
 

Z Á P I S N I C A  
z 12.  zasadnutia majetkovej komisie mestského zastupiteľstva 

konaného 27. 3.  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 rokovala o možnostiach riešenia parkovísk pri Trnavskej univerzite. 
- Komisia bola informovaná, že odhadovaná  cena pozemkov pod jestvujúcim parkoviskom 
na Ul. Pekárskej je asi 230 eur za m2.  
- Komisia zvažuje možný odpredaj  pozemkov pod jestvujúcim parkoviskom.  
- Komisia odporúča zmeniť územný plán tak, aby na týchto pozemkoch v k. ú. Trnava p. č. 
205/6 a 205/5 nebolo možné umiestniť inú stavbu okrem parkoviska.  OÚRaK preverí 
možnosti s Krajským pamiatkovým úradom.   
Úloha č. 253/12: Spracovať návrh na zmenu územného plánu. 
Z: OÚRaK                                                                T: do 26.6.2012 
 
2. 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. 
- Komisia dostala  stanovisko  VMČ – volebný obvod 2. Trnava – západ (Prednádražie), 
ktorý odporúča, aby parkovisko pri Pastoračnom centre budoval investor - Rímskokatolícka 
cirkev. 
-  Komisia  neodporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s realizáciou parkovacích miest 

na Ul. Botanickej  pri Pastoračnom centre na náklady Mesta Trnava, pretože na tento účel 

neboli v tohtoročnom rozpočte vyhradené finančné prostriedky. 

Hlasovanie: 7/0/2 
Úloha č. 254/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
 
3. Komisia sa zaoberala žiadosťou Telecomproject, s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava, o súhlas 
s umiestnením optickej siete ORANGE na Ul. Tamaškovičovej. Bolo doplnené vyjadrenie TT-
IT, s.r.o., ktorý uviedli, že v danej lokalite sú rozvody optickej siete Tomnet, a preto nežiadajú 
pripokládku chráničiek.   
- Komisia odporúča primátorovi mesta Trnava súhlasiť  s použitím  pozemkov v k. ú. Trnava  
parc. reg. KN C č. 6933/25 a parc. reg. KN E č. 1211/1 vo vlastníctve Mesta Trnava na 
uloženie optickej prípojky  v súlade s §14 ods. 2 písmeno a) a §14 ods. 5 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta...  v rámci územného  konania.  
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 255/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
 
4. Komisia sa  zaoberala žiadosťou Telecomproject, s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava, 
o súhlas s umiestnením optickej siete ORANGE na  Ul. T. Tekela. 
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- Komisia odporúča primátorovi mesta Trnava súhlasiť  s použitím  pozemku v k. ú. Trnava  
p. č. 5671/92 vo vlastníctve Mesta Trnava na uloženie optickej prípojky  v súlade s §14 ods.2 
písmeno a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta...  podpísaním oznámenia 
k ohláseniu drobnej  stavby.  
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 256/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
 
- Komisia odporučila pripraviť návrh novely  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta...  tak, aby bolo možné požadovať primeranú náhradu za zriadenie vecného bremena 
pri umiestnení optických sietí.  
Úloha č. 257/12: Pripraviť návrh novely. 
Z: OPaM                                                                T: do MZ 6/12 
 
5. Komisia sa zaoberala  návrhom Mgr. Romana Desáta, Nám. SNP 3, Trnava, na  mimo-
súdne urovnanie sporných práv a povinností za jeho klienta Jaroslava Snopeka, bytom 
Rybná 5551/60, Biely Kostol. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s kompenzáciou dlhu (istina 16 412 
eur a zmluvná pokuta 105 130,95 eura) za užívanie pozemku na Zelenom kríčku  v k. ú. 
Trnava p. č. 8812/1 pod predajným stánkom  vo vlastníctve Jaroslava Snopeka formou 
prevodu stánku do vlastníctva mesta Trnava  s podmienkou, že Jaroslav Snopek uhradí 
Mestu Trnava doteraz Mestom Trnava uhradené súdne poplatky vo výške 3082,05 eura. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s mimosúdnym urovnaním,  pričom 
pri všetkých súdnych konaniach  vezme Mesto Trnava návrhy späť. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 258/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
 
6. Komisia sa  zaoberala  žiadosťou ŠK AR UNIT Trnava, Tehelná 1/A,  o výpožičku 
priestorov na Limbovej 3 v Trnave.   
- Komisia  odporúča mestskému zastupiteľstvu  schváliť výpožičku nebytových priestorov – 
telocvične na Ul. Limbová 3 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace a  
s podmienkou, že doložia dohodu o spolupráci so spol. MONTESSHOOL.   
 
