, stavebného 
objektu „SO 12.1 verejná kanalizácia splašková“ pozostávajúci 
zo: STOKA S14 z PVC potrubia DN300 v dĺžke 133 m, STOKA 
S13 z PVC potrubia DN 300 v dĺžke 58,5 m, STOKA S15 z PVC 
potrubia DN 300 v dĺžke 70,5 m,  vybudovaného v katastrálnom 
území Zavar; na trvalé užívanie tejto stavby bolo vydané 
povolenie číslo G2006/01942/ŠVS/Ba zo dňa 9.10.2006, ktoré 
vydal Obvodný úrad životného prostredia v Trnave, odbor štátnej 
vodnej správy a ochrany prírody, 
za kúpnu cenu 1,00 euro. 

k) Vodnej stavby „Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici 
v Trnave – 24 b.j.“, stavebných objektov „SO 02 Kanalizácia“ 
pozostávajúci z: PVC-U DN 300 dĺžky 109 m, PVC-U DN 200 
dĺžky 30 m, 7 ks kanalizačných šácht a „SO 03 Vodovod“ 
pozostávajúci z: HDPE 100 PV 10 D 110x6,6 mm dĺžky 100m, 
vybudovaných v katastrálnom území Trnava; na trvalé užívanie 
tejto stavby bolo vydané povolenie číslo G2008/02922/ŠVS/Mi 
zo dňa 15.10.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.10.2008, 
ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v Trnave, odbor 
štátnej vodnej správy a ochrany prírody, 
za kúpnu cenu 1,00 euro.“  

 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ– č. 509/2005, v znení MZ 558/2005, 120/2015 a 1/2/2015 

Názov uznesenia k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta – „Horúcovod Študentská-Botanická, Bottova, G. 
Dusíka-Tajovského  

Navrhovaná zmena: V bode 1 a 2 sa text „Trnavská teplárenská a. s., so sídlom v Trnave, 
ul. Coburgova 84, IČO: 36246034“ v príslušnom gramatickom tvare  
nahrádza textom: „MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 
04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 211 541“. 

 
a5) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ– č. 38/2015, v znení MZ 120/2015  

Názov uznesenia K umiestneniu nových horúcovodných rozvodov na pozemkoch 
mesta v lokalite Ulice Spartakovská v Trnave (Trnavská teplárenská, 
a.s.) 

Navrhovaná zmena: V bode 1 a 2 sa text „Trnavská teplárenská a. s., so sídlom v Trnava, 
ul. Coburgova 84, IČO: 36246034“ v príslušnom gramatickom tvare  
nahrádza textom: „MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 
04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 211 541“. 

 



a6) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ– č. 85/2015  

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie horúcovodných 
rozvodov Na hlinách 18 a 19 (Trnavská teplárenská, a.s.) 

Navrhovaná zmena: V bode 1 a 2 sa text „Trnavská teplárenská a. s., Coburgova 84, 917 
42 Trnava IČO: 36246043“ v príslušnom gramatickom tvare  
nahrádza textom: „MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 
04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 211 541“. 

 
a7) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ– č. 86/2015  

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie horúcovodných 
rozvodov na Ulici Saleziánska (Trnavská teplárenská, a.s.) 

Navrhovaná zmena: V bode 1 a 2 sa „Trnavská teplárenská a. s., Coburgova 84, 917 42 
Trnava IČO: 36246043“ v príslušnom gramatickom tvare  nahrádza 
textom: „MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 
Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 211 541“. 

 
a8) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ– č. 290/2019, v znení MZ 497/2020 

Názov uznesenia K zriadeniu vecného bremena pre stavbu „Horúcovodná prípojka 
a preložka horúcovodu pre objekt Bytový dom s nebytovými 
priestormi REZIDENCIA – ulica Paulínska, Trnava (Trnavská 
teplárenská, a.s.) 

Navrhovaná zmena: V bode 2 sa text „Trnavská teplárenská a. s., IČO: 36246034, 
Coburgova 84, 917 42 Trnava“ v príslušnom gramatickom tvare  
nahrádza textom: „MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 
04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 211 541“. 

 
a9) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 974/2022 

Názov uznesenia Uznesenie ku kúpe pozemkov pre MOK pri R1 v Modranke  

Navrhovaná 
zmena: 

...kúpu podielu ½ na časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 
916 ... 

 
 
 
a10) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 906/2022 zo dňa 26.4.2022 v znení uznes.MZ č. 
1013/2022  zo dňa 28.6.2022 



Názov uznesenia k zriadeniu vecného bremena na pozemkoch mesta pre 
inžinierske siete pre plánovanú bytovú výstavbu a humanizáciu 
záhradk. osady za sídl. Linčianska (DUPOS Projekt, s.r.o.)  

