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Z Á P I S N I C A  
z 8. zasadnutia majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava konaného dňa 16.1.2020 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny  
Program:   1. Otvorenie 
                  2. Kontrola úloh            
                  3. Nové žiadosti 
                  4. Rôzne 
                  5. Ukončenie      
              
1. Otvorenie  
Prítomných privítal predseda komisie a dal schváliť predložený program zasadnutia. 
Hlasovanie: 5/0/0 
 
2. Kontrola úloh 
2.1. Komisia sa zaoberala vyhodnotením Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
kúpnej zmluvy na predaj stavieb: mestskej chaty súpisné číslo 1016 a zosilňovacej stanice 
(studne s čerpadlom vody vrátane rozvodov vody k chate). Minimálna kúpna cena stavieb bola 
29 649,96 eura. Do termínu uzávierky: 14.1.2020 do 10.00 hod. bol doručený jeden návrh:  
 

P.č. Kupujúci Kúpna cena  Poradie 
 

1. Wofis, s.r.o., Bernolákova 2, 917 01 Trnava 29 700,-  

Majetková komisia vyhodnotila predložený návrh ako najvhodnejší a ukončila obchodnú 
verejnú súťaž bez elektronickej aukcie.  
Hlasovanie: 5/0/0 
 
2.2. Komisii bol predložený návrh súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov parc. reg. C č. 
8674/35 a parc. reg. C č. 8655/5 na Ulici Coburgova v Trnave. 
Majetková komisia odporúča: 
v odst. 2) čl.  IV. Platobné podmienky použiť alternatívu č.1, a to:  
 „minimálne úhradu kúpnej ceny 60 % pri podpísaní kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a 
zvyšok kúpnej ceny, úročený priemernou úrokovou mierou zo strednodobých úverov 
obchodných bánk zverejňovanou Národnou bankou Slovenska, bude kupujúci povinný uhradiť 
najneskôr do 6 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy. Na zaistenie včasného splatenia zvyšku 
kúpnej ceny bude v kúpnej zmluve dohodnuté zriadenie záložného práva v prospech mesta.“ 
 
Komisia odporúča po úprave súťažných podmienok predložiť návrh podmienok obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov parc. 
registra C č. 8674/35  o  výmere 1228 m2, zastavaná plocha oddelený z parcely č. 8674/4 o 
celkovej výmere 9737 m2 a parc. reg. C č. 8655/5 o výmere 63 m2, záhrada  oddelený z parc. 
č. 8655/1 o celkovej výmere 900 m2, odčlenené v zmysle geometrického plánu č. 15/2019, 
s minimálnou východiskovou cenou 85,04 eur/m2 a výškou zálohy 3300 eur na rokovanie 
mestskému zastupiteľstvu. 
Hlasovanie: 5/0/0 
Úloha č. 267/8: spracovať materiál do MZ.         
Z: OM                                                                          T: do 11.2.2020 
 
2.3. Komisia sa zaoberala žiadosťou Ing. Ivana K. o ukončenie nájomnej zmluvy na pozemok 
pod predajným stánkom na Ulici Limbová v Trnave a zároveň žiadosťou Juraja Č. 
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom na Ulici Limbová 
v Trnave. 
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Komisia odporúča mestskej rade schváliť ukončenie prenájmu časti pozemku parc.č. 8399/67 
o výmere 20,66 m2 pod predajným stánkom č. 188 na Ulici Limbová v Trnave Ing. Ivanovi K.  
Komisia zároveň odporúča mestskej rade schváliť prenájom časti pozemku parc.č. 8399/67 
o výmere 20,66 m2 pod predajným stánkom č. 188 na Ul. Limbová v Trnave Jurajovi Č., za 
nájomné vo výške 0,2508 eura/m2/deň, s rovnakou dobou nájmu pôvodného nájomcu t. j. do 
14.2.2021. 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 268/8: oznámiť stanovisko žiadateľom, spracovať materiál do MR. 
Z: OM                                                                            T: do 4.2.2020 
 
2.4. Komisia sa zaoberala návrhom spoločnosti TAPOS, s.r.o. na osobitný režim nájmu 
pozemku parc. reg. C č. 5676/7 – pozemok za Kauflandom v Trnave. 
Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s návrhom spoločnosti TAPOS s.r.o. 
na osobitný režim nájmu pozemku parc. reg. C č. 5676/7 o výmere 19 808 m2 v 
spoluvlastníckom podiele mesta Trnava 14/16, v k.ú. Trnava, zapísaný na LV 5547, nakoľko v 
zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sa pozemok nájomcovi na poľnohospodárske účely pri 
prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov, t. j. zákon neumožňuje Mestu 
Trnava dohodnúť sa so spoločnosťou TAPOS, s.r.o. na osobitnom režime nájmu, resp. 
uzavrieť s ňou nájomnú zmluvu na kratší čas. 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 269/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: OM                                                                               T: do 31.1.2020 
 