- Majetková komisia sa  zaoberala  žiadosťou Wu shu klub Trnava, Čínske bojové umenia a 
športy, Golianova 39, Trnava, o výpožičku priestorov na Mozartovej 10 v Trnave  v bývalej 
ZŠ Mozartova.  
- Komisia  odporúča mestskému zastupiteľstvu  schváliť výpožičku  nebytových priestorov –  
telocvične, skladu, náraďovne, sociálnych zariadení (spolu o výmere 500,96  m2) na Ul. 
Mozartova 10 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace na zriadenie Centra 
voľného času pre deti a mládež s podmienkou, že  Wu shu klub Trnava bude uhrádzať 
služby  spojené s užívaním nebytových priestorov (približné ročné náklady sú podľa správcu 
objektu 6 121 eur). 
- Nebytové  priestory sa prenajímajú v stave, v akom sa nachádzajú a vyžadujú 
rekonštrukciu.  Investície je dopredu potrebné dohodnúť so správcom TT-KOMFORT, s.r.o., 
Trnava v súlade so Zásadami hospodárenia...  
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 259/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
 

7. Komisia sa  zaoberala žiadosťou manželov Kubekových a Oľgy Karabovej, bytom  Ul. 

Kapitulská 13, Trnava, o odkúpenie pozemkov v Trnave na Ul. Kapitulskej.  
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj  pozemkov v k. ú. Trnava 
oddelených geometrickým plánom č. 106/2001 ako  p. č. 492/1 s výmerou 58 m2 a 8845/4 
s výmerou 63 m2 do spoluvlastníctva  manželov Kubekových a dedičov po Jozefovi Karabovi 
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po ukončení dedičského konania za cenu určenú znaleckým posudkom t. j. 61,84 eura/m2, 
spolu za 7 482,64 eura s možnosťou splátkovania kúpnej ceny formou pravidelných 
štvrťročných splátok vo výške 623,55 eura počas 3 rokov. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 260/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 

 
8. Komisia sa zaoberala žiadosťou Pavla Šarvaica, Ul. J. Hajdóczyho  27, o prehodnotenie 
ceny pozemku v lokalite  Ul. J. Hajdóczyho  v Trnave.  
- Komisia  trvá na svojom pôvodnom stanovisku a odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť predaj pozemku v k. ú. Trnava  s p. č. 3540/25 s výmerou 40 m2  za  cenu 20 eur za 
m2 do vlastníctva P. Šarvaica. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 261/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
 
- Komisia zobrala na vedomie informáciu, že ešte 3 užívateľom pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Trnava na  Ul. J. Hajdóczyho  bolo písomne oznámené, že mesto má zámer po 
1.5.2012 odstrániť bariérové betónové oplotenie (splnená úloha č. 207/10). 
  

9. Komisia sa zaoberala  dožiadaním Jána Kača, Coburgova 34, Trnava, vo veci prenájmu  

pozemku  pod predajným stánkom na Ul. Coburgovej  v Trnave. 
- Komisia trvá na svojom pôvodnom stanovisku a neodporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť prenájom  časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava s p. č. 8674/4. 
-  Komisia neodporúča žiadať úhradu nájomného za užívanie pozemku pod stánkom,  ale 
odporúča žiadať jeho odstránenie. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 262/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
 