Navrhovaná zmena: V  bode 1. súhlasnej časti uznesenia sa celý text vypúšťa 
a nahrádza sa nasledovným textom: 

„a) s použitím pozemkov Mesta Trnava v k.ú. Trnava 
parc.reg.“C“ parc.č. 8399/41, 8399/63, 8399/126, 8399/216, 
8399/218 a 8399/150 na vybudovanie elektrickej VN prípojky  
s dĺžkou 80,47 m (trasa A) pre SL Trading, s.r.o, IČO 45 698 031 

b) s použitím pozemkov parc.reg“C“ parc.č. 8399/1, 8399/41, 
8399/88, 8399/126, 8399/145 na vybudovanie elektrickej VN  
prípojky  s dĺžkou 139,11 m (trasa B)  pre DUPOS Projekt  s.r.o., 
IČO 52 309 215.“ 

V bode 2. schvaľovacej časti uznesenia sa celý text vypúšťa 
a nahrádza sa nasledovným textom: 

„zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava strpieť: 

a) na pozemkoch  v  k.ú. Trnava parc.reg.“C“ parc.č. 8399/41, 
8399/63, 8399/126, 8399/216, 8399/218, 8399/150, zapísaných 
na LV č. 5000  elektrickú VN prípojku  s dĺžkou 80,47 m za 
jednorazovú odplatu 54,03 eura/bm, t.j. celkovo za odplatu  výške 
4.347,79 eura  v  prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., 
IČO 36 361 518, pričom platiteľom za zriadenie vecného bremena 
bude SL Trading, s.r.o, IČO 45 698 031, a to za splnenia 
podmienok Odboru územného rozvoja a koncepcií a Odboru 
investičnej výstavby MsÚ v Trnave. V prípade, že k uzavretiu 
zmluvy dôjde v čase, keď bude v platnosti nová sadzba odplaty, 
bude jej výška primerane upravená. 

b)  na pozemkoch v k.ú. Trnava parc.reg.“C“ parc.č. 8399/1, 
zapísanom na LV č. 11228  a  parc.č. 8399/41, 8399/88, 
8399/126, 8399/145, zapísaných na LV č. 5000  elektrickú  NN 
prípojku  s dĺžkou 139,11 m, za jednorazovú odplatu 54,03 
eura/bm, t.j. celkovo za odplatu vo výške 7.516,11 eura  
v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., IČO 36 361 518, 
pričom platiteľom za zriadenie vecného bremena bude DUPOS 
Projekt s.r.o., IČO 52 309 215, a to za splnenia podmienok 
Odboru územného rozvoja a koncepcií a Odboru investičnej 
výstavby MsÚ v Trnave. V prípade, že k uzavretiu zmluvy dôjde 
v čase, keď bude v platnosti nová sadzba odplaty, bude jej výška 
primerane upravená.“ 

 
a11) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 428/2020 v znení uzn. MZ č. 716/2021 a uzn.MZ č. 786/2021 

a uzn.MZ č. 1013/2022 

Názov uznesenia K  súhlasu s použítím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava a 
zriadenie vecných bremien na uloženie inžinierskych sietí 



a na vybudovanie cyklochodníka v lokalite Obytnej zóny Prúdy pri 
ul. Zavarská v Trnave   (Terra Trnavia, s.r.o.) 

Navrhovaná zmena: v  bode 2. v písmene  c)  schvaľovacej časti uznesenia sa za text 
„parc.reg. „C“ dopĺňa text  “parc.č. 5671/10, zapísanom na LV č. 
12341, “ , sa za text „Š931a“  dopĺňa text „vrátane káblového vedenia 
- prípojky NN“ a za text „G1-555/2022“ sa dopĺňa text  
“ a geometrického plánu č. 124/2022,  (vyhotoviteľ Geoway s.r.o., 
Trnava) overeného Okresným úradom Trnava, katastrálnym 
odborom dňa 2.11.2022 pod č. G1 1570/2022“ 

v bode 2. v písmenách c) a d)  schvaľovacej časti uznesenia sa za 
text „v prospech“ dopĺňa text  „STEFE Trnava, s.r.o., IČO 36 277 215  
a“  

 
a12) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 634/2021 v znení uznesenia MZ č. 716/2021   

Názov uznesenia K  prevodu práv a povinností  stavebníka stavby „Predĺženie miestnej 
komunikácie Spartakovská“,  prevod  s tým súvisiacich zmluvných 
práv a povinností, vyplývajúcich z uzavretých zmlúv a prevod 
realizovaného diela do vlastníctva Mesta Trnava  

(Terra Trnavia, s.r.o.) 

Navrhovaná zmena: v  bode 1. Schvaľovacej časti uznesenia sa za odstavec  písm. c) 
dopĺňa nový odstavec:  

“d) odovzdanie stavebných objektov SO 3.09  „Rozvod pitnej 
vody“ a  SO 3.19 „Verejná kanalizácia“, vybudovaných ako súčasť 
vodnej stavby SO 3 Vodné hospodárstvo v rámci stavby  „Predĺženie 
miestnej  komunikácie Spartakovská“  v k.ú. Trnava, ktorých užívanie 
bolo povolené Okresným úradom Trnava, odborom starostlivosti 
o životné prostredie, kolaudačným rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-
2022/018623-004 zo dňa 27.7.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 8.9.2022; do prevádzky, správy a údržby Trnavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. , IČO 36 252 484.“ 

v bode 2. Ukladacej časti uznesenia sa za písm. i)  

dopĺňajú 2 nové odstavce:  

