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U Z N E S E N I A 
 

zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
volebného obdobia 2018 – 2022, 

konaného 3. decembra 2019 v konferenčnej sále trnavskej radnice 
 

 
271 

uznesenie 
 

K schváleniu programu zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 3.12.2019 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
program zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 3.12.2019 v zmysle 
zverejneného návrhu a hlasovaním schválených zmien návrhu programu  
 
 

272 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 529 

o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje,  
o dani za jadrové zariadenie  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN č. 529  o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, 
o dani za jadrové zariadenie  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
Vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: do 06.12.2019 
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uznesenie 
 

K Rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020 
a viacročný rozpočet na roky 2020 - 2022 

 



2 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnava k rozpočtu mesta Trnava na rok 2020 
a viacročnému rozpočtu na roky 2020 - 2022 
b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020 a viacročnému 
rozpočtu na roky 2020-2022 
 
2. Schvaľuje 
a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 
b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2020 - 2022 so záväznosťou rozpočtu podľa 
písmena a) 
c) použitie rezervného fondu v rozpočte na rok 2020 vo výške 2 555 868 eur, z toho na 
úhradu splátok istín vo výške 2 546 733 eur a financovanie kapitálových výdavkov Zariadenia 
pre seniorov v Trnave – nákup práčky vo výške 9 135 eur 
d) použitie fondu poplatku za rozvoj v rozpočte na rok 2020 vo výške 90 402 eur na 
financovanie kapitálových výdavkov na výstavbu polopodzemných kontajnerov 
e) použitie fondu opráv a údržby bytových budov v rozpočte na rok 2020 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) prijatie bankového úveru vo výške 1 000 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov 
– rekonštrukcie priestorov základných škôl s materskými školami v rámci zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta formou navýšenia existujúceho úverového rámca 
g) rozpočty príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava na roky 2020 - 2022 
so záväznosťou rozpočtu na rok 2020 

- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava 
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
- Základnej umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského  

 
 

274 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 530 

 o miestnom poplatku za rozvoj 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN  č. 530 o miestnom poplatku za rozvoj 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
Vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 

           Termín: do 06.12.2019 
 

275 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 531 

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje  
VZN č. 531  o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva  

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava. 
Termín : do 06.12.2019 
 
 

276 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 532  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 526 o miestnom poplatku za komunálne odpady           
a drobné stavebné odpady 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
  
1. Berie na vedomie 
stanovisko Okresnej prokuratúry v Trnave zo dňa 4.11.2019 
 
2. Schvaľuje  
VZN č. 532, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 526 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava. 
Termín: do 06.12.2019 
 
 

277 
uznesenie 

 
K Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 533, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN  
č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513 a VZN č. 522 

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Zmene Územného 
plánu (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena 04/2019 ÚPN mesta 
Trnava - Lokalita A, C, E, F 

- Lokalita A - Úprava regulatívov + priemet ÚPN CMZ a ÚPN Z Prúdy 
- Lokalita C - Obytný súbor Alžbetin park 
- Lokalita E - Nízkopodlažná zástavba na Ulici Pavla Mudroňa 
- Lokalita F - Nízkopodlažná zástavba na Ulici Coburgova 

(v materiáli) 
 



4 

 

b)  stanovisko Okresného  úradu  Trnava,  odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle 
§ 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a)  Zmenu Územného  plánu (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  

04/2019 – Lokalita A,C,E,F 
 
b)  VZN č. 533, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 

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

 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: 5.12.2019 
 
b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmenu 04/2019 -   Lokalita A, 
C, E, F a VZN č. 533 
Termín: priebežne 
 
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 04/2019 – Lokalita A, C, E, F a VZN 
č. 533  na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a stavebnom úrade 
Termín: do 2.3.2020 
 
d) zosúladenie (zrušenie) VZN č. 435, ktorým je PARK JANKA KRÁĽA  vyhlásený ako obecné 
chránené územie s  VZN č. 533 
Termín: do 30.5.2020 
 
 

278 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 534, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení  VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334,        
VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č.405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479 a VZN č. 498 

o  Územnom  pláne  Centrálnej mestskej zóny Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie  na   vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Územnému  plánu 
Centrálnej mestskej zóny Trnava, Zmena 01/2019 a  spôsob  ich   vyhodnotenia    
 
b) stanovisko Okresného  úradu v Trnave, odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle 
§ 25 zákona č.50/76 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a)   Územný  plán Centrálnej mestskej zóny Trnava, Zmena 01/2019 
 
b) VZN č. 534, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 
334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479 a VZN č. 498 
o Územnom pláne centrálnej mestskej zóny   Trnava      
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3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  vyhlásiť VZN č. 534 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 5.12.2019 
 
b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmeny ÚPN CMZ  mesta Trnava  01/2019  a VZN č. 534  
Termín: priebežne 
 
c)  zabezpečiť uloženie zmeny ÚPN CMZ mesta Trnava 01/2019 a VZN č. 534 na Okresnom 
úrade  v Trnave a stavebnom úrade 
Termín: do 2.3.2020 
 

279 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)   
Zmena ÚPN, Lokalita K – Bytová výstavba na Zelenečskej 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nepovoľuje 
spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmeny Územného plánu mesta 
Trnava - Zmena UPN, Lokalita K – Bytová výstavba na Zelenečskej 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľa o nepovolení  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Lokalita K – 
Bytová výstavba na Zelenečskej 
Termín: 20.12.2019 

 
 

280 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)   
Zmena ÚPN, Lokalita L  – Komunikácia za objektom CKD market 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nepovoľuje 
spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmeny Územného plánu mesta 
Trnava - Zmena UPN, Lokalita L  – Komunikácia za objektom CKD market 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľa o nepovolení  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Lokalita L  – 
Komunikácia za objektom CKD market  
Termín: 20.12.2019 
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281 
uznesenie 

 
K schváleniu predaja mestskej chaty na Jahodníku a súťažných podmienok 

obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj chaty   
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Schvaľuje 
Predaj stavieb: 
- chata súpisné číslo 1016, zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, 
katastrálnom odbore, pre katastrálne územie Smolenice, obec Smolenice, na liste vlastníctva 
č. 604 vo vlastníctve mesta Trnava, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2022/4 
zapísanom na liste vlastníctva č. 382 vo vlastníctve SR – LESY Slovenskej republiky, š.p.  
- zosilňovacia stanica (studňa s čerpadlom vody vrátane rozvodov vody k chate), zapísaná 
v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, katastrálnom odbore, pre katastrálne 
územie Smolenice, obec Smolenice, na liste vlastníctva č. 604 vo vlastníctve mesta Trnava, 
nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2026/6 zapísanom na liste vlastníctva č. 382 vo  
vlastníctve  SR – LESY  Slovenskej republiky,  š.p. 
obchodnou verejnou súťažou. 
 
2. Schvaľuje                                                   
Podmienky obchodnej  verejnej  súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy  
na predaj stavieb:  
 

A) Predmet kúpy : 

 

Stavba – chata súpisné číslo 1016, zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, 

katastrálnom odbore, pre katastrálne územie Smolenice, obec Smolenice, na liste vlastníctva č. 

604 vo vlastníctve mesta Trnava, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2022/4 zapísanom na 

liste vlastníctva č. 382 vo vlastníctve SR – LESY Slovenskej republiky, š.p.  

Stavba - zosilňovacia stanica (studňa s čerpadlom vody vrátane rozvodov vody k chate), zapísaná 

v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, katastrálnom odbore, pre katastrálne územie 

Smolenice, obec Smolenice, na liste vlastníctva č. 604 vo vlastníctve mesta Trnava, nachádzajúcej 

sa na pozemku parcela č. 2026/6 zapísanom na liste vlastníctva č. 382 vo vlastníctve SR – LESY 

Slovenskej republiky, š.p. 

 

Stavby sa nachádzajú v extraviláne obce Smolenice, okres Trnava, katastrálne územie  Smolenice, 

v lesnatom prostredí rekreačnej oblasti Jahodník. Ide o lokalitu zastavanú rekreačnými chatami pre 

individuálnu rekreáciu v Malých Karpatoch. Chata je prístupná po nespevnenej komunikácii vo 

svahovitom teréne. Spevnená je hlavná príjazdová cesta do rekreačnej oblasti Jahodník. V zimnom 

období je udržiavaná. Lokalita obsahuje prevádzkové budovy – reštaurácie, spevnené plochy, 

komunikácie. Stavba je vybavená vlastnou prípojkou elektrickej energie, od transformátora a rozvodom 

vody, ktorý je napojený na zosilňovaciu stanicu (studňu s čerpadlom vody).  Zosilňovacia stanica 

(studňa s čerpadlom vody) sa nachádza za objektom reštaurácie Koniareň, Jahodnícka 1212, Smolenice, 

v jej dvorovej časti.  

Vzhľadom k tomu, že obe stavby spolu súvisia, nehnuteľnosti sa predávajú spolu.  

Studňa s čerpadlom vody vrátane rozvodov vody do chaty slúži ako vodný zdroj pre Jaskyňu Driny a 

aj pre chatu vo vlastníctve Saleziánov don Bosca – Slovenskej provincie, a preto je nutné, aby 

v budúcnosti bol tento zdroj vody zachovaný pre potreby jaskyne a Saleziánov don Bosca – Slovenskej 

provincie.  

                                                  

minimálna východisková cena chaty:  17 100 eur 

minimálna východisková cena zosilňovacej stanice: 12 549,96 eura   
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minimálna kúpna cena stavieb je nasledovná: 

  17 100,- + 12 549,96 = 29 649,96 eura 

 

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

 

Predávajúci :  

Názov: Mesto Trnava  

Sídlo: Hlavná č. l, 917 71 Trnava 

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

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

                                  IBAN SK23 0200 0000 3500 2692 5212, SWIFT: SUBASKBX 

IČO :                         00 313 114  

DIČ:                          2021175728 

( ďalej len „ predávajúci“) 

 

Kupujúci :                                Kupujúci :                                     Kupujúci:  

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

Meno :                                     Obchodné meno :                         Obchodné meno: 

Priezvisko :                              Sídlo :                                           Miesto podnikania: 

Rodné meno:                           Štatutárny zástupca :                     IČO:  

Narodený :                               IČO :                                             DIČ: 

Rodné číslo :                            DIČ:        Zápis do príslušného registra: 

Trvale bytom:                          Zápis do OR:                

Štátna príslušnosť :        

Stav :                             

a manželka 

Meno :                           

Priezvisko :                    

Rodné meno: 

Narodená :                     

Rodné číslo :                    

Trvale bytom :                 

Štátna príslušnosť :        

Stav :                           

( ďalej len „kupujúci“) 

       

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

predpisov, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 290 o zmluvných prevodoch vlastníctva 

majetku mesta v znení neskorších zmien a uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (schválené 

podmienky obchodnej verejnej súťaže) č. xxxx/2019 zo dňa 03.12.2019 

 

túto kúpnu zmluvu: 

                                                 

                                                             čl. I. Úvodné ustanovenia 

  

 (1) Predávajúci  je výlučným vlastníkom (podiel 1/1) nehnuteľností  nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Smolenice, obec Smolenice, okres Trnava, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom na 

Okresnom úrade Trnava, katastrálnom odbore,   na liste vlastníctva č. 604  v časti “A” – majetková 

podstata, stavba s. č. 1016 na parcele č. 2022/4 – popis stavby „chata“ a stavba na parcele č. 2026/6 – 

popis stavby „zosilňovacia stanica (studňa s čerpadlom vody vrátane rozvodov vody k chate)“.  
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(2) Stavby sa nachádzajú v extraviláne obce Smolenice v lesnatom prostredí rekreačnej oblasti 

Jahodník. Ide o lokalitu zastavanú rekreačnými chatami pre individuálnu rekreáciu v Malých Karpatoch. 

Príjazdová cesta do areálu je spevnená, v zimnom období udržiavaná. Cesta vedúca priamo k chate je 

nespevnená a neudržiavaná.                                                  

 

čl. II. Predmet zmluvy 

 

(1) Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa nehnuteľností uvedených v článku I. Úvodné ustanovenie, 

podľa situácie v prílohe (ďalej len „predmet kúpy“). 

(2) Predmetom tejto zmluvy nie je predaj a kúpa pozemkov – parciel registra „C“ č. 2022/4 

a 2026/6, na ktorých sú stavby postavené. Právny vzťah k parcele č. 2022/4 a 2026/6 je evidovaný 

na liste vlastníctva č. 382. 

