
 

Z Á P I S N I C A  
z 5.  zasadnutia majetkovej komisie mestského zastupiteľstva 

konaného 7. 6.  2011 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Program:   1. Otvorenie 
                  2. Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží     
                  3. Nové žiadosti 
                  4. Kontrola úloh 

5. Rôzne 
                  6. Ukončenie 
 
1. Otvorenie 
 Prítomných  privítal predseda komisie – Ing. Bystrík Stanko a dal schváliť program 
zasadnutia komisie. Navrhol nedopĺňať program o ďalšie nové žiadosti.  
 
2. Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží  

a) Na 3 byty  
 

Predseda komisie otvoril doručené obálky s ponukami.  
 
A) Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej len MZ) č. 975 zo dňa 
23.6.2010  bolo schválené zaradenie majetku mesta na odpredaj – garsónky č. 39 na Ul. 
Andreja Kubinu  č. 6 realizovaním obchodnej verejnej súťaže. Uznesením MZ č. 56 zo  dňa 
19. 4. 2011 boli schválené súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh kúpnej zmluvy na predaj predmetného bytu. 
Minimálna východisková cena -  12 700 eur.  
Súťažný návrh predložili: 
1. Juraj Jančovič, Trnava, ktorý podal návrh kúpnej zmluvy s  kúpnu cenou za predmet 

predaja vo výške  17 155 eur. 
2. Escape media, s.r.o., Trnava, ktorá podala návrh kúpnej zmluvy s  kúpnu cenou za 

predmet predaja vo výške  13 113 eur. 
3. Maroš Ruman, Trnava ktorý podal návrh kúpnej zmluvy s  kúpnu cenou za predmet 

predaja vo výške  20 000 eur. 
4. Natália Smoleková, Trnava, ktorá podala návrh kúpnej zmluvy s  kúpnu cenou za 

predmet predaja vo výške  14 300 eur. 
5. Ing. Tomáš Letovanec, Trnava, ktorý podal návrh kúpnej zmluvy s  kúpnu cenou za 

predmet predaja vo výške  20 100 eur. 
6. Andrej Planeta, ktorý podal návrh kúpnej zmluvy s  kúpnu cenou za predmet predaja vo 

výške 20 001 eur. 
Majetková komisia schválila v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže ako 
najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy návrh:        
Ing. Tomáša Letovanca, narodeného xxxxxxxxxxx bytom Slnečná  20, Trnava, ktorý podal 
návrh kúpnej zmluvy s  kúpnu cenou za predmet predaja vo výške  20 100 eur. 

 
B) Uznesením Mestského zastupiteľstvo mesta Trnava (ďalej len MZ) č. 915 zo dňa 
31.8.2010  bolo schválené zaradenie majetku mesta na odpredaj – 1 – izbového bytu  č. 5 na 
Ul. Botanická  č. 1 realizovaním obchodnej verejnej súťaže. 
Uznesením MZ č. 58 zo  dňa 19. 4. 2011 boli schválené súťažné podmienky obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj predmetného bytu. 
Minimálna východisková cena -  27 600 eur  
Súťažný návrh predložili: 
1. Juraj Jančovič, Trnava, ktorý podal návrh kúpnej zmluvy s  kúpnu cenou za predmet 
predaja vo výške  33 555 eur. 
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2. Mgr. Jarmila Kobetičová, Trnava ktorá podala návrh kúpnej zmluvy s  kúpnu cenou za 
predmet predaja vo výške  35 050 eur. 
3. Andrej Planeta, ktorý podal návrh kúpnej zmluvy s  kúpnu cenou za predmet predaja vo 
výške 34 001 eur. 
4. JUDr. Roman  Lenorák, Boleráz, ktorý podal návrh kúpnej zmluvy s  kúpnu cenou za 
predmet predaja vo výške  33 500 eur. Nesplnil súťažné podmienky, pretože dal zálohu vo 
výške len 390 eur. 
Majetková komisia schválila v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže ako 
najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy návrh:        
Mgr. Jarmily Kobetičovej, narodenej xxxxxxxxxxxxx bytom Ul. I. Krasku 27,  Trnava ktorá 
podala návrh kúpnej zmluvy s  kúpnu cenou za predmet predaja vo výške  35 050 eur. 
 
