
 

Z Á P I S N I C A  
zo 4.  zasadnutia majetkovej komisie mestského zastupiteľstva 

konaného 10. 5.  2011 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Program:   1. Otvorenie 
                  2. Kontrola úloh    
                  3. Nové žiadosti 

4. Rôzne 
                  5. Ukončenie 
 
1. Otvorenie 
 Prítomných  privítal predseda komisie – Ing. Bystrík Stanko a ospravedlnil neprítomnosť 
podpredsedníčky komisie – Ing. Kvetoslavy Tibenskej z dôvodu práceneschopnosti. 
Ospravedlnil aj neprítomnosť Ing. Bošnáka, Ing. Dienerovej,  JUDr. Tomašovičovej, Ing. 
Béreša a Ing. arch. Horáka. 
 
Ing. Stanko navrhol doplniť v rámci 1. bodu, aby za spol. RELAX TEAM, s.r.o., prezentoval 
p. Svátek predstavy o možnosti rekonštrukcie a využitia objektu Prachárne.   
 
2. Ku kontrole úloh 
 
1. Podľa architektonickej štúdie, pripravenej v r. 2009 je potrebné do objektu ešte veľa 

investovať. Spol. RELAX TEAM, s.r.o., by objekt Prachárne rada odkúpila, aby mali 
jednoduchšie rokovania s bankou. P. Svátek počíta, že návratnosť investícií do objektu 
bude asi 20 rokov. Chce, aby objekt dýchal históriou a bol využitý. 

- Ing. arch. Purdeš upozornil, že pamiatkari nesúhlasia s presklenými terasami pri objekte.  
- Ing. Stanko konštatoval, že keby Mesto Trnava objekt predávalo, bolo by to obchodnou 

verejnou súťažou. Odporúča, aby sa celý objekt prenajal. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom celého objektu Prachárne 

priamo spol. RELAX TEAM, s.r.o., lebo jej doterajšia činnosť zaručuje, že objekt 
zrekonštruuje a využije na účel reštaurácie. Prenájom by mal byť na dobu neurčitú. 
Náklady na  rekonštrukciu možno započítať s nájomným v súlade so Zásadami 
hospodárenia ...   

- Komisia odporučila do mestského zastupiteľstva spracovať podmienky obchodných 
verejných súťaží na nehnuteľnosti Halenárska 14, 16 a Hviezdoslavova 6. 

- Komisia odporučila ostatné nehnuteľnosti zatiaľ neodpredávať. 
- Ing. Stanko pôjde  pozrieť na nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Trnava na Zelenom 

kríčku, ktorá je v súčasnosti voľná. 
- Bola dohodnutá zámena nehnuteľností s Trnavským samosprávnym krajom, ktorú ešte 

TTSK ešte neschválil. Ing. Hambálek preverí, kedy bude schválená zámenná zmluva 
zastupiteľstvom TTSK. 

Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 54/4: Spracovať materiál do MZ k prenájmu Prachárne. 
Z: TT-KOMFORT, OPaM  T: do MZ 6/2011 
 
2. Komisia rokovala o možnostiach budovania golfového ihriska v lokalite Medziháj. 
- Komisia bola informovaná, že okrem spol. Fore Invest, s.r.o., Coburgova 84, Trnava má 

záujem budovať golfové ihrisko aj spol. GOLFREAL, s.r.o., Za koníčkom 15, Pezinok. 
- Komisia bola informovaná, že Mesto Skalica stavalo golfové ihrisko a vložilo do 

spoločného projektu svoje pozemky. 
- Mesto Trnava by mohlo vstúpiť s pozemkami počas výstavby golfového ihriska do 

spolupráce so spol. Fore Invest, s.r.o. Je potrebné zmluvne doriešiť, aby sa ihrisko 
skutočne postavilo. Pozemky zatiaľ Mesto Trnava nebude prenajímať. 