(3) Predávajúci na základe tejto zmluvy a uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava                      

č. .../2019 zo dňa dd.mm.rrrr predáva zo svojho výlučného vlastníctva (podiel 1/1) predmet kúpy  

uvedený v článku I. ods. (1) tejto zmluvy a v stave v akom sa nachádza a kupujúci ho v stave 

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

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

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

(4) Kupujúci berie na vedomie, že vstupuje do právneho vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy 

o dodávke vody a poskytovaní služieb uzatvorenej medzi dodávateľom: TT -KOMFORT s.r.o., 

Františkánska 16, 917 32 Trnava, IČO: 36 277 215 (t.č. právny nástupca spoločnosti TT-

KOMFORT spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o.) ako správcom nehnuteľnosti vo vlastníctve 

predávajúceho a odberateľom: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 

11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 17 058 520 uzatvorenej dňa 17.7.2006. Zmluva bola 

uzatvorená na dobu neurčitú. 

(5) Kupujúci berie na vedomie, že vstupuje do právneho vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy 

o poskytovaní služieb medzi Mestom Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00  313 114 ako 

poskytovateľom služieb spojených so zabezpečovaním dodávky vody a  Saleziánmi don Bosca – 

Slovenskou provinciou, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 00  586 421 ako prijímateľom služieb 

spojených so zabezpečovaním dodávky vody, uzatvorenej dňa  25.10.2019 na dobu neurčitú. 

 

čl. III. Kúpna cena  

 

Predávajúci predáva kupujúcemu predmet kúpy     

 

                          

 

stavba  súpisné číslo 1016 na parcele 2022/4 – popis stavby „chata“ a stavba na parcele č. 2026/6 

– popis stavby „zosilňovacia stanica“ -  za dohodnutú kúpnu cenu  ................... eur           

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

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

 

                                                           

                                                          čl. IV.  Platobné podmienky 

 

(1) Kupujúci zložil dňa ............. zálohu na predmet kúpy  vo výške 2000,- eur, slovom dve tisíc eur, 

ktorá je započítaná ako preddavok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III.  tejto zmluvy. 
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(2) Kupujúci uhradí predávajúcemu:  

Zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. tejto zmluvy vo výške .................... eur, slovom 

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

ku dňu podpísania kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho 

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

predávajúceho. 

                                                     

                                                    čl. V. Vyhlásenia zmluvných strán 

 

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

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

do svojho vlastníctva v celosti.  

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

povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu uvedeného v čl. II ods. (4 a 5). 

 

                                                     čl. VI. Nadobudnutie vlastníctva 

 

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

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

nehnuteľností na Okresnom úrade Trnava, katastrálnom odbore.  

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

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

predávajúci. 

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

dovtedy vzájomné poskytnuté plnenia z tejto zmluvy. 

  

                                                      čl. VII. Záverečné ustanovenia 

 

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

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

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

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

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

k predmetu predaja nastávajú dňom právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu 

o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. 

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

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

znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

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

pre predávajúceho   sú určené 3 rovnopisy, pre každého kupujúceho  je určený  1 rovnopis a 2 rovnopisy 

sú určené pre Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor za účelom povolenia vkladu vlastníckeho práva 

k predmetu predaja. 

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

zverejnená do 5 dní po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami).  

 

C) Spôsob podávania  súťažných návrhov:  

Súťažný návrh v zmysle návrhu kúpnej zmluvy sa podáva v písomnej forme. Záujemca o 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 
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Doloženie neaktuálneho, alebo nepravdivého výpisu z OR sa bude považovať za snahu navrhovateľa 

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

 

D) Lehota na podávanie súťažných návrhov: 

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

najneskôr do 14.01.2020 do 10.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

 

„Obchodná verejná súťaž  – neotvárať“ 

Jahodník  

 

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

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

tlačive „Potvrdenie o prevzatí súťažného návrhu“.    

 

E) Termín vyhodnotenia súťažných návrhov:  

1. Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční komisionálne na zasadnutí najbližšej Majetkovej 

komisie po predložení súťažných podmienok, 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 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 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže 

v majetkovej komisii. 

 

Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy                                

je najvyššia cena za stavby spolu. 

 

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 2000 eur (slovom: dvetisíc eur) za 1 súťažný návrh zloží záujemca ako zálohu na účet 

vyhlasovateľa č. ú.: SK23 0200 0000 3500 2692 5212, SUBASKBX, VÚB, a. s., Mlynské nivy 1,                   

829 90 Bratislava, pobočka Trnava, variabilný symbol 16, najneskôr do konca lehoty na podanie 

návrhov. 

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

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

 

 

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

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



11 

 

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

ceny t.j. zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. tejto zmluvy vo výške .................... eur, slovom 

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

ku dňu podpísania kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho 

 

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

oznámenia o výsledku súťaže.  

 

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

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

nákladov spojených s realizáciou obchodnej verejnej súťaže.  

 

H) Obhliadka nehnuteľností  

 

Termín obhliadky: 

 

08.01.2020 o 14.00 hod.                   /zraz na parkovisku pri informačnej tabuli/         

           
CH) Technické  podmienky:  

Obe stavby sa nachádzajú v extraviláne obce Smolenice, okres Trnava, katastrálne územie  Smolenice, 

v lesnatom prostredí rekreačnej oblasti Jahodník. Lokalita je zastavaná rekreačnými chatami                            

pre individuálnu rekreáciu v Malých Karpatoch, pozemok, ktorý je pod zastavanou plochou chaty                      

je prístupný po nespevnenej komunikácii vo svahovitom teréne. Príjazdová cesta do areálu je spevnená, 

v zimnom období udržiavaná. Lokalita obsahuje prevádzkové budovy – reštaurácie, spevnené plochy, 

komunikácie. Stavba je vybavená vlastnou prípojkou elektrickej energie, od transformátora a rozvodom 

vody, ktorý je napojený na zosilňovaciu stanicu (studňu s čerpadlom vody).  Zosilňovacia stanica 

(studňa s čerpadlom vody vrátane rozvodov vody k chate) sa nachádza za objektom reštaurácie 

Koniareň, Jahodnícka 1212, Smolenice, v jej dvorovej časti. Na základe zmluvy o dodávke vody 

a poskytovaní služieb a v znení jej dodatkov, uzatvorenej medzi TT-KOMFORT, s.r.o., Františkánska 

16, 917 32 Trnava a Štátnou ochranou prírody SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 

Liptovský Mikuláš sa vlastník vodného zdroja HS – 1 t. j. Mesto Trnava zaviazalo dodávať vodu na 

miesto určenia – do jaskyne Driny a zabezpečovať služby spojené s touto dodávkou odberateľovi. 

Zmluva sa uzatvorila na dobu neurčitú. 

Ďalej na základe zmluvy zo dňa 25.10.2019 uzatvorenej medzi Saleziánmi don Bosca – Slovenská 

republika, Miletičova 7, Bratislava a Mestom Trnava sa Mesto Trnava zaviazalo prostredníctvom 

vodovodnej prípojky poskytovať odplatné služby spojených so zabezpečovaním dodávky vody. Voda 

bude zabezpečovaná z chaty vo vlastníctve mesta Trnava s.č. 1016 do chaty súpisné číslo 1010 vo 

vlastníctve Saleziáni don Bosco. 

Vzhľadom k tomu, že obe stavby t.j. chata a zosilňovacia stanica (studňa s čerpadlom vody vrátane 

rozvodov vody do chaty)  spolu súvisia, nehnuteľnosti sa predávajú spolu.               

 

I) Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže :  

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

Od podmienok súťaže sa návrh nemôže odchýliť, 

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

c) minimálna kúpna cena je vypočítaná: cena za chatu + cena za zosilňovaciu stanicu t. j. 17 100,- eur + 

12 549,96 eura = 29 649,96 eura 

                               
Súťažiaci doplní celkovú kúpnu cenu  do kúpnej zmluvy (čl. III. Cena nehnuteľností).   

 

d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

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

    - v odôvodnených prípadoch súťažné podmienky meniť alebo súťaž zrušiť,  

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

a vykonanie opravy (termín určí majetková komisia MZ),   
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    - predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu,  

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

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

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

najvhodnejší a súťaž ukončí bez elektronickej aukcie.    

 

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

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

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

 

3. Ukladá 
Majetkovej komisii MZ 
a Mestskému úradu v Trnave 
realizovať obchodnú verejnú súťaž 
Termín: do 31.03.2020 
                

282 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu "NN prípojka pre nabíjacie stanice 

elektromobilov" na Ulici Nitrianska v Trnave  
(Branislav Skukálek – AUTOSERVICE) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí  
s použitím pozemkov parc. reg. C č. 6495/1, 6495/16, 6495/17, 6495/19, 6495/20 v stave 
právnom ako pozemok parcela reg. E č. 1167/2 vo vlastníctve mesta Trnava zapísaný na LV 
5000 a pozemkov parc. reg. C č. 8967/1, 8967/6, 8967/7, 8967/8, 8967/9 v stave právnom ako 
pozemok parc.reg. E č. 1211/2 vo vlastníctve mesta Trnava zapísaný na LV 5000 na realizáciu 
stavby „Prípojka NN pre nabíjacie stanice elektromobilov“ v zmysle projektovej dokumentácie  
schválenej v stavebnom konaní Branislavovi Skukálekovi – AUTOSERVICE, IČO: 11753226, 
Štefana Moyzesa 45, 917 01 Trnava, s tým že stavebník dodrží podmienky uvedené vo 
vyjadrení OÚRaK/36651-92996/2019/Hn z 5. 9. 2019. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemkov v  k. ú. 
Trnava parc. reg. C č. 6495/1, 6495/16, 6495/17, 6495/19, 6495/20 v stave právnom ako 
parcela reg. E č. 1167/2 vo vlastníctve mesta Trnava zapísaný na LV 5000 a pozemkov parc. 
reg. C č. 8967/1, 8967/6, 8967/7, 8967/8, 8967/9 v stave právnom ako parc.reg. E č. 1211/2 
vo vlastníctve mesta Trnava zapísaný na LV 5000, prípadne na iných častiach pozemkov, 
určených geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní stavby 
„Prípojka NN pre nabíjacie stanice elektromobilov“ v zmysle projektovej dokumentácie 
schválenej v stavebnom konaní Branislavovi Skukálekovi – AUTOSERVICE, IČO: 11753226, 
Štefana Moyzesa 45, 917 01 Trnava, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava ako vlastníka 
nehnuteľností strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie elektrických zariadení a rozvodov 
a s tým súvisiacich užívateľských práv, za jednorazovú odplatu vo výške 526,43 eur. 
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí 
oprávnený z vecného bremena. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o  zriadení vecného 
bremena 
Termín:  do 31.12.2019   
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b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 31.3.2020 
 
c)   po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení  
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta  
na podpis 
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 

 
 
 

283 
uznesenie 

 
K súhlasu s podnájmom majetku Mesta  

(north tower, s.r.o)                                
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s  podnájmom priestoru č. 2 nachádzajúceho sa na 2. NP stavby severná veža a želiarsky 
domček s. č. 9272 na pozemku parc. reg. C č. 399/1 a parc. reg. C č. 399/10 o výmere 164,06 
m2 podnájomcovi Fivestar Services s.r.o., so sídlom Záhradnícka 4882/46, 821 08 Bratislava 
– mestská časť Ružinov, IČO: 46 966 811. Spoločnosť bude využívať uvedený nebytový 
priestor na účel prevádzkovania vinotéky Wine tapas, spojenej s predajom vín a destilátov od 
domácich výrobcov, podávanie tapasov slovenských mäsových a syrových produktov, 
organizovania eventov pre firmy a taktiež v spolupráci s mestom Trnava na podujatiach. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva žiadateľovi 
Termín:  do  31.12.2019 

 

 
284 

uznesenie 
 

K súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu „Transformačná stanica,  
Bottova ulica Trnava“  

(Západoslovenská distribučná, a.s.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí  
s použitím časti pozemkov reg. C parc. č. 1480, 1641/3,1642, 8728/4 a pozemkov parc. reg E 
č. 1906/1 a 1908/49 v k. ú. Trnava, vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 
pre stavbu „Transformačná stanica, Bottova ulica Trnava“ v zmysle projektovej dokumentácie  
schválenej v stavebnom konaní spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., IČO: 
36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za podmienok, ktoré vyplynuli v procese územného 
konania:  
- pri realizácii káblového VN vedenia (pred budovou ZŠ) viesť trasu po vytýčení inžinierskych 
sietí v max. možnej miere v súbehu s jestvujúcim horúcovodom, aby neprišlo k negatívnemu 
ovplyvneniu využitia plôch zelene, 
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- umiestnenie navrhovaných rozvodných skriniek realizovať v dotyku s budovami alebo 
oploteniami, alebo ak je to z vlastníckych vzťahov možné, tak ich umiestnenie realizovať do 
oplotenia alebo zapustiť do fasády budovy, 
- preveriť možnosť umiestnenia SR4 č. 5 , na ktorú sa pripojí existujúce káblové vedenie 
Strednej športovej školy J. Herdu do oplotenia školy z dôvodu, aby skrinka nerobila prekážku 
v chodníku alebo aby neprišlo k  úbytku jestvujúcej zelene,  
- v prípade umiestnenia skrinky v chodníku, treba rešpektovať Technické podmienky TP 048 
Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie na pozemných komunikáciách, kde je stanovené: 
1. pevná časť a technické vybavenie stavby a inej konštrukcie, ktorých pôdorys je na zemi 
vyznačený ako prekážka identifikovateľná dlhou bielou palicou, môžu vyčnievať do priestoru 
pešej komunikácie najviac na vzdialenosť 300 mm, 
2. prekážka na komunikácii pre peších musí byť umiestnená tak, aby sa zachoval priechodný 
koridor široký minimálne 1 300 mm, v odôvodnených prípadoch 900 mm,  
- umožniť pripokládku jednej chráničky HDPE 40 pre  potreby mestskej optickej siete  po 
celej dĺžke trasy s tým, že samotnú chráničku ako aj jej pokládku si zabezpečí spoločnosť TT-
IT s.r.o. po dohode s realizátorom stavby.  
 
2. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemkov reg. 
C parc. č. 1480, 1641/3,1642, 8728/4 a pozemkov parc. reg E č. 1906/1 a 1908/49 v k. ú. 
Trnava, vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000, prípadne na iných častiach 
pozemkov, určených geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní 
stavby, pre uloženie NN káblových distribučných rozvodov, VN káblovej prípojky v rámci 
stavby „Transformačná stanica, Bottova ulica Trnava“ a umiestnenie nových skríň SR v počte 
3 ks, v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava ako vlastníka nehnuteľností strpieť na 
svojich pozemkoch umiestnenie elektrických zariadení a rozvodov a s tým súvisiacich 
užívateľských práv. 
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí 
povinný z vecného bremena. 
 
3. Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava časť 
pozemku parc. reg. C č. 1480 ostatná plocha o výmere cca 10 m2 (pozemok pod trafostanicou), 
ktorého výmera bude spresnená geodetickým zameraním po realizácii stavby, zapísaného na 
LV č. 5000, spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 
47 Bratislava za cenu 100,- eur bez DPH za celú výmeru.  
Správny poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľností hradí predávajúci. 
 
Predaj časti pozemku sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, spočívajúci v prevode majetku mesta spoločnosti, ktorá 
vybuduje na časti pozemku parc. reg. C č. 1480 v k.ú. Trnava trafostanicu v rámci stavby 
„Transformačná stanica, Bottova ulica Trnava“ za účelom skvalitnenia dodávky elektrickej 
energie v danej lokalite mesta Trnava. 
 
4. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave: 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o  zriadení vecného 

bremena a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
      Termín:  do 31.12.2019   
 



15 

 

b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2 tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.3.2020 
 

c) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 3 tohto uznesenia predložiť 
primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.3.2020 
 

d) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení  
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v zmysle bodu 2 tohto uznesenia a 
predložiť primátorovi mesta  na podpis  
Termín: do 60 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
 

e) po nadobudnutí právoplatnosti koaludačného rozhodnutia na budovu trafostanice a 
odovzdaní porealizačného geometrického plánu na zameranie budovy trafostanice 
uzatvoriť kúpnu zmluvu v zmysle bodu 3 tohto uznesenia  a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín : do 60 dní po predložení porealizačného geometrického plánu  
 

 
285 

uznesenie 
 

K súhlasu s použitím pozemku na vybudovanie nábehových rámp  
     na Ulici Gejzu Dusíka v Trnave 

(Bytové družstvo so sídlom v Trnave) 
                                     
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s použitím častí pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, k.ú. Trnava, parc. reg. C č. 1501/1, 
zapísaný na LV 5000, vymedzených v informatívnej kópii z mapy v dôvodovej správe 
materiálu, za účelom vybudovania 5 nábehových rámp z verejného chodníka k jednotlivým 
vstupom na Ulici Gejzu Dusíka 42 - 46 v Trnave, za podmienky použiť sklon 1:8, čo 
predstavuje maximálne 12, 5 % sklon, do dĺžky 3 m, toto riešenie umožňuje TP 048 Technické 
podmienky - Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie na pozemných komunikáciach. Týmto riešením bude do bytového domu 
prístup bez schodov.  Zrealizovaná investícia zostane v majetku vlastníkov bytového domu na 
Ulici Gejzu Dusíka 42 - 46 v Trnave. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
doručiť výpis uznesenia mestského zastupiteľstva žiadateľovi 
Termín:  do 31.12.2019 

 
 

286 
uznesenie 

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

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Súhlasí 
a) s umiestnením rozvodov optickej siete v rámci stavby „FTTH TT KBV Generála Goliana“ 
podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej  v  územnom konaní  na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava parc. reg. „C“ parc.č. 8399/38, parc.č. 8399/41, parc.č. 
8399/43, parc.č. 8399/48, parc.č. 8399/50, parc.č. 8399/63, parc.č. 8399/64, parc.č. 8399/65, 
parc.č. 8399/66, parc.č. 8399/67, parc.č. 8399/68, parc.č. 8399/72, parc.č. 8399/73, parc.č. 
8399/77, parc.č. 8399/78, parc.č. 8399/80, parc.č. 8399/81,parc.č. 8399/84, parc.č. 8399/88, 
parc.č. 8399/99, parc.č. 8399/104, parc.č. 8399/107,parc.č. 8399/115, parc.č. 8399/224, 
parc.č. 8399/225, parc.č. 8399/226, parc.č.8399/249, parc.č. 9072/1, parc.č. 9027/3, parc.č. 
9027/8  a parc.reg.“E“ parc.č. 1972/3, zapísaných na LV č. 5000 a  parc. reg. „C“ parc.č. 
8399/1, zapísanom na LV č. 11228, v prospech Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 
817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, za jednorazovú primeranú náhradu vo výške 1.579,29 eura  
za dĺžku siete 3.648 m a súčasne za splnenia podmienok, uvedených vo vyjadrení 
k projektovej dokumentácii č. OÚRaK 36754-94034/2019/Hn zo dňa 5.9.2019. 
Za týmto účelom bude so Slovak Telekom, a.s., uzavretá dohoda o náhrade za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, na ktorých bude stavba 
realizovaná. V prípade, že k uzavretiu uvedenej dohody dôjde až v období, kedy bude 
v platnosti v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v 
štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, už nová sadzba náhrad, bude jej výška 
primerane upravená.  
b)  s umiestnením 12 skriniek PODB a 6 skriniek ZB  v rámci stavby „FTTH TT KBV Generála 
Goliana“ podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v územnom konaní na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava v  k.ú. Trnava parc. reg. „C“ parc.č. 8399/38, parc.č. 8399/48, parc.č. 
8399/50, parc.č. 8399/63, parc.č. 8399/64, parc.č. 8399/67, parc.č. 8399/68, parc.č. 8399/80, 
parc.č. 8399/84, parc.č. 8399/88, parc.č. 8399/99, parc.č. 8399/107, parc.č. 8399/115 a  
parc.č. 9027/8, zapísaných na LV č. 5000 a parc. reg. „C“ parc.č. 8399/1, zapísanom na LV č. 
11228, v prospech Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 
35 763 469. 
 
2.   Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na umiestnenie 12 skriniek 
PODB a 6 skriniek ZB v rámci stavby „FTTH TT KBV Generála Goliana“ na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. Trnava parc. reg. „C“ parc.č. 8399/38, parc.č. 8399/48, parc.č. 
8399/50, parc.č. 8399/63, parc.č. 8399/64, parc.č. 8399/67, parc.č. 8399/68, parc.č. 8399/80, 
parc.č. 8399/84, parc.č. 8399/88, parc.č. 8399/99, parc.č. 8399/107, parc.č. 8399/115 a  
parc.č. 9027/8, zapísaných na LV č. 5000 a parc. reg. „C“ parc.č. 8399/1, zapísanom na LV č. 
11228, prípadne aj na ďalších pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava, určených 
porealizačným geometrickým plánom, v prospech Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 
28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469,  a to za jednorazovú odplatu 4.500,36 eura.  Za týmto 
účelom bude so Slovak Telekom, a.s., uzavretá zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena. V prípade, že k uzavretiu uvedenej zmluvy dôjde až v období, kedy bude v platnosti 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, už nová sadzba odplaty, bude jej výška primerane 
upravená. Po osadení skriniek predloží Slovak Telekom, a.s., Mestu Trnava porealizačný 
geometrický plán za účelom uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena.  
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľností  
Termín: do  31.12.2019   
 
b) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                 
Termín: do  31.12.2019   
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c) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností v zmysle bodu 
1a) tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 30.03.2020 
 
d) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 30.03.2020 
e) po zrealizovaní stavby a  odovzdaní porealizačného geometrického plánu uzatvoriť zmluvu 
o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín : do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
 

 
287 

uznesenie 
 

K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na  stavbu 
„FTTH TT KBV Koniarekova“ 

(Slovak Telekom, a.s.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
a) s umiestnením rozvodov optickej siete v rámci stavby „FTTH TT KBV Koniarekova“ podľa 
projektovej dokumentácie odsúhlasenej v územnom konaní  na pozemkoch vo vlastníctve 
Mesta Trnava v  k. ú. Trnava: 
1/ parc. reg. „C“  parc.č. 5671/97, parc.č. 5671/149, parc.č. 5671/150, parc.č. 8954/2,  
     parc.č. 8950  a parc.reg.“E“ parc.č. 1263/1, zapísaných na LV č. 5000, 
2/ parc. reg. „C“ parc.č. 5671/10, zapísanom na LV č. 12341, 
3/ parc. reg.“C“ parc.č. 8954/1 a  parc. reg. „E“ parc.č. 1259/20 a parc.č. 1262/26, zapísaných 
na LV č. 11228, v prospech Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
IČO 35 763 469, za jednorazovú primeranú náhradu vo výške 1.052,86 eura za dĺžku siete 
566 m  a  súčasne za splnenia podmienok, uvedených vo vyjadrení k projektovej dokumentácii 
č. OÚRaK/36753-94032/2019/Hn  zo dňa 6.9.2019.  
Za týmto účelom bude so Slovak Telekom, a.s., uzavretá dohoda o náhrade za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, na ktorých bude stavba 
realizovaná. V prípade, že k uzavretiu uvedenej dohody dôjde až v období, kedy bude 
v platnosti v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v 
štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, už nová sadzba náhrad, bude jej výška 
primerane upravená.  
b)  s umiestnením 3 skriniek pre uloženie technológií v rámci stavby „FTTH TT KBV 
Koniarekova“ podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v územnom konaní na 
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. Trnava  parc. reg. „C“  parc.č. 8954/2, 
zapísanom na LV č. 5000 a  parc. reg. „E“  parc.č. 1262/26, zapísanom  na  
LV č. 11228, v prospech Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 
35 763 469. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na umiestnenie  
3 skriniek pre uloženie technológií v rámci stavby „FTTH TT KBV Koniarekova“ na pozemkoch 
vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. Trnava  parc. reg. „C“  parc.č. 8954/2, zapísanom na LV č. 
5000 a  parc. reg. „E“  parc.č. 1262/26, zapísanom  na  
LV č. 11228,  prípadne aj na ďalších pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava, určených 
porealizačným geometrickým plánom, v prospech Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 
28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, a to za jednorazovú odplatu 750,06 eura.  Za týmto 
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účelom bude so Slovak Telekom, a.s., uzavretá zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena. V prípade, že k uzavretiu uvedenej zmluvy dôjde až v období, kedy bude v platnosti 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, už nová sadzba odplaty, bude jej výška primerane 
upravená. Po osadení skriniek predloží Slovak Telekom, a.s., Mestu Trnava porealizačný 
geometrický plán za účelom uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena.  
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľností  
Termín: do  31.12.2019   
 
b) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                 
Termín: do  31.12.2019   
 
c) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností v zmysle bodu 
1a) tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 30.03.2020 
 
d) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 30.03.2020 
 
e) po zrealizovaní stavby a  odovzdaní porealizačného geometrického plánu uzatvoriť zmluvu 
o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín : do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
 
 

