
 
 

(567 - 605) 
 

U Z N E S E N I A  
 

z 13. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 
2018 – 2022, ktoré sa uskutočnilo 16. februára 2021 spôsobom online rokovania 

 
 

567 
uznesenie 

 
k schváleniu programu zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 16.2.2021 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
program zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 16.2.2021 v zmysle 
zverejneného návrhu programu rokovania a hlasovaním schválených zmien návrhu 
programu odporučených mestskou radou  
 
 

568 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 561 

 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území  mesta Trnava, na 

záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá 
voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti 

a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole 
a školskom klube detí na rok 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN č. 561 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území  mesta Trnava, na záujmové 
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času 
mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2021 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta. 
Termín: 17.2.2021 
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569 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 562, 

 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
(postavených s finančným prispením  zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj 

bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 562, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta 
Trnava (postavených s finančným prispením  zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj 
bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania). 
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zverejniť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a na internetovej stránke mesta 
Trnava. 
Termín: do 19.02.2021 
 
 
 

570 
uznesenie 

 
k schváleniu Zadania 

Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Pri Modranskej ceste 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie  
a) pripomienky,  ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania  vznesené k návrhu  Zadania    
Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Pri Modranskej ceste a spôsob ich 
vyhodnotenia (materiál v prílohe) 
b)  stanovisko  Okresného  úradu  Trnava,  odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle § 20, 
ods. 6, zákona č.50/76 Zb. v znení noviel (stavebný zákon) 
 
2. Schvaľuje 
Zadanie Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Pri Modranskej ceste 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť uloženie  (archiváciu) Zadania  Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – 
Pri Modranskej ceste na Mestskom úrade v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií  
Termín: priebežne 
 
b) zabezpečiť uloženie Zadania  Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Pri 
Modranskej ceste na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a 
stavebnom úrade 
Termín: 15.5.2021 
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571 
uznesenie 

 
k schváleniu Zadania 

Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Medziháj 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie  
a) pripomienky,  ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania  vznesené k návrhu  Zadania    
Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Medziháj a spôsob ich vyhodnotenia (materiál 
v prílohe) 
b)  stanovisko  Okresného  úradu  Trnava,  odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle § 20, 
ods. 6, zákona č.50/76 Zb. v znení noviel (stavebný zákon) 
 
2. Schvaľuje 
Zadanie Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Medziháj 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť uloženie  (archiváciu) Zadania  Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – 
Medziháj na Mestskom úrade v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií  
Termín: priebežne 
 
b) zabezpečiť uloženie Zadania  Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava – Medziháj na  
Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a stavebnom úrade 
Termín: 15.5.2021 
 
 

572 
uznesenie 

 
k zmene nájomcu nebytových priestorov, odsúhlasenie skutočnej výšky vynaložených 

nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov a podnájom časti nebytových 
priestorov v objekte na ulici Mozartova 10 

Združenie škôl C. S. Lewisa, ú.z. 
Základná škola Narnia 

Zbor Cirkvi bratskej 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) zmenu nájomcu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte súpisné číslo 5687, 
na parcele parcelné číslo 1635/167, na ulici Mozartova 10 v Trnave, na prízemí a 1. poschodí 
budovy bývalej základnej školy o výmere 1 103,96 m² 

z pôvodného nájomcu Združenie škôl C. S. Lewisa, ú. z., Beňadická 38, 851 06 Bratislava, 
IČO: 42 365 023, 
na nového nájomcu Základná škola Narnia , Mozartova 10, 917 08 Trnava, IČO: 53 200 
250 
za účelom prevádzkovania cirkevnej základnej školy  
za nájomné podľa čl. 6 VZN č. 514 v platnom znení, ktoré po započítaní preinvestovaných 
nákladov na stavebné úpravy v zmysle Uznesenia MZ č. 425/2020 zo dňa 30.6.2020 
predstavuje: 
 
pomerná časť zadného vchodu   11,14 m2 x 13,35 €/m2/rok            148,72 €/rok 
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časť spojovacej chodby na prízemí             192,00 m2 x 13,35 €/m2/rok         2 563,20 €/rok 
schodisko     21,70 m2 x 13,35 €/m2/rok            289,70 €/rok 
spojovacia chodba na 1. poschodí           271,00 m2 x 13,35 €/m2/rok         3 617,85 €/rok 

chodby na 1. poschodí    90,00 m2 x 13,35 €//m2/rok        1 201,50 €/rok  
miestnosť č. 61(WC muži)      14,30 m2 x 13,35 €/m2/rok             190,91 €/rok  
miestnosť č. 62 (prevádzková miestnosť)       2,16 m2 x 13,35 €/m2/rok               28,84 €/rok 
miestnosť č. 63 (WC ženy)                20,40 m2 x 13,35 €/m2/rok             272,34 €/rok 
miestnosť č. 64 (kabinet)          29,90 m2 x 13,35 €/m2/rok             399,17 €/rok 
miestnosť č. 65 (učebňa)         58,00 m2 x 13,35 €/m2/rok             774,30 €/rok 
miestnosť č. 66 (učebňa)                         58,00 m2 x 13,35 €/m2/rok             774,30 €/rok  
miestnosť č. 67 (učebňa)                               76,30 m2 x 13,35 €/m2/rok          1 018,61 €/rok 
miestnosť č. 68 (WC)      14,30 m2 x 13,35 €/m2/rok             190,91 €/rok 
miestnosť č. 69 (učebňa)                               76,30 m2 x 13,35 €/m2/rok          1 018,61 €/rok  
miestnosť č. 70 (učebňa)                     58,00 m2 x 13,35 €/m2/rok             774,30 €/rok 
miestnosť č. 71 (učebňa)                         58,00 m2 x 13,35 €/m2/rok             774,30 €/rok 
miestnosť č. 72 (učebňa)          29,90 m2 x 13,35 €/m2/rok             399,17 €/rok 
miestnosť č. 73 (WC)                20,40 m2 x 13,35 €/m2/rok             272,34 €/rok 
miestnosť č. 74 (prevádzková miestnosť)       2,16 m2 x 13,35 €/m2/rok               28,84 €/rok 
Spolu                                                        1 103,96 m²                                   14 737,92 €/rok 
Zápočet ....................................................................................................    - 11 790,34 €/rok  
Suma k úhrade .........................................................................................      2 947,58 €/rok                                                                                       
 
na dobu určitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr od 1.4.2021 do 31.7.2025 
s možnosťou predĺženia nájomného vzťahu s výpovednou lehotou 12 mesiacov bez udania 
dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu ako prípad hodný osobitného zreteľa 
spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe.   
 
b) započítanie preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov  
nachádzajúcich sa v objekte súpisné číslo 5687, na parcele parcelné číslo 1635/167, na ulici 
Mozartova 10 v Trnave, na prízemí a 1. poschodí budovy bývalej základnej školy 
nájomcovi  Základná škola Narnia, Mozartova 10, 917 08 Trnava, IČO: 53 200 250, 
zastúpená riaditeľkou Mgr. Petrou Klementovičovou, vo výške: 20.734,63 € 
 
c) nájomcovi Základná škola Narnia, Mozartova 10, 917 08 Trnava, IČO: 53 200 250    
podnájom časti nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 5687, na parcele parcelné číslo 
1635/167, na ulici Mozartova 10 v Trnave, na prízemí a 1. poschodí budovy bývalej základnej 
školy o výmere 632 m², 

tretej osobe Zboru Cirkvi bratskej v Trnave, Malženice 59, 919 29, IČO: 51 265 664, 
za účelom konania Bohoslužieb každú nedeľu, 
 
časť spojovacej chodby na prízemí              192,00 m2 

spojovacia chodba na 1. poschodí             271,00 m2 

miestnosť č. 61(WC muži)        14,30 m2 

miestnosť č. 63 (WC ženy)                  20,40 m2 

miestnosť č. 66 (učebňa)                           58,00 m2 

miestnosť č. 67 (učebňa)                                76,30 m2 
Spolu                                                            632,00 m²   
 
                          
s účinnosťou od 01.04.2021 do 01.04.2022 za podmienky, že výška ceny za podnájom 
nesmie prevyšovať cenu za nájom tejto časti nebytových priestorov. 
 
2. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o.  
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a) ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov zo dňa 9.10.2019 dohodou a uzatvoriť novú 
zmluvu o nájme v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: do 31.03.2021 
 
b) započítať preinvestované náklady vynaložené na stavebné úpravy nebytových priestorov 
vo výške 20.734,63 € s nájomným za prenájom nebytových priestorov vo výške 80% ročného 
nájomného  s tým, že v prípade ukončenia nájmu zo strany nájomcu pred ukončením 
započítania nákladov sa nezapočítané náklady nájomcovi nevrátia. Po započítaní bude 
investícia zaradená do majetku mesta Trnava.  
Termín: do započítania preinvestovaných nákladov 
 
c) zabezpečiť od nájomcu predloženie zmluvy o podnájme na STEFE Trnava, s. r. o.  v zmysle 
schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: do 31.03.2021 
 
 

573 
uznesenie 

 
k zmene zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v objekte na ulici Mozartova 10 
Bc. Dominika Paveleková (Chorvatovičová) dis.art. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
nájomcovi  Dominika Paveleková, Ulica 9. mája 2236/11, 917 02 Trnava, IČO: 50 445 774 
zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 5687, na parcele 
parcelné číslo 1635/167, na ulici Mozartova 10 v Trnave, na prízemí budovy bývalej základnej 
školy o celkovej výmere 689,26 m²  v  
 

a) čl.III. (Účel nájmu) Nové znenie: za účelom výučby a rozvoja pohybových zručností detí 
a tiež zriadenia tanečného a pohybového štúdia Crazy Family pre deti, dorast 
a dospelých a súkromného opatrovania detí a vykonávania mimoškolských 
vzdelávacích aktivít. 

b) čl.IX. (Skončenie nájmu) ods.2. Nové znenie: Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína 
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.  
 
2. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o. 
uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: do 31.03.2021 
 

574 
uznesenie 

 
k zmene nájomcu nebytových priestorov 

v objekte na ulici Františkánska 3 v Trnave 
z Daramia s.r.o. na Quir s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
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zmenu nájomcu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo číslo 7403, na pozemku 
parcelné číslo 95/76, v k. ú. mesta Trnava, na ulici Františkánska 3 v Trnave, na prízemí, spolu 
o výmere 37,41 m², 
z pôvodného nájomcu Daramia s.r.o., Dvorníky 183, 920 56 Dvorníky, IČO: 51 774 461, 
na nového nájomcu Quir s.r.o., Františkánska 6, 917 01 Trnava, IČO: 51 434 407, 
za účelom prevádzkovania salónu krásy – manikúra, nechtový dizajn, modelovanie nechtov 
za nájomné podľa VZN č. 241 v platnom znení: 
 
prízemie, miestnosť č. 112 /nechtový dizajn/             30,14 m2 x 24,36 €/m2/rok      734,21 €/rok   
prízemie, miestnosť č. 113 /modelovanie nechtov/      4,74 m2 x 24,36 €/m2/rok      115,47 €/rok 
prízemie, miestnosť č. 114 /predsieň WC/                   1,33 m2 x 10,67 €/m2/rok        14,19 €/rok 
prízemie, miestnosť č. 115 /WC/                                  1,20 m2 x 10,67 €/m2/rok       12,80 €/rok 
spolu                                                                            37,41 m2                                 876,67 €/rok 
atraktivita 200%                                                                                                       1 753,34 €/rok  
Spolu suma k úhrade............................................................................................ 2 630,02 €/rok  
                                                                                                 
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.04.2021, 
s výpovednými lehotami  
a﴿ 1 mesiac: 

- ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 
spojenými      
  s užívaním nebytových priestorov,   

    - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
    - ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore so zmluvou, 
b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe  
s tým, že do uzatvorenia novej nájomnej zmluvy bude pôvodný nájomca platiť nájom za 
prenájom nebytových priestorov a preddavky za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 
 
2. Ukladá  
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.  
uzatvoriť novú zmluvu o nájme v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: do 31.03.2021 
 
 

575 
uznesenie 

 
k schváleniu nájmu nebytových priestorov v objekte Priemyselný park Trnava  

– Qintec a.s. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte TTIP – Trnava Industrial 
Park na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave (objekt SO 01 B) s celkovou výmerou 417,45 m2 
nájomcovi Qintec a.s. so sídlom Priemyselná 5/C 917 01 Trnava, IČO: 36738964, zastúpená 
Rastislavom Barčákom, predsedom predstavenstva, za účelom využívania ako výrobné 
priestory na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najneskôr 
od 01.04.2021 za cenu 18895,77 EUR/rok (výrobné priestory vo výmere 335 m2 x 51,35 
EUR/m2/rok = 17202,25 EUR/rok a spoločné priestory vo výmere 82,45 m2 x 20,54 EUR/m2/rok 
= 1693,52 EUR/rok) za nebytové priestory, pričom výška nájomného je určená v súlade s VZN 
č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 



  

 

 7 

Mesta Trnava v spojitosti s Príkazom primátora č. 6/2020 k určovaniu výšky nájomného za 
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava pre obdobie od 1.7.2020 do 
30.6.2021 s výpovednými lehotami:  
1) jeden mesiac ak nájomca: 
a) užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou, 
b) vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
c) o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých 
poskytovanie je spojené s nájmom, 
d) prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa, 
e) napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje pokoj alebo poriadok, 
2) tri mesiace bez udania dôvodu zo strany nájomcu alebo prenajímateľa. 
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v zabezpečení efektívnej prevádzky areálu TTIP – 
Trnava Industrial Park, nakoľko v danom čase neprejavil záujem o vybrané priestory iný 
subjekt. Prípad hodný osobitného zreteľa je opísaný v dôvodovej správe tohto materiálu. 
 
2. Ukladá 
Správe majetku mesta Trnava, p. o.  
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 31.03.2021 
 

576 
uznesenie 

 
k zmene nájomcu nebytových priestorov v objekte Priemyselný park Trnava – 

Ing. Daniel Mxxxxxxxx / XaraTec s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu nájomcu nebytových priestorov v objekte Priemyselného parku, Priemyselná 5C, 
súpisné číslo 2681, 917 01 Trnava na pozemku parcely registra „C“ - č. 6511/44 - zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou 68 m2 a na pozemku parcely registra „C“ č. 6511/246 - zastavané 
plochy a nádvorie s výmerou 776 m2 v katastrálnom území Trnava, obec Trnava, okres 
Trnava, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000, označených ako: stavba so súpisným číslom 
8411 – Skladovo-logistický pavilón, ako časť nebytových priestorov určených na skladovo-
logistické účely o celkovej výmere 73,51 m2  
z pôvodného nájomcu: Ing. Daniel Mxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxx, Trnava 
na nového nájomcu: XaraTex, s.r.o., Galvaniho 7/D, Bratislava, IČO: 51634732, v zastúpení 
Ing. Danielom Mašlonkom, konateľom 
na využívanie nebytových priestorov na skladovo-logistické účely  
za nájomné v zmysle VZN č. 514 v platnom znení, ktoré predstavuje sumu:  
sklad – výmera: 73,51 m2 x 51.35 €/m  =  3 774,74 €/ rok 
Suma k úhrade:    = 3 774,74 €/ rok 
 
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.04.2021 
s výpovednými lehotami:  
1) jeden mesiac ak nájomca: 
a) užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou,  
b) vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,  
c) o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie 
je spojené s nájmom,  
d) prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa,  
e) napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje pokoj alebo poriadok,  
2) tri mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu 



  

 

 8 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe  
s tým, že do uzatvorenia novej nájomnej zmluvy bude pôvodný nájomca platiť nájomné za 
prenájom nebytových priestorov a preddavky za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 
 
2. Ukladá 
Správe majetku mesta Trnava, p.o.   
uzatvoriť novú zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
Termín: 31.03.2021 

 
 

577 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/91 v k. ú. 

Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6476 na Ulici Juraja Slottu 33, 34, 35 
v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 ako parc. 
č. 5671/91 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 654 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6476 na Ulica Juraja Slottu 33 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8691 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
1. podielu 8448/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1 

Ľxxx Kxxx s manželkou Vierou  obaja bytom Trnava, za cenu 1,38 eura, 
2. podielu 2867/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č.2 Márii Kxxx bytom Trnava, za cenu 

0,47 eura, 
3. podielu 8253/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.3 

Jozefovi Rxxx s manželkou Lýdiou, obaja bytom Trnava, za cenu 1,35 eura, 
4. podielu 8524/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 

Ing. Františkovi Rxxx s manželkou Danou obaja bytom Trnava, za cenu 1,39 eura, 
5. podielu 2873/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č.5 Ing. Martinovi Hxxx bytom Trnava, 

za cenu 0,47 eura, 
6. podielu 7021/464913 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č.6 Mgr. Magdaléne 

Sxxx bytom Križovany nad Dudváhom a Mariánovi Danišovi nar. 26.8.1969 bytom Martin, 
za cenu 1,15 eura, 

7. podielu 7036/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 7 Daniele Txxx bytom Trnava, za 
cenu 1,15 eura, 

8. podielu 2858/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Magdaléne Lxxx bytom Trnava, 
za cenu 0,47 eura, 

9. podielu 7235/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 9 Matúšovi Gxxx bytom Trnava, za 
cenu 1,18 eura, 

10. podielu 7183/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č.10 Piotrovi Ixxxi Gxxx bytom Trnava, 
za cenu 1,17 eura, 

11. podielu 2866/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Márii Sxxx bytom Trnava, za cenu 
0,47 eura, 

12. podielu 7283/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č.12 Petrovi Mxxx bytom Trnava, za 
cenu 1,19 eura, 

13. podielu 6848/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.13 
Mariánovi Sxxx s manželkou Darinou obaja bytom Trnava, za cenu 1,20 eura, 

14. podielu 2858/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.14 
Štefanovi Uxxx s manželkou Evou obaja bytom Trnava, za cenu 0,47 eura, 
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15. podielu 7083/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15  
Fedorovi Pxxx s manželkou Vilmou  obaja bytom Trnava, za cenu 1,16 eura, 

16. podielu 6978/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 16 MUDr. Igorovi Šxxx, bytom 
Trnava,  za cenu 1,14 eura, 

17. podielu 2878/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 17 Ing. Tomášovi Kxxx bytom 
Trnava, za cenu 0,47 eura, 

18. podielu 6813/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 18 Tomášovi Txxx bytom  Trnava, 
za cenu 1,11 eura, 

19. podielu 6828/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 Ing. Márii Jxxx bytom Trnava, za 
cenu 1,11 eura, 

20. podielu 2847/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 Valérii Sxxx bytom  Komárno, za 
cenu 0,47 eura, 

21. podielu 6833/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 21 Marte Šxxx bytom Trnava, za 
cenu 1,12 eura, 

22. podielu 6856/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22 
Jozefovi Šxxx s manželkou Valériou obaja bytom Trnava, za cenu 1,12 eura, 

23. podielu 2882/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 23 Zuzane Bxxx bytom Trnava,  za 
cenu 0,47 eura, 

