
 

Z Á P I S N I C A  
z 11.  zasadnutia majetkovej komisie mestského zastupiteľstva 

konaného 28. 2.  2012 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Program:   1. Otvorenie 
                  2. Nové žiadosti 
                  3. Rôzne 
                  4. Ukončenie 
 
1. Otvorenie 
 Prítomných privítal predseda komisie – Ing. Bystrík Stanko a dal schváliť program 
zasadnutia komisie.   
 
2. Nové žiadosti  
 
1. Komisia sa zaoberala odpoveďou Ivana Bieleka, Mliekarenská 15, Bratislava a Ľudmily 
Bánovcovej, Ul. J. Hajdóczyho 116, Trnava,  ktorí sú vlastníkmi pozemkov, z ktorých časti 
boli zabrané stavbou - dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii  
- Komisia odporučila posledný raz ponúknuť  zámenu časti ich pozemkov po severný 
obchvat za časť pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v lokalite Kočišské -  par. reg. KN E č. 
2030-orná pôda s výmerou 2000 m2 s podmienkou, že za rozdiel vo výmerách doplatia 20 
eur/m2. 
- V prípade, že sa do 10 dní od doručenia oznámenia nevyjadria, je potrebné začať 
vyvlastnenie pozemkov vo verejnom záujme.  
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 228/11: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: OPaM                                                                T: ihneď 

 
2. Komisia sa zaoberala žiadosťou Milana Kordiaka, Ul. Gavlovičova 5, Trnava, o výmenu 
pozemkov v lokalite strelnice Štrky v Trnave. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zámenou pozemkov v areáli 
strelnice Štrky   v k. ú. Trnava p. č. 1482/107 – orná pôda s výmerou 1994 m2 vo  vlastníctve 
M. Kordiaka a  p. č. 1483/1 -  orná pôda s výmerou 15642 m2   vo veľkosti jeho 
spoluvlastníckeho podielu,  za časť pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v lokalite Trnava - 
Kočišské par. reg. KN E č. 2030-orná pôda,  s rovnakou výmerou ako majú pozemky v jeho 
vlastníctve a spoluvlastníctve. 
- Komisia neodporúča schváliť  zámenu pozemkov za časť p. č. 2031 - orná pôda, tak ako to 
navrhol vo svojom náčrte. 
- Komisia ako 2. alternatívu odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odkúpenie 
pozemkov v areáli strelnice Štrky   v k. ú. Trnava p. č. 1482/107 – orná pôda s výmerou 1994 
m2 v jeho vlastníctve a  p. č. 1483/1 -  orná pôda s výmerou 15642 m2   vo veľkosti jeho 
spoluvlastníckeho podielu,  za cenu 10 eur/ m2. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 229/11: Oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: OPaM                                                                T: ihneď 
 
3. Komisia sa  zaoberala opätovne žiadosťou   Západoslovenskej energetiky, a. s., Čulenova 
6, Bratislava, o odkúpenie budovy TS 0084-075- Slávia na Ul. Rybníkovej a predloženým 
znaleckým posudkom. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj budovy trafostanice TS 
0084-075- Slávia na Ul. Rybníkovej v Trnave vrátane pozemku, na ktorom je postavená p. č. 
3547/22  s výmerou 36 m2 za  cenu určenú znaleckým posudkom t. j. 13 400 eur. 
Hlasovanie: 7/0/0 
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Úloha č. 230/11: Oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM                                                                T: ihneď, do MZ 4/2012 
 
4. Komisia zobrala na vedomie informáciu, že predseda komisia  rokoval s Ing. Silvestrom 
Viskupičom vo veci záberu a možností majetkovoprávneho usporiadania pozemku na Strmej 
ul. v Trnave.  
 