10. Komisia sa zaoberala žiadosťou BILLA, s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava,  vo veci 
uplatnenia opcie k zmluve o nájme pozemkov  na Ul. Spartakovskej v Trnave. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predĺženie doby nájmu  pozemkov 
v k. ú. Trnava p. č. 5671/125 s výmerou 1 669 m2  pod budovou a p. č. 5671/124  s výmerou 
2852 m2  pod komunikáciami a parkoviskom o 5 rokov.  
- Komisia odporúča výpovednú lehotu 12-mesačnú s podmienkou, že nájomca je povinný 
v deň skončenia doby nájmu odstrániť z predmetu nájmu stavby trvalého charakteru, ak by 
bola na predmetných pozemkoch plánovaná výstavba v súlade so schváleným územným 
plánom mesta Trnava. 
- Komisia odporúča v r. 2017 rokovať o ďalších možnostiach  a podmienkach predĺženia 
doby nájmu. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 263/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
 
11. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu 17.4.2012 schváliť podmienky obchodných 
verejných súťaží na 2 byty. 

a) Byt č. 33 – garsónka s výmerou 19,50 m2 na Ul. Lomonosovova 3, východisková 
cena 9 400 eur, záloha 290 eur. 

b) 1-izbový byt č. 24 s výmerou 32,30 m2na Ul. G. Dusíka 59, východisková cena 18300 
eur, záloha 600 eur. 

Vyhodnotenie súťažných návrhov bude po schválení v MZ na zasadnutí majetkovej komisie 
22.5.2012. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 264/12: spracovať materiál do MZ. 
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Z: OPaM                                                                  T: do MZ 4/2012 
 
12. Komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť podmienky obchodnej verejnej 
súťaže na pozemky na Ul. Dolnopotočnej – Halenárskej o celkovej výmere 3930 m2  na 
vybudovanie parkovacieho domu s čiastočnou polyfunkciou s východiskovou cenou 125 
eur/m2. (Cena podľa znaleckého posudku -  pozemky - 231 eur/m2, teleso parkoviska - 16 
eur/m2.)  
- Komisia odporúča podmienky predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu 17.4.2012. 
Uzávierka ponúk a ich vyhodnotenie bude po schválení v MZ na zasadnutí majetkovej 
komisie 22.5.2012. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 265/12: spracovať materiál do MZ. 
Z: OPaM                                                                  T: do MZ 4/2012 
 
13. Komisia sa  zaoberala žiadosťou Lekris, s. r. o., Hlavná  29, Trnava o predaj pozemkov 
na Ul. Dohnányho   v Trnave. 
- Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy predaj  pozemkov  v k. ú. 
Trnava p. č. 7137/7, 7171/3 a 7171/4  do  vlastníctva Lekris, s. r. o.,  za cenu 33 eur/m2. 
-  Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu dňa 17. 4. 2012 schváliť  predaj  pozemkov  
v k. ú. Trnava  p. č. 7137/7, 7171/3, 7171/4 formou  obchodnej verejnej súťaže. Pozemky 
budú predávané formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na účel vybudovania parkovacieho 
domu. Podmienky zastavanosti pozemkov a presného počtu parkovacích miest upresní 
OÚRaK.  
-  Minimálna východisková cena bola na základe znaleckého posudku určená vo výške 76,20    
eura/m2. V cene je zohľadnené aj zaťaženie pozemkov existujúcimi sieťami. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 266/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať materiál do MZ. 
Z: sekretár, OPaM                                                    T: ihneď, do MZ 4/2012 
 
14. Komisia sa zaoberala žiadosťou Spoločenstva vlastníkov bytov na Ul. Sladovnícka 4,5,6  
o vyjadrenie k pozemku v lokalite Ul. Sladovníckej v Trnave. 
- Komisia odporúča  súhlasiť, aby plánované balkóny na bytovom dome Sladovnícka 4, 5, 6 
presahovali do pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava par. reg. KN E č. 975 
zlúčenej do p. č. 6303/1. 
- Komisia neodporúča predmetný pozemok ani odpredávať ani zriaďovať na ňom vecné 
bremeno. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 267/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
 