24. podielu 7523/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 24 Soni Mxxx bytom Horné Orešany, 
za cenu 1,23 eura, 

25. podielu 6828/541742 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 25 Ľubici Lxxx bytom Trnava,  za 
cenu 1,12 eura, 

26. podielu 2858/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Helene H bytom Trnava,  za cenu 
0,47 eura 

27. podielu 7158/464913 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 27 Miroslavovi 
Sxxx, s podielom 1/6 a Margite Sxxx s podielom ½ a 2/6, obaja bytom Trnava,  spolu za 
cenu 1,17 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
Priamy predaj  je možný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom v zmysle  
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti  pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15.3. 2021 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.12.2021 
 
 

 
578 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/91 v k. ú. 
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6476 na Ulici Juraja Slottu 33, 34, 35 

v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 ako parc. 
č. 5671/91 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 654 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6476 na Ulica Juraja Slottu 34 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8691 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
1. podielu 6795/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28 

Petrovi Sxxx s manželkou Danielou obaja bytom  Trnava, spolu za cenu 1,11 eura, 
2. podielu 2998/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 Jane Šxxx bytom Trnava, za cenu 

0,49 eura, 
3. podielu 7323/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 30 Ing. Marekovi Hxxx bytom  

Trnava, za cenu 1,20 eura, 
4. podielu 6823/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31 

Jozefovi Vxxx s manželkou Marianou obaja bytom  Trnava, spolu za cenu 1,12 eura, 
5. podielu 2843/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 32 Vlaste Pxxx bytom Trnava, za 

cenu 0,46 eura, 
6.  podielu 7323/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 33  Daniele Gxxx bytom  Trnava, 

za cenu 1,20 eura, 
7. podielu 6813/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 34 Silvii Dxxx bytom Trnava, za cenu 

1,11 eura, 
8. podielu 2858/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 35 Vlaste Lxxx bytom Trnava, za 

cenu 0,47 eura, 
9.  podielu 6813/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36 

Jozefovi Šxxx s manželkou Emíliou podiel 4/5  a Patrikovi Šxxx podiel 1/5, všetci bytom  
Trnava, spolu za cenu 1,11 eura, 

10.  podielu 6777/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 37 
Romanovi Chxxx, s podielom 1/6, Kataríne Chxxx s podielom 1/6, Jarmile Chxxx 
s podielom ½, Andree Mxxx, s podielom 1/6, všetci bytom Trnava, spolu za cenu 1,11 eura, 

11.  podielu 2846/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 38 Mgr. Martine Jxxx bytom  
Zeleneč, za cenu 0,47 eura, 

12. podielu 6857/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
39 Ľubomírovi Šxxx s manželkou Jarmilou obaja bytom  Trnava, za cenu 1,12 eura, 

13. podielu 6881/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 40 
Ing. Michalovi Sxxx s manželkou Monikou, obaja bytom  Trnava, za cenu 1,12 eura 

14.  podielu 3493/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 41 Matúšovi Txxx bytom  Trnava,za 
cenu 0,57 eura, 

15. podielu 7083/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 42 
Petrovi Mxxx s manželkou Oľgou obaja bytom  Trnava, za cenu 1,16 eura, 

16. podielu 7017/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 43 
Jánovi Mxxx s manželkou Annou obaja bytom Trnava, za cenu 1,15 eura, 

17.  podielu 2858/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 44 Ľubomírovi Pxxx bytom  Trnava, 
za cenu 0,47 eura, 

18. podielu 7255/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 45 
Jánovi Lxxx s manželkou Martou obaja bytom  Trnava, za cenu 1,19 eura, 

19.  podielu 2773/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 47 Andree Lxxx bytom Trnava, za 
cenu 0,45 eura, 

20.  podielu 7017/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48 
Adriáne Šxxx a Jurajovi Šxxx obaja bytom Ulica Juraja Slottu 34,  Trnava, za cenu 1,15 
eura, 

21. podielu 7448/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 49 
Petrovi Hxxx s manželkou Mgr. Kristínou obaja bytom Trnava, za cenu 1,22 eura, 

22. podielu 2909/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 50 Františkovi Bxxx bytom Trnava, 
za cenu 0,48 eura, 

23. podielu 6873/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 51 
Františkovi Bxxx s manželkou Marianou obaja bytom Trnava,  za cenu 1,12 eura, 
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24. podielu 7043/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 52 Milanovi Mxxx bytom Trnava,  za 
cenu 1,15 eura, 

25.  podielu 2858/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 53 Martinovi Gxxx bytom 
Majcichov, za cenu 0,47 eura, 

26. podielu 6897/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 54 
Milanovi Jxxx s manželkou Helenou obaja  Trnava,  za cenu 1,12 eura, 

 
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
Priamy predaj  je možný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom v zmysle  
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti  pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15.3.2021 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.12.2021 

 
579 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/91 v k. ú. 
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6476 na Ulici Juraja Slottu 33, 34, 35 

v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 ako parc. 
č. 5671/91 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 654 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6476 na Ulica Juraja Slottu 34 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8691 za cenu 0,1162 eura/m2 takto: 
1. podielu 6835/464913 ??? manželia ? do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 

55 Františkovi Hxxx a Vlaste Hxxx obaja bytom Trnava,  obaja s podielom ½, spolu za 
cenu 1,12 eura, 

2. podielu 2878/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 56 Danielovi Nxxx bytom  Trnava,  
za cenu 0,47 eura, 

3. podielu 8268/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 57 
Pavlovi Txxx s manželkou Vierou obaja bytom Trnava,  za cenu 1,35 eura, 

4. podielu 7333/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 58 
Jozefovi Bxxx s manželkou Alenou obaja bytom Trnava,   za cenu 1,20 eura, 

5.  podielu 2858/46913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom č. 59 Ing. 
Stanislavovi Sxxx s manželkou Mgr. Marcelou obaja bytom  Trnava, za cenu 0,47 eura, 

6. podielu 6838/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 60 Andrei Lxxx bytom Trnava, za 
cenu 1,12 eura, 

7. podielu 7193/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 61  
Miroslavovi Kxxx s manželkou Máriou obaja bytom Trnava, za cenu 1,18 eura, 

8. podielu 2828/46913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 62 Márii Kxxx bytom Trnava, za cenu 
0,46 eura, 
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9. podielu 7648/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 63 Júlii Sxxx bytom Trnava, za cenu 
1,25 eura, 

10.  podielu 6941/464913 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 64 Danielovi 
Šxxx a Erike Fxxx obaja bytom  Trnava, každému s podielom ½, spolu za cenu 1,13 eura, 

11.  podielu 2898/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 65 Františkovi Bxxx bytom  Trnava, 
za cenu 0,47 eura, 

12. podielu 6968/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 66 Hedvige Pxxx, bytom  Trnava, za 
cenu 1,14 eura, 

13. podielu 7633/464913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 67 Janke Čxxx bytom Trnava, za 
cenu 1,25 eura, 

14.  podielu 2898/464913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 68  Romanovi Ixxx  bytom  Trnava, 
za cenu 0,47 eura, 

15. podielu 7348/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 69 
Zdenkovi Chxxx s manželkou Veronikou obaja bytom Trnava, za cenu 1,20 eura, 

16. podielu 8488/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 70 
Ľubomírovi Šxxx s manželkou Michaelou obaja bytom Trnava, za cenu 1,39 eura, 

17.  podielu 2903/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 71 
Petrovi Uxxx s manželkou Skarlet obaja bytom  Špačince, za cenu 0,47 eura, 

18. podielu 6848/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 72 
Ľubošovi Jxxx s manželkou Janou obaja bytom  Trnava, za cenu 1,12 eura, 

19.  podielu 6819/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 73 
Ing. Máriovi Vxxx s manželkou Ing. Petrou obaja bytom  Trnava, za cenu 1,11 eura, 

20.  podielu 2838/46913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 74 Mgr. Petronele Gxxx, bytom 
Trnava, za cenu 0,46 eura, 

21. podielu 6942/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 75 
Jozefovi Čxxx s manželkou Helenou obaja bytom Trnava, za cenu 1,13 eura, 

22. podielu 6927/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 76 
Petrovi Schxxx s manželkou Renatou obaja bytom Trnava, za cenu 1,13 eura, 

23. podielu 2972/46913 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 77 Štefanovi Bxxx bytom  Myjava, za 
cenu 0,49 eura, 

24. podielu 6942/46913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 78 JUDr. Dagmar Vxxx bytom  
Trnava, za cenu 1,13 eura, 

25. podielu 7183/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 79 
Alojzovi Txxx s manželkou Vierou obaja bytom Trnava, za cenu 1,17 eura, 

26. podielu 2878/46913 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 80 Ivane Pxxx bytom Trnava, za cenu 
0,47 eura, 

27. podielu 7088/464913 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 81 
Jaroslavovi Kxxx s manželkou Annou obaja bytom  Trnava, za cenu 1,16 eura, 
 

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
Priamy predaj  je možný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom v zmysle  
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti  pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15.3.2021 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.12.2021 
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580 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie vjazdu, vstupu a inžinierskych sietí 

k pozemku na Ulici Zdenky Schellingovej v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku v  k. ú. Trnava na Ulici Zdenky Schellingovej v Trnave, parc. reg. KN 
E č. 1502/128, zast. plochy a nádvoria o výmere 22524 m2 (neidentická parc. č. 4021/813), 
parc. KN C č. 4021/34 zast. plochy a nádvoria o výmere 1995 m2 a parc. KN C č. 4022/220 
zast. plocha a nádvorie o výmere 798 m2, zapísaných na LV č. 5000, za účelom umiestnenia 
prístupového chodníka, vjazdu a prípojok inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn, elektro), 
na zabezpečenie prístupu a napojenia na inžinierske siete z Ulice Zdenky Schellingovej             
pre navrhovaný rodinný dom, pre stavebníkov Samuela Šxxxxxx, Ulica xxxxxxx, 917 01 Trnava 
a Ing. Vieru Šxxxxxxxxx, Ulica xxxxxxxx, 917 01 Trnava, za nasledovných podmienok: 
 