“j) OM MsÚ zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o zverení 
do prevádzky, správy a údržby v zmysle v zmysle bodu 1. písm.d)  
schvaľovacej časti tohto uznesenia 

Termín: do 31.12.2022  

k) OP MsÚ pripraviť zmluvu o zverení do prevádzky, správy 
a údržby v zmysle bodu 1.  písm. d) schvaľovacej časti tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 28.02.2023”  
  

 
 



a13) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 191/2019 

Názov uznesenia 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 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia sa text „do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 58 Petrovi Rozičovi 
nar. 26.5.1949 s manželkou Máriou rod. Blažíková nar. 10.9.1954, 
obaja bytom Ul. gen. Goliána 34, Trnava“ nahrádza textom „do 
podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 58 Petrovi Rozičovi 
nar. 26.5.1949 a Branislavovi Rozičovi nar. 13.12.1975, obaja bytom 
Ul. gen. Goliána 34, Trnava, každému s podielom ½“. 

a14) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 924/2022 

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov na vybudovanie 
prepojovacej komunikácie ulíc Chovateľská, Skladová a Pri kalvárii 

Navrhovaná zmena: V celej schvaľovacej časti uznesenia sa text „parc. č.“ nahrádza 
textom „parc. reg. C č.“. 

 
a15) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 189/2019 

Názov uznesenia 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 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia sa text „predaj podielu o veľkosti 
144486/442820“ nahrádza textom „predaj podielu o veľkosti 
146933/442820“. 

V bode 1. schvaľovacej časti uznesenia sa text „podielu 
6490/618090“ nahrádza textom „podielu 6490/442820“. 

V bode 6. schvaľovacej časti uznesenia sa text „podielu 
4088/442820“ nahrádza textom „podielu 6535/442820“. 

a16) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 190/2019 

Názov uznesenia 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 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia sa text „do výlučného vlastníctva 
vlastníčke bytu č. 31 Márii Sklenárovej rod. Némethovej nar. 
2.5.1951, bytom Ul. gen. Goliána 34, Trnava“ nahrádza textom „do 
podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 31 Pavlovi 
Sklenárovi nar. 18.5.1978, bytom Ul. gen. Goliána 34, Trnava a Silvii 



Olahovej rod. Sklenárová nar. 25.6.1975, bytom Ul. Bedřicha 
Smetanu 6, Trnava, každému s podielom ½“. 

a17) 
Predkladá: Odbor právny a majetkový 

Uznesenie (orgán): MZ č. 1039/2022 

Názov uznesenia predaj podielov z pozemku ...na Ul. Botanická 7 

Navrhovaná zmena: 3. text „26. 5. 1941“ nahradiť textom „30. 8. 1967“. 

6.  celý text nahradiť novým: „podielu 6469/662724 do vlastníctva 

vlastníčke bytu č. 6 Andrei Bohunickej rod. Latákovej, nar. 10. 

12. 1978, bytom Botanická 7, Trnava, za cenu 81,83 eura“. 

 

9. text „Ružindol 307“ nahradiť textom „Nový Víchor 40, 91961 

Ružindol“. 

 

17. text „2. 6. 1951“ nahradiť textom „28. 10. 1951“. 

Dôvod zmeny: zmeny kupujúcich vyplývajúce zo zmien vlastníctva bytu,  

aktualizácia údajov, oprava opisových chýb 

 
 
2. Predlžuje 
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č.     839/2021 do 30.06.2023 
b2) č.   1078/2022 do 31.03.2023 
b3) č.     994/2022 do 31.03.2023 
b4) č.     969/2022 do 30.06.2023 
b5) č.     971/2022 do 30.06.2023 
b6) č.     975/2022 do 30.06.2023 
b7) č.   1040/2022 do 30.06.2023 
b8) č.     970/2022 do 30.06.2023 
b9) č.     934/2022 a) do 30.06.2023 
       č.     934/2022 b) do 31.12.2023 
b10) č.    986/2022 do 30.06.2023 
b11) č.  1077/2022 do 31.03.2023 
b12) č.    987/2022 do 31.03.2023 
b13) č.    978/2022 do 31.03.2023 
b14) č.    977/2022 do 31.03.2023 
b15) č.    974/2022 do 31.03.2023 
b16) č.    973/2022 do 31.03.2023 
b17) č.    968/2022 do 31.03.2023 
b18) č.    798/2021 do 31.12.2023 
b19) č.    906/2022 3a) do 31.12.2022 
b20) č.    906/2022 3b) do 28.02.2023 
b21) č.    693/2021 do 31.03.2023 
b22) č.    694/2021 do 31.03.2023 
b23) č.    831/2021 do 31.03.2023 
b24) č.    979/2022 do 31.03.2023 
b25) č.  1000/2022 do 31.03.2023 
 
 

 



4. Schvaľuje 

správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 1.9.2022 do 24.11.2022. 

 

 

 

 

 

  
  JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
   primátor mesta  
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Katarína Koncošová, PhD. 
                                          prednostka mestského úradu  
 
 
 
 
V Trnave dňa 14.12.2022 