15. Komisia sa  zaoberala žiadosťami Mina Livsmedel, s.r.o., Radlinského 1, Trnava, 
o predaj  a prenájom pozemkov  pri obchodnom centre Olympia. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy predaj časti pozemku v k. ú. 
Trnava p. č. 1502/1  zmluvou o budúcej kúpnej zmluve za cenu 80 eur/m2 na výstavbu 
navrhovanej prístavby v  súlade s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní. 
Pozemok s výmerou asi 64 m2 bude potrebné oddeliť geometrickým plánom. 
Hlasovanie: 9/0/0 
- Komisia k svojmu rozhodovaciemu procesu požaduje, aby  po konzultácii s Odborom 
územného rozvoja a koncepcií MsÚ predložili nápočet  parkovacích miest s ich vizualizáciu 
pri  zachovaní jestvujúcej zelene. 
-   Po doplnení potrebných náležitostí sa komisia vráti k prerokovaniu žiadosti o prenájom 
pozemku. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 268/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
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16. Komisia sa  zaoberala žiadosťou ZION MEDIA, Corporation, Dominické spoločenstvo, 
na základe splnomocnenia zastúpeného Slavomírom Leysekom, Mickiewiczova 18, 
Bratislava,  o uzatvorenie  nájomnej zmluvy na pozemky pod bývalými telefónnymi kabínami 
v Trnave. 
- Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s prenájmom pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Trnava a žiada, aby ste do 15 dní od doručenia oznámenia zabezpečili 
odstránenie kabín vrátane reklamných zariadení, ktoré sú umiestnené na častiach pozemkov 
v k. ú. Trnava:  

      -  parc. č. 1635/90 na Ul. J. G. Tajovského pri nákupnom centre Cassale – 2 ks, 
            -  parc. č. 885  na Ul. Hospodárskej, 
            -  parc. č. 6309/2 na Ul. Kollárovej pri zastávke SAD, 
            -  parc. č. 655/1 na Ul. Paulínskej pri kine Hviezda – 2 ks, 
            -  parc. č. 3546/1 na Ul. Rybníkovej pred reštauráciou RELAX, 
            -  parc. č. 8719/1 na Ul. Staničnej – 2 ks,  
            -  parc. č. 709/1 na Ul. Trhovej pri MsÚ – 2ks, 
            -  parc. č. 8812/1  na Zelenom kríčku – 2 ks. 
- Mesto Trnava od ZOIN MEDIA požaduje úhradu za reálne užívanie pozemkov od 
1.1.2012 do vypratania pozemkov so sadzbou ročného nájomného pre malé reklamné 
prvky  schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 719/2009 vo výške 370 eur/ks.  
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 269/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
 
17. Komisia sa zaoberala žiadosťou Trnavskej teplárenskej, a.s., Coburgova 84, Trnava,    
o súhlas s rekonštrukciou HV prípojok v Trnave na Ul. V.  Clementisa.  
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť  s použitím  pozemkov 
v k. ú. Trnava  p. č. 5680/106, 5680/105, 5680/199 a 5680/21 vo vlastníctve Mesta Trnava 
na uloženie horúcovodnej prípojky  v súlade s §14 ods.1 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta... a so zriadením bezodplatného časovo neobmedzeného vecného 
bremena v prospech vlastníka siete po zrealizovaní stavby.  
- Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť  s použitím  
pozemkov v k. ú. Trnava  p. č. 5671/305 a 5671/309 vo vlastníctve Mesta Trnava na uloženie 
horúcovodnej prípojky, pretože v zmysle platného územného plánu mesta Trnava je tu 
plánované hromadné parkovisko a garáže. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 270/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
 

18. Komisia sa zaoberala žiadosťou Trnavskej teplárenskej, a.s., Coburgova 84, Trnava,   
o súhlas s rekonštrukciou horúcovodu v Trnave na Ul. Clementisa.  
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť  s použitím  pozemkov 
v k. ú. Trnava  p. č. 5671/97, 5671/163, 5671/164, 5671/243, 5671/251 a 5680/20 vo 
vlastníctve Mesta Trnava na uloženie horúcovodu v súlade s §14 ods .1 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta... a so zriadením bezodplatného časovo neobmedzeného 
vecného bremena v prospech vlastníka siete po zrealizovaní stavby.  
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 270/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 