- prístupový chodník, vjazd a prípojky inžinierskych sietí budú zrealizované podľa projektovej 
dokumentácie pre stavbu: „Prestavba a prístavba hospodárskeho objektu na rodinný dom“ 
schválenej stavebným úradom, na vlastné náklady stavebníkov, ktorí sú zároveň vlastníkmi 
nehnuteľností na Ulici Zdenky Schellingovej v Trnave, na parc. č. 4607/1, 4606/3 a 4606/4,        
na  ktorých je výstavba rodinného domu navrhnutá s tým, že je potrebné požiadať Odbor 
dopravy MsÚ o povolenie na zriadenie vjazdu v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách, v ktorom budú určené technické podmienky na   realizáciu 
vjazdu, 
 
- prípojky inžinierskych sietí požaduje Mesto Trnava realizovať bezvýkopovou technológiou, 
aby neprišlo k narušeniu povrchovej úpravy komunikácií na Ulici Zdenky Schellingovej a je 
potrebné zabezpečiť súhlasy príslušných správcov a vlastníkov inžinierskych sietí s napojením 
navrhovanej stavby, 
 
- prístupový chodník, vjazd a prípojky inžinierskych sietí budú vo vlastníctve stavebníkov 
Samuela Šxxxxxxxx, 917 01 Trnava a Ing. Viery Šxxxxxxxx, 917 01 Trnava, ktorí budú 
zabezpečovať na vlastné náklady ich riadnu údržbu a bezpečnosť. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
Doručiť uznesenie  stavebníkovi 
Termín: do 31.03.2021 
 

581 
uznesenie 

 
k zmene výmery prenajatej ornej pôdy v k. ú. Zavar  

(PD Zavar) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
Zmenu výmery prenájmu pozemku v k. ú. Zavar zapísaného na LV č. 2551 ako parc. reg. C č. 
240/279 – orná pôda s výmerou  1213 m2  Poľnohospodárskemu družstvu Zavar, IČO 
00208451, so sídlom Mlynská 8, Zavar, na poľnohospodárske účely z dôvodu, že sa zmenila 
výmera pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava z celkovej výmery 1586 m2, za cenu 0,0268 
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eura/m2/rok t. j. 32,51 eura/rok, platnú pre rok 2021, počnúc rokom 2022 upravovanú 
o oficiálne oznámené % inflácie,  na dobu určitú od 1. 1. 2021 do 31.12.2027. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) Zabezpečiť potrebné podklady. 
Termín: do 28.2.2021 
 
b) Pripraviť dodatok nájomnej zmluvy cčz 1462/2019 na prenájom poľnohospodárskej pôdy a 
predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30.4.2021 
 
 

582 
uznesenie 

 
k správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 10. 11. 2020 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 10. 11. 2020 prerokované na zasadnutí 
majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava, resp. Mestskej rady mesta Trnava – zaujala nesúhlasné stanovisko. 
 

 
 

583 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov pri Kamennej ceste  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu  pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 5829 
parc. reg. C č 9097/3  – zastavaná plocha s výmerou 75 m2 
parc. reg. C č 9098/2  – zastavaná plocha s výmerou 27 m2 
parc. reg. C č 10133/14 -  ostatná plocha s výmerou 171 m2 
parc. reg. C č 10138/22 - orná pôda s výmerou        2357 m2 
parc. reg. C č 10235/4– zastavaná plocha s výmerou 133 m2 
spolu výmeru 2763 m2   za cenu 24,90 eura/m2 spolu za cenu 68 798,70 eura od Jany 
Sxxxxxxxx rod. Kxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxx a Světlany Fxxxxxx rod. Bxxxxxxx nar. 
xxxxxxxx, bytom Bučany xx, od každej podiel ½   za cenu  34 399,35 eura.        
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31.03.2021 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.05.2021 
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584 
uznesenie 

 
k predaju pozemkov na Ulici Ferka Urbánka v Trnave 

(EMOSTAV, s. r. o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemky vo vlastníctve mesta Trnava, v katastrálnom území 
Trnava, parcela registra „C“ č. 916/26 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 45 m2, 
zapísaného na LV č. 5000 a parcela č. 916/27 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 48 
m2, zapísaného na LV č. 5000, do výlučného vlastníctva spoločnosti EMOSTAV, s. r. o., Nové 
záhrady I č. 11, 821 05 Bratislava, IČO: 36 403 733 za cenu 100,- eur/ m2 ( t. j. 45 m2 + 48 m2 

= 93 m2, 93 m2 x 100,- eur = 9 300,- eur za oba pozemky, 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
spočívajúci v tom, že predmetné pozemky sú bezprostredne susediace s pozemkami 
žiadateľa t. j. spoločnosťou EMOSTAV, s.r.o., Nové záhrady I č. 11, 821 05 Bratislava, IČO: 
36 403 733 a zároveň je na nich postavená stavba, ktorá je taktiež vo vlastníctve žiadateľa. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15.03.2021 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.05.2021 
 
 

585 
uznesenie 

 
k cestičke pre cyklistov na Bratislavskej ulici – schválenie zapojenia Mesta Trnava     

do dražby pozemku   
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
kúpu pozemku parcela registra „E“ č. 1950/3 o celkovej výmere 245 m2 – zastavaná plocha 
a nádvorie, zapísaný na LV č. 12377 vo vlastníctve Trnavské automobilové závody, štátny 
podnik v likvidácii, účasťou na verejnej dražbe vyhlásenej v rámci konkurzného konania 
týkajúceho sa Trnavských automobilových závodov, štátny podnik v likvidácii, so sídlom 
v Trnave, IČO: 00 009 199, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel 
Pš, vložka č. 23/T a zároveň súhlasí: 

- s podaním do výšky, ktorú osobitným uznesením schváli Mestská rada mesta 
Trnava, 

- so zložením dražobnej zábezpeky vo výške určenej dražobníkom a podľa podmienok 
určených dražobníkom 

- s úhradou kúpnej ceny dosiahnutej vydražením, nie vyššej ako je podanie schválené 
Mestskou radou mesta Trnava v zmysle tohto uznesenia, a to po ukončení dražby, 
ak bude vydražiteľom Mesto Trnava. 

 

2. Poveruje  
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primátora mesta 
realizáciou potrebných úkonov a zabezpečovaním náležitostí súvisiacich s účasťou Mesta 
Trnava na dražbe a s nadobudnutím vlastníctva nehnuteľnosti uvedenej v bode I. tohto 
uznesenia 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: v závislosti od vyhlásenej dražby 
 
 

586 
uznesenie 

 
k riešeniu preloženia elektroprípojok na Ulici Štefana Moyzesa v Trnave   

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
výpožičku časti pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 3114 zapísaného na LV č. 88                                     
v spoluvlastníctve Miloša Dobríka nar. 4.7.1988, bytom Š. Moyzesa 43, Trnava v 1/18,  Moniky 
Dxxxxxxxxxj rod. Dxxxxxxx nar. xxxxxxx bytom xxxxxxxx, Trnava v 14/18 a Dariny Šxxxxxxx 
rod. Dxxxxxxxx nar. xxxxxxx, bytom Trnava,  xxxxxxx v 1/6, na vybudovanie káblovej 
elektroprípojky,  ktorá bude náhradou za existujúcu elektroprípojku, ktorá je vedená vzduchom 
z existujúceho stĺpa, ktorý je plánovaný na zrušenie, podľa projektovej dokumentácie 
odsúhlasenej stavebným úradom. 
 
2. Schvaľuje 
vybudovanie novej elektroprípojky na náklady mesta Trnava nakoľko ide o vyvolanú investíciu 
súvisiacu s výstavbou Cyklochodníka na Ul. J. Bottu a Š. Myozesa  a jej následné darovanie 
do vlastníctva spoluvlastníkom nehnuteľnosti na Ul. Š. Moyzesa 43  v Trnave.  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a)  zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín:  do 31.3.2021 
 
b) pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť ju primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.6.2021 
 
b) pripraviť darovaciu zmluvu a predložiť ju primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní po vybudovaní vyvolanej investície 
 
 

587 
uznesenie 

 
k riešeniu preloženia elektroprípojok na Ulici Štefana Moyzesa v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
výpožičku časti pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 2548/1, 2548/2, 2548/3 a 2548/4  zapísaných 
na LV č. 1950 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Vladislava Pxxxxxxx nar. xxxxxxx 
a Márie Pxxxxxxx rod. Kxxxxxxx nar. xxxxxx, obaja bytom Kľačany xx, na vybudovanie 
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káblovej elektroprípojky,  ktorá bude náhradou za existujúcu elektoroprípojku, ktorá je vedená 
vzduchom z existujúceho stĺpa, ktorý je plánovaný na zrušenie, podľa projektovej 
dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom. 
 