5. Komisia sa k riešeniu parkovísk pri Trnavskej univerzite vráti na budúcom zasadnutí. 
Podklady boli dané na zasadnutie komisie  24.1.2012 a 22.11.2011.  
- Pre doplnenie boli poslanci informovaní, že pri budove Slovenskej technickej univerzity na 
Ul. Paulínskej sú parkoviská spoplatnené. STU odkúpila pozemky za budovou, kde 
plánovala vystavať parkovacie miesta. 
- Univerzita sv. Cyrila a Metoda má od mesta prenajaté za 0,033 eura na rok pozemky pri 
Bučianskej ceste. 
- Komisia požaduje doplniť ešte odhad ceny pozemkov pod jestvujúcim parkoviskom na Ul. 
Pekárskej.     
Úloha č. 231/11: Vyžiadať stanovisko znalca. 
Z: OPaM                                                                T: do 27.3.2012 
 
6. Komisia sa  zaoberala žiadosťou BBM Group, Paulínska 20, Trnava o predaj pozemku na 
sídlisku Na hlinách   v Trnave doplnenou o vizualizáciu projektu. 
- Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj časti pozemku v k. ú. 
Trnava p. č. 5312/3 na výstavbu  umývacej linky, pretože tento zámer  je v rozpore 
s územným plánom.  
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 232/11: Oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                               T: ihneď 
 
7. Komisia sa zaoberala žiadosťou Ing. Tibora Santu, J. Hajdóczyho 104, Trnava, 
o prehodnotenie stanoviska komisie vo veci riešenia prístupových komunikácií v lokalite 
Pekné pole v Trnave.  
- Komisiu osobne informovala Ing. Miterková – vedúca odboru stavebného a životného 
prostredia MsÚ, že aj najvyšší súd potvrdil, že dôležitý je účel vyvlastnenia, teda že sa jedná 
o verejnoprospešnú stavbu. Vyvlastňovací proces už začali robiť Ing. Santa a spol.  
K požiadavkám uvedeným v liste zo 7. 2. 2012 komisia zaujala nasledovné stanovisko: 
- 1. Komisia rešpektuje schválený územný plán a súčasný platný právny stav. Majetková 
komisia rešpektuje návrh na vyvlastnenie vo verejnom záujme pre verejnoprospešné stavby 
podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Komisia neodporúča, aby Mesto Trnava 
vstupovalo do tohto vyvlastňovacieho procesu. 
- 2. Majetková komisia na svojom zasadnutí 22.11.2011 odporučila hľadať iné možnosti 
riešenia napojenia pozemkov na miestne komunikácie v  záujme urýchlenia  riešenia 
situácie. 
- 3. Majetkovoprávne usporiadanie ukončenej investícii  Ul. P. Mudroňa môže Mesto 
Trnava v súčasnosti riešiť len dohodou s vlastníkmi ukončenej investície Ul. P. Mudroňa, 
nemá zákonné možnosti.   Ul. P. Mudroňa je verejnou  účelovou komunikácioul. 
- 4. Mesto Trnava bude aj naďalej  hľadať možnosti prevzatia verejných komunikácií 
v lokalite Pekné pole - Kopánka do   siete  miestnych  komunikácií. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 233/11: Oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: OPaM                                                                T: ihneď 
 
8. Komisia sa  zaoberala predloženými podmienkami obchodnej verejnej súťaže na 
nehnuteľnosti Štefánikova 4 a Trojičné námestie 5.  
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- Komisia odporúča podmienky predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu 17.4.2012. 
Uzávierka ponúk a ich vyhodnotenie by bolo po schválení v MZ na zasadnutí komisie 
22.5.2012. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 234/11: Spracovať materiál do MZ. 
Z: OPaM                                                                T: do MZ 4/12 
 