   
19. Komisia sa zaoberala žiadosťou Trnavskej teplárenskej, a.s., Coburgova 84, Trnava,   
o zriadenie vecného bremena na horúcovod na Ul. Tamaškovičovej  v Trnave. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť  s použitím  pozemkov 
v k. ú. Trnava  KN – C p. č. 6877/1 a KN – E p. č. 1166/3, 1168/33, 1167/2 a 1211/1 vo 
vlastníctve Mesta Trnava na uloženie horúcovodu v súlade s §14 ods .1 Zásad hospodárenia 
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a nakladania s majetkom mesta... a so zriadením bezodplatného časovo neobmedzeného 
vecného bremena v prospech vlastníka siete po zrealizovaní stavby.  
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 271/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
 
20.   Komisia sa zaoberala predloženým doplnkom č. 5 Zásad hospodárenia... 
-   Komisia  odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť doplnok tak, ako je navrhnutý, teda 
aby krátkodobé prenájmy pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania exteriérových 
sedení na Hlavnej ul. v čase obnovy verejných priestorov prešlo z kompetencie mestskej 
rady dočasne do kompetencie primátora.   
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 272/12: spracovať materiál do MZ. 
Z: OPaM                                                                  T: do MZ 4/2012 
 
21. Komisia sa zaoberala návrhom na odpredaj vyradených motorových vozidiel. 
- Komisia odporúča darovať vyradené motorové vozidlo Mestskej polície Mesta Trnava  zn. 
Renault Kango, rok výroby 2004 (obstarávacia cena 16 195,31 eura, v zmysle znaleckého 
posudku je cena 527 eur)  Mestskej televízii Trnava, s. r. o., ktorá uhradí náklady   na opravu  
a auto bude využívať pri prevážaní techniky MTT.  
- Komisia odporúča odpredať formou elektronickej aukcie vyradené motorové vozidlo z 
Odboru organizačného a vnútornej správy MsÚ zn. Fabia Junior, rok výroby 2001, 
obstarávacia cena 9 656,11 eura, za cena v zmysle znaleckého posudku 1 483 eur. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 273/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
 
22. Komisii bol predložený materiál k súhlasu s realizáciou investícií v areáli Mestského 
priemyselného a technologického parku (MPaTP) na Priemyselnej 5. Ing. Béreš – vedúci 
Odboru investičnej výstavby MsÚ investície  prezentoval na fotografiách. 
- Komisia  odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť,  aby budúci nájomca Vossloh-
Schwabe Deutschland GmbH  prefinancoval dohodnuté kompenzačné práce, ktoré súvisia 
s dostavbou MPaTP. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 274/12: spracovať materiál do MZ. 
Z: OPaM                                                                  T: do MZ 4/2012 
 
23. Komisia sa zaoberala  žiadosťou o prehodnotenie zápočtu preinvestovaných nákladov v 
nebytových priestoroch na Limbovej 3  v Trnave. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zápočet do výšky 50 % predpisu 
nájomného v súlade s uzavretou nájomnou zmluvou a uznesením MZ č. 902/2010. 
- Komisia sa bude  žiadosťou o rozšírenie prenájmu a výpožičky nebytových priestorov na 
Limbovej 3  v Trnave zaoberať na budúcom zasadnutí na základe  komplexného materiálu 
týkajúceho sa  správy predmetného areálu. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 275/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať materiál do MZ. 
Z: sekretár, OPaM                                                        T: ihneď 
            
24. Komisia sa zaoberala žiadosťou Trnavskej teplárenskej, a.s., Coburgova 84, Trnava,   
o stanovisko k prípojke NN pre šachtu k horúcovodu na Starohájskej  v Trnave. 
- Komisia odporúča primátorovi mesta Trnava súhlasiť  s použitím  pozemkov v k. ú. Trnava  
p. č. 5671/6 a p. č. 5671/228 vo vlastníctve Mesta Trnava na uloženie prípojky NN pre 
šachtu horúcovodu na Starohájskej ul. v súlade s §4 ods .5. písm. j)  Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta... 
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- Komisia odporúča primátorovi mesta Trnava súhlasiť  s použitím  pozemku v k. ú. Trnava  
p. č. 5671/6 vo vlastníctve Mesta Trnava na uloženie technológií (skriňa SR3, rozvádzač RE 
a R)  v súlade s §14 ods .4.   Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta... a so 
zriadením odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech vlastníka  
stavby za odplatu 215 eur/ks t.j. spolu za 645 eur.  
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 276/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 

