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Z Á P I S N I C A  
z hlasovania per rollam k  žiadostiam spoločnosti Termoklima s.r.o. v zastúpení 

investora stavieb, ktorým je  spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. 
 
 
predseda majetkovej komisie Mgr. Tibor Pekarčík rozhodol o hlasovaní formou per rollam 
(elektronické hlasovania) k žiadostiam spoločnosti Termoklima s.r.o. v zastúpení investora 
stavieb, ktorým je  spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. a to: 
1. Žiadosť o súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava na stavbu „Rekonštrukcia vonkajších 

sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 4, Trnava“ pre STEFE Trnava, s.r.o. 

2. Žiadosť o súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava na stavbu „Rekonštrukcia vonkajších 

sekundárnych rozvodov na okruhu OST Podjavorinská, Trnava“ pre STEFE Trnava, s.r.o. 

3. Žiadosť o súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava na stavbu „Horúcovodná prípojka, 

rekonštrukcia vonkajších rozvodov a OST na okruhu OST Jasná, Trnava“ pre STEFE Trnava, 

s.r.o. 

4. Žiadosť o súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava pre stavbu „Rekonštrukcia vonkajších 

sekundárnych rozvodov na okruhu OST Hospodárska B, Trnava“ pre STEFE Trnava, s.r.o. 

 
Dňa 20.2.2019 o 9:13 hod. sekretárka majetkovej komisie mailom požiadala členov majetkovej 
komisie, aby v termíne do 21.2.2019 (vrátane) hlasovali per rollam k jednotlivým materiálom. 
 
V stanovenom termíne z 9 členov komisie zaslalo mailom stanovisko 6 poslancov, ktorí 
hlasovali za, t.z.: 
 
1. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000, v k.ú. Trnava: parcely   
reg. „C“  parc.č. 5671/6, parc.č. 5671/236, parc.č. 5671/324 a parc.č. 5671/378 na stavbu 
„Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 4, Trnava“ a 
schváliť zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech 
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., za odplatu 1.052,86 €, za dodržania všetkých podmienok, 
stanovených odborom územného rozvoja a koncepcií vo vyjadrení k projektovej dokumentácii 
č. OÚRaK/37347-102013/2018/Hn zo dňa 15.1.2019 a všetkých ďalších podmienok 
stanovených vo vyjadrení OÚRaK týkajúcich sa zelene a investičných akcií mesta. 
 
2. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Trnava, parcely  reg. „C“  parc.č. 6303/9, parc.č. 6303/10 a parc.č. 8946/1, parcely reg. 
„E“ parc.č. 975 a parc.č. 976, zapísané na LV č. 5000 a parcely reg. „E“ parc.č. 970 a parc.č. 
973/2, zapísané na LV č. 4, v k.ú. Trnava, na stavbu „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych 
rozvodov na okruhu OST Podjavorinská, Trnava“ a schváliť zriadenie odplatného časovo 
neobmedzeného vecného bremena v prospech spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., za odplatu 
1.052,86 €, za dodržania všetkých podmienok stanovených odborom územného rozvoja 
a koncepcií vo vyjadrení k projektovej dokumentácii č. OÚRaK/36822-94517/2018/Hn zo dňa 
7.12.2018 a  všetkých ďalších podmienok stanovených vo vyjadrení OÚRaK. 
 
3. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000, v k.ú. Trnava: parcely   
reg. „C“  parc.č. 6933/1, parc.č. 6933/25, parc.č. 8980/1, parc.č. 9070 a parcely reg. „E“ č. 
1145/2 a parc.č. 1211/1 na stavbu „Horúcovodná prípojka, rekonštrukcia vonkajších rozvodov 
a OST na okruhu OST Jasná, Trnava“ a schváliť zriadenie odplatného časovo 
neobmedzeného vecného bremena v prospech spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., za odplatu 
526,43 €, za dodržania všetkých podmienok, stanovených odborom územného rozvoja 
a koncepcií vo vyjadrení k projektovej dokumentácii č. OÚRaK/36286-86740/2018/Hn zo dňa 
5.11.2018  a  všetkých ďalších podmienok stanovených vo vyjadrení OÚRaK. 
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4. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000, v k.ú. Trnava: parcely   
reg. „C“  parc.č. 856/2, parc.č. 879/1, parc.č. 881, parc.č. 882, parc.č. 883/1, parc.č. 883/2, 
parc.č. 883/3, parc.č. 885, parc.č. 887/1, parc.č. 888/1 a parc.č. 8799, na stavbu 
„Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Hospodárska B, Trnava“ a 
schváliť zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech 
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., za odplatu 526,43 €, za dodržania všetkých podmienok, 
stanovených odborom územného rozvoja a koncepcií vo vyjadrení k projektovej dokumentácii 
č. OÚRaK/37254-100394/2018/Hn zo dňa 8.1.2019 a  všetkých ďalších podmienok 
stanovených vo vyjadrení OÚRaK týkajúcich sa zelene a investičných akcií mesta. 

 
 

Zapísala: Ing. Valéria Durdyová – sekretárka majetkovej komisie  
 
Overil: Mgr. Tibor Pekarčík – predseda majetkovej komisie 

 

 

 

 

 

 

 