9. Komisia sa  zaoberala predloženými podmienkami obchodnej verejnej súťaže na 
pozemky na Ul. Dohnányho v Trnave.  
- Komisia odporúča podmienky po doplnení predložiť na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu 17.4.2012.  
- Je potrebné do mapy – situácie pozemkov zakresliť aj jestvujúce vecné bremeno – siete. 
- Je potrebné upresniť účel využitia na vybudovanie verejných parkovísk, parkovacieho domu 
s prípadnou polyfunkciou. (Bude doplnené OÚRaK do materiálu spracovaného OPaM na 
rokovanie MZ.) 
- Cenu pozemkov v k. ú. Trnava p. č. 7137/7 s výmerou 200 m2, p. č. 7171/4 s výmerou 273 
m2  a p. č. 7171/3 s výmerou 2804 m2, spolu s výmerou 3277 m2, komisia odporučila v súlade 
so znaleckým posudkom t. j. 76,20 eura/m2. 
- Uzávierka ponúk a ich vyhodnotenie bude po schválení v MZ na zasadnutí komisie 
22.5.2012. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 235/11: Spracovať materiál do MZ. 
Z: OPaM                                                                T: do MZ 4/12 
 
10. Komisia sa zaoberala  žiadosťou Karola Lipovského, Palárikova 10, Trnava, o odpredaj 
pozemku pri penzióne Panoráma v Trnave. 
 - Komisia  neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj  častí pozemkov v k. ú. 
Trnava s p. č. 5671/95 a p. č.  5667/1, pretože predložený zámer nespĺňa ukazovatele 
v zmysle územného plánu mesta Trnava na zastavanosť  pozemku a plochy zelene.  
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 236/11: Oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                T: ihneď 
 
11. Komisia sa zaoberala  žiadosťou Jána Kača, Coburgova 34, Trnava,  o prenájom  
pozemku  pod predajným stánkom na Ul. Coburgovej  v Trnave. 
- Komisia  podmienečne súhlasila s umiestnením stánku, ak bude súhlasiť aj výbor mestskej 
časti. Po zasadnutí majetkovej komisie zasadal VMČ. Podľa doplnenej informácie z 1.3.2012 
VMČ na zasadnutí dňa 28. 2. 2012 nesúhlasilo s umiestnením stánku. Žiadateľovi bolo 
oznámené, že komisia  neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom  časti 
pozemku v k. ú. Trnava s p. č. 8674/4, pretože umiestnenie stánku znemožňuje budúce 
využitie pozemku a výbor  mestskej časti tiež neodporúča umiestnenie stánku na tomto 
pozemku.  
- Je potrebné, aby Ján Kačo odstránil predmetný stánok z pozemku vo vlastníctve Mesta 
Trnava, kde  ho neoprávnene umiestnil, inak sa  bude musieť vypratanie pozemku riešiť 
súdnou cestou. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 237/11: Vyžiadať stanovisko VMČ, oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                T: ihneď 
 
12. Komisia zobrala na vedomie informáciu, že sa bude rekonštruovať verejný vodovod na 
Ul. Hlavnej  a odporučila mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zriadením bezodplatného 
vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Trnava p. č. 8831, 8829, 8825/1, 8826/1, 784/7 pre 
uloženie verejného vodovodu v prospech TAVOS, a.s. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 238/11: Spracovať materiál do MZ. 
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Z: OPaM                                                                T: do MZ 4/12 
 
13. Komisia sa zaoberala  žiadosťou  TENNIS INVEST, s.r.o., Bottova 40, Trnava,   
o výpožičku časti pozemku v k. ú. Trnava v časti športového areálu AŠK Slávia  pri 
tenisových kurtoch.  
- Komisia požaduje k svojmu rozhodovaciemu procesu, aby predložili náčrt  zámeru, ktorý je 
potrebné odkonzultovať s Odborom územného rozvoja a koncepcií MsÚ, aby bol zosúladený 
so spracovanou štúdiou športovorekreačného areálu. Najmä je potrebné doriešiť 
prepojovaciu komunikáciu pre peších a zeleň. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 239/11: Oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: OPaM                                                                T: ihneď 
 
14. Komisia sa  zaoberala žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Trnava – Mesto – Sv. 
Mikuláša, ktorou sa obrátili na primátora mesta Trnava vo veci vybudovania parkovacích 
miest na Ul. Botanickej. 
- Materiál bol stiahnutý z rokovania. Komisia sa vráti k prerokovaniu na budúcom zasadnutí. 
Je potrebné  vyžiadať  stanovisko  VMČ. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 240/11: Vyžiadať stanovisko VMČ. 
Z: OPaM                                                                T: ihneď 