 
25. Komisia, na základe stanoviska OPaM MsÚ k návrhu zmluvy o budúcej zmluve 
predloženej Slovenskou správou ciest, odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj 
 stavebného objektu – spevnené plochy - zastávkový pruh pri ceste I/51 Z na Ul. 
Tamaškovičovej po jeho vybudovaní mestom Trnava do majetku SR – Slovenská správa 
ciest za 1 euro. Pozemok zostane vo vlastníctve mesta Trnava. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 277/12: spracovať materiál do MZ. 
Z: OPaM                                                                  T: do MZ 4/2012 
 
26. Komisia sa opätovne 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. Doplnili vizualizáciu, grafický návrh oplotenia vrátane 2 brán,  
prepojovacej komunikácie pre peších a zelene. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť výpožičku časti pozemku na 
vybudovanie spevnených plôch a zelene s podmienkou, že zmluvne bude doriešené 
otváranie a zatváranie 2 vstupných brán, tak aby chodník mohli cez deň využívať návštevníci 
areálu Slávia.  
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 278/12: Oznámiť stanovisko žiadateľovi, spracovať do MZ. 
Z: OPaM                                                                T: ihneď, do MZ 4/2012 
 
27. Komisii bola predložená informácia o usporiadaní cestnej siete v Trnave.  
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod do vlastníctva Mesta Trnava 
zo SR – Slovenskej správy ciest  I/51 a I/51 Z a prevod z TTSK cesty II/504 s presne 
určenými parc. č. dotknutých pozemkov.  
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 279/12: spracovať materiál do MZ. 
Z: OPaM                                                                  T: do MZ 4/2012 

 
28. Komisia sa zaoberala  žiadosťou Slovenského vodohospodárskeho podniku so sídlom v 
Šali, o spoluprácu vo veci mostu na toku Trnávka v Modranke.  
- Most cez Trnávku v Modranke je od 31.12.1992 zaradený do majetku Mesta Trnava 

v nadobúdacej cene 9 491,73 eura. Most ako súčasť miestnej komunikácie  Ul. I. Krasku je 

v správe spol. Jupet – Juraj Krištofík, Coburgova 84, Trnava. 

- Mesto Trnava sa spolu s Obvodným úradom v Trnave pokúsilo zabezpečiť podkladové 
materiály k mostu na Ul. I. Krasku. Most bol skolaudovaný asi v r. 1986, ale v archívoch  
projektová dokumentácia  mostného objektu  nebola nájdená. 
- Komisia  odporúča  primátorovi mesta Trnava súhlasiť s realizáciou potrebných úprav toku 
Trnávky  pod mostom na Ul. I. Krasku  vo vlastníctve Mesta Trnava na náklady Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š.p. , s podmienkou, že nebude ohrozená statika mostu. 
Hlasovanie: 8/0/0 
Úloha č. 280/12: oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
Z: sekretár                                                                  T: ihneď 
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3. Rôzne 
  

29. Komisia sa opätovne 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 (spolu výmera 2519 m2),  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 odporúča, aby OPaM MsÚ objednal  vyhotovenie geometrického plánu na 
oddelenie časti pozemku  p. č. 2030 a 2031- orná pôda po dohode s M. Kordiakom 
o presnom umiestnení. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 281/12: Oznámiť stanovisko žiadateľovi, objednať geometrický plán. 
Z: sekretár, OPaM                                                                T: ihneď, do 24.4.2012 
 
4. Ukončenie 
Na záver poďakoval predseda komisie prítomným za aktívnu účasť. 
 
Zapísala: Ing. Jarmila Jágriková – sekretárka majetkovej komisie   
 
Overil: Ing. Bystrík Stanko -  predseda majetkovej komisie   