2.5. Komisia za zaoberala oznámením Mariána M. k cene pozemkov v k. ú. Modranka parc. 
reg. C č. 431/116, 429/65 a 429/66 - pozemky pod Južnou komunikáciou, potrebnej pre 
majetkovoprávne usporiadanie. 
Komisia zobrala oznámenie na vedomie. 
 
2.6. Komisia sa zaoberala informáciou k zámene pozemkov medzi Mestom Trnava a SR – 
Železnice SR. 
Komisia zobrala informáciu na vedomie. 
 
2.7. Komisia sa zaoberala informáciou o zámene pozemkov medzi Rímskokatolíckou cirkvou 
a Mestom Trnava. 
Komisia odporuča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta 
Trnava parc.reg. C č. 1636/1 o výmere 5860 m2, parc.reg C č. 1636/3 o výmere 36 m2, parc.reg 
C č. 1636/19 o výmere 532 m2, parc.reg C č. 1636/20 o výmere 1126 m2 za pozemky vo 
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy parc. reg. E č. 1364 o výmere  99632 
m2, parc. reg. E č. 1365 o výmere 98739 m2 , parc. reg. C č. 653/3 o výmere 115 m2, parc. reg. 
C č. 653/4 o výmere 259 m2, s doplatením rozdielu všeobecných hodnôt zamieňaných 
pozemkov vo výške 101000 eur  v prospech Rímskokatolíckej cirkvi - Trnavskej arcidiecézy 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v skutočnosti, že Mesto Trnava získa 
zámenou od Rímskokatolíckej cirkvi – Trnavskej arcidiecézy pozemky na Zavarskej ul. pre 
verejnoprospešnú stavbu – skládku komunálneho odpadu a Rímskokatolícka cirkev - 
Trnavská arcidiecéza získa zámenou pozemky pod pastoračným centrom na Botanickej ul. 
v Trnave. 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 270/8: spracovať materiál do MZ. 
Z: OM                                                                    T: po povolení vkladu zmluvy o prevode ich      
                                                                                 spoluvlastníckych podielov vo vnútri RKC 
 
2.8. Komisia sa zaoberala listom Ing. Petra Š. vo veci kúpy pozemku pre cyklochodník 
Zelenečská-Hraničná popri Trnávke v Trnave.  
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Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť zmenu uznesenia č. 
139/2019 a schváliť kúpu časti pozemku v k. ú. Trnava parc.reg. E č. 1181/1 – orná pôda, časti 
oddelenej geometrickým plánom č. 37/2015 ako parc.reg. C č. 10103/23 o výmere 88 m2 za 
cenu 15 eur/m2 od Ing. Petra Š.  
Zároveň komisia žiada o informáciu koľko pozemkov je potrebných k majetkovoprávnemu 
usporiadaniu  pre stavbu cyklochodník Zelenečská-Hraničná popri Trnávke. 
Hlasovanie: 6/0/0  
Úloha č.271/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: OM                                                                                  T: do 31.1.2020 
Úloha č. 272/8: spracovať informáciu o nevysporiadaných pozemkoch pre stavbu 
cyklochodník Zelenečská-Hraničná popri Trnávke. 
Z: OM                                                                                  T: do 17.3.2020 
 
2.9. Komisii bola predložená informácia o stanovisku Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky k  majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre stavbu „Prepojovací 
cyklochodník Pri kalvárii, úsek Cukrová – NSC, I. etapa“. 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť kúpu pozemkov na Ulici Pri kalvárii 
v Trnave parc. reg. C č. 3468/10 o výmere 1808 m2, parc. reg. C č. 3468/12 o výmere 815 m2, 
parc. reg. E č. 1611/2 o výmere 3023 m2, od SR – Ministerstva hospodárstva, za cenu                  
1 euro/m2 
Hlasovanie: 5/0/0 
Úloha č. 273/8: spracovať materiál do MZ. 
Z: OM                                                                                  T: do 11.2.2020 
 