C) Uznesením  MZ č. 57 zo dňa 19.4.2011  bolo schválené zaradenie majetku mesta na 
odpredaj – 2 – izbového bytu  č. 2 na Ul. Vajanského  č. 18 realizovaním obchodnej verejnej 
súťaže. Súčasne boli schválené aj súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže 
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj predmetného bytu. 
Minimálna východisková cena bola  45 900  eur.  
Súťažný návrh predložil iba 1 záujemca: 
Ing. Radoslav Bako, Majcichov,  ktorý podal návrh kúpnej zmluvy s  kúpnu cenou za predmet 
predaja vo výške  51 270 eur. 
Majetková komisia schválila v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže jeho návrh 
ako najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy.       
 
2. Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží  
b) na stavebné pozemky na Rekreačnej ul. 
c) na stavebné pozemky - Obytná zóna Kočišské -1. etapa 
d) nehnuteľnosť Halenárska 5 
Neprišli žiadne ponuky.  

 
Komisia odporúča tieto nehnuteľnosti zaradiť na budúce rokovanie komisie, aby sa hľadal 
spôsob riešenia.  
 
3. Nové žiadosti  
 
1.  Komisii bol zaslaný návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
kúpnej zmluvy  na predaj nehnuteľností – Halenárska 14 a 16 v Trnave. 
- Komisia odporúča preveriť na TT-KOMFORTe,  či sú naozaj voľná nehnuteľnosť 
Halenárska 14,  pretože pri obhliadke sa tam nachádzali ľudia. 
 
- Komisia na základe  predložených znaleckých posudkov na ocenenie nehnuteľností, ktoré 
majú byť predmetom obchodnej verejnej súťaže určila nasledovné  podmienky: 

 
Obytný dom súp. č. 419 na Halenárskej 14, vrátane pozemku p. č. 554 a 555: 
- Východisková cena  529 000 eur. 
- Záloha vo výške 3% celkovej ceny pozemkov po zaokrúhlení: 15 900 eur.  
- Vyhodnotenie súťaže: na najbližšom zasadnutí komisie (2.8.2011). 
 
Obytný dom súp. č. 421 na Halenárskej 16, vrátane pozemku p. č. 558: 
- Východisková cena  601 000 eur. 
- Záloha vo výške 3% celkovej ceny pozemkov po zaokrúhlení: 19 000 eur.  
- Vyhodnotenie súťaže: na najbližšom zasadnutí komisie (2.8.2011) 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 82/5: realizovať OVS  
Z: OPaM                                           T:  do 2.8.2011 
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2. Komisia sa  zaoberala  žiadosťou spol. Ekopraktik, s.r.o., Kapitulská 14, Trnava, ktorá 
bola doplnená stanoviskom OÚRaK,  o odpredaj  pozemkov v Trnave na Ul. Kapitulskej.  
- Komisia odporučí mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj  pozemkov v k. ú. Trnava 
p. č. 493/1 a 8845/1 do vlastníctva spol. Ekopraktik, s.r.o., za cenu, ktorá bude určená 
znaleckým posudkom s podmienkou, že zabezpečia potrebnú starostlivosť o časť mestského 
opevnenia.  
- Komisia sa zaoberala možnosťou odpredaja  pozemkov v Trnave na Ul. Kapitulskej 
a chce riešiť  pozemky  komplexne  s užívateľmi pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava 
v danej lokalite.  
- Komisia odporučí mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj 1 časti pozemku v k. ú. 
Trnava p. č.  8845 do  spoluvlastníctva Karabových a Kubekových, bytom Kapitulská 13   
a 2. časti do vlastníctva Ing. Jozefa Ďuračku, bytom Kozácka 53, Trnava, za cenu, ktorá 
bude určená znaleckým posudkom s podmienkou, že zabezpečia potrebnú starostlivosť 
o časť mestského opevnenia.  
- Po súhlase všetkých spoluvlastníkov susedných nehnuteľnosti  s navrhnutým riešením,  
objednať spracovanie znaleckého posudku. 
Hlasovanie: 7/0/0 
Úloha č. 83/5: : Oznámiť stanovisko žiadateľom, objednať znalecký posudok. 
Z: sekretár, OPaM                                                                T: ihneď, po súhlase 

