
1 

 

Z Á P I S N I C A  
zo 6. mimoriadneho zasadnutia majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava konaného dňa 17.4.2018 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny  
Program:   1. Otvorenie 
                  2. Prerokovanie materiálu, ktorý bol spracovaný na MK 13.3.2018  
                  3. Rôzne 
                  4. Ukončenie    
               
1. Otvorenie  
Prítomných privítal predseda komisie Mgr. Tibor Pekarčík a dal schváliť program 
s doplnením o bod programu 2.2. 
Hlasovanie: 5/0/0 
 
2. Prerokovanie materiálu 
2.1. Komisii bola predložená žiadosť spoločnosti BAT Trnava s.r.o. o súhlas s umiestnením 
prípojok inžinierskych sietí na pozemku mesta na Ulici V. Clementisa, v Trnave a úloha č. 
1023/29 informácia o jednotlivých podlažiach.  
Majetková  komisia odporúča primátorovi mesta  súhlasiť s umiestnením prípojok v rámci 
stavby „ROYAL FITNESS – novostavba“ na Ulici V. Clementisa v Trnave, konkrétne 
vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou, kanalizačnej prípojky s 3 šachtami, dažďovej 
kanalizačnej prípojky s filtračnou šachtou a so vsakovacou studňou a tiž prekladaných 
prípojok: elektrickej energie s 2 skriňami SR, slaboprúdu a verejného osvetlenia, na 
pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc.č. 5671/92 tak, že v zmysle § 14, ods. 3 a ods. 4 
Zásad bude zriadené odplatné, časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech vlastníka 
stavby. Výška odplaty je spolu 3415,06 eura za 6 nových šácht a za 2 nové skrinky SR. 
Hlasovanie: 4/0/3 
Úloha: spracovať súhlas primátora 
Z: OPaM T: do 4.5.2018 
 
2.2  Komisia sa zaoberala žiadosťou spoločnosti FCC Trnava, s.r.o. o výpožičku pozemkov 
na Ulici V. Clementisa a na Ulici Hlboká v Trnave pre polopodzemné kontajnery.  
Komisia odporúča mestskej rade výpožičku častí pozemku parc. č. 5671/6 vo vlastníctve 
mesta Trnava, zapísaného v katastri nehnuteľností v katastrálnom území Trnava na liste 
vlastníctva č. 5000, spoločnosti FCC Trnava, s.r.o., so sídlom Priemyselná 5, Trnava, na 
dobu neurčitú, pre vybudovanie a prevádzkovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na 
komunálny a triedený odpad v meste Trnava:  na Ulici V. Clementisa (or. č. 16),  na Ulici V. 
Clementisa (or. č. 19),  na Ulici Hlboká (or. č. 9),  na Ulici Hlboká (or. č. 15),  na Ulici Hlboká 
(or. č. 18),  s výmerou, ktorá bude určená podľa projektu jednotlivých stojísk, odsúhlaseného 
odbornými útvarmi mestského úradu pred uzatvorením zmluvného vzťahu. 
Hlasovanie: 5/0/0 
 
 
4. Ukončenie 
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť. 
 
Zapísala: Ing. Valéria Durdyová – sekretárka majetkovej komisie  
 
Overil: Mgr. Tibor Pekarčík – predseda majetkovej komisie 

 

 

 