3. Nové žiadosti 
3.1. Komisia sa zaoberala návrhom Odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ na 
vysporiadanie časti pozemku parcela reg. C č. 537/1 pre zabezpečenie pešieho prepojenia Ul. 
Haulíkova – M. Sch. Trnavského v Trnave. 
Komisia odporúča písomne osloviť vlastníka pozemku reg. C č. 537/1 spoločnosť Viliam s.r.o. 
s návrhom majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku parcela reg. C č. 537/1 o výmere 
cca 45 m2.     
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 274/8: osloviť spoločnosť Viliam s.r.o. s návrhom MPU pozemku.  
Z: OM T: do 31.1.2020 
 
3.2. Komisia sa zaoberala majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov pre stavbu 
„Rekonštrukcia námestia v Modranke“ Ul. Dedinská a I. Krasku – investičnej akcie mesta. 
a) Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odkúpenie pozemku v k. ú. Modranka 
parc.reg. E č. 425 o výmere 75 m2 od Márie Š., za cenu 27,12 eura/m2, na realizáciu časti 
komunikácie – odbočenia z Ulice Ivana Krasku na Ulicu Seredská v Modranke. 
b) Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie bezodplatného, časovo 
neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k. ú. Modranka parc.reg. C č. 800/3 
o výmere 43 m2, spočívajúceho v povinnosti každodobého vlastníka pozemku parc. č. 800/3 
strpieť vybudovanie spevnenej plochy podľa  projektu odsúhlaseného stavebným úradom. 
c) Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie bezodplatného, časovo 
neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve vlastníkov pozemkov v k.ú. 
Modranka parc. reg. C č. 826/2, 801/1, 793/2, 794, 808, parc. reg. E č. 442, príp. ďalších, 
spočívajúceho v povinnosti strpieť na pozemkoch umiestnenie a prevádzkovanie nového 
elektroenergetického zariadenia v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  
d) Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie bezodplatného, časovo 
neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch, na ktorých bude vybudovaný okapový 
chodník v zmysle projektu, spočívajúceho v povinnosti vlastníkov dotknutých pozemkov strpieť 
tento chodník, a to uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o bezodplatnom, časovo 
neobmedzenom vecnom bremene.  
Hlasovanie: 6/0/0 
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Úloha č. 275/8: oznámiť stanovisko vlastníkom dotknutých pozemkov.   
Z: OM                                                                                   T: do 31.1.2020 
 
3.3. Komisia sa zaoberala žiadosťou vlastníkov bytov a NP v bytovom dome Tehelná 20-22, 
Trnava o súhlas s použitím pozemku mesta na prístavbu balkónov.  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím časti pozemku  
parc. č. 5680/13 v k. ú. Trnava na prístavbu loggií k bytovému domu súp. č. 5750 v zmysle 
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní a schváliť zriadenie bezodplatného 
časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava strpieť 
na častiach pozemku parc. č. 5680/13  loggie, pristavené k bytovému domu súp. č. 5750 na 
Ul. Tehelná č. 20,21,22 v Trnave, v prospech každodobých vlastníkov bytov a nebytových 
priestorovv dome súp.č. 5750 na ul. Tehelná č. 20, 21, 22 v Trnave.  
Hlasovanie: 5/0/0 
Úloha č. 276/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať materiál do MZ.  
Z: OM T: do 11.2.2020 
                                                                             
3.4. Komisii bolo predložené majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre investičnú akciu 
Mesta Trnava – „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“ 
a) Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom častí pozemkov parc. reg. 
C č. 5680/77, parc.č. 5681/1 a parc. č. 5681/40 vo vlastníctve Železnice SR na základe zmluvy 
o budúcej nájomnej zmluve s právom stavby s tým, že konečná výmera pozemkov zabratých 
stavbou „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“ bude určená na základe 
porealizačného geometrického plánu, za cenu určenú znaleckým posudkom. 
b) Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť kúpu pozemkov, oddelených 
z pozemkov parc. reg.C č. 5680/252 a parc. č. 5676/47 vo vlastníctve spoločnosti Terra 
Trnavia, s.r.o. na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve za cenu 1 euro za každý oddelený 
pozemok s tým, že konečná výmera kupovaných pozemkov zabratých stavbou „Predĺženie 
miestnej komunikácie Spartakovská“ bude určená na základe porealizačného geometrického 
plánu.  
c) Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť kúpu časti pozemku parc. reg. C č. 
5680/140 od spoločnosti SPP distribúcia, a.s. na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
s tým, že konečná výmera citovaného pozemku zabratého stavbou „Predĺženie miestnej 
komunikácie Spartakovská“ bude určená na základe porealizačného geometrického plánu, za 
cenu určenú znaleckým posudkom.  
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 277/8: oznámiť stanovisko vlastníkom pozemkov, spracovať materiál do MZ. 
Z: OM                                                                                        T: do 11.2.2020 
 