 
3. Komisia sa zaoberala žiadosťou ITAL GROUP, s.r.o., Hviezdoslavova 61 A, Senica, o 
prenájom alebo predaj pozemku na výstavbu severovýchodnej veže mestského opevnenia 
v Trnave. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom časti pozemku v k. ú. 
Trnava ako prípad hodný osobitného zreteľa, na výstavbu severovýchodnej veže  na obdobie 
20 rokov  za cenu určenú znaleckým posudkom. 
- Komisia súčasne požaduje, aby odkúpili projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu 
na predmetnú vežu za cenu 2722,80 eura. 
- Komisia odporúča v zmluve o budúcej nájomnej zmluve vyšpecifikovať účel použitia, termín 
začatia a ukončenia výstavby veže. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 84/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom, objednať znalecký posudok. 
Z: sekretár, OPaM                                                                T: ihneď, po súhlase 

 
4. Komisia sa zaoberala  žiadosťou I.D.C. Holding, a. s., o odpredaj pozemku  v Trnave pri 
Ul. Kollárovej.  
- Komisia neodporúča súhlasiť s odpredajom pozemku v k. ú.  Trnava  p. č. 6415, pretože 
je potrebný pre možné rozšírenie križovatky ciest. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 85/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                                                T: ihneď 
 
5. Komisia zaoberala  žiadosťou  Volejbalového oddielu HIT Trnava, Veterná 13, Trnava, o  
výpožičku  pozemku v Trnave v areáli Slávia.  
- Komisia neodporúča súhlasiť s predloženým návrhom umiestnenia Centra plážových 
športov.  Mesto  Trnava bude aktualizovať celú koncepciu riešenia športovísk v areáli Slávia 
a v rámci toho  zváži aj umiestnenie Centra plážových športov. 
- Je spracovaná koncepcia športovísk na Slávii, ale tá už je staršia a neuvažovalo sa v nej 
s volejbalovými ihriskami. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 86/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                                                T: ihneď 
 
6. Komisia sa zaoberala  žiadosťou Lukostreleckého klubu Perun , Ul. gen. Goliana 33, 
Trnava, o pridelenie miesta pre vykonávanie činnosti v Trnave v areáli Slávia.  
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- Komisia odporúča, aby sa  aktualizovala celá koncepcia riešenia športovísk v areáli Slávia 
a v rámci toho  aby sa zvážilo aj umiestnenie  priestoru pre  lukostreľbu. 
Vedúci OÚRaK MsÚ - Ing. arch. Horák  navrhol ako ďalšiu potenciálnu lokalitu aj v areáli 
strelnice Štrky.  
- Ing. Tibenská by mala pozvať na rokovanie zástupcu lukostreleckého klubu – Róberta 
Králika, aby zistila, koľko členov majú, či sú schopní si vybudovať napr. aj prístupovú 
komunikáciu a pod.  
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 87/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                                                T: ihneď 

 
7. Komisia sa zaoberala žiadosťou HT reality, s.r.o., o podnájom  parkovacích miest pri 
polyfunkčnej budove na Starohájskej ulici  v Trnave.  
- Komisia neodporúča súhlasiť s podnájmom časti vypožičaných stavieb, ale odporúča, aby 
parkoviská zostali verejne  prístupné v súlade s doterajšou koncepciou mesta Trnava,  
nakoľko mesto s prenájmom parkovacích miest neuvažuje a nemá vytvorenú ani príslušnú 
právnu normu. 
- Vzhľadom k tomu, že pri vstupe na parkovisko je umiestnená rampa, komisia žiada 
preveriť či majú povolenie na osadenie a žiadať jej odstránenie. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 88/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom, riešiť rampu. 
Z: sekretár, OPaM                                                                T: ihneď 
 