- Je potrebné pripraviť materiál na rokovanie mestskej rady, ktorá odporučí  ďalší postup. 
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Úloha č. 55/4: Spracovať materiál do MR. 
Z: OPaM                                           T: do MR 5/2011 
 
3. Komisia sa zaoberala  návrhom súrodencov PhDr. Gabriely Kajzrovej, Adámiho 13, 
Bratislava, Karola Kováča, Kollárova 20, Trnava a Ľudovíta Kováča, A. Hlinku 61, Trnava  na 
riešenie usporiadania vzťahu k  pozemkom na Ul. A. Hlinku v Trnave. 
- Komisia neprijala ani jeden z ich návrhov, ale odporúča, aby  Mesto Trnava riešilo súdnou 
cestou zrušenie spoluvlastníctva   pozemkov  v k. ú. Trnava s pôv. p. č. 888/2 a pôv. p. č. 
1922/4, kde je Mesto Trnava  spoluvlastníkom s podielom ½. 
- Komisia tiež odporúča požadovať od nich úhradu nájomného  za užívanie  pozemkov  v k. 
ú. Trnava: pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava s pôv. p. č. 1934/1 – časti  s výmerou 373 
m2  a  spoluvlastníckeho  podielu Mesta Trnava  ½ na pôv. p. č. 888/2 s výmerou 397 m2 
a pôv. p. č. 1922/4 s výmerou 154 m2. 
- Mesto Trnava  požaduje úhradu za  výmeru 648,5 m2  vo výške 0,0996 eura/m2/rok t. j 
64,59 eura a za  obdobie 3 roky spätne požaduje úhradu vo výške 0,0664 eura/m2/rok t. j. 
43,06 eura za rok.  
- Komisia odporúča preveriť možnosť premiestniť cyklotrasu mimo sporné pozemky.  
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 56/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď 

 
4. Komisia sa zaoberala  žiadosťou Karola Kováča, Kollárova 20, Trnava, o úhradu 
nájomného za užívanie  pozemkov na Ulici Mikovíniho v Trnave. 
- Komisia  odporúča mestskej rade schváliť úhradu nájomného za r. 2010 za 
 spoluvlastnícky podiel na pozemkoch p. č. 1176 a 1121 vo výške 0,0996 eura/m2/rok t. j. 
spolu 363,20 eura v súlade so schváleným Postupom pri usporiadavaní vzťahov 
k pozemkom vo vlastníctve fyzických osôb užívaných mestom Trnava. 
Úloha č. 57/4: Spracovať materiál do MR. 
Z: OPaM                                           T: do MR 5/2011 
 
5. Komisia sa zaoberala stanoviskom manželov Kováčových vo veci  pozemku pod 
chodníkom na Ulici Mikovíniho v Trnave. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odkúpenie pozemku pod chodníkom  
v k. ú. Trnava s  p. č. 8969/2 s výmerou 223 m2 do majetku mesta Trnava za cenu 20 eur/m2. 
- Komisia odporúča schváliť úhradu za užívanie tohto pozemku za obdobie od podania 
žiadosti 28. 4. 2011 do 31. 12. 2010 vo výške 0,0996 eura/m2/ rok t. j. spolu 15,09 eura a za 
obdobie 3 rokov do podania žiadosti vo výške 0,0664 eura/m2/ rok t. j. 44,43 eura. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 58/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM                                           T: ihneď, do MZ 6/2011  

 
6. Komisia sa zaoberala  stanoviskom vo veci riešenia zámeny pozemkov  v Trnave 
v lokalite  Slávie a Cukrovej ulice. 
- Komisia trvá na svojom stanovisku zo dňa 29.3.2011 a odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť  zámenu časti pozemku v spoluvlastníctve Ricottiových v k. ú. Trnava  s p. č. 3540/5 
za časť pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava s p. č. 3540/2 a 3540/4 s výmerou maximálne 
5300 m2.  
-  Mesto Trnava v súčasnosti nemá záujem o iné  možnosti riešenia  zámeny pozemkov.  
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 59/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď  
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3. Nové žiadosti  
 
7. Komisia sa zaoberala riešením  zámeny   pozemkov pod plánovaným privádzačom pri 
komunikácii Pri kalvárii za pozemok  v lokalite  Ul. J. Hajdóczyho  v Trnave, o ktorú požiadala 
Ľudmila Bánovcová .  
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámenu časti pozemkov v k. ú. 
Trnava  s p. č. 1576/2 a 1575/2 (spolu 130 m2)  za  pozemok p. č. 4017/1 s výmerou 443 m2 
s podmienkou, že za rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov doplatí Ľ. Bánovcová 
cenu 20 eur/m2. 
- Komisia v súčasnosti neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj pozemkov 
v k. ú. Trnava  s p. č. 4017/18 a ani  pozemku p. č. 4017/1 do vlastníctva MUDr. Zuzany 
Havlíkovej, bytom Ul. J. Hajdóczyho 134, Trnava. 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 60/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom, spracovať do MZ                                                    
Z: sekretár, OPaM                                                   T: ihneď, do MZ 6/2011 
 