288 
uznesenie 

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

„INS_FTTH _Trnava Ľ. Podjavorinskej_KBV“ 
(Slovak Telekom, a.s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
a) s umiestnením rozvodov optickej siete v rámci stavby 
„INS_FTTH_Trnava_Ľ.Podjavorinskej_KBV“ podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej     
v územnom konaní  na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava: 
1/parc. reg. „C“  parc.č. 5671/95, parc.č. 6303/10, parc.č. 6309/4,  parc.č. 8939/2 
   a parc.č. 8946/1, parc.č. 8946/2, parc.č. 8946/3, parc.č. 8946/7, zapísaných na LV č. 5000, 
2/parc. reg. „E“ parc.č. 1072/19, parc.č. 975, parc.č. 976, parc.č. 977, zapísaných na LV č. 
5000, 
3/ parc. reg. „E“ parc.č. 970  a parc.č. 973/2, zapísaných na LV č. 4,  
4/ parc. reg. „E“ parc.č. 747/20  a parc.č. 1246/1, zapísaných na LV č. 11228, v prospech 
Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, za 
jednorazovú primeranú náhradu vo výške 1.579,29 eura za dĺžku siete 2.110 m  a  súčasne 
za podmienok, uvedených vo vyjadrení odboru územného rozvoja a koncepcií  
č. OÚRaK 36647-92986/2019/Hn zo dňa 2.9.2019. 
Za týmto účelom bude so Slovak Telekom, a.s. uzavretá dohoda o náhrade za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, na ktorých bude stavba 
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realizovaná. V prípade, že k uzavretiu uvedenej dohody dôjde až v období, kedy bude 
v platnosti v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v 
štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, už nová sadzba náhrad, bude jej výška 
primerane upravená.  
b) s  umiestnením 4 skriniek PODB v rámci stavby 
„INS_FTTH_Trnava_Ľ.Podjavorinskej_KBV“ podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v 
územnom konaní na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. Trnava parc. reg. „E“ 
parc.č. 975 a parc.č. 976, zapísaných na LV č. 5000 a pozemku parc. reg. „E“  parc.č. 970, 
zapísanom na LV č. 4, v prospech Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava, IČO 35 763 469. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na umiestnenie  
4 skriniek PODB v rámci stavby „INS_FTTH_Trnava_Ľ.Podjavorinskej_KBV“ na pozemkoch 
vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. Trnava parc. reg. „E“ parc.č. 975 a  
parc.č. 976, zapísaných na LV č. 5000 a pozemku parc. reg. „E“  parc.č. 970, zapísanom na 
LV č. 4, prípadne aj na ďalších pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava, určených 
porealizačným geometrickým plánom, v prospech Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 
28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, a to za jednorazovú odplatu 1.000,08 eura.  Za týmto 
účelom bude so Slovak Telekom, a.s., uzavretá zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena. V prípade, že k uzavretiu uvedenej zmluvy dôjde až v období, kedy bude v platnosti 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, už nová sadzba odplaty, bude jej výška primerane 
upravená. Po osadení skriniek predloží Slovak Telekom, a.s., Mestu Trnava porealizačný 
geometrický plán za účelom uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena.  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľností  
Termín: do  31.12.2019   
 
b) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                 
Termín: do  31.12.2019   
 
c) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností v zmysle bodu 
1a) tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 30.03.2020 
 
d) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 30.03.2020 
 
e) po zrealizovaní stavby a  odovzdaní porealizačného geometrického plánu uzatvoriť zmluvu 
o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín : do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
 
 

289 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov mesta na umiestnenie optickej siete vybudovanej 

v rámci stavby „FTTH_Trnava KBV polygón 1“ v Trnave 
(Slovak Telekom, a.s.) 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí  
s umiestnením rozvodov optickej telekomunikačnej siete v dĺžke cca 2300 m a nadzemných 
prvkov verejnej elektronickej telekomunikačnej siete v počte 26 ks skriniek PODB a 78 ks 
skriniek ZB na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava v lokalite ulíc 
Olympijská, Veterná, Poštová, Spojná, Parašutistov, Saleziánska, Stavebná, Radarová, 
Sibírska, Letecká, Špačinská cesta, Bučianska, Oblúková, Okružná, Na hlinách, Murgašova, 
V jame, Tehelná, Vladimíra Clementisa, Piešťanská, pre účely vydania územného 
rozhodnutia, parcely reg. C č. 5680/13, 5680/14, 5680/99, 5680/101, 5680/221, 5680/276, 
5327/6, 5327/3, 5327/5, 5326/9, 5326/10, 5309/16, 5326/42, 5309/15, 5292/23, 5292/180, 
8813/1, 8922/2, 5412/14, 5394/1, 5437, 8926/1, 8927/1, 8859, 5422/1, 8858/3, 8860, 8924, 
5317/1, 5317/23, 5312/1, 5312/3, 5311/1, 5311/38, 5311/46, 5309/2, 5292/36, 8921/1, 8918, 
8904, 8913/1, 5292/15, 5292/24, 5292/13, 5292/10, 5292/14, 5292/19, 5292/17, 5292/40, 
5263/3, 8920, 8919, 8917, 8916, 8915, 8914, 5680/275, 5680/277, 5680/31, 5680/12 a   
parcely reg. E č. 1332/1, 1323/8, 1324/2, 1323/65,1323/67,1323/2, 1324/1, 1323/1, 1371/1, 
1323/60, 5680/12, 1333/101, zapísané na LV č. 5000, 6466, 11228 a 4 vo vlastníctve Mesta 
Trnava, príp. ďalších pozemkov dodatočne zistených v navrhovanej trase rozvodov, v rozsahu 
projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným úradom, za splnenia nasledovných 
podmienok: 
- poskytnutie jednorazovej primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností 
vo výške 1579,29 eura pre dĺžku siete 2300 m a vo výške 26 002,08 eura za umiestnenie  26 
ks skriniek PODB a  78 ks skriniek ZB, formou  dohody o náhrade za nútené obmedzenie 
užívania nehnuteľnosti v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách, 
- na Ulici Olympijská – komunikácia a chodník sú v záruke, treba počítať so zvýšenými 
nákladmi na úpravu do pôvodného stavu (bude sa požadovať väčší rozsah prác ako len 
samotný výkop), 
- po uliciach Olympijská, Veterná, Saleziánska, Špačinská, Okružná a V. Clementisa sú 
vedené trasy liniek mestskej autobusovej dopravy (ďalej len „MAD“), v prípade zásahu do 
komunikácie na týchto uliciach bude potrebné zvážiť, či budú prejazdné pre automobilovú 
dopravu, v opačnom prípade bude potrebné požiadať MsÚ v Trnave, odbor dopravy 
komunálnych služieb o úpravu trás liniek „MAD“,  
 
pre stavebníka, resp. investora spoločnosť Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava - Ružinov, IČO: 35 763 469 s tým, že budú splnené aj všetky podmienky Mesta 
Trnava uvedené vo vyjadrení Odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ v Trnave č. 
OÚRaK/36756 – 94052/2019/Hn zo dňa 12. 09. 2019. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s vypracovaním  dohody  
Termín: do 31.01.2020 
 
b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a predložiť 
primátorovi mesta na  podpis     
Termín: do 31.03.2020 
  

 290 
uznesenie 

 
K zriadeniu vecného bremena pre stavbu „Horúcovodná prípojka a preložka 

horúcovodu pre objekt Bytový dom s nebytovými priestormi  
REZIDENCIA – ulica Paulínska, Trnava“  



21 

 

(Trnavská teplárenská, a. s.)  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zrušenie bodu 3 písm. c) uznesenia MZ č. 873/2018 zo dňa 24. 4. 2018, s tým že bude 
uzatvorená dohoda o ukončení zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so 
spoločnosťou ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., IČO 36 226 904, 
Skladová 2, Trnava, IČO 36 226 904 a spoločnosti bude vrátená suma  1181,18 eur, ktorá 
bola uhradená v zmysle článku VII.  zmluvy (c.č. 1300/2018) na účet Mesta Trnava. 
 
2. Schvaľuje  
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemkov v k. ú. 
Trnava vo vlastníctve mesta Trnava parc. reg. „C“ č. 590/3, 8837/2, 634/2, 635/2 zapísaných 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
31/2019 zo dňa 4. 3. 2019  úradne overeného okresným úradom Trnava, katastrálnym 
odborom pod č. 61 330/2019 dňa 13.3.2019 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete 
pre stavbu „Horúcovodná prípojka a preložka horúcovodu pre objekt Bytový dom s nebytovými 
priestormi REZIDENCIA – ul. Paulínska, Trnava“ spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., IČO: 
36246034, Coburgova 84, 91742 Trnava spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava ako 
vlastníka nehnuteľností strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie horúcovodu a horúcovodnú 
prípojku a šachty (2 ks) a s tým súvisiacich užívateľských práv, za jednorazovú odplatu vo 
výške 1315,99 eur. 
Správny poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného 
bremena.  
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmlúv 
Termín : do 31.12.2019 
 
b) pripraviť dohodu o ukončení zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v zmysle bodu 1 tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín : do 31.03.2020 
 
c) pripraviť zmluvu o  zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2 tohto uznesenia a predložiť 
primátorovi mesta na podpis  
Termín : do 31.03.2020 
 
 

291 
uznesenie 

 
K výpožičke časti pozemku na vybudovanie a užívanie odkvapového chodníka 

k bytovému domu na Sladovníckej ul. č. 10,11,12  v Trnave   
 (vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome Sladovnícka ul. č. 10,11,12) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.reg. „E“ 
parc.č. 973/2 zastavaná plocha a nádvorie v  k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 4, za účelom 
výstavby odkvapového chodníka pri bytovom dome  súp.č. 2556 na ul. Sladovnícka 
č. 10,11,12  v Trnave a jeho užívanie, v zmysle podmienok daných príslušným stavebným 
úradom v rámci stavebného konania, vypožičiavateľovi Bytovému družstvu so sídlom 
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v Trnave, Ludvika van Beethovena 26, 917 08 Trnava, IČO 00 175 480,  v prospech vlastníkov 
bytov a  nebytových priestorov v dome súp.č. 2556  v k. ú. Trnava na dobu neurčitú s 3 
mesačnou výpovednou lehotou,  
a to v zmysle § 9a  ods. 9  písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako výpožička z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že 
na časti pozemku, ktorá je predmetom výpožičky, vybuduje vypožičiavateľ v rámci komplexnej 
obnovy bytového domu chýbajúci odkvapový chodník.  Výmera vypožičiavaného pozemku 
bude stanovená na základe porealizačného zamerania odkvapového chodníka  po jeho 
kolaudácii.  
 
2.  Ukladá  
a) zabezpečiť podklady súvisiace s výpožičkou  pozemku 
Termín: 30.12.2019 
 
b) pripraviť a predložiť zmluvu o budúcej zmluve o výpožičke pozemku primátorovi mesta 
na podpis 
Termín: 30.03.2020 
 
c) pripraviť a predložiť zmluvu o výpožičke pozemku primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 60 dní od predloženia porealizačného zamerania chodníka a kolaudačného 
rozhodnutia 
 
 

292 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre investičnú akciu mesta „Elektrická 

prípojka k revitalizovanému lesíku Štrky“  
(Slovenský pozemkový fond, Slovenská správa ciest,  

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných verejnoprospešnou stavbou 
„Elektrická prípojka k revitalizovanému lesíku Štrky“, ktorej stavebníkom je Mesto Trnava, v 
rozsahu projektovej dokumentácie stavby pre stavebné konanie stavby vypracovanej 
spoločnosťou Eecon, s.r.o., pre účely stavebného konania nasledovne : 
 
a) zriadenie odplatného vecného bremena za odplatu vo výške stanovenej znaleckým 
posudkom, na časti pozemku, v k. ú. Trnava, parc. reg. C č. 3410/43, zast. plochy a nádvoria 
vo výmere 10284 m2 zapísaného vo vlastníctve SR – v správe Slovenskej správy ciest, 
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25, IČO: 003328  na LV 168, v predbežnej dĺžke cca 20 m 
s tým, že presná výmera sa určí podľa geometrického plánu po zrealizovaní stavby, na 
uloženie elektrickej prípojky vybudovanej v rámci stavby „Elektrická prípojka 
k revitalizovanému lesíku Štrky“, v prospech  Mesta Trnava, IČO: 00 313 114, Ulica Hlavná 1, 
917 71 Trnava, ako stavebníka stavby, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na 
svojich pozemkoch umiestnenie elektrickej prípojky a s tým súvisiacich užívateľských práv, za 
podmienky vlastníka pozemku, že vecné bremeno bude zriadené najneskôr do vydania 
kolaudačného rozhodnutia na túto stavbu a bude zapísané v príslušnom katastri 
nehnuteľností.  
 
b) zriadenie odplatného vecného bremena za odplatu vo výške stanovenej znaleckým 
posudkom, na časti pozemku, v k. ú. Trnava, parc. reg. C č. 10582/9, ost. plocha vo výmere 
1620 m2, zapísaného vo vlastníctve SR – v správe Slovenského pozemkového fondu, 
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Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 na LV 11242, v predbežnej dĺžke cca 45 m 
s tým, že  presná výmera sa určí podľa geometrického plánu po zrealizovaní stavby, na 
uloženie elektrickej prípojky vybudovanej v rámci stavby „Elektrická prípojka 
k revitalizovanému lesíku Štrky“, v prospech  Mesta Trnava, IČO: 00 313 114, Ulica Hlavná 1, 
917 71 Trnava, ako stavebníka stavby, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na 
svojich pozemkoch umiestnenie elektrickej prípojky a s tým súvisiacich užívateľských práv za 
podmienky vlastníka pozemku, že vecné bremeno bude zriadené najneskôr do vydania 
kolaudačného rozhodnutia na túto stavbu a bude zapísané v príslušnom katastri 
nehnuteľností.  
 