8. Komisia sa zaoberala predloženou informáciou k vytipovaným lokalitám v meste  Trnava 
na parkovacie miesta.  
- Komisia zobrala informáciu na vedomie a odporúča posunúť ju na vyjadrenie do 
jednotlivých výborov mestských častí. 
- OÚRaK MsÚ pripraví lokalitné programy  a informácie o počte parkovacích miest.  
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 89/5: Vyžiadať stanovisko VMČ. 
Z: OPaM                                           T: do 31.8.2011 
 
9. Komisia sa zaoberala  žiadosťou Ateliér DV, Hornopotočná 20, Trnava, za spol. 
EUROPROJEKT THETA 8 SK, s. r. o., v ktorej  mene  žiadali  o súhlas s použitím pozemku 
v k. ú. Trnava na vybudovanie verejno-prospešnej stavby. 
- Komisia  odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím časti  pozemku s pôv.  p. 
č. 1333/1 v k. ú. Trnava  vo vlastníctve Mesta Trnava na realizáciu stavby SO 03 A okružná 
križovatka pri Piešťanskej ceste podľa predloženej projektovej dokumentácie  schválenej 
v stavebnom konaní.  
- Ostatné pozemky zabrané pripravovanou stavbou kruhovej križovatky SO 03A 
majetkovoprávne usporiadať do majetku  mesta s tým, že stavba bude majetkovoprávne 
usporiadaná podľa v súčasnosti platnej legislatívy usporiadania cestnej siete do vlastníctva, 
správy a údržby Slovenskej správy ciest. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 90/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď 
 
10. Komisia sa zaoberala žiadosťou Panoráma šport hotel, a.s., Uhoľná 1, Žilina, 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 kontejnerov na odpadky. Tieto sú povinní umiestniť si na svojich 
pozemkoch. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 91/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď 
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11. Komisia sa zaoberala  žiadosťou  Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 
Priemyselná 10, Piešťany,  o zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 
pozemkoch v k. ú. Trnava na tlakovú kanalizáciu. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím častí  pozemkov vo 
vlastníctve Mesta  Trnava v k. ú. Trnava na uloženie kanalizačného privádzača Špačince – 
Trnava a so zriadením bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena 
v prospech Trnavskej vodárenskej spoločnosti  v súlade s § 14  Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta... 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 92/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM                                           T: ihneď, do MZ 6/2011 
 
12. Komisia  sa zaoberala žiadosťou spoločnosti OMV Slovensko, Einsteinova 25, Bratislava, 
zastúpenej Ing. Luciou Pavlíkovou, Bratislava,  o vyjadrenie k investičnému zámeru výstavby 
prečerpávacej šachty, pričom časť navrhovaného potrubia je plánovaná  na pozemku v k. ú. 
Zeleneč vo vlastníctve Mesta Trnava. 
- Komisia odporúča primátorovi mesta Trnava súhlasiť s použitím časti  pozemku vo 
vlastníctve Mesta  Trnava v k. ú. Zeleneč p. č. 2210/8  na uloženie príslušného výtlačného 
potrubia HDPE D 65 podľa alternatívy č. 1 a so zriadením odplatného časovo 
neobmedzeného vecného bremena v prospech OMV Slovensko, s.r.o.  v súlade s § 14  
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta... 
- Komisia žiada o spresnenie rozsahu záberu pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava 
v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní.  
- Odplata za zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava na 
umiestnenie šachty je 430 eur/ks a 43 eur/bm prípojky. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 93/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď 
 