2. Schvaľuje 
vybudovanie novej elektroprípojky na náklady mesta Trnava nakoľko ide o vyvolanú investíciu 
súvisiacu s výstavbou Cyklochodníka na Ul. J. Bottu a Š. Myozesa  a jej následné darovanie 
do vlastníctva spoluvlastníkom nehnuteľnosti na Ul. Š. Moyzesa 44  v Trnave.  
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a)  zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín:  do 31.3.2021 
 
b) pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.6.2021 
 
b) pripraviť darovaciu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní po vybudovaní vyvolanej investície 
 
 

588 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemkov Mesta Trnava na stavbu verejného osvetlenia pre 
plánovaný park na Mikovíniho ulici v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou“ 

(ISMONT, s.r.o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Súhlasí 
s použitím pozemku v k.ú. Trnava parc.reg. „C“ parc.č. 10548/2, zapísaného na  LV  
č. 5000  a  pozemkov, oddelených z pozemku  zapísaného na LV č. 5000  parc.č. 10548/3, na 
základe geometrického  plánu č. 41/2020 (vyhotoviteľ AnGeo, s.r.o., Trnava), overeného 
Okresným úradom Trnava dňa 2.12.2020 pod č. G1-1705/2020:  parc.reg. „C“ parc.č. 10548/3 
orná pôda s výmerou 217 m2, parc.č. 10548/120 orná pôda s výmerou  
9 m2  a  parc.č. 10548/121 orná pôda s výmerou 124 m2   na vybudovanie verejného 
osvetlenia  na ul. Mikovíniho v Trnave v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou“, ktoré bude 
napojené na existujúce verejné osvetlenie na ul. Mikovíniho a bude slúžiť pre plánovaný park 
pre stavebníka ISMONT, s.r.o., IČO 45 593 141 s podmienkou odovzdania uvedeného 
verejného osvetlenia parku po jeho kolaudácii do vlastníctva Mesta Trnava za kúpnu cenu 1 
euro. 
 
2. Schvaľuje 
kúpu skolaudovaného stavebného  objektu  - verejného osvetlenia  parku, budovaného v rámci 
stavby „Bytový dom s polyfunkciou“ na ul. Mikovíniho v Trnave, na ktorú bolo vydané územné 
rozhodnutie č. OSaŽP/3603-75730/2020/Ká zo dňa 18.6.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 27.7.2020, na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava parc.reg. „C“ parc.č. 10548/2, 
zapísaného na  LV č. 5000  a  pozemkoch, oddelených 
z pozemku  zapísaného na LV č. 5000 parc.č. 10548/3, na základe geometrického  plánu č. 
41/2020 (vyhotoviteľ AnGeo, s.r.o., Trnava), overeného Okresným úradom Trnava dňa 
2.12.2020 pod č. G1-1705/2020:  parc.reg. „C“ parc.č. 10548/3 orná pôda s výmerou  
217 m2, parc.č. 10548/120 orná pôda s výmerou 9 m2  a  parc.č. 10548/121 orná pôda 
s výmerou 124 m2   k.ú. Trnava, z vlastníctva ISMONT, s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava 
, IČO 45 593 141, do  vlastníctva, správy a údržby Mesta Trnava za kúpnu cenu 1 euro na 
základe porealizačného geodetického zamerania stavebného objektu s podmienkou 
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poskytnutia záručnej lehoty v trvaní 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve    
Termín: do 15.03.2021  
  
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na verejné osvetlenie v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis   
Termín: do 30.06.2021   
  
c) pripraviť kúpnu zmluvu na prevod verejného osvetlenia a predložiť primátorovi mesta na 
podpis   
Termín: po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, do 60 dní od doručenia 
výzvy a predloženia dokladov od stavebníka  
 
d) zabezpečiť prevzatie verejného osvetlenia do vlastníctva, správy a údržby mesta Trnava  
Termín: na základe výzvy do 60 dní po uzavretí kúpnej zmluvy 
 
 

589 
uznesenie 

 
k súhlasu s vybudovaním vstupov do prevádzok z lávky a úpravou zábradlia lávky     

na Starohájskej ulici a súvisiace majetkovoprávne usporiadanie 
(ATRIUM Starohájska s.r.o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s prepojením konštrukcie lávky s budovou súp.č. 436, k.ú. Trnava, ktorá je vo vlastníctve 
ATRIUM Starohájska s.r.o., IČO 51 167 832, s úpravou zábradlia lávky na Starohájskej ul. 
v Trnave na pozemkoch parc.č. 5671/367 a parc.č. 5680/194 a s vybudovaním vstupov do 
prevádzok v budove súp.č. 436 na pozemkoch parc.č. 5671/367 a parc.č. 5680/194, 
s akceptovaním  statického posudku z decembra 2020, ktorý vypracoval Ing. Ján Englich, 
autorizovaný stavebný inžinier v odbore statika stavieb s tým, že novovybudované časti na 
pozemkoch parc.č. 5671/367 a parc.č. 5680/194 medzi existujúcou lávkou a budovou súp.č. 
436, ktorých investorom bude ATRIUM Starohájska s.r.o., zostanú v jej vlastníctve. Stavbu 
bude investor vopred konzultovať s odborom dopravy MsÚ a bude rešpektovať jeho 
pripomienky, vzhľadom na skutočnosť, že odbor dopravy má v súčasnosti spracovaný projekt 
rekonštrukcie lávky.    
 
2. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Mesta 
Trnava, spočívajúceho v povinnosti každodobého vlastníka pozemkov v k.ú. Trnava  parc.č. 
5671/367, parc.č. 5671/368,  parc.č. 5671/369  a  parc.č. 5680/194, zapísaných na LV č. 
12102, strpieť na nich existenciu stavby lávky, rampy, bočného schodiska a tieniacich 
konštrukcií, všetky spoločne  s ich základovými a nosnými konštrukciami, ktoré sú vo 
vlastníctve Mesta Trnava.  Geometrický plán na určenie rozsahu vecného bremena vyhotoví 
Mesto Trnava na svoje náklady po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na 
stavbu uvedenú v bode č. 1. tohto uznesenia, alebo na jej časť, zabezpečí vyhotovenie zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a zmluvy o zriadení vecného bremena a tiež 
podá návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností a uhradí s tým súvisiaci 
správny poplatok. 
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3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  
Termín: do 15.03.2021   
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto 
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 60 dní po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu uvedenú 
v bode 1. tohto uznesenia, alebo na jej časť  
 
c) uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto uznesenia a predložiť 
primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 60 dní po vyhotovení geometrického plánu v zmysle bodu 2. tohto uznesenia 
 
 

590 
uznesenie 

 
k výpožičke časti pozemku nachádzajúceho sa v areáli Mozartova 10 

(Komunitná záhrada Mozartova, o. z.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje   
a) ukončenie výpožičky časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, v k. ú. Trnava, parcela 
reg. „C“ č. 1635/35 o výmere 1 875 m2, nachádzajúceho sa v areáli bývalej školy na Ulici 
Mozartova 10 v Trnave, s vypožičiavateľom: Slovenský skauting – 2. Zbor dlhých mačiek 
Trnava, občianske združenie, so sídlom J. Slottu 21, Trnava, IČO: 36084611, dohodou  k 31. 
3. 2021. 
b) výpožičku časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, v k. ú. Trnava, parcela reg. „C“ č. 
1635/35 o výmere 1 875 m2, nachádzajúceho sa v areáli bývalej školy na Ulici Mozartova 10 
v Trnave, vypožičiavateľovi: Komunitná záhrada Mozartova, občianske združenie, so sídlom 
Botanická 5636/25, Trnava, za účelom vybudovania a užívania komunitnej záhrady, na dobu 
určitú 5 rokov od 1. 4. 2021 

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 
ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov spočívajúceho v tom, že vypožičiavateľ o.z. Komunitná záhrada Mozartova sa 
svojou činnosťou bude zameriavať na rozvoj svojej komunity a komunitnej záhrady v areáli 
Mozartova, na zmysluplné trávenie voľného času prostredníctvom zapájania mládeže, rodín 
s deťmi a seniorov do záhradkárčenia a podujatí, ktoré môžu napomôcť vytvárať spoločnú 
komunitu občanov. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
a) pripraviť dohodu o ukončení výpožičky časti pozemku a predložiť na podpis primátorovi 
mesta 
Termín: do 15.3.2021 
 
Mestskému úradu v Trnave v spolupráci so STEFE Trnava s.r.o 
b) pripraviť Zmluvu o výpožičke časti pozemku a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.3.2021 
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591 
uznesenie 

k rekonštrukcii plynovodov na pozemkoch mesta  
– úprava zriadených vecných bremien 

(SPP – distribúcia, a. s.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie  na vedomie 
vecné bremeno, ktoré vzniklo podľa plynárenského zákona č.67/1960 Zb. so zahrnutím 
ochranných pásiem uvedeného vecného bremena, nakoľko v minulosti nebola zákonom 
určená povinnosť zápisu vecného bremena do pozemkových kníh s tým, že sa jedná 
rekonštrukciu rozvodov plynu na rovnakých pozemkoch ako pôvodné rozvody vrátane 
ochranných pásiem.  
 
2. Ruší uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava: 
a) č. 200/2019 zo dňa 17.9.2019 „K súhlasu s použitím pozemkov a zriadenie odplatného 
vecného bremena na uloženie rozvodov plynu v rámci stavby  „Rekonštrukcia plynovodov 
Trnava 7, G.Goliana, UO 02861“ (SPP – distribúcia, a.s., Bratislava) 
b) č. 208/2019 zo dňa 17.9.2019 „K súhlasu s použitím pozemkov mesta na stavbu   
„Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná – ul. Jána Hajdóczyho, 1. SC, UO02856“ (SPP 
– distribúcia, a.s.)   
c) č. 256/2019 zo dňa 22.10.2019 „K súhlasu s použitím pozemkov mesta na stavbu   
„Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná – Slnečná, 2.Etapa, UO02856“ (SPP – 
distribúcia, a.s.)  
d) č. 335/2020 zo dňa 11.2.2020 „K súhlasu s použitím pozemkov mesta na stavbu  
„Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, ul. Pažitná, 3. SC, ÚO02856“ (SPP – distribúcia, a.s.) 
 