 
15. Komisia sa zaoberala  žiadosťou Bytového družstva so sídlom v Trnava, za vlastníkov 
bytového domu G. Dusíka 42 – 46 v Trnave  o súhlas s umiestnením ležatých rozvodov 
kanalizácie vrátane šácht na pozemku pri Ul. G. Dusíka v Trnave. 
-  Komisia  odporúča primátorovi mesta súhlasiť s použitím  pozemku v k. ú. Trnava  p. č. 
1501/1 vo vlastníctve Mesta Trnava na uloženie kanalizačnej prípojky vrátane 5 šácht a so 
zriadením bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho 
v povinnosti Mesta Trnava strpieť kanalizačné  šachty v súlade s §14 bod 3.b) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta... a podľa projektovej dokumentácie 
odsúhlasenej v stavebnom konaní.  
- Na základe súhlasu primátora bude s vlastníkmi bytov (budúcimi vlastníkmi kanalizačnej 

prípojky vrátane šácht), ktorých na základe splnomocnenia bude zastupovať  Bytové 

družstvo, podpísaná zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.  

- Po vybudovaní stavby a predložení geometrického plánu na vklad vecného bremena do 

katastra nehnuteľností bude uzavretá zmluva o zriadení vecného bremena. 

Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 241/11: Oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: OPaM                                                                T: ihneď 
 
16. Komisii bola predložená žiadosť Enermont, s. r. o., Ružindolská 12, Trnava, o súhlas na 
položenie káblov na mestských pozemkoch na Prednádraží. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s umiestnením 22 kV vedenia na 
pozemkoch v k. ú. Trnava p. č. 1635/103 a p. č. 1484/14 na Ul. Botanickej. 
- Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s umiestnením 22 kV vedenia na 
pozemku v k. ú. Trnava p. č. 8726 na Ul. G. Dusíka, pretože v chodníku súbežne s oplotením 
je vedená trasa STL plynu a pri oplotení sa nachádza líniová kríková zeleň. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 242/11: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z:  sekretár                                                  T: ihneď 
 
17. Komisia sa zaoberala žiadosťou  Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, Bratislava,   
o povolenie umiestnenia telekomunikačnej prípojky na Ul. T. Vansovej a Trstínskej v Trnave. 
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- Komisia odporúča primátorovi mesta Trnava súhlasiť  s použitím  pozemku v k. ú. Trnava  
p. č. 2540/1 a parcela reg. E č. 1882 vo vlastníctve Mesta Trnava na uloženie 
telekomunikačnej prípojky  v súlade s §4 ods.5 písmeno j) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta... a podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní.  
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 243/11: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z:  sekretár                                                  T: ihneď 
 
18. Komisia stiahla z rokovania žiadosť o súhlas s umiestnením optickej siete ORANGE na 
Ul. Tamaškovičovej.  
 
19. Komisia stiahla z rokovania žiadosť o súhlas s umiestnením optickej siete ORANGE na 
Ul. Tamaškovičovej Ul. T. Tekela. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 244/11: doložiť stanovisko TT-IT. 
Z:  OPaM                                                  T: do MK 27.3.2012 
 
20. Komisia sa  zaoberala  žiadosťou Trnava Building, s.r.o., Trenčianska 57, Bratislava, 
o súhlas s vybudovaním kanalizačnej prípojky na  pozemkoch  na Ul. Halenárskej v Trnave. 
-   Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu  súhlasiť so zriadením  vecného bremena  
na pozemkoch v k. ú. Trnava p. č. 554 a 555, pretože tieto pozemky Mesto Trnava  nechce  
zaťažiť vecným bremenom.  
-   Mesto Trnava ponúka na odpredaj nehnuteľnosť na Ul. Halenárskej 14 vrátane pozemkov 
v k. ú. Trnava p. č. 554 a 555 za cenu určenú znaleckým posudkom t. j. 529 000 eur. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 245/11: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z:  sekretár                                                  T: ihneď 
 