13. Komisia sa zaoberala žiadosťou  Enermontu, s.r.o., za ZSE Distribúcia, a.s., o doplnenie 
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 880/2010. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu  doplniť ešte ďalších 6 pozemkov ( v k. ú. 
Trnava p. č. 10102/45 a v k. ú. Modranka  pozemky zapísané na LV 1300 - p. č. 1049/4, 
870/2, pôv. p. č. 465/14 a zapísané na LV 2267 – p. č. 1992/1 a 1208), na ktorých bude 
uložené VN a NN vedenie, s  podmienkou, že pod miestnou komunikáciou Ul. Hraničná bude 
káblové vedenie uložené pretláčkou.   
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 94/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM                                           T: ihneď, do MZ 6/2011 
 
14. Komisia sa zaoberala žiadosťou Očného centra, s.r.o., MUDr. Jozefa Horvátha PhD., 
Starohájska 2, Trnava, o umožnenie vybudovania  parkovacích miest pri poliklinike Družba 
na Starohájskej ulici  v Trnave.  
- Komisia neodporúča súhlasiť s rozšírením jestvujúceho parkoviska. Parkovacie miesta 
pod poliklinikou sú prenajaté družstvu AESCULAP, ktoré ich môže dať do podnájmu. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 95/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď 

 
15. Komisia zobrala na vedomie informáciu o majetkovoprávnom usporiadavaní pozemkov 
v lokalite oddychovo-rekreačnej zóny Kočišské a odporučila pokračovať v navrhnutom 
usporiadavaní. 
- Vedúci úseku majetkového doplnil informáciu, že listom z 2.6.2011 SPF, regionálne 
pracovisko, Trnava, oznámil, že v zmysle pripravovaného interného pokynu je 
predpokladaný ročný nájom 40 eur za  pozemky v rámci stavby „Oddychovo rekreačná zóna 
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Kočišské – verejné športovisko“ pod prepojením verejného športoviska s jestvujúcou 
komunikáciou Kamennej cesty. 
-   Komisia odporúča mestskej rade schváliť nájom časti pozemkov v k. ú. Trnava p. č. 
10501/24 – orná pôda s výmerou 196 m2 a p. č. 10501/52 - orná pôda s výmerou 559 m2,  

časti s celkovou výmerou asi 150 m 2 od SPF, pričom  úhradu nájomného bude Mesto Trnava 
následne požadovať od spol. Golf Trnava, s.r.o. 
Úloha č. 96/5: Spracovať do MR. 
Z: OPaM                                           T: do MR 8/2011 
 
16. Komisia sa zaoberala žiadosťou Mariána Baláža, bytom Čajkovského 43, Trnava, 
o  umožnenie výmeny stánku na Ul. Tajovského  v Trnave.  
- Komisia neodporúča súhlasiť s výmenou jestvujúceho predajného stánku. Nakoľko je 
spracovávaná koncepcia predajných stánkov, v rámci ktorej je tento stánok navrhovaný na 
dožitie a na odstránenie, nakoľko je v danej lokalite dostatok nákupných  miest.  
Hlasovanie: 7/0/1 
Úloha č. 97/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď 

 
17. Komisia sa zaoberala žiadosťou   o súhlas s použitím pozemku na vybudovanie 
prístrešku prevádzkovej budovy cintorínskych služieb na Kamennej ceste v Trnave. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím časti pozemku  v k. ú. 
Trnava s pôv. p. č. 1885/6 zlúčenej do p.  č. 10134/1 na vybudovanie časti prístrešku, ktorý 
bude  priamo napojený na prevádzkovú budovu cintorínskych služieb na Kamennej ceste 
v Trnave, ktorá je v správe Strediska sociálnej starostlivosti. Druhú časť prístrešku komisia 
neodporúča povoliť. Je potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu. 
Hlasovanie: 6/0/2 
Úloha č. 98/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď 
 
