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Z Á P I S N I C A  
z 1. mimoriadneho zasadnutia majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava konaného dňa 8.4.2019 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny  
Program:   1. Otvorenie 
                  2. Prerokovanie materiálov  
                  3. Ukončenie 
                                  
1. Otvorenie  
Prítomných privítal predseda komisie Mgr. Tibor Pekarčík. 
 
2. Prerokovanie materiálov 
2.1. Komisii bol predložený návrh všeobecného záväzného nariadenia o určovaní obvyklého 
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava. 
Majetková komisia odporúča: 

• v časti III. čl. 5. písm. e) zmeniť výšku nájmu „18,00 eur“ na „30,00 eur“  

• v časti III. čl. 5 písm. g) zmeniť výšku nájmu „5,00 eurá“ na „30,00 eur“ 

• v časti III. čl. 6 písm. c) zmeniť výšku nájmu „15,00 eur“ na 30,00 eur“ 

• v časti III. čl. 6 písm. e) zmeniť výšku nájmu „4,00 eurá“ na „20,00 eur“ 

• v časti VI. čl. 12 doplniť text „okrem nájomných zmlúv uzatvorených s účelom využitia 
v súlade s čl. 8 ods. 2 a ods.3, pri ktorých sa bude postupovať podľa tohto VZN“ 

Komisia odporúča sadzbu 1900,00 eur/mesiac za prenájom nebytových priestorov v objekte 
na Ulici Hlavná 17 pre podmienky vyhlásenia opakovanej obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom nebytových priestorov s prihliadnutím na doterajšie neúspešné obchodné verejné 
súťaže  
Hlasovanie: 5/0/0 
Komisia odporúča po úprave návrhu predložiť návrh všeobecného záväzného nariadenia 
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Trnava na rokovanie mestského zastupiteľstva 
Úloha č. 75/1M: spracovať materiál do MZ 
Z: OPaM  T:  30.4.2019 
Úloha č. 76/1M: spracovať podmienky OVS s navrhnutou sadzbou do MZ  
Z: SKaŠZ  T: 25.6.2019 
 
2.2.Komisii bol predložený návrh všeobecného záväzného nariadenia o pravidlách času 
predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava. 
Odsúhlasený bez pripomienok. 
Hlasovanie: 5/0/0 
Úlohač. 77/1M: spracovať materiál do MZ   
Z: ODaKS T: 30.4.2019 
 
3. Ukončenie 
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť. 
 
Zapísala: Ing. Valéria Durdyová – sekretárka majetkovej komisie  
 
Overil: Mgr. Tibor Pekarčík – predseda majetkovej komisie 

 

 

 

 