21. Komisia sa  zaoberala   žiadosťou  spol. EUROPROJEKT THETA 8 SK, s. r. o., v ktorej  
mene žiadala spol. DV Ateliér DV, s.r.o., Hornopotočná 20, Trnava,  o doplnenie zmluvy 
o budúcej zmluve v súvislosti  s vybudovaním prepojovacej komunikácie Piešťanská cesta. 
- Komisia  neodporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s doplnením uzavretej zmluvy o budúcej 
zmluve podľa ich požiadavky, nakoľko uvedený návrh nemá vo vzťahu mesto – stavebník právnu 
logiku (Mesto Trnava neovplyvní splnenie dohody investorov pred kolaudáciou). 

Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 246/11: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z:  sekretár                                                  T: ihneď 
 
22. Komisia stiahla z rokovania informáciu k predajnému stánku Jaroslava Snopeka na Zelenom 
kríčku. 
 

23. Komisia sa zaoberala podnetom JUDr. Roberta Kesslera, Kapitulská 29, Trnava, na preskúmanie 

zákonnosti postupu Dušana Levčíka s manželkou pri okupácii pozemku mesta na Ul. Kapitulskej 8   a   
opätovne sa zaoberala možnosťami usporiadania majetkovoprávneho vzťahu k pozemku 
pod schodmi na Ul. Kapitulská 8 v Trnave. 
- Komisia dala opätovne preveriť riešenie schodov pred nehnuteľnosťou vo  vlastníctve 

manželov Levčíkových a na základe zistených skutočností ich vyzýva, aby odkúpili časť 
pozemku v k. ú. Trnava p. č. 8846 pod schodmi s výmerou asi 4 m2 za cenu 200 eur za m2 
resp. aby  schody na vlastné náklady odstránili. 

- Mesto Trnava vydalo 13.12.1999 oznámenie k ohláseniu stavebných úprav objektu na 
Kapitulskej 8 , kde stavebníkom Ladislavovi Kesslerovi s manželkou Annou Kesslerovou  
bolo oznámené, že ohlásenie v časti vyhotovenia dverného otvoru neprijíma, a aby bolo 
možné úpravu vrátane schodov povoliť, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka 
pozemku p. č. 8846 t. j. Mesta Trnava. 

-  Schody boli vyhotovené bez povolenia stavebného úradu. 
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- V r. 2009 neprišlo k dohode na majetkovoprávnom usporiadaní vzťahu k pozemku pod 
schodmi. V prípade, že neodkúpia pozemok pod schodmi, bude potrebné odporučiť 
vrátenie chodníka do pôvodného stavu pred r. 1999, teda odstrániť schody. 

Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 247/11: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z:  sekretár                                                  T: ihneď 
 
24. Komisia sa zaoberala riešením usporiadania pozemkov  v k. ú.  Trnava a  odporučila mestskému 
zastupiteľstvu schváliť zámenu častí  pozemkov vo vlastníctve COOP Jednota Trnava, spotrebné 
družstvo: 

-  parcela registra „E“ č. 1146/3, ostatné plochy o výmere 80 m
2
  -  pod komunikáciou na  

Bulharskej ulici, 
-  parcela registra „C“ č. 6929/4, zast. plochy o výmere 45 m

2
, oddelená geometrickým  plánom č. 

5/2012  z parcely registra „C“ č. 6929/3 - pre navrhované riešenie križovatky  ulíc Bulharská – 
Tamaškovičova, 

-  parcela registra „C“ č. 630/7, zast. plochy o výmere 27 m
2
, oddelená  geometrickým plánom č. 