8. Komisia sa zaoberala  žiadosťou Remziu Jahju, Štefánikova 13, Trnava,  o odpredaj 
nehnuteľnosti z majetku mesta – pozemku na Ul. Staničnej v Trnave. 
-  Komisia k svojmu rozhodovaciemu procesu požaduje, aby  s Odborom územného rozvoja 
a koncepcií MsÚ v Trnave konzultoval p. Jahja  plánovaný investičný  zámer výstavby 
parkovacích miest. Je  potrebné  predložiť zjednodušenú zastavovaciu a dispozičnú štúdiu aj 
s napojením na jestvujúce komunikácie v danej lokalite. 
-   Komisia sa vráti k prerokovaniu  žiadosti po predložení potrebných podkladov. 
-  Ing. arch. Purdeš informoval, že Mesto Trnava chce danú lokalitu riešiť koncepčne, je 
spracovaný návrh na intenzifikáciu využitia predstaničného priestoru. Pozemky nie sú vo 
vlastníctve Mesta Trnava, ale prebiehajú rokovania s vlastníkom – Železnicami SR.  
Hlasovanie: 6/0/1 
Úloha č. 61/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď  

 

9. Komisia sa zaoberala  žiadosťou ODYSEUS INVEST, s.r.o., Rőntgenova 10, Bratislava, 
o odpredaj  pozemku v k. ú. Trnava pri Bratislavskej ulici.   
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj  pozemkov  v k. ú. Trnava  p. 
č. 8400/1 a 8400/2 formou obchodnej verejnej súťaže.  
- Po spracovaní znaleckého posudku na určenie ceny predmetných pozemkov komisia určí    
podmienky súťaže. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 62/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom, objednať znalecký posudok. 
Z: sekretár, OPaM                                           T: ihneď  

 

10. Komisia sa  zaoberala žiadosťou Ekopraktik, s.r.o., Kapitulská 14, Trnava,  o odpredaj  
pozemkov v Trnave na Ul. Kapitulskej.   
- Komisia sa vráti k prerokovaniu na budúcom zasadnutí 7. 6. 2011, pretože chce riešiť    
pozemky  komplexne aj s užívateľmi susedných pozemkov v danej lokalite.  
Úloha č. 63/4: Oznámiť stanovisko žiadateľovi, pripraviť komplexnú informáciu. 
Z: sekretár, OPaM, OÚRaK                                     T: ihneď, do 7.6.2011  

 
11. Komisia sa zaoberala žiadosťou Ing. Erika Becka, Rajčúrska 21, Trnava o odkúpenie 
pozemku pred jeho rodinným domom na Ul. Rajčúrska v Modranke. 
- Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj  časti pozemku  v k. ú. 
Modranka  p. č. 870/3 na vybudovanie parkovacieho miesta, pretože by sa narušila jednotná 
línia oplotenia na Ul. Rajčúrska, ktorú Mesto Trnava plánuje v budúcnosti rekonštruovať.  
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 64/4: Oznámiť stanovisko žiadateľovi. 
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Z: sekretár                                           T: ihneď  
 
12. Komisia sa zaoberala žiadosťou Berty Hanákovej, Rybníková 11, Trnava, o predaj časti 
pozemku pod garážou  v Trnave na Ul. Oblúkovej. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj  spoluvlastníckeho podielu ½ 
na pozemku p. č. 5459 pod garážou  v Trnave na Ul. Oblúkovej za celkovú cenu 69,76 eura. 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 65/4: Oznámiť stanovisko žiadateľke, spracovať do MZ                                                    
Z: sekretár, OPaM                                                   T: ihneď, do MZ 6/2011 
 