3. Súhlasí 
a) vo veci stavby  „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 7, G.Goliana, UO 02861“ (SPP – 
distribúcia, a.s.): 
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava, parcely  reg. "C"   parc.č. 
8380/20, 8399/157, 8399/41, 8399/42, 8399/43, 8399/48, 8399/50, 8399/62, 8399/63, 
8399/64, 8399/65, 8399/66, 8399/67, 8399/68, 8399/72, 8399/78, 8399/80, 8399/81, 8399/88, 
8399/92, 8399/159, 8399/167, 8399/170, 8399/189, 8399/206, 8399/217, 8399/218, 8399/223, 
8399/224, 8399/226, 8399/227, 8399/230, 8399/231, 8399/232, 8399/233, 8399/235, 
8399/237, 8399/238, 8399/239, 8400/142, 8993/1, 9072/1, 9073/4 a parc. reg.“E“ parc.č.  
1968/27, 1969/116, 1968/27 a 1972/3 zapísaných na LV č. 5000 a parc. reg.“E“ parc.č. 1968/1, 
1969/114 a 1969/117, zapísaných na  
LV č. 11228 na  uloženie rozvodov plynu v rámci stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 7, 
G.Goliana, UO 02861“, v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, 
v prospech  SPP - distribúcia, a.s., IČO 35 910 739, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. 
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s použitím pozemkov pri dodržaní podmienok,  uvedených vo 
vyjadrení Odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ k projektovej dokumentácii  
č. OÚRaK/5530-16903/2019/Hn zo dňa 9.4.2019, pričom z uvedeného vyjadrenia zdôrazňujú 
nasledovné požiadavky: 
Aby neprišlo k negatívnemu ovplyvneniu využitia pozemkov mesta, stavbu je potrebné vopred 
priestorovo a časovo koordinovať s plánovanými investičnými akciami mesta - výstavbou 
parkovacích miest na Ul. gen. Goliána 12, Nerudova 4-5 a Nerudova 12-13, so stavbou 
Trnavskej teplárenskej, a.s., ktorá pripravuje v lokalite navrhovanej stavby investičné akcie 
"Rekonštrukcia HV prípojky v úseku šachty Š1040- Š1040.3 (Linčianska)" a "Rekonštrukcia 
HV kanálovej prípojky v úseku Š1017- Š1017.2- OST 7035 Linčianska 1",  s 
investičnými akciami ďalších správcov inžinierskych sietí na základe ich predchádzajúceho 
preverenia. Na ul. gen. Goliana 3 treba rešpektovať prebiehajúcu stavbu  rekonštrukcie 
bytového domu a na parc.č. 8339/50 jej zariadenie staveniska. 
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Umiestnenie skriniek musí byť realizované v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta. 
 
b) vo veci stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná – ul. Jána Hajdóczyho, 1. SC, 
UO02856“ (SPP – distribúcia, a.s.):   
s použitím častí pozemkov v uliciach Hajdóczyho, Pavla Mudroňa, Maximiliána Hellu, Mikuláša 
Kopernika, Slnečná a Pažitná,  v  k. ú. Trnava, parcely reg. C 3481/100, 9042/2, 8869, 3486/7, 
(par. reg. E č. 1525/17), 8858/1 (parc. reg. E č. 1500/38, 1597/201, 1502/228, 1526/4 
a 1520/5), 8858/3, 3506, 3547/4, 3547/1, 9199, 3993 (parc. reg. E č. 1498/10), 8868, 8867  
(parc. reg. E č. 1502/328) a parc. č. 8866 (parc. reg. E č.  1503/40), č. 5312/1 a 5317/1 
zapísaných vo vlastníctve Mesta Trnava na LV č. 5000, 11228 a 12341, na umiestnenie 
rozvodov plynu vybudovaných podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným 
úradom, v rozsahu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná – ul. Jána 
Hajdóczyho, 1.SC, UO02856“,pre stavebníka, resp. investora  - spoločnosť SPP – distribúcia, 
a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739,  pre účely vydania územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia, za nasledovných podmienok: 
- musia byť splnené podmienky uvedené vo vyjadrení  č. OÚRaK/34510-22752/2019/Hn zo 
dňa 17.04.2019, pričom z uvedeného vyjadrenia zdôrazňujú zvlášť nasledovné požiadavky 
súvisiace s pripravovanou rekonštrukciou ul. Hajdóczyho: 
- Mesto Trnava pripravuje na ulici Jána Hajdóczyho realizáciu investičnej akcie "Rekonštrukcia 
MK J. Hajdóczyho v Trnave- 1. časť" (aj s napojením v križovaní ulíc v danej trase) v úseku od 
Univerzity Cyrila a Metoda po križovatku ulíc M. Hella a J. Hadóczyho (na parc. č. 8869, 
8858/1, 8858/3, 3547/4, 9199, 3993, 8868, 8867, 8866). Mesto Trnava požaduje pripraviť a 
realizovať stavbu do doby rekonštrukcie miestnej komunikácie, pričom navrhovaná stavba 
musí rešpektovať spracovanú PD investičnej akcie mesta.  
- Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. plánuje realizovať stavbu optickej siete 
"INS_FTTH_TT_Rekonštrukcia _MK_Jána Hajdóczyho". Koordináciu je potrebné zabezpečiť 
prostredníctvom Slovak Telekom, a.s..  
- Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  plánuje rekonštrukciu verejného vodovodu v celej 
dĺžke komunikácie v pôvodnej trase okrem prípojok, ktoré nie sú súčasťou verejného 
vodovodu. 
- Spoločnosti SWAN, a.s.  a TT-IT, s.r.o. majú záujem o  položenie chráničiek pre budúce 
optické vedenia, po oboch stranách Hajdóczyho ulice. 
Koordinačnú investičnú činnosť na Ul. Jána Hajdóczyho je potrebné riešiť prostredníctvom 
prevádzkovateľov dotknutých sietí a Mesta Trnava s odborom investičnej výstavby. 
 
c) vo veci stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná – Slnečná, 2.etapa, UO 02856“ 
(SPP – distribúcia, a.s.):   
s použitím častí pozemkov v uliciach J. Hajdóczyho, Átriová, Pavla Mudroňa, P. Bohúňa, M. 
Hella, M. Benku,  M. Kopernika, Slnečná, Kukučínova, Pažitná a Suchá, na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta, v k. ú. Trnava,  parcely reg. C č. 4021/3, 4021/21, 9043/5, 4019/6, 9199, 
9227, 4007, 9198/1, 8868, 8869, 3993 (par. reg. E č. 1498/10), 8858/1 (parc. reg. E č. 1500/38, 
1597/201, 1502/228,1520/5 a 1526/4), 8858/3, 3989, 4022/217, 8867  (parc. reg. E č. 
1502/328), 8870, 8871, 8886/1 (parc. reg. E č. 1502/128), 8872 (parc. reg. E č. 1502/128), 
parc. č. 8866 (parc. reg. E č.  1503/40 a 1502/428), 8873 (parc. reg. E č. 1503/40, 1502/128 
a 1505/131), 8876 (parc. reg. E č. 2472) a 8877 (parc. reg. E č. 2368, 2472 a 2380),  
zapísaných vo vlastníctve Mesta Trnava na LV č. 5000 a 11228 na umiestnenie rozvodov 
plynu vybudovaných podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, v 
rozsahu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná – Slnečná, 2. Etapa, ÚO02856“, 
pre stavebníka, resp. investora  - spoločnosť SPP 
– distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739,  pre účely vydania 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia, za nasledovných podmienok: 
1. Stavba rekonštrukcie vodovodu musí byť skoordinovaná s plánovanou investičnou akciou 
Mesta Trnava "Rekonštrukcia MK J. Hajdóczyho v Trnave", aj s napojením v križovaní ulíc v 
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danej trase), ktorej 1.časť je od univerzity Cyrila a Metoda po križovatku ulíc M. Hella a J. 
Hajdóczyho.  
Rekonštrukciu plynovodov je potrebné zrealizovať pred investičnou akciou mesta, nakoľko 
jednotlivé ulice Pažitná, M. Hella, Slnečná, M. Koperníka nesmú byť zaťažené žiadnou inou 
stavbou počas obdobia rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. J. Hajdóczyho. Realizáciu 
rekonštrukcie plynovodov je potrebné prerokovať s MsÚ v Trnave za účasti pracovníkov OIV, 
OÚRaK, ODaKS. Dokumentácia "Rekonštrukcia MK J. Hajdóczyho v Trnave" je k nahliadnutiu 
k dispozícií na MsÚ v Trnave, odbore investičnej výstavby. 
2. Aktuálne je v realizácii investičná akcia mesta Trnava "Rekonštrukcia MK Kukučínova ulica". 
Realizácia rekonštrukcie plynovodov na Pažitnej a Slnečnej ulici je možná pred položením  
finálnych povrchových vrstiev komunikácie na ul. Kukučínova.  
Bližšie informácie poskytne stavbyvedúci Ing. Pavlík, michal.pavlik@cestynitra.sk 
Po tomto termíne nepripúšťa mesto Trnava zásah do rekonštruovaného telesa komunikácie 
na ul. Kukučínova, okrem pretláčky popod komunikáciu. 
Predložiť PD na vyjadrenie na MsÚ v Trnave- OÚRaK a splniť aj ďalšie podmienky, ktoré 
vyplynú z vyjadrenia. 
 
d) vo veci stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, ul. Pažitná, 3. SC, ÚO02856“ (SPP – 
distribúcia, a.s.): 
s použitím častí pozemkov v uliciach J. Hlubíka, Ustianska, Krajná, Ľudová a Krupská, na 
pozemkoch 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, 
zapísaných vo vlastníctve Mesta Trnava na LV č. 5000 a 11228 na umiestnenie rozvodov 
plynu vybudovaných podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, v 
rozsahu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, ul. Pažitná, 3. SC, ÚO02856“, pre 
stavebníka, resp. investora  - spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, IČO: 35 910 739,  pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia, za nasledovných podmienok: 
- splnenie podmienok uvedených vo vyjadrení  č. OÚRaK/38217 – 110955/2019/Hn zo dňa 
9.12.2019,  
-  upresnenie umiestnenia voľne stojacich skriniek na pozemkoch mesta (ako URZ na ul. 
Krajná) vopred – pred vydaním stavebného povolenia a konzultoval na MsÚ v Trnave – odbore 
územného rozvoja a koncepcií. 
 