c) zriadenie odplatného vecného bremena za odplatu vo výške 200,00 eur bez DPH, t. j. 
240,00 vrátane DPH, na časti pozemkov, v k. ú. Trnava, parc. reg. C č. 9084/1 (LV 0), 
zapísaných vo vlastníctve SR – v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho 
podniku, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, na LV 11246  ako:  
- parc. reg. E č. 1587/7, ostatná plocha vo výmere  2413 m2  
- parc. reg. E č. 1587/9, vodná plocha vo výmere      625 m2  
- parc. reg. E č. 1587/10, ostatná plocha vo výmere  881 m2  
- parc. reg. E č. 1587/101, vodná plocha vo výmere 2039 m2,  
 
v predbežnej dĺžke cca 20 m s tým, že presná výmera sa určí podľa geometrického plánu po 
zrealizovaní stavby, na uloženie elektrickej prípojky vybudovanej v rámci stavby „Elektrická 
prípojka k revitalizovanému lesíku Štrky“, v prospech  Mesta Trnava, IČO: 00 313 114, Ulica 
Hlavná 1, 917 71 Trnava, ako stavebníka stavby, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku 
strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie elektrickej prípojky a s tým súvisiacich 
užívateľských práv za podmienky vlastníka pozemku, že najneskôr k vydaniu stavebného 
povolenia na túto stavbu bude uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení odplatného, 
časovo neobmedzeného vecného bremena a vecné bremeno bude zriadené po zrealizovaní 
stavby na základe výzvy Mesta Trnava a predloženia geometrického plánu  a bude zapísané 
v príslušnom katastri nehnuteľností na základe zmluvy o zriadení vecného bremena.  
 
V prípade, že po realizácii stavby bude  zistená väčšia záťaž na pozemkoch v správe SVP š. 
p. nad 100 m2 zabranej výmery alebo pri väčšom obsahu vecného bremena, tak bude paušálna 
odplata stanovená na základe znaleckého posudku vypracovaného na náklady Mesta Trnava 
ako žiadateľa.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmlúv 
Termín. do 31.01.2020  
 
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena so Slovenskou správou ciest, Miletičova 19, 
820 05 Bratislava 25 
Termín: do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
 
c) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena so Slovenským pozemkovým fondom, 
Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
Termín: do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
 
d) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so Slovenským 
vodohospodárskym podnikom, štátnym podnikom, Radničné námestie 8, 969 55 Banská 
Štiavnica 
Termín: do vydania stavebného povolenia na stavbu   
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293 
uznesenie 

 

K majetkovoprávnemu usporiadaniu stavby a pozemkov „Okružná križovatka OK 2“ 
(Arboria Land Development, s. r. o., Arboria Land Development II, s. r. o.,  

TESCO STORES SR, a. s.)  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
a) bezodplatný prevod skolaudovaných stavebných  objektov verejnej infraštruktúry 
vybudovaných v rámci ďalšej etapy stavby „Obytný súbor Zátvor II., Veterná ulica“: 
 
SO 003-4.2 Verejné osvetlenie – Juhovýchodná komunikácia OK 2  
SO 003-4.3 Okružná križovatka OK 2 
 
podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, z vlastníctva  spoločnosti 
Arboria Land Development, s. r. o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava, IČO: 50265041, ako 
stavebníka  stavby „Obytný súbor Zátvor II., Veterná ulica“, do  majetku, správy a údržby 
mesta Trnava, s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby 60 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, 
              
b) bezodplatný prevod častí pozemkov v k. ú. Trnava zastavaných stavebnými objektami 
uvedenými v bode a) tejto časti uznesenia podľa porealizačného geometrického plánu 
predloženého stavebníkom ku kolaudácii stavby:  
 
- parc. č. 5292/207 vo vlastníctve Arboria Land Development II, s.r.o., 811 07 Bratislava – 
mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 805 758 (Snappy Project, s.r.o.) zapísaného na LV č. 7160 
 
- parc. č. 5292/375, 5292/377, 5292/384, 5292/385, 5292/486, 5292/489, 5292/490, 5292/491, 
5292/492, 5292/497, 5292/498, 5292/499, 5292/549  vo vlastníctve Arboria Land 
Development, s.r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava, IČO: 50265041, zapísaného na LV č. 
10089 
 
prípadne ďalších pozemkov zastavaných stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto 
bodu uznesenia, z vlastníctva ich súčasných vlastníkov do  majetku  Mesta Trnava, Hlavná 
ul. č. 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114. 
 
c) uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi spoločnosťami 
Arboria Land Development, s.r.o., Arboria Land Development II, s.r.o. a TESCO STORES, a.s. 
a Mestom Trnava, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena in rem na časti pozemku 
parc. č. 5292/158, oddelenej geometrickým plánom č. 49/2019 zo dňa 16.04.2019 overeného 
pod č. G1 – 554/2019 ako novovytvorená parcela č. 5292/587 zast. plocha o výmere 1245 m2, 
zapísaného na LV č. 7449 vo vlastníctve TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 
815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zastavaného stavbou okružnej križovatky OK2 v prospech 
Mesta Trnava, Hlavná ul. č. 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114, spočívajúceho v práve 
prechodu a prejazdu peši, motorovými alebo nemotorovými dopravnými prostriedkami cez 
pozemok TESCO STORES SR, a.s. a v práve umiestnenia, užívania, údržby a opráv Okružnej 
križovatky (jej časti) – t. j. SO 003-4.3 Okružná križovatka OK2 a s tým bezprostredne 
súvisiacich stavebných objektov (chodníky, inžinierske siete a pod.), stavebného objektu SO 
003-4.2 Verejné osvetlenie - Juhovýchodná komunikácia OK2 a terénnych úprav pôdy a jej 
porastu – zeleň (ak bude aplikovateľné) umiestnenej na pozemku TESCO STORES SR, a.s., 
v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na užívanie 
pozemných komunikácií, premávku na pozemných komunikáciách a užívanie cestných telies 
za podmienok a spôsobom dohodnutým v zmluve, za nasledovnej podmienky: 
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V prípade, že vecné bremeno bude zriadené ako odplatné, odplatu za zriadenie vecného 
bremena, vrátane všetkých ostatných nákladov s tým spojených, uhradí spoločnosť Arboria 
Land Development, s. r. o, Legionárska 10, 811 07 Bratislava, ako stavebník stavby „Okružná 
križovatka OK 2“. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode a 
zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
Termín: do 31.01.2020  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode na pozemky  a stavby a 
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na 
podpis  
Termín: do 31.05.2020   
 
c) pripraviť zmluvu o bezodplatnom prevode na pozemky a stavby a zmluvu o zriadení 
vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od doručenia 
výzvy a predloženia dokladov od stavebníka 
 
d) zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do majetku, správy a údržby mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 60 dní po uzavretí zmluvy o bezodplatnom prevode  
 
 

294 
uznesenie 

 
K prenájmu pozemkov pod parkoviskom pri železničnej stanici 

 od Železníc Slovenskej republiky 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
okrem schváleného nájomného v zmysle uznesenia MZ č. 144/2019 aj nájomné vo výške dane 
z nehnuteľnosti za Predmet nájmu v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zapracovať výšku nájomného vo výške dane z nehnuteľnosti za Predmet nájmu v zmysle 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov do návrhu nájomnej zmluvy a predložiť 
primátorovi na podpis 
Termín: 31.01.2020 
 
 

295 
uznesenie 

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

(Trnavský samosprávny kraj) 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
udelenie súhlasu Trnavskému samosprávnemu kraju s prenechaním Predmetu nájmu alebo 
jeho časti do podnájmu pri zachovaní účelu nájmu a dodržaní podmienok výzvy. 
Nájomca bude písomne, vždy do 31. 03., 30. 06., 30. 09. a 31. 12. príslušného kalendárneho 
roka oboznamovať Prenajímateľa s podnájomcami a činnosťami, ktoré budú vykonávané 
v Predmete nájmu. 
 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zapracovať súhlas do zmluvy, príp. dodatku k zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31.12.2019 
 
 

296 
uznesenie 

 
K priamemu prenájmu pozemku na Ulici Seredská v Modranke 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy prenájom časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. 
ú. Modranka parc. reg. C č. 432/1- zastavané plochy s výmerou 29768 m2, oddelenej 
geometrickým plánom č. 3/2019 ako parc. č. 432/32 s výmerou 27 m2 nájomnou zmluvou na 
dobu neurčitú od 1.1.2020 za cenu 1,104 eura/m2/rok t. j. spolu za cenu 29,81 eura/rok,  platnú 
pre rok 2020, počnúc rokom 2021 upravovanú o oficiálne oznámené % inflácie,  
spoluvlastníkom susediacej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 462 Ing. Petrovi Kxxxxxxx nar. 
xxxxxxxx, Ing. Henriete Kxxxxxxx rod. Jxxxxxxxx, nar. 8.8.1968, obaja bytom Sxxxxxxxxx, 
Trnava a Richardovi Jxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava.  
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9, písm. c)  ako prípad hodný osobitného 
zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o oplotenú priľahlú časť pozemku 
pred nehnuteľnosťou v spoluvlastníctve manželov Kxxxxxxx a Richarda Jxxxxxxxx. Na 
pozemku sa okrem zelene nachádzajú prípojky a vchod a vjazd do domu.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.01.2020 

 
297 

uznesenie 
 

K prenájmu nebytových priestorov v objekte radnice na Ulici Hlavná  
(Marelli Kechnec Slovakia s. r. o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1.  Schvaľuje   
prenájom nebytových priestorov v k. ú. Trnava, v objekte radnice súpisné číslo 1, na parcelách 
parc. č. 757/2 a 757/3 na  Ulici Hlavná 1 v Trnave, o výmere 194,04 m², 
nájomcovi: Marelli Kechnec Slovakia s. r. o., Priemyselný Park Kechnec, Perínska cesta 275, 
044 58 Kechnec, IČO: 36 751 758, 
za účelom zriadenia administratívy, za nájomné v zmysle VZN č. 514: 
2. poschodie 
č. 13 kancelária    58,88 m2 x 140,00 eur/m2/rok 8 243,20 eura 
č. 14 kancelária    34,54 m2 x 140,00 eur/m2/rok 4 835,60 eura 
č. 15 kancelária    18,85 m2 x 140,00 eur/m2/rok 2 639,00 eura 
spoločné priestory na 2. poschodí  v podiele 50% 
č.  7 chodba    8,11 m2 x 50,00 eur/m2/rok     405,50 eura 
č.  6 schodisko      6,435 m2 x 50,00 eur/m2/rok        321,75 eura 
č.  5 chodba    7,93 m2 x 50,00 eur/m2/rok     396,50 eura 
č.  1 - 4  soc. zariadenia + vstup  3,99 m2 x 50,00 eur/m2/rok     199,50 eura 
spoločné priestory na prízemí a 1. poschodí  v podiele 50% 
1. poschodie schodisko    12,87 m2 x 50,00 eur/m2/rok        643,50 eura 
prízemie schodisko       6,435 m2 x 50,00 eur/m2/rok        321,75 eura 
podbránie         36,00 m2 x 50,00 eur/m2/rok     1 800,00 eura 
spolu     194,04 m2             19 806,30 eura/rok 
 
s podmienkou úhrady nákladov na energie a služby spojené s užívaním nebytových priestorov 
vo výške 15 960,45 eura/rok, 
na dobu určitú od 04.12.2019 do 30.11.2020, s podmienkou predloženia notárskej zápisnice 
v zmysle VZN č. 514, 
 
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, spočívajúci v dôvode, že Marelli 
Kechnec Slovakia s. r. o. má uzneseniami MZ č. 221 a 222 z 17. 9.  2019 schválený prenájom 
nebytových priestorov v objektoch Hlavná 5 a Trojičné námestie 11, v ktorých prebiehajú 
stavebné práce a  potrebuje dočasné náhradné priestory.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave     
pripraviť a predložiť zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia primátorovi mesta k podpisu. 
Termín: do 31.12.2019 
 
 

298 
uznesenie 

 
K správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť   

     24. 9. 2019 a 24.10.2019 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
neodporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli prerokované na zasadnutí 
majetkovej komisie dňa 24. 9. 2019 a dňa 24. 10. 2019 v zmysle dôvodovej správy.  
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299 
uznesenie 

 
K zriadeniu vecného bremena na pozemku 

na Ulici Štefana Moyzesa v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti  
spoluvlastníkov pozemku, zapísaných na LV č. 11013 v k. ú. Trnava parc. reg. C č. 2693/2 
s celkovou výmerou 672 m2, strpieť stavbu časti miestnej komunikácie Ul. Š. Moyzesa vrátane 
plánovaného chodníka s výmerou podľa projektu asi 43 m2, ktorá bude spresnená 
porealizačným geometrickým plánom.  
 
Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena na pozemku parc. reg. C č. 2693/2 je vo 
výške 1,09 eura/m2, spolu 46,87 eura. 
 
Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do katastra 
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena primátorovi na podpis.  
Termín : do 31.01.0 2020 
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena primátorovi na podpis.  
Termín : do 30 dní po vyhotovení geometrického plánu 

 
 

300 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemkov na Ulici Jána Bottu  

od Slovenského pozemkového fondu Bratislava 
 

Mestská zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
kúpu pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 11394 parc. reg. E č. 1915/116 - zastavaná 
plocha s výmerou 94 m2 a spoluvlastníckeho podielu ¾ na pozemkoch v k. ú. Trnava 
zapísaných na LV č. 11393 parc. reg. C č. 8728/6 – zastavaná plocha s výmerou 974 m2 a 
parc. reg. C č. 8728/7 - zastavaná plocha s výmerou 280 m2 od Slovenského pozemkového 
fondu, Búdkova 36, Bratislava, IČO 17335345 za neznámych vlastníkov za cenu určenú 
znaleckým posudkom t.j. 32,48 eur/m2.  
 
Spolu za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícke podiely 1034,50 m2  za celkovú kúpnu cenu 
33 600,56 eura. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
Pripraviť  kúpnu zmluvu primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.03.2020 
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301 
uznesenie 

 
K zmene predmetu nájmu nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park 

spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
  
1. Schvaľuje 
a) Zmenu predmetu  nájmu z nebytových priestorov nachádzajúcich v objekte PO 01 v TTIP – 
Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici 5 v Trnave s celkovou výmerou 63,37 m²  
na nebytové priestory nachádzajúce v objekte PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park na 
Priemyselnej ulici č.5 v Trnave s celkovou výmerou 67 m²  nájomcovi – spoločnosti STEFE 
Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava, IČO: 36 277 215 a to na dobu neurčitú 
s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 1.1.2020 za cenu:  
 
31,25 m² x 50,00 eur/m²/rok =    1 562,50 za priestory na skladovo-logistické účely, 
35,75 m² x 20,00 eur/m²/rok =       715,- eur/rok za spoločné priestory,  
 
teda spolu za cenu vo výške 2 277,50 eur/rok určenú v súlade s VZN č. 514 o určovaní 
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava 
s výpovednými lehotami: 

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

V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nájomca si už v TTIP prenajíma iné 
nebytové priestory (garáže), plní si svoje záväzky voči prenajímateľovi, pričom v danom čase 
neprejavil záujem o vybrané priestory iný subjekt.  
 
b) zrušenie nájmu spoločných priestorov s výmerou 63,37 m² prenajímaných na 1.PP na 
základe zmluvy o nájme zo dňa 21.3.2007 v znení dodatkov číslo 1 až 19 (centrálne číslo 
zmluvy 235/2014) k termínu 31.12.2019.  
   
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
a) uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1 a)  a predložiť primátorovi na podpis. 
b) Uzatvoriť dodatok k zmluve nájme v zmysle bodu 1 b) a predložiť primátorovi na podpis.   
Termín: do 31.12.2019 
 

302 
uznesenie 

 
K zmene predmetu nájmu nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park 

spoločnosti FCC Trnava, s.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
  
1. Schvaľuje 
a) Zmenu predmetu  nájmu z nebytových priestorov nachádzajúcich v objekte PO 01 v TTIP – 
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Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici 5 v Trnave s celkovou výmerou 35,22 m²  
na nebytové priestory nachádzajúce v objekte PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park na 
Priemyselnej ulici č.5 v Trnave s celkovou výmerou 141,34  m²  nájomcovi – spoločnosti FCC 
Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 31 449 697 a to na dobu neurčitú 
s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 1.1.2020 za cenu:  
 
71,19 m² x 50,00 eur/m²/rok =    3 557,50 eur/rok 
70,19 m² x 20,00 eur/m²/rok =    1 403,80 eur/rok za spoločné priestory,  
 
teda spolu za cenu vo výške 4 961,30 eur/rok určenú v súlade s VZN č. 514 o určovaní 
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava 
s výpovednými lehotami: 

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

V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nájomca už v TTIP využíval nebytové 
priestory v pôvodnom stave pred rekonštrukciou, plnil si svoje záväzky voči prenajímateľovi       
a má záujem naďalej pôsobiť v areáli TTIP v zrekonštruovanom objekte PO 01. V danom čase 
neprejavil záujem o vybrané priestory iný subjekt.  
 
b) Zrušenie nájmu spoločných priestorov s výmerou 35,2 m² prenajímaných na 1.PP na 
základe zmluvy o nájme zo dňa 5.6.2001 v znení dodatkov číslo 1 až 18 k termínu 31.12.2019.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1 a)  a predložiť primátorovi na podpis. 
b) Uzatvoriť dodatok k zmluve nájme v zmysle bodu 1 b) a predložiť primátorovi na podpis.   
Termín: do 31.12.2019 

 
303 

uznesenie 
 

K zmene predmetu nájmu nebytových priestorov v TTIP – Trnava Industrial Park 
spoločnosti WOFIS, s.r.o. 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
  
1. Schvaľuje 
 a) Zmenu predmetu  nájmu z nebytových priestorov nachádzajúcich v objekte PO 01 v TTIP 
– Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici 5 v Trnave s celkovou výmerou 25,23 m²  
na nebytové priestory nachádzajúce v objekte PO 01 v TTIP – Trnava Industrial Park na 
Priemyselnej ulici č.5 v Trnave s celkovou výmerou 35,25  m²  nájomcovi – spoločnosti 
WOFIS, s.r.o., Bernolákova 2, 917 01 Trnava, IČO: 31 410 855  a to na dobu neurčitú 
s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 1.1.2020 za cenu:  
 
24,7 m² x 60,00 eur/m²/rok =  1 482,- eur/rok za priestory určené na administratívne účely,  
10,55 m² x 20,00 eur/m²/rok =  211,- eur/rok za pomernú časť spoločných priestorov, 
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teda spolu za cenu vo výške 1 693,- eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 514 o určovaní 
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava 
s výpovednými lehotami: 

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

V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že nájomca už v TTIP využíval nebytové 
priestory v pôvodnom stave pred rekonštrukciou, plnil si svoje záväzky voči prenajímateľovi       
a má záujem naďalej pôsobiť v areáli TTIP v zrekonštruovanom objekte PO 01. V danom čase 
neprejavil záujem o vybrané priestory iný subjekt. 
 
b) Zrušenie nájmu kancelárskych priestorov a pomernej časti spoločných priestorov                       
s celkovou  s výmerou 25,23 m² prenajímaných na 2.NP na základe zmluvy o nájme (centrálne 
číslo zmluvy 286/2017) k termínu 31.12.2019.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
a)uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)  a predložiť primátorovi na podpis. 
b) Uzatvoriť dodatok k zmluve nájme v zmysle bodu 1 b) a predložiť primátorovi na podpis.   
Termín: do 31.12.2019 
 
 

304 
uznesenie 

 
K zmene v nájomnej zmluve  

 (euroAWK, spol. s r.o.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Zmenu  zmluvnej strany v zmluvách centrálne číslo 870/2013, 131/2017, 982/2017, 7/2006,  
749/2014, 32/2006, 745/2014,  s účinnosťou od 13.3.2019 zo spoločnosti UNI-WERBUNG, 
spol. s r.o., IČO 17 319 8627 so sídlom Brečtanová 2, Bratislava,  na spoločnosť euroAWK, 
spol. s r.o., IČO 35 808 683 so sídlom Brečtanová 2, Bratislava. 
   
2.  Schvaľuje  
a) Ukončenie nájomného vzťahu so spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o., IČO 35 808 683, 
výpoveďou nájomnej zmluvy cčz 870/2014 uzavretej v zmysle uznesenia mestského 
zastupiteľstva č. 559/2013 z 25.6.2013 a 650/2013 z 24.9.2013,  v časti  prenájmu pozemku 
v k. ú. Trnava parc. č. 5292/23, na Ul. Veterná s trojmesačnou výpovednou lehotou, 
s povinnosťou euroAWK, spol. s r.o., odstrániť z predmetu nájmu – pozemku parc. č. 5292/23 
vo vlastníctve Mesta Trnava  1 prístrešok autobusovej dopravy vo vlastníctve euroAWK, spol. 
s r.o., vrátane reklamného zariadenia city-light. 
 
b) Prenájom časti parc. č. 5327/6 v k.ú. Trnava zapísaného na LV č. 5000 na Ul. Veterná 
umiestnenie obojstranného reklamného zariadenia city-light, po ukončení prenájmu parc. č. 
5292/23 spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., IČO 35 808 683. 
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Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Mesto Trnava plánuje realizovať výstavbu 
Chodníka a cyklochodníka na Ul. Veterná a umiestniť miesto jestvujúceho prístrešku 
euroAWK, s.r.o., nový, ktorý bude vo vlastníctve mesta.  
V prípade výpovede zmluvy cč 870/2013 je mesto povinné poskytnúť spoločnosti náhradný 
pozemok. Mesto sa zaväzuje v zmysle čl. III. bod 3.2. v prípade, že príslušný prístrešok MAD 
nebude môcť obsahovať integrovaný CL, poskytnúť spoločnosti na základe rozhodnutia 
mestského zastupiteľstva náhradný pozemok, na ktorom bude spoločnosť oprávnená postaviť 
samostatne stojaci CL. Podľa návrhu mesta Trnava by mohol byť nový CL umiestnený pri 
chodníku Ul. Veterná parc. č. 5327/6. 
 
c) Na Ul. Spartakovská presun 1 prístrešku autobusovej dopravy vo vlastníctve euroAWK, 
spol. s r.o., vrátane reklamného zariadenia city-light z časti  pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 
5671/162 na parc. č. 5671/92, pričom ostatné podmienky zostávajú nezmenené. 

 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Mesto Trnava plánuje realizovať výstavbu 
parkoviska pred zimným štadiónom na Ul. Spartakovská a na pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 
5671/162 je umiestnený prístrešok autobusovej dopravy vo vlastníctve euroAWK, spol. s r.o., 
vrátane city-lightu, ktorý by v rámci výstavby mal byť presunutý na parc. č. 5671/92 pred 
kolaudáciou stavby parkoviska.  
 
Spoločnosť euroAWK, spol. s r.o., ako súčasť nájmu reklamných osvetlených panelov city light 
umiestnených v prístreškoch mestskej autobusovej dopravy zabezpečuje údržbu a čistotu 
autobusových prístreškov a súčasne umožní bezplatne využívanie voľných reklamných plôch 
integrovaných v prístreškoch mestom Trnava. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zaslať výpoveď časti nájomnej zmluvy cčz 870/2013 spol. euroAWK, spol. s r.o. 
Termín: 31.12.2019 
 
b) pripraviť dodatky k nájomným zmluvám cčz 870/2013, 7/2006,  32/2006.   
Termín: 31.3.2020 

 
 

305 
uznesenie 

 
K predaju podielu z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava  

 v k. ú. Trnava vlastníkovi bytu na Ulici Saleziánska 46 v Trnave  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Predaj podielu z pozemku v spoluvlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 12267 v k. ú. 
Trnava parc. č. 5309/ 8 - zastavaná plocha s celkovou výmerou 759 m2, zodpovedajúceho 
spoluvlastníckemu podielu 8420/457436 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 
6730 Saleziánska 42, 44, 46, 48, Trnava do výlučného vlastníctva vlastníkovi bytu č. 32 
zapísanému na LV č. 10375  Andreasovi Axxxxxxxx, rod. Axxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom 
xxxxxxxx, Trnava, za cenu 0,1162 eura/m2 t. j. za celkovú cenu 1,55 eura. 
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Správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci.  
 