13. Komisia sa  zaoberala žiadosťou Lekris, s.r.o.,Hlavná 29, Trnava, o odpredaj  pozemkov 
v Trnave pri Ul. A. Žarnova.  
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť  predaj  pozemkov  v k. ú. Trnava  
p. č. 7137/7, 7171/3, 7171/4, 7172, 7173 formou  obchodnej verejnej súťaže.  
-    Po spracovaní znaleckého posudku na určenie ceny predmetných pozemkov komisia určí    
podmienky súťaže. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 66/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom, objednať znalecký posudok. 
Z: sekretár, OPaM                                           T: ihneď  
 
14. Komisia sa zaoberala  žiadosťou Spoločenstva vlastníkov bytov 81-bytovej jednotky, 
Hlboká 18-20, Trnava, v zastúpení Ing. Mariánom Kolenčíkom, o odpredaj alebo prenájom 
časti pozemku na Ul. Hlbokej v Trnave. 
-  Komisia k svojmu rozhodovaciemu procesu požaduje, aby  doložili vyjadrenie vlastníkov 
bytov, ktoré by susedili s plánovanou prístavbou vstupných  priestorov.  
- Komisia sa vráti k prerokovaniu žiadosti po predložení ich písomného súhlasu 
s navrhnutým riešením. 
-  V súlade s § 9a ods. 1c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení priamy 
predaj pozemku vlastníkom 81 bytov podľa ich spoluvlastníckych podielov je možný za cenu 
minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 67/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď  
 
15. Komisia sa zaoberala  žiadosťami Emílie Horeckej, Pri kalvárii 27 a Helene Horeckej, Pri 
kalvárii 29, Trnava o predĺženie nájmu resp. predaj pozemkov - záhrad v k. ú. Trnava na Ul. 
Pri kalvárii. 
- Komisia odporúča mestskej rade schváliť predĺženie doby nájmu  pozemkov v k. ú. 
Trnava o 1 rok za rovnakých podmienok ako boli doteraz.  
- Mesto Trnava zvažuje aj iné využitie predmetných pozemkov. Je potrebné rokovať 
s vlastníčkami susedných nehnuteľností - Horeckými. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 68/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom, spracovať do MR, rokovať so žiadateľmi. 
Z: sekretár, OPaM, predseda                                  T: ihneď, do MR 5/2011, do 31.7.2011  
 
16. Komisia sa  zaoberala  žiadosťou Apartment Trnava,s.r.o., Areál IN VEST 1179, Šaľa, 
o užívanie verejného  priestranstva v Trnave pri Ul. J. Hollého.  
- Komisia neodporúča súhlasiť s užívaním verejného  priestranstva v Trnave pri Ul. J. 
Hollého na umiestnenie kontajnerov na odpadky. Tieto sú povinní umiestniť si na svojich 
pozemkoch. 
Hlasovanie: 6/0/1 
Úloha č. 69/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď  
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17. Komisia sa zaoberala žiadosťou VUJE, a. s., o odkúpenie prístupového pozemku k 
pozemku na Ul. Atómovej v Trnave. 
-   Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy na   
pozemky v k. ú. Trnava p. č. 5327/110 a 5326/44 so spoločnosťou  VUJE, a. s., ktorá pri 
podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uhradila celú kúpnu cenu za pozemky.  
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 70/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom, spracovať do MZ                                                    
Z: sekretár, OPaM                                                   T: ihneď, do MZ 6/2011 

 
18. Komisii boli predložené návrhy súťažných podmienok obchodných verejných súťaží 
(OVS) na 5 bytov. Pretože ešte nie sú stanovené termíny rokovania mestského 
zastupiteľstva a mestskej rady, nie je možné stanoviť ani termíny zasadnutí majetkovej 
komisie a termín vyhodnotenia OVS do podmienok.  
- Komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu  schváliť podmienky obchodnej verejnej 
súťaže na nasledovné byty:  
a) 1 – izbový byt č. 39 na Ulici gen. Goliána  č. 52  v Trnave o podlahovej ploche 33,83 m2   
b) 2 – izbový byt č. 4 na Ulici gen. Goliána  č. 2  v Trnave o podlahovej ploche 63,57 m2   
c) 2 – izbový byt č. 18 na Ulici gen. Goliána  č. 30  v Trnave o podlahovej ploche 50,94 m2   
d) 2 – izbový byt č. 99 na Ulici gen. Goliána  č. 23  v Trnave o podlahovej ploche 50,77 m2   
e) 3 – izbový byt č. 58 na Ulici Mozartova č. 12  v Trnave o podlahovej ploche  64,73 m2   
- Komisia na základe odprezentovaných údajov a fotografií bytov odporučila minimálne 
východiskové ceny rovné cenám určeným znaleckými posudkami. 