18. Komisii bola predložená podrobná tabuľková informácia o nehnuteľnosti na Trojičnom 
nám. 11 – o výmerách jednotlivých nebytových priestorov a o výške nájomného.  
- Komisia poverila predsedu rokovať so spol. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 8/A, 
Bratislava, o znížení nájomného maximálne o 20 % na obdobie 1 roka.  
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 99/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď 

 
19. Komisia sa  zaoberala žiadosťou EURODOM 3, s.r.o., Františkánska 4, Trnava, 
o schválenie zmeny termínov ukončenia výstavby polyfunkčného bytového domu v Trnave  
na Ul. Hornopotočnej a Horné bašty. 
- Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predĺženie termínu ukončenia 
výstavby na  pozemkoch v k. ú. Trnava  do 31. 12. 2011. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 100/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom, spracovať do MZ. 
Z: sekretár, OPaM                                           T: ihneď, do MZ 6/2011 
 
20. Komisia sa zaoberala žiadosťou TATRACHEMy, v. d., Bulharská 40, Trnava,   
o skončenie nájomnej zmluvy na pozemok v Trnave na Bulharskej ul. 
- Komisia odporúča primátorovi mesta podpísať dohodu o skončení nájomného vzťahu  na  
pozemok v k. ú. Trnava  p. č. 8971/1. 
Hlasovanie: 9/0/0 
Úloha č. 101/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom, pripraviť primátorovi na podpis. 
Z: sekretár, OPaM                                           T: ihneď, do 31. 7. 2011 
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21. Komisia sa zaoberala žiadosťou OZ Hypposko, Dedinská 48, Trnava,  o dlhodobú 
výpožičku  pozemku  v Trnave – Modranke v areáli základnej školy s materskou školou.   
- Komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť dlhodobú výpožičku alebo 
prenájom pozemku v k. ú. Modranka   časti p. č. 311/8, pretože uvažovaný zámer nie je 
v súlade s platným územným plánom.  
- V súčasnej dobe  sa v areáli školy realizuje  viacero aktivít pre školskú a mimoškolskú 
činnosť nielen pre žiakov ale aj pre širokú verejnosť. Na voľnej plocha sa uvažuje 
s dobudovaním areálu  o tenisové kurty.  
Hlasovanie: 6/0/2 
Úloha č. 102/5: Oznámiť stanovisko žiadateľom. 
Z: sekretár                                           T: ihneď 
 
22. Komisii bola zaslaná informácia Odboru sociálneho a OPaM MsÚ o možnosti predaja 
bytov na Ul. Františkánskej vo väzbe na vrátenie dotácie poskytnutej zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania.   
- Komisia zobrala informáciu na vedomie a neodporučila vrátenie dotácie poskytnutej zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania.   
 
23. Komisii bolo predložená písomná informácia ku  golfovému areálu v Medziháji – plnenia 
uznesenia MR č. 99/2011. OPaM MsÚ bude rokovať so spol. Fore Invest, s.r.o., Coburgova 
84, Trnava.  
 
24. Členom komisie bol rozdaný materiál  k súhlasu s vykonaním stavebných úprav v areáli 
objektu Mozartova 10. Komisia sa ním bude zaoberať na budúcom zasadnutí.   
 
4. Kontrola úloh 
- Komisii boli zaslané 2 tabuľky s prehľadom úloh, ktoré ešte nie sú splnené a boli 
informovaný vedúcim úseku majetkového - Ing. Lőfflerom o stave plnenia.  
- Na základe informácie vedúceho Odboru investičnej výstavby - Ing. Béreša, že sa nedá 
technicky realizovať cyklochodník cez železnicu smerom na PCA, komisia zrušila úlohu č. 
390/17 – spracovať do MZ kúpu pozemku od INVEST Šaľa. 

  
5. Rôzne 
- V rámci tohto bodu nebolo nič prerokované. 
 
5. Ukončenie 
Na záver poďakoval predseda komisie prítomným za účasť. 
 
Zapísala: Ing. Jarmila Jágriková – sekretárka majetkovej komisie   
 
Overil: Ing. Bystrík Stanko -  predseda majetkovej komisie   