3.5. Komisii bolo predložené riešenie požiadavky Výboru mestskej časti Trnava – Juh na 
vybudovanie oplotenia trafostanice na Ul. Ľaliová v Trnave. 
Komisia odporúča, aby mesto Trnava realizovalo oplotenie trafostanice na parc. reg. C č. 
7885/2 v k.ú. Trnava na Ulici Ľaliová v Trnave ako svoju investíciu. 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 278/8: oznámiť stanovisko VMČ. 
Z: OM                                                                                        T: do 31.1.2020 
Úloha č. 279/8: zabezpečiť realizáciu oplotenia. 
Z: OIV                                                                                        T: bezodkladne 
 
3.6. Komisia sa zaoberala žiadosťou spoločnosti iJooz Slovakia, s.r.o. o poskytnutie prenájmu 
časti pozemku za účelom prevádzky stroja na čerstvú pomarančovú šťavu na Ul. Hlavnej 
v Trnave. 
Komisia hlasovala o odporúčaní mestskému zastupiteľstvu schváliť poskytnutie prenájmu 
časti pozemku parc. reg. C č. 8831/1 vo vlastníctve mesta Trnava, v k.ú. Trnava, spoločnosti 
iJooz Slovakia, s.r.o. 
Hlasovanie: 0/5/1 (hlasovaním nebolo odporúčanie schválené) 
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Úloha č. 280/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: OM                                                                                        T: do 31.1.2020 
 
3.7. Komisia sa zaoberala žiadosťou doc. Mgr. Ing. Renáta J., PhD. o kúpu pozemku pod 
garážou na Ul. Kalinčiakova v Trnave.  
Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj pozemku parc. reg. C č. 2496 
pod garážou na Ul. Kalinčiakova v Trnave do vlastníctva žiadateľky. 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 281/8: oznámiť stanovisko žiadateľke. 
Z: OM                                                                                        T: do 31.1.2020 
     
3.8. Komisia sa zaoberala žiadosťou Evy P. o schválenie prevodu nájmu pozemku pod 
garážou parc. reg. C č. 1635/135 na Ul. Mozartova v Trnave na spoločnosť BADEMA, s. r. o. 
Komisia hlasovala o odporúčaní mestskej rade schváliť prevod nájmu pozemku pod garážou 
parc. reg. C č. 1635/135 na Ul. Mozartova v Trnave na spoločnosť BADEMA, s. r. o. 
Hlasovanie: 0/6/0 (hlasovaním nebolo odporúčanie schválené) 
Úloha č. 282/8: oznámiť stanovisko žiadateľke.     
Z: OM                                                                                        T: do 31.1.2020 
 
3.9. Komisia sa zaoberala žiadosťou spoločnosti CELIM Slovakia o postúpenie práv a 
povinností z nájomných zmlúv na spoločnosť GA Drilling, a.s. 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť záujmovému združeniu CELIM Slovakia 
postúpenie práv a povinností z nájomných zmlúv c. č. 748/2016 a 502/2015 na spoločnosť GA 
Drilling, a. s. k termínu 1.3.2020, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, 
že spoločnosť GA Drilling, a.s. si v TTIP prenajíma nebytové priestory na základe subnájmu, 
pričom sa zaoberá činnosťou s vyššou pridanou hodnotou, čo je žiadúce pre efektívnu 
prevádzku areálu TTIP – Trnava Industrial Park.  
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 283/8:  oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať materiál do MZ. 
Z: OPPaIP   T: do 11.2.2020 
 
3.10. Komisia sa zaoberala žiadosťou spoločnosti EkoWatt s.r.o. o postúpenie práv a 
povinností z nájomných zmlúv na spoločnosť GA Drilling, a.s. 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spoločnosti Ekowatt s.r.o. postúpenie 
práv a povinností z nájomnej zmluvy c.č. 747/2016 na spoločnosť GA Drilling, a. s. k termínu 
1.3.2020, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že spoločnosť GA 
Drilling, a.s. už pôsobí v TTIP ako subnájomca, pričom sa zaoberá činnosťou s vyššou 
pridanou hodnotou, čo je žiadúce pre efektívnu prevádzku areálu TTIP – Trnava Industrial 
Park.  
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 284/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať materiál do MZ.   
Z: OPPaIP                                                                               T: do 11.2.2020 
   