a) 32 700 eur, b) 27 300 eur, c) 40 300 eur, d) 38 100 eur, e) 45 600 eur. 
Záloha na byty je stanovená vo výške: 
      a) 1000 eur, b) 900 eur, c)  1 300 eur,  d) 1200 eur, e) 1 400 eur. 
Lehota na podávanie návrhov bude upresnená. (august, september 2011 do 10.00 hodiny). 
Termín vyhodnotenia bude na riadnom zasadnutí majetkovej komisie  o 13.00 hod. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 71/4: Spracovať do MZ, realizovať OVS. 
Z: OPaM                                           T: do  10/2011 

 
19. Komisii bol predložený návrh súťažných podmienok obchodnej verejnej  súťaže na 
nehnuteľnosť – obytný dom súp. č. 227 na Ul. Hviezdoslavova 6, Trnava. 

- Komisia  odporučila minimálnu východiskovú cenu rovnú cene určenej znaleckým 
posudkom t. j.  316 000 eur. 

-   Záloha  je stanovená vo výške 10 000 eur. 
Lehota na podávanie návrhov bude upresnená (august, september 2011 do 10.00 hodiny). 
Termín vyhodnotenia bude na riadnom zasadnutí majetkovej komisie  o 13.00 hod. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 72/4: Spracovať do MZ, realizovať OVS. 
Z: OPaM                                           T: do 10/2011 
 
20. Komisia sa na svojom zasadnutí dňa 10. 5. 2011  zaoberala žiadosťou Ing. Petra 
Polešenského – PPI, kpt. Nálepku 18, Nové mesto nad Váhom, ktorý v mene SPP žiadal  
o súhlas s použitím pozemkov v k. ú. Trnava v časti Kopánka 3 pri rekonštrukcii STL 
plynovodu. 
-  Komisia  odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím  pozemkov v k. ú. Trnava  
vo vlastníctve Mesta Trnava a so zriadením bezodplatného, časovo neobmedzeného 
vecného bremena v súlade s §14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta... 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 73/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom, spracovať do MZ                                                    
Z: sekretár, OPaM                                                   T: ihneď, do MZ 6/2011 
 
21. Komisia dostala informáciu k usporiadaniu cestnej siete v meste Trnava so SSC a TTSK. 
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- Komisia zobral informáciu na vedomie a odporučila postúpiť ju na rokovanie mestskej 
rady. Pozemky pod cestami väčšinou nie sú majetkovoprávne usporiadané. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 74/4:  spracovať do MR                                                    
Z:  OPaM                                                   T:  do MR 5/2011 

 
22. Komisii bola predložená informácia k možnostiam riešenia  výmeny   okien na bytoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava v správe TT-KOMFORT, s.r.o. 
- Komisia bude každú žiadosť o výmenu okien posudzovať individuálne. 
- Komisia sa  zaoberala žiadosťou Ľubice Bachratej, G. Steinera 11, Trnava – správkyne    
bytového domu na Ul. G. Dusíka 59  v Trnave, o výmenu okien na byte č. 24. 
- Komisia odporúča Správcovi bytu – TT-KOMFORT, s.r.o., aby zabezpečil výmenu okien 
na  byte č. 24 na Ul. G. Dusíka 59  v Trnave ešte pred zateplením celého bytového domu 
s podmienkou, že byt bude uvoľnený na odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 75/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom a TT-KOMFORTu. 
Z: sekretár                                                                T: ihneď 
 