9/2012 z parcely registra „C“ č. 630/2 - pod miestnou  komunikáciou na Ulici Paulínska  
spolu o výmere  152  m

2
    

za pozemok vo vlastníctve Mesta Trnava: 
-  parcela registra „C“ č. 1635/123, zast. plochy o výmere 742 m

2
, oddelená pracovným 

geometrickým  plánom č. 9/2012 z parciel č. 1635/123 a č. 1635/107  -  pod predajňou potravín na 
Ulici    Botanická. 
- Nakoľko výmera zamieňaných pozemkov vo vlastníctve COOP Jednota Trnava je menšia, ako 
výmera zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta,  rozdiel v hodnotách pozemkov zaplatí COOP 
Jednota Trnava, SD,  Mestu Trnava. 
- Majetková komisia odporúča požadovať  jednotkovú cenu pozemkov 40 eur za m

2
. 

- Komisia súčasne odporúča zriadiť bezodplatné časovo neobmedzené vecné bremeno spočívajúce 
v práve prechodu a prejazdu vozidiel za účelom zásobovania cez pozemok p. č. 1635/107 tak, ako 
bolo navrhnuté v pracovnom geometrickom pláne v prospech vlastníka stavby súp. č. 5637. 

Hlasovanie: 7/0/1 
Úloha č. 248/11: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z:  sekretár                                                  T: ihneď 

 

25. Komisia sa zaoberala  žiadosťou Karola Kováča, Hviezdna 20, Trnava, o prenájom 
miestnosti v mestskej veži v Trnave. 
-  Komisia neodporúča mestskej rade  súhlasiť s prenájmom priestorov v mestskej veži,  
pretože tieto budú využité pre potreby oblastnej organizácie cestovného ruchu  Trnava 
Tourism. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 249/11: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z:  sekretár                                                  T: ihneď 
 
26. Komisia sa zaoberala  pripomienkami JURA audit, s.r.o., Kopčianska 65, Bratislava, 
kancelária Trnava, Hospodárska 25, k predloženému návrhu zmluvy  o budúcej kúpnej 
zmluve k parkovacím miestam na Ul. Hospodárskej v Trnave. 
- Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zmenou uznesenia č. 213 
z 13.12.2011 a odporúča trvať na pôvodných podmienkach, ktoré sú v návrhu zmluvy 
predloženom OPaM MsÚ. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 250/11: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z:  sekretár                                                  T: ihneď 
 
27. Majetková komisia odporučila, aby sa žiadosťami Športového klubu AR UNIT a Wu shu 
klubu zaoberala najskôr Komisia mládeže a športu. Na základe ich stanoviska sa majetková 
komisia vyjadrí k prenájmu nebytových priestorov a vonkajšieho areálu objektu Mozartova 
10. 
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28. Komisii bolo predložené stanovisko OPaM MsÚ k zamietnutiu nájomnej zmluvy na 
pozemok pod pripravovanou stavbou Pripojenie streleckého centra Trnava. Slovenský 
pozemkový  fond (SPF) Bratislava nájomnú zmluvu pripravenú regionálnym odborom SPF  
Trnava nepodpísal a navrhol pozemky riešiť kúpnou zmluvou alebo vecným bremenom.   
- Komisia odporúča,  spracovať materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva a požiadať 
Slovenský pozemkový fond o bezplatný prevod pozemku v k. ú. Trnava p. č. 10582/9 
s výmerou 1620 m2 v zmysle § 34, ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Zb., ako pozemku pod 
verejnoprospešnou stavbou, ktorej stavebníkom je Mesto Trnava. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 251/11: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z:  sekretár                                                  T: ihneď 
 
3. Rôzne 
  

29. Predseda komisie - Ing. Stanko zadal úlohu pre MsÚ pripraviť na budúce zasadnutie 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov na výstavbu parkovacieho domu 
na Ul. Dolnopotočná – Halenárska zmluvou o budúcej zmluve resp. kúpnou zmluvou.  
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 252/12: objednať znalecký posudok, pripraviť OVS. 
Z:  OPaM                                                    T: do 27.3.2012 
 
5. Ukončenie 
Na záver poďakoval predseda komisie prítomným za aktívnu účasť. 
 
Zapísala: Ing. Jarmila Jágriková – sekretárka majetkovej komisie   
 
Overil: Ing. Bystrík Stanko -  predseda majetkovej komisie   