Priamy predaj je možný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom v zmysle 
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31.12.2019 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.3.2020 
 
 

306 
uznesenie 

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

 (TAPOS, s.r.o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy prenájom pozemkov:  
- pozemok parc. reg. E č. 1483/2 o výmere 407 m2, spoluvlastnícke podiely mesta Trnava 

9171/93852, 5988/93582, 62430/375408, 4527/375408, 443/31284, 2182/15642, 
260/15642, 517/46926, 5895/375408, prenajímaná výmera 218,47 m2,  

- pozemkov parc.reg. E č. 1575/2 o výmere 1493 m2 a parc. reg. E č. 1576/2 o výmere 1494 
m2, spoluvlastnícky podiel 1/2, prenajímaná výmera 1363,5 m2, 

- pozemok parc. reg. E č. 1597/1 o výmere 5245 m2, 
- za nájomné vo výške 0,018 eura/m2/rok, za 6826,97 m2, t.j. 122,88 eur/rok, s tým že bude 
uhradená spätná úhrada 3 roky, 
a 
- pozemkov reg. C č. 10682/5 o výmere 31 594 m2, č. 10682/6 o výmere 173 m2, 10710/2 
o výmere 256111 m2, č. 10710/3 o výmere 12017 m2, 10710/4 o výmere 10690 m2, parc. reg. 
E č. 2010/2 o výmere 1179 m2, spolu prenajímaná výmera 311 764 m2, za nájomné vo výške 
0,018 eura/m2/rok, t.j. 5611,75 eur/rok od 24.4.2019 (od uzatvorenia nájomnej zmluvy c.č. 
811/2019),  
spoločnosti TAPOS, s.r.o. IČO: 34 114 696, so sídlom Farárske 6922, 917 01 Trnava, 
za podmienky, že ak príde k realizácii konkrétnej investičnej akcii mesta na prenajímaných 
pozemkoch bude nutné zo strany spoločnosti TAPOS, s.r.o. pristúpiť k ukončeniu nájmu. 
 
Priamy prenájom pozemku je schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v tom, že sa jedná o pozemky, ktoré spoločnosť 
obrába a nemá uzatvorený nájomný vzťah a o pozemky, ktoré neboli zahrnuté do nájomnej 
zmluvy c.č. 811/2019 v zmysle dohody o urovnaní c.č. 800/2019. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre uzatvorenie nájomnej zmluvy  
     Termín:  do 31.12.2019 
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b)  pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín:  do 31.03.2020 

 
 

307 
uznesenie 

 
K návrhu na voľbu člena výboru mestskej časti č. 6 Trnava – Modranka  

z radov obyvateľov mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a/ Vzdanie sa JUDr. Ing. Márie Košťálovej členstva vo výbore mestskej časti č. 6 Trnava – 
Modranka k 30.11.2019. 
 
b/ Výsledok voľby nového člena výboru mestskej časti č. 6 Trnava – Modranka z radov 
obyvateľov mesta, ktorým sa stala: 
Mgr. Zuzana Ješková, bytom xxxxxxxxx, Trnava - Modranka. 
 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
novej členke VMČ písomne oznámiť jej zvolenie do príslušného VMČ. 
Termín: do 10.12.2019 
 
 

308 
uznesenie 

 
K dodatku č.1 k Zriaďovacej listine  
Zariadenia pre seniorov v Trnave 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Schvaľuje 
Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov v Trnave v predloženom znení. 
 
2. Ukladá 
Zariadeniu pre seniorov v Trnave  
vydať úplné znenie Zriaďovacej listiny a premietnuť schválené zmeny do ostatných 
dokumentov Zariadenia pre seniorov v Trnave. 
Termín: do 31.12.2019 
 
 

309 
uznesenie 

 
K Informatívnej správe o výsledkoch kontrol  

ukončených a rozpracovaných od 9.10.2019 do 19.11.2019 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
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Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 9.10.2019 
do 19.11.2019 

 

 
310 

uznesenie 
 

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2020 

 
2. Poveruje 
Hlavného kontrolóra mesta  
na vykonanie kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 
 
 

311 
uznesenie 

 
K informatívnej správe 

o hospodárení Mestského zimného štadióna v sezóne 2018/2019 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
predloženú informatívnu správu o hospodárení Mestského zimného štadióna v sezóne 
2018/2019 
 
 

312 
uznesenie 

 
K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

k termínu konania MZ 3.12.2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  
v intervale od 3.10.2019 do 13.11.2019 

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

Uznesenie (orgán): MZ  č. 97/2019, v znení 270/2019 
Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod cyklochodníkom 

Zelenečská – Hraničná (Slovenský pozemkový fond) 
Navrhovaná zmena: V  schvaľovacej časti uznesenia:  

Vypustiť text v bode 1. schvaľovacej časti: 
„f/ pozemok parc. č. 9085/52 vodná plocha s výmerou 59 m2, 
oddelený z pozemku parc. reg. „E“ parc.č. 1118/102 vodná plocha, 
zapísaného na LV č. 11269, v spoluvl. podiele 3/4, 
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g/ pozemok parc. č. 9085/53 vodná plocha s výmerou 59 m2, 
oddelený z pozemku parc. reg. „E“ parc.č. 1119/2 vodná plocha, 
zapísaného na LV č. 11269, v spoluvl. podiele 3/4,“ 
  
Vypustiť text v bode 2. schvaľovacej časti: 
„i) pozemok parc.č. 9085/59 vodná plocha s výmerou 173 m2, 

oddelený z  pozemku parc. reg.„E“ parc.č. 1124/1 orná pôda, 
zapísaného na LV č. 6863, v spoluvl. podiele 1/1, t.j. v celosti, 
j) pozemky parc.č. 6511/36 zast.pl. s výmerou 49 m2 a parc.č. 
6511/286  zast.pl. s výmerou 4 m2, oddelený z  pozemku parc. reg. 
„E“ parc.č. 1124/2 orná pôda, zapísaného na LV č. 6863, v spoluvl. 
podiele 1/1, t.j. v celosti,” 
 
V ukladacej časti uznesenia 3. b):  
vypustiť text a nahradiť ho novým textom: 
„b) predložiť zmluvu o bezodplatnom prevode v zmysle bodu 1. 
primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.12.2019 
c) predložiť zmluvu o prevode v zmysle bodu 2. primátorovi mesta na 
podpis 
Termín: do 31.5.2020 

 
a2) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 192/2019 
Názov uznesenia Predaj podielov z pozemkov... 

Navrhovaná zmena: Doplniť text v  schvaľovacej časti:  
 V bode 1. A) a D) za textom ...“Mesta  Trnava“... doplniť...“v k. ú. 
Trnava“... 
V bode 1.C) za textom ...“Tomanovou“...doplniť...“nar. 20.3.1960“...  
Nahradiť v bode 1. D)  text ...“LV č. 89043“... ...“LV č. 9043“... 

 
a3) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 155/2019 

Názov uznesenia K súhlasu s prevodom nájmu poľnohospodárskej pôdy v lokalite 
Medziháj (Johann Maurovich, MAJO-Agro s.r.o.) 
- pripraviť ukončenie nájomnej zmluvy c. č. 680/2015 a pripraviť 
novú nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v ukladacej časti uznesenia: 
„a) zabezpečiť podklady pre ukončenie nájomnej zmluvy c. č. 
680/2018 a vypracovanie novej nájomnej zmluvy“ 
novým textom: 
„a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie dohody o postúpení 
nájomnej zmluvy“ 
 
a nahradiť text v ukladacej časti uznesenia: 
„b) pripraviť ukončenie nájomnej zmluvy c. č. 680/2015 a pripraviť 
novú nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta“ 
novým textom: 
„pripraviť dohodu o postúpení nájomnej zmluvy a predložiť na podpis 
primátorovi mesta“. 

 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 221/2019 zo dňa 17.9.2019 
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Názov uznesenia: 
 

K prenájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Hlavná 5 v 
Trnave 
Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.      

Navrhovaná zmena: Nájomca listom zo dňa 3.10.2019 oznámil zmenu obchodného názvu 
spoločnosti. Z uvedeného dôvodu žiadame o zmenu v schvaľovacej 
časti uznesenia.  
Pôvodný názov bol: Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.      
Nový názov je: Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. 

 
a5) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 222/2019 zo dňa 17.9.2019 

Názov uznesenia: 
 

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

Navrhovaná zmena: Nájomca listom zo dňa 3.10.2019 oznámil zmenu obchodného názvu 
spoločnosti. Z uvedeného dôvodu žiadame o zmenu v schvaľovacej 
časti uznesenia.  
Pôvodný názov bol: Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.      
Nový názov je: Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. 

 
a6) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 249/2019 

Názov uznesenia:   K prenájmu nebytových priestorov v objekte SO 01A – Pavilón 
sofistikovanej výroby, v objekte SO 01C a parkovacích miest v  TTIP – 
Trnava Industrial Park spoločnosti Qintec a.s. 

Navrhovaná zmena: Zmeniť text v schvaľovacej časti uznesenia: 
Text 
„171,70 m² x 54,30 eur/m²/rok = 9 323,31 eur/rok za priestory určené na 
administratívne účely,  
  68,90 m² x 18,11 eur/m²/rok = 1 247,78 eur/rok za pomernú časť 
spoločných priestorov, 
113,00 m² x   2,59 eur/m²/rok =   292,67 eur/rok za terasu, 
 11,25 m² x 47,07 eur/m²/rok =   529,54 eur/rok za pomernú časť skladovo-
logistických priestorov, 
73,51 m² x   47,07 eur/m²/rok = 3 460,12 eur/rok za priestory na skladovo-
logistické účely,  
  50,00 m² x 17,76 eur/m²/rok =    888,00 eur/rok za vonkajšie priestory, 
teda spolu za cenu vo výške 15 741,41 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 
456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov 
vo vlastníctve Mesta Trnava 456 a príkazu primátora č. 20/2019“ 
sa mení na: 
„171,70 m² x 60,00 eur/m²/rok = 10 302,00 eur/rok za priestory určené na 
administratívne účely,  
  68,90 m² x 20,00 eur/m²/rok = 1 378,00 eur/rok za pomernú časť 
spoločných priestorov, 
113,00 m² x   3,00 eur/m²/rok =   339,00 eur/rok za terasu, 
 11,25 m² x 50,00 eur/m²/rok =   562,50 eur/rok za pomernú časť skladovo-
logistických priestorov, 
73,51 m² x   50,00 eur/m²/rok = 3 675,50 eur/rok za priestory na skladovo-
logistické účely,  
50,00 m² x 18,00 eur/m²/rok =  900,00 eur/rok za vonkajšie priestory  
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teda spolu za cenu vo výške 17 157,00 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 
514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov 
vo vlastníctve Mesta Trnava“  

 
a7) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 251/2019 

Názov uznesenia:   K prenájmu nebytových priestorov v objekte v objekte SO 02 – Pavilón 
výrobných buniek v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti AicobotiX 
s.r.o. 

Navrhovaná zmena: Zmeniť text v schvaľovacej časti uznesenia: 
Text 
„17,6 m² x 54,30 eur/m²/rok = 955,68 eur/rok za priestory určené na 
administratívne účely,  
0,70 m² x 47,07 eur/m²/rok =  32,95 eur/rok za pomernú časť skladovo - 
logistických priestorov, 
7,50 m² x 18,11 eur/m²/rok =  135,82 eur/rok za pomernú časť spoločných 
priestorov, 
teda spolu za cenu vo výške 1 124,45 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 
456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov 
vo vlastníctve Mesta Trnava a príkazu primátora č. 20/2019 
sa mení na: 
„17,6 m² x 60,00 eur/m²/rok = 1 056,00 eur/rok za priestory určené na 
administratívne účely,  
0,70 m² x 50,00 eur/m²/rok = 35,00 eur/rok za pomernú časť skladovo - 
logistických priestorov, 
7,50 m² x 20,00 eur/m²/rok =  150,00 eur/rok za pomernú časť spoločných 
priestorov, 
teda spolu za cenu vo výške 1 241,00 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 
514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov 
vo vlastníctve Mesta Trnava“  

 
a8) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 252/2019 

Názov uznesenia:   K prenájmu nebytových priestorov v objekte PO 02 v TTIP Trnava 
Industrial Park p. Emilovi Hxxxxxxx 

Navrhovaná zmena: Zmeniť text v schvaľovacej časti uznesenia: 
Text 
„14,47 m² x 39,72 eur/m²/rok =  574,75, eur/rok za kancelárske priestory,  
   7,30 m² x 17,76 eur/m²/rok = 129,65 eur/rok za pomernú časť spoločných 
priestorov, 
teda spolu za cenu vo výške 704,40 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 456 
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve Mesta Trnava a príkazu primátora č. 20/2019 
sa mení na: 
„14,47 m² x 40,00 eur/m²/rok =  578,80 eur/rok za kancelárske priestory,  
   7,30 m² x 15,00 eur/m²/rok = 109,50 eur/rok za pomernú časť spoločných 
priestorov, 
teda spolu za cenu vo výške  688,30 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 514 
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve Mesta Trnava“  

 
 
a9) 
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Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 207/2019 zo dňa 17. septembra 2019    

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov mesta na umiestnenie NN rozvodov 
a usporiadanie pozemku pre trafostanicu na výstavbu rodinných domov 
na Rekreačnej ulici (Západoslovenská distribučná, a. s.) 