3.11. Komisia sa zaoberala žiadosťou spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. o vydanie súhlasu 
s použitím pozemkov mesta pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava _1, ul. Pažitná, 
3.SC, ÚO02856“. 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov vo vlastníctve 
mesta, v k. ú. Trnava,  parcely reg. C č. 8887, 8872, 8888 a 8907/1 (časti parcely reg. E č. 
1502/128), 9059/1 (časť parciel reg. E č. 1502/28 a 1502/31), 8886/1 (časť parcely reg. E č. 
1505/131), 8889 (časť parciel reg. E č. 1503/80 a 1505/131), 8886/1, 8894 a  8907/1 (časti 
parcely reg. E č. 1505/131), 8892, 8891, 4772/1, 4726, 8907/2 a 8907/3, pre stavbu 
„Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, ul. Pažitná, 3. SC, UO02856“ podľa projektu 
schváleného v stavebnom konaní, v uliciach J. Hlubíka, Ustianska, Krajná, Ľudová a Krupská, 
pre stavebníka, resp. investora  - spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. a schváliť zriadenie 
odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na umiestnenie stavby 
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„Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, ul.Pažitná,3.SC, UO02856“ v prospech stavebníka, 
resp. investora - spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., a to za odplatu 1579,29 eur pre dĺžku 
siete, 250,02 eur za novú skrinku, 500,07 eur za novú šachtu. 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 285/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať materiál do MZ.  
Z: OM          T: do 31.1.2020 
    
3.12. Komisia sa zaoberala žiadosťou spoločnosti L&B Business, s.r.o. o uzatvorenie kúpnej 
zmluvy s odkúpením vybudovanej investície do majetku mesta a zriadenie vecného bremena 
na Ulici Kollárova v Trnave. 
Komisia odporúča odkúpenie vybudovanej investície  za 1 euro v zmysle zmluvy o budúcej 
zmluve (cčz 119/2011) do majetku mesta. 
Komisia zároveň odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie bezodplatného, 
časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu v celej šírke 
a dĺžke pozemku na Ulici Kollárova v Trnave, v k. ú. Trnava, parcela reg. C č. 6358/3 vo 
vlastníctve Mesta Trnava v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti súpisné číslo 8328 
postaveného na pozemku parcela č. 6358/2 na Ulici Kollárova v Trnave. 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 286/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať materiál do MZ.                           
Z: OM                                                                                   T: do 11.2.2020 
 
3.13. Komisia sa zaoberala žiadosťou Odboru investičnej výstavby MsÚ o postúpenie 
stavebného objektu „Prekládka VN káblov“ v rámci investičnej akcie mesta „Revitalizácia 
športového areálu Slávia – futbalové ihrisko s umelou trávou“.   
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť doplnenie uznesenia č. 31/2019 o text: 
„Po kolaudačnom konaní odovzdať stavebný objekt 03 Prekládka VN kábla do majetku 
Západoslovenskej distribučnej, a.s.“  
Hlasovanie:  
Úloha č. 287/8: doplniť uznesenie č. 31/2019 do MZ.  
Z: OM            T: do 11.2.2020 
 
3.14. Komisia sa zaoberala žiadosťou spoločnosti TOPTT, s.r.o., v zastúpení spoločnosti 
ambiente SK, spol. s.r.o. o vydanie súhlasu s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava 
za účelom umiestnenia prípojok pre plánovanú stavbu „Bytový dom Športová“ na Ulici 
Športová v Trnave. 
Komisia odporúča primátorovi mesta súhlasiť s použitím pozemku parc.č. 8938/3  
na umiestnenie prípojok  inžinierskych sietí k plánovanej stavbe „Bytový dom Športová“ na 
Ulici Športovej č. 14 v Trnave. 
Komisia neodporúča primátorovi mesta súhlasiť s umiestnením horúcovodnej prípojky cez 
pozemok parcela č. 6383 z dôvodu, že v zmysle platnej Zmeny 01/2019 ÚPN CMZ Trnava je 
v navrhovanej trase prípojky riešená výstavba objektu s napojením na západnú fasádu objektu 
Kollárova č. 16 a v rámci jestvujúceho parkoviska je na mestských pozemkoch zámer v zmysle 
ÚPN CMZ Trnava realizovať dvojúrovňové parkovisko z dôvodu jeho skapacitnenia.  
Hlasovanie: 5/0/0 
Úloha č. 288/8: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať súhlas primátora. 
Z: OM            T: do 31.1.2020 
 
5. Ukončenie 
Na záver podpredseda komisie poďakoval prítomným za účasť. 
 
Zapísala: Ing. Valéria Durdyová – sekretárka majetkovej komisie  
 
Overil: Mgr. Tibor Pekarčík – predseda majetkovej komisie 

 

 