23. Komisia sa zaoberala riešením  pozemkov pod plánovaným privádzačom pri komunikácii 
Pri kalvárii v Trnave a ponukou Imricha Gaža, Opoj 21, na odkúpenie časti pozemku.  
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odkúpenie  časti pozemku v k. ú. 
Trnava  s pôv. p. č. 1579/102  s výmerou asi 4 m2 za  cenu 20 eur/m2 od spoluvlastníkov. 
- Komisia súčasne odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odkúpenie  časti pozemku 
v k. ú. Trnava  s pôv. p. č. 1579/101  s výmerou asi 6 m2 za  cenu 20 eur/m2 od 
spoluvlastníkov. 
-  Po súhlase všetkých spoluvlastníkov s navrhnutým riešením bude spracovaný geometrický 
plán na oddelenie časti pozemku a materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 76/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom, spracovať do MZ                                                    
Z: sekretár, OPaM                                                   T: ihneď, do MZ po súhlase 
 
- Komisia sa zaoberala vyjadrením Ivana Bieleka, Mliekarenská 15, Bratislava, k možnosti  
usporiadania pozemku pre realizáciu pripojenia streleckého centra v Trnave. 
- Komisia trvá na svojom pôvodnom stanovisku a neodporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť odkúpenie ani zámenu celého pozemku v k. ú. Trnava  s pôv. p. č. 1578 s výmerou 
3358 m2. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odkúpenie časti pozemku v k. ú. 
Trnava  s pôv. p. č. 1578 pod plánovanou komunikáciou s výmerou 272 m2 a časť pozemku 
po Trnávku  s výmerou asi 130 m2, ktorú bude potrebné upresniť  geometrickým plánom, za 
cenu 20 eur/m2.  
-  V prípade, že  nezašle súhlas s navrhnutým riešením, Mesto Trnava bude nútené využiť 
iné právne prostriedky na doriešenie záberu  časti pôv. p. č. 1578 pod plánovanou 
komunikáciou (vyvlastnenie). 
Hlasovanie: 6/0/0 
Úloha č. 77/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď  
 
24. Komisia sa zaoberala vyjadrením Stanislava Hlavatoviča, Sladovnícka 17, Trnava, 
k návrhu komisie na odpredaj časti pozemku v Trnave na Ul. Sladovníckej. 
- Komisia trvá na svojich pôvodných návrhoch z 22. 2. 2011 a 29. 3. 2011 a neodporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť  predaj časti pozemku v k. ú. Trnava  s p. č. 6240/1 na 
 vybudovanie garáže s výmerou 40 m2. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 78/4: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď  
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25. Komisia sa opätovne zaoberala doplnenou žiadosťou Ľuboša Kmeťa, Špačinská cesta 
29, Trnava, o odpredaj verejných WC v Trnave. 
-  Komisia k  plánovanému investičnému zámeru  úpravy jestvujúcej stavby WC na Zelenom 
kríčku  podľa predloženej zjednodušenej zastavovacej a dispozičnej štúdie odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť výpožičku  pozemku v k. ú. Trnava p. č. 8812/1  vrátane  
stavby  WC  za účelom nadstavby a prevádzkovania verejných WC na obdobie 10 rokov. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 79/4: Oznámiť stanovisko žiadateľovi, materiál do MZ. 
Z: sekretár, OPaM                                           T: ihneď, po súhlase 
 

26. Komisia sa zaoberala žiadosťou Orange Slovensko, a. s., Prievozská 8/A, Bratislava, 
o zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov na Trojičnom námestí 11 v Trnave. 
- Komisia odporúča, aby primátor mesta znovu rokoval s Orange o možnosti znížiť 
 nájomné za poschodie, ktoré nevyužívajú. Je potrebné preveriť aké nájomné uhrádzajú. 
Úloha č. 80/4: rokovať  
Z: primátor                                           T: ihneď 

 
4. Rôzne 

 
27. Ing. Stanko dal úlohu Ing. Lőfflerovi zistiť vlastníka pozemku pri pošte, ktorý bol vo 
vlastníctve nezvestného Matoviča. Bude sa rokovať o odkúpení do mestského majetku.  
Úloha č. 81/4: Zistiť vlastníka. 
Z:  OPaM                                           T: ihneď 

 
 

5. Ukončenie 
Na záver poďakoval predseda komisie prítomným za účasť. 
 
Zapísala: Ing. Jarmila Jágriková – sekretárka majetkovej komisie   
 
Overil: Ing. Bystrík Stanko - predseda majetkovej komisie   