Navrhovaná zmena: V časti „4. schvaľuje“ uznesenia upraviť text nasledovne: 
nahradiť text: 
„v predbežnej výmere 20 m2, za cenu 100 eur za celú výmeru, na 
základe porealizačného geometrického plánu“  
nasledovným textom: 
„novovytvorená parcela č. 10501/173 orná pôda o výmere 25 m2, za 
cenu 100 eur za celú výmeru, na základe geometrického plánu č. 
80/2019 zo dňa 22.10.2019 vypracovaného Ing. Ľubomírou 
Ogurčákovou, geodetické práce, Blagoevova 24, 851 04 Bratislava, 
úradne overeného Okresným úradom Trnava katastrálnym odborom 
dňa 14.11.2019 pod číslom: G1 – 1646/2019“  
V ukladacej časti uznesenia upraviť text nasledovne: 
Znenie bodu b) a c) sa mení nasledovne: 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis   
Termín: do 31.01.2020 
c) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia  
Do 60 dní od doručenia výzvy a predloženia podkladov od stavebníka 

 

 

 
a10) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 516/2013 zo dňa 16. apríla 2013 v znení uznesení 693/2013, 
403/2016, 649/2017, 696/2017, 114/2019 a 171/2019    

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

Navrhovaná zmena: 1. Vo schvaľovacej časti uznesenia upraviť text nasledovne: 
V bode a2) upraviť text nasledovne: 
Doplní sa za text  „10142/42“ 
nasledovný text „10142/57, 10142/58, 10142/59 a 10142/36“ 
 
opraví sa text: 
„t. j. spolu 22, - eur“ na nasledovný text: „t. j. spolu 26, - eur“ 
 
a doplní sa nový odstavec: 
-parcely reg. C č. 10142/13, 10142/14, 10142/39, 10142/42 /II. etapa/ 
- parcely reg. C č. 10142/10 a 10138/272 /III. etapa/  
pod sadovými úpravami a izolačným pásom, ktorý je súčasťou 
stavebného objektu SO 14 - Sadové úpravy v rámci stavby „Obytná 
zóna Kamenný mlyn, Trnava, Doprava a inžinierske siete, II. a III. 
etapa“  
-parcely reg. C č. 10142/51 a 10142/52, ktorými je vymedzená plocha 
pre pokračovanie komunikácie ulice Evy Kostolániovej s napojením na 
Kamennú cestu,  
na základe Kolaudačného rozhodnutia č. OSaŽP/669-6709/2017/Kch 
zo dňa 06.02.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017 
a záväznej podmienky č. 5 Stavebného povolenia vydaného Mestom 
Trnava pod č. OSaŽP/5641 – 67694/2014/Kch zo dňa 17.09.2011, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2014, 
zapísané na liste vlastníctva č. 12960 vo vlastníctve spoločnosti INAP, 
s.r.o., Bratislavská cesta 45, 917 02 Trnava, IČO: 00313114,   
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do majetku Mesta Trnava, Hlavná ul. č. 1, 917 71 Trnava, za dohodnutú 
cenu 1 euro za každú parcelu, t. j. spolu 8 eur,  
 
V bode b2) upraviť text nasledovne: 
Celý  text  „10138/266, 10138/269, 10138/271, 10138/357, 10138/358, 
10138/361, 10138/366, 10138/355, 10138/369, 
10138/372, 10138/570, 10138/573, 10138/569, 10138/562,  10138/557, 
10138/561, 10138/576, 10138/212, 10138/207, 10138/208,10138/574, 
10138/564, 10138/580, 10138/265“ 
sa nahrádza nasledovným textom  
„10138/539, 10138/369, 10138/580, 10138/643, 10138/644, 10138/645, 
10138/638, 10138/637, 10138/636, 10138/564, 10138/269, 10138/271, 
10138/561, 10138/562, 10138/581, 10138/925,  10138/926, 10138/927, 
10138/928, 10138/929, 10138/361, 10138/576,10138/569, 10138/573, 
10138/355, 10138/212, 10138/207, 10138/208 a 10138/8“ 
 
a text: t. j. spolu 24,- eur“ sa nahrádza textom: “t. j. spolu 29,-eur“   
 
Ukladá: 
Mestskému úradu v Trnave 
Doplnenie parcelných čísel pozemkov a zmenu parcelných čísel 
pozemkov zapracovať do príslušných kúpnych zmlúv 

 
a11) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

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

Názov uznesenia predaj podielov z pozemku... na Ul. Hlbokej 12,13,14  
Navrhovaná zmena: Zmena textu - v schvaľovacej časti nahradiť text v bodoch: 

43. celý text nahradiť textom "podielu 6893/449524  do vlastníctva 
vlastníčke bytu č. 46 Antónii Áxxxxxxxx, rod. Čxxxxxxxx nar. xxxxxx, 
bytom xxxxxxxxx, Trnava, za cenu 1,16 eura" 

 
a12) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 505/2016 
Názov uznesenia K súhlasu s umiestnením prístupovej rampy na pozemku mesta 

a zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemku vo 
vlastníctve mesta (Ulica Michalská)  

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2. sa vypúšťa text „399/2“ 
a nahrádza sa textom“399/16 zast. plochy o výmere 21 m2 oddeleného 
z parc. reg. C č. 399/2 v zmysle geometrického plánu č. 2/2019 úradne 
overeného Okresným úradom v Trnave, katastrálnym odborom dňa 
22.1.2019 pod č. 61 56/2019“ 
V ukladacej časti uznesenia v bode 3. písm. b) sa za text „na podpis“ 
dopĺňa text „a poskytnúť súčinnosť vo vzťahu uzatvorenia zmluvy 
o zriadení vecného bremena medzi oprávnenými z vecného bremena 
a Západoslovenskou distribučnou, a.s“ 

 
a13) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 503/2016 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie pätiek lodžií a zriadenie 
bezodplatného vecného bremena (Bytový dom, Ulica Hospodárska č. 
86, 87) 
- po skolaudovaní stavby v zmysle projektovej dokumentácie pripraviť 
zmluvu o zriadení bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného 
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bremena na pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť na podpis 
primátorovi mesta 

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti uznesenia: 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena 
na častiach pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, 
zapísaného na LV č. 5000 ako parc. č. 2535/1, oddelenej geometrickým 
plánom, na ktorom sú umiestnené pätky lodžií realizované v rámci 
projektovej dokumentácie stavby „Prístavba železobetónových 
predsadených lodžií EKONORM-SK k bytovému domu na ul. 
Hospodárskej č. 3618/86,87 v Trnave“ podľa dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní, v prospech každodobých vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 3618, zapísanom na LV 
č. 8495, situovanom na pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 2532 na Ulici 
Hospodárska č. 86, 87, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava 
strpieť na svojom pozemku umiestnenie pätiek lodžií a s tým súvisiacich 
užívateľských práv. Správny poplatok spojený s vkladom 
zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností hradia 
oprávnení z vecného bremena. 
novým textom: 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena 
na častiach pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 5000 pre k. ú. 
Trnava ako parc. reg. „C“ č. 2535/1 – zastavaná plocha a nádvorie, 
s výmerou 42 633 m², v rozsahu geometrického plánu č. 5/2019 zo dňa 
4.2.2019, overeného Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom 
dňa 6.2.2019 pod č. G1 110/2019, na ktorom sú umiestnené pätky 
lodžií realizované v rámci projektovej dokumentácie stavby „Prístavba 
železobetónových predsadených lodžií EKONORM-SK k bytovému 
domu na ul. Hospodárskej č. 3618/86, 87 v Trnave“ podľa 
dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, v prospech 
každodobých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome súp. č. 3618, zapísanom na liste vlastníctva č. 8495, situovanom 
na pozemku v k. ú. Trnava, parc. reg. „C“ č. 2532 – zastavaná plocha 
a nádvorie, s výmerou 321 m², na Ulici Hospodárska č. 86, 87, ktoré 
spočíva v povinnosti Mesta Trnava strpieť na svojom pozemku 
umiestnenie pätiek lodžií a s tým súvisiacich užívateľských práv. 
Správny poplatok za návrh na vklad vecného bremena do katastra 
nehnuteľností uhradia oprávnení z vecného bremena. 

 
a14) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 198/2019 

Názov uznesenia Kúpa pozemku v k. ú. Modranka pod Južnou komunikáciou 

Navrhovaná zmena: Doplniť text bode: 
1.A) na konci doplniť: 
...“d) spoluvlastnícky podiel 1/66, t. j. od každého z nasledovných 
spoluvlastníkov spolu za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky 
podiel 3,575 m2 za cenu 125,13 eura: 
-   Ing. Josefa Lxxxxxx rod. Lxxxxx nar. xxxxxxx bytom xxxxxxxxxx, 
Brno- Jehnice, 
-  Márie Lxxxxxx rod. Lxxxxxxxx nar. 16.10.1956 bytom xxxxxxx, 
Brno,”… 
 
1.B) na konci doplniť: 
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...“d) za spoluvlastnícky podiel 1/66, t. j. každému z nasledovných 
spoluvlastníkov spolu za výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky 
podiel 3,575 m2 za obdobie od 1.7.2016 do 30.6.2019 vo výške 24,50 
eur: 
-  Ing. Josefovi Lxxxxxxxx rod. Lxxxxxxx nar. xxxxxxxx bytom 
xxxxxxxx, Brno- Jehnice, 
-  Márii Lxxxxxxxx rod. Lxxxxxxx nar. xxxxxxxx bytom xxxxxxxxx, 
Brno,”… 
 
Nahradiť text v bodoch 1. písmeno A) a B) odsek b) ...“Jozefa“ 
...textom ...“Josefa“...  

 

a15) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 182/2019 

Názov uznesenia k prenájmu nehnuteľností na Ulici Hlavná 17 pre potreby vybudovania 
Kreatívneho centra (Trnavský samosprávny kraj) 

Navrhovaná zmena: Vkladá sa nový bod uznesenia č. 2, ktorý znie: 
„2. Súhlasí 

s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava, nachádzajúcich sa 
v Trnave, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000, k. ú. Trnava, obec 
Trnava ako: 

- pozemok parc. č. 706/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
335 m2 

- pozemok parc. č. 707/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
176 m2 

- pozemok parc. č. 709/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
1731 m2 

− pozemok parc. č. 8831/1 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere  
11116  m2 

− pozemok parc. č. 8838 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
567 m2 

v nevyhnutnom rozsahu  pre umiestnenie prípojok inžinierskych sietí 
v rámci projektu Kreatívne centrum Trnava, v súlade s projektovou 
dokumentáciou odsúhlasenou stavebným úradom, Trnavským 
samosprávnym krajom, so sídlom v Trnave, Starohájska 10, IČO: 
37 836 901.“ 

Doterajšie body uznesenia 2 až 6 sa prečíslujú ako 3 až 7. 
 

 
2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 182/2019     do 15.12.2019 
b2) č. 183/2019     do 15.12.2019 
b3) č. 153/2019     do 31.03.2020 
b4) č. 137/2019     do 31.12.2019 
b5) č. 138/2019     do 31.12.2019 
b6) č. 139/2019     do 31.12.2019 
b7) č. 140/2019     do 31.12.2019 
b8) č.   97/2019     do 31.12.2019 
b9) č. 132/2019     do 31.03.2020 
b10) č. 155/2019     do 31.03.2020 
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b11) č. 130/2019     do 31.01.2020 
b12) č. 217/2019     do 31.01.2020 
b13) č. 250/2019     do 31.12.2019 
b14) č. 874/2018     do 31.01.2020 
b15) č. 257/2015     do 31.12.2019 
b16) č. 209/2019     do 31.12.2019 
b17) č. 210/2019     do 31.12.2019 
 
3. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 3.10.2019 do 13.11.2019. 
 
 
 

313 
uznesenie 

 
K žiadosti o dotáciu na nákup elektrických vozidiel 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o predložení žiadosti o dotáciu na nákup batériových elektrických vozidiel 
a zabezpečení spolufinancovania projektu. 
 
2. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR s kódom 

23140/2019-4210-64696 za účelom realizácie projektu „Nákup batériových elektrických 
vozidiel“, 

b) zabezpečenie financovania ostatných výdavkov pre projekt z rozpočtu mesta. 
 

3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť kompletnú žiadosť o dotáciu. Termín predloženia žiadosti bude podliehať 
pravidlám riadiaceho orgánu, ktorým je pre tento projekt Ministerstvo hospodárstva SR. 
Termín: do 31.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
                JUDr. Peter  B r o č k a, LL.M. 
                                                                                                          primátor mesta 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Katarína Koncošová, PhD.                                                                  

prednostka MsÚ 
 
V Trnave 4.12.2019 