Pre všetky štyri uvedené stavby platí podmienka, aby nevyužité staré rozvody a 
zariadenia boli pri realizácii v max. miere odstránené. 
Rozvody ktoré zostanú v zemi ako nefunkčné (ktoré nie je možné odstrániť), žiada 
Mesto Trnava  zamerať v rámci porealizačného zamerania, ktoré poskytne Mestu Trnava 
v digitálnej podobe. 
 
4. Schvaľuje 
a) vo veci stavby  „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 7, G.Goliana, UO 02861“ (SPP – 
distribúcia, a.s.) na pozemkoch, ktoré nie sú v zmysle bodu 1. tohto uznesenia predmetom 
vzniku vecného bremena podľa zákona č. 67/1960 Zb. (plynárenský zákon): 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov  vo 
vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú. Trnava, parcely  reg. "C"   parc.č. 9073/4 a parc.č. 8380/20, 
zapísaných na LV č.5000 na  uloženie rozvodov plynu v rámci stavby „Rekonštrukcia 
plynovodov Trnava 7, G.Goliana, UO 02861“, v zmysle projektovej dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní, v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu predloženého 
stavebníkom stavby ku kolaudácii stavby, spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava strpieť na 
uvedených pozemkoch v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne umiestnenie rozvodov 
plynu a s tým súvisiacich užívateľských práv,  v prospech  SPP - distribúcia, a.s., IČO 
35 910 739, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, a to za odplatu 113,45 eur za dĺžku siete 
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do 10 m vrátane v zmysle sadzieb odplaty, platných pre rok 2021. Jednorazovú odplatu a 
správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí 
oprávnený z vecného bremena. 
 
b) vo veci stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, ul. Pažitná, 3. SC, ÚO02856“ (SPP – 
distribúcia, a.s.) na pozemkoch, ktoré nie sú v zmysle bodu 1. tohto uznesenia predmetom 
vzniku vecného bremena podľa zákona č. 67/1960 Zb. (plynárenský zákon): 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava  parc.reg.“C“ parc.č. 8907/3, zapísanom na  
LV č.5000 a  parc.reg.“E“ parc.č. 1503/80, zapísanom na LV č. 11228, k.ú. Trnava, na  
uloženie rozvodov plynu a 1 skrinky – regulačnej zostavy v rámci stavby „Rekonštrukcia 
plynovodov Trnava 1, ul. Pažitná, 3. SC, ÚO02856“, v zmysle projektovej dokumentácie 
schválenej v stavebnom konaní, v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu 
predloženého stavebníkom stavby ku kolaudácii stavby, spočívajúceho v povinnosti Mesta 
Trnava strpieť na uvedených pozemkoch v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne 
umiestnenie podzemných rozvodov plynu a s tým spojených užívateľských práv, v prospech 
spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, za 
odplatu určenú v zmysle sadzieb platných pre rok 2021, a to 113,45 eur za dĺžku siete do 10 
m vrátane a  261,65 eur  za umiestnenie 1 ks skrinky. Jednorazovú odplatu a správny poplatok 
spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného 
bremena. 
 
5. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady na vypracovanie zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v 
zmysle bodu 4. písm. a) a b)  tohto uznesenia                              
Termín: do 15.03.2021   
 
b) pripraviť zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 4. písm. a) 
a b)  tohto uznesenia  a predložiť primátorovi mesta na podpis                                              
Termín: do 30.05.2021 
 
c) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného geometrického plánu pre každú stavbu zvlášť 
uzatvoriť príslušnú zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 60 dní po predložení príslušného porealizačného geometrického plánu 
 
 

592 
uznesenie 

 
k prenájmu častí vodnej stavby pre realizáciu stavbu „Umiestnenie lávky  v priestore 

Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn“ 
(AGROFARMA BUDMERICE, s. r. o.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
majetkovoprávne usporiadanie vodnej stavby zastavanej verejnoprospešnou stavbou 
„Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn“, ktorej stavebníkom 
je Mesto Trnava, v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby 
vypracovanej spoločnosťou architekti ŠercelŠvec, s.r.o. a  Ing. Andrea Prievalská - LANDES, 
pre účely stavebného konania takto : 
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prenájom častí vodnej stavby vo vlastníctve a  prevádzke spoločnosti AGROFARMA 
BUDMERICE, s .r .o., 900 86 Budmerice 242, IČO: 35 856 483, na pozemku zapísanom     v k. 
ú. Trnava ako parcela reg. C č. 10259, vodné plochy vo výmere 113 326 m2, na LV č. 6088 vo 
vlastníctve Slovenskej republiky – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 
36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345, odčlenených podľa geometrického plánu č. 18/2019 zo 
dňa 28.03.2019 úradne overeného dňa 02. apríla 2019 pod č. G1 469/2019 ako novovytvorené 
parcely : 
- parcela reg. C č. 10259/4 vodná plocha o výmere 359 m2 (plávajúci prístupový chodník) 
- parcela reg. C č. 10259/5 vodná plocha o výmere 645 m2  (drevená pevná lávka) 
za cenu 4 550,92 eura/rok, Mestom Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, na 
dobu určitú, ktorá sa začína dňom začatia realizácie stavby okamihom prevzatia staveniska a 
končí sa uplynutím 15 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
na stavbu, za podmienky, že akékoľvek ďalšie úkony, resp. konania musia byť vykonávané 
v súčinnosti s  technicko – bezpečnostným dohľadom vlastníka a prevádzkovateľa dotknutej 
vodnej stavby, s tým, že spoločnosť AGROFARMA BUDMERICE, s. r. o., zároveň vyjadrí 
v nájomnej zmluve súhlas s výsadbou zelene na častiach vodnej stavby na pozemku v k. ú. 
Trnava, parc. reg. C č. 10259, v rámci sadových úprav stavby: 
– vodnej záhrady v priestore vodnej plochy uprostred drevenej lávky na časti vodnej stavby na 
pozemku, novovytvorená parcela reg. C č. 10259/7, odčlenená podľa geometrického plánu č. 
18/2019 zo dňa 28.03.2019 z parcely reg. C č. 10259,  
- plávajúceho stromu, vysadeného v závislosti od hĺbky dna v bóji alternatívne v ponorenom 
kvetináči  v dotyku s drevenou lávkou z vonkajšej strany stavby.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
Odbor majetkový 
a) pripraviť podklady na vypracovanie nájomnej zmluvy                                 
Termín: do 15.03.2021   
 
Odbor právny 
b) pripraviť nájomnú zmluvu so spoločnosťou  AGROFARMA BUDMERICE, s. r .o., a predložiť 
primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.04.2021 
 

593 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov na Ulici Orešianskej v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
a) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava,  parcela reg. KN E č. 1643/3 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 79 m2 a parcela č. 1643/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 128 m2  zapísané 
na LV č. 11349, od p. Karola Mxxxxxxx, xxxxxxxxx, 949 01 Nitra, vlastníka v podiele 1/1 do 
vlastníctva Mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, za dohodnutú kúpnu 
cenu 13,- eur/m2 pozemku, t. j. spolu za kúpnu cenu 2.691,- eur, slovom 
dvetisícšesťstodeväťdesiatjeden eur (79 m2 + 128 m2 = 207 m2 t.j. 207 m2 x 13,- eur = 2.691,- 
eur), s tým, že kúpna cena bude uhradená podľa dohodnutých podmienok v zmluve. 
 
Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bude hradiť predávajúci.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave: 
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a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15.03.2021   
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.05.2021 
 
 

594 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemku v lokalite Farský mlyn 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
kúpu pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. E č. 1780/2 orná pôda o výmere 45 300 m2, 
zapísaného na LV č. 5553 od spoluvlastníkov pozemku Vladimíra Rxxxxxxx rod. Rxxxxxxx, 
nar. xxxxxx, bytom Majcichov xxx – spoluvl. podiel 1/6, Rxxxxxxx Márie r. Rxxxxxxx, nar. 
xxxxxx, xxxxxxxxx, Trnava, – spoluvl. podiel 2/6, Rxxxxxx Rxxxxxx r. Rxxxxxx, nar. xxxxxx, 
xxxxxxx, Trnava – spoluvl. podiel 1/6, Rxxxxxx Ľxxxxxx r. xxxxxxx, nar. xxxxx, xxxxxxx, Trnava 
– spoluvl. podiel 1/6, Rxxxxxx Mxxxxxx r. Rxxxxxxxx, nar. xxxxxxx, xxxxxx, Trnava – spoluvl. 
podiel 1/6, do vlastníctva Mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00 313 114, za cenu 
300 000,- eur za celú výmeru pozemku, s tým, že kúpna cena bude uhradená v dvoch 
splátkach, a to prvá splátka vo výške 50 % kúpnej ceny, t.j. 150 000,- eur bude uhradená 
predávajúcim v zmysle ich spoluvlastníckych podielov  do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 
všetkými účastníkmi zmluvy a od zverejnenia zmluvy na webovom sídle mesta a a druhá 
splátka vo výške 50 % kúpnej ceny, t.j. 150 000,- eur bude uhradená predávajúcim v zmysle 
ich spoluvlastníckych podielov  do 31. 1. 2022. 
 
Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností budú hradiť predávajúci.  
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 28.2.2021 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
 Termín: do 31.3.2021 
 

595 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov určených na výstavbu cyklochodníka  

Zelenečská – A. Žarnova – Nám. SNP v Trnave 
(Fakultná nemocnica Trnava) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
kúpu pozemkov v k. ú. Trnava parcela registra „C“ č. 8998/2 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 201m2, zapísaný na LV č. 2467 a parcela č. 8998/3 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 27 m2, zapísaný na LV č. 2467 od Slovenskej republiky v správe Fakultnej 
nemocnice Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava, IČO: 00 610 381, za dohodnutú cenu 
20.000,- eur, s tým, že kúpna cena bude uhradená podľa dohodnutých podmienok v zmluve.  
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Správny poplatok a prípadné ďalšie náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bude hradiť predávajúci.  
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31.03.2021 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31.05.2021 

596 
uznesenie 

 
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na rok 2021 

z rozpočtu mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
poskytnutie finančných dotácií na rok 2021 z rozpočtu mesta Trnava pre žiadateľov vo výške: 

Por.č. Žiadateľ Názov projektu 
výška 

dotácie  
v eur 

 

1 
Telovýchovná Jednota ELÁN 
Trnava, Sídlisko Linčianska 

Cykloturistická nonstop jazda 
Trnava - Rysy, 43. ročník 

5 000      

2 
Telovýchovná Jednota ELÁN 
Trnava, Sídlisko Linčianska 

Zabezpečenie činnosti TJ ELÁN 
v roku 2021 

 500      

3 
Karate klub Slovšport Trnava, 
o.z. 

40. ročník Vianočného turnaja 
a Majstrovstvá Slovenska 
kadetov, dorastencov a juniorov 
v karate 

2 000      

4 
Karate klub Slovšport Trnava, 
o.z. 

Podpora športovej činnosti 9 000      

5 
DOMKA - Združenie saleziánskej 
mládeže 

Festival Lumen 2021 16 600      

6 
Bachova spoločnosť na 
Slovensku 

Trnavské organové dni - 26. 
ročník medzinárodného festivalu 

 7 600      

7 Mestská rada mládeže v Trnave FESTHRY 2021 0    

bezplatná výpožička 
MŠH a mobiliáru 
(stoly, stoličky,       
pódium) 

8 Mestská rada mládeže v Trnave Dobrovoľníci deťom 2021 6 000      

9 Futbalový klub Lokomotíva 
Zabezpečenie športovej činnosti 
klubu 

10 000      

10 Trnavské mestské zbory 
Podpora zborového spevu v 
meste Trnava 

8 000      

11 Atletický klub AŠK Slávia Trnava 
Trnavská bežecká trilógia a 
Silvestrovská cena v hode 
bremenom 

1 500      

12 Atletický klub AŠK Slávia Trnava 
Činnosť Atletického klubu AŠK 
Slávia Trnava v roku 2021 

23 000      

13 Judo Club AŠK Slávia Trnava Činnosť klubu 10 000      
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14 
Futbalový klub AŠK SLÁVIA 
TRNAVA 

Činnosť klubu 5 000      

15 
Basketbalový klub AŠK Slávia 
Trnava 

Na činnosť a rozvoj trnavského 
mládežníckeho dievčenského 
basketbalu 

12 000      

16 
Basketbalový klub AŠK Slávia 
Trnava 

Zabezpečenie finálových 
turnajov "Majstrovstiev 
Slovenska" basketbalových 
družstiev dievčat 

1 000      

17 
DOMKA - Združenie saleziánskej 
mládeže, stredisko Trnava 

Pre mladých na Kopánke 5 000      

18 
DOMKA - Združenie saleziánskej 
mládeže, stredisko Trnava 

SFC Kopánka 5 000      

19 Stacionár Náš dom n.o. "Žiť celkom normálny život" 5 600      

20 
Občianske združenie ISKIERKA, 
denný stacionár COMITAS 

Aký môže byť deň krásny. Keď 
sa ho dotkne vľúdnosť 

8 500    

len na výdavky 
súvisiace s energiou, 
telefón - internet - 
Magio, hygienické 
potreby,    terapie, 
supervízia, letný 
rekondičný pobyt 

21 Galéria Jána Koniarka v Trnave 
Trienále plagátu Trnava 2021 
TPT 2021 

9 000      

22 
Hokejový klub Trnava, občianske 
združenie 

Memoriál Karola Holoviča 800      

23 
Hokejový klub Trnava, občianske 
združenie 

Dotácia na činnosť HK Trnava 35 000      

24 Baseballový klub Angels Trnava 
Športová činnosť BK Angels 
Trnava 

15 000      

25 Baseballový klub Angels Trnava ME KADETOV 5 000      

26 
Záujmové združenie Rodina, 
Okružná 20, Trnava 

Zabezpečenie prevádzky 
činnosti Trnavského materského 
centra a Azylového domu 
Tamara 

9 900      

27 FC Spartak, a.s. Rozvoj mládeže 50 000      

28 TC EMPIRE Trnava a.s. 
Dajte deti na tenis - práca 
s deťmi z materských škôl v TC 
EMPIRE Trnava 

 5 000      

29 Volejbalový oddiel Hit Trnava Volejbalová akadémia v Trnave 18 000      

30 SK Trnava Panthers 
dotácia na činnosť športového 
klubu 

8 000      

31 Združenie STORM Mobilné poradenstvo 3 000      

32 
Mužský Basketbalový Klub AŠK 
Slávia Trnava 

Medzinárodný turnaj v 
basketbale chlapcov 

3 000      

33 
Mužský Basketbalový Klub AŠK 
Slávia Trnava 

Podpora a udržanie 
mládežníckej basketbalovej 
základne v Trnave 

12 000      

34 Centrum bojových športov Trnava 
Podpora činnosti Centra 
bojových športov Trnava v roku 
2021 

10 000      

35 Centrum pomoci pre rodinu 
Aktivity Centra pomoci pre 
rodinu 2021 

1 700      
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36 Centrum pomoci pre rodinu 
Preventívna a poradenská 
činnosť Centra pomoci pre 
rodinu 

5 000    

len na výdavky 
súvisiace 
s preventívnymi 
aktivitami a na 
literatúru 

37 Plavecký klub STU Trnava 
Činnosť plaveckého klubu - 
športová príprava a účasť na 
súťažiach 

21 500      

38 
Trnavská hudobná spoločnosť, 
občianske združenie 

Realizácia žánrových hudobných 
podujatí (blues, jazz a country & 
bluegrass) v Trnave 

5 800      

39 HBC Trnava 
Trnavská hádzaná HBC Trnava - 
rozvoj školských 
a mládežníckych kategórií. 

6 000      

40 HBC Trnava Memoriál Mariána Hirnera 400    
dotácia + 
bezplatný 
prenájom MŠH 

41 Slovenské hudobné fórum, o.z. Ekofest 2021 5 000      

42 Futbalový oddiel ŠK Modranka 
Zabezpečenie nákladov na 
športové aktivity detí a mládeže 

5 000      

43 Bronco n.o. KUBIK 2021 3 500      

44 Bronco n.o. Trnavský rínek a Blšák 2021 3 000      

45 Lifestarter Stratégia Učiaca sa Trnava 800      

46 Lifestarter Festival Učiaca sa Trnava 3 250      

47 Malý Berlín Malý Berlín 2021 10 000      

48 
Centrum včasnej intervencie 
Trnava, n.o.  

Každá rodina sa počíta  13 000      

49 
Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku Trnava 

Celoročná činnosť MsO JDS 
Trnava 

10 000      

  SPOLU    418 950     
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných dotácií v zmysle VZN č. 540, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava na podpis primátorovi mesta Trnava. 
Termín: priebežne 
 
 

597 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu 

„Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 
realizácie projektu „Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava“, realizovaného v rámci 
výzvy OPKZP-PO1-SC111-2019-56, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
mesta Trnava a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Trnava; 
b) zabezpečenie realizácie projektu „Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava“               
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
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c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného nenávratného 
finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 148 494,37 EUR; 
d)    zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
Trnava. 
 
 

598 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu 

„Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Revitalizácia 
športového areálu Slávia – bežecké trasy“ v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku 
minimálne vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov na projekt, čo predstavuje sumu 
minimálne 398 522,77 EUR; 
 
b)zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu „Revitalizácia 
športového areálu Slávia – bežecké trasy“ z rozpočtu mesta Trnava; 
c)  predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu 
„Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy“, realizovaného v rámci výzvy 
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, číslo: 2020/001. Ciele 
projektu sú v súlade s platným územným plánom mesta Trnava a platným Programom 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava; 
d)  zabezpečenie realizácie projektu „Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy“ 
v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku. 
 
 

599 
uznesenie 

 
k organizačnému zabezpečeniu akcie Májový kvet 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a)  Organizačné  zabezpečenie  akcie Májový kvet 2021 
     v dňoch 13.05.2021 – 16.05.2021 – štvrtok, piatok, sobota, nedeľa 
     na Trojičnom námestí, Hlavnej a Hviezdoslavovej ulici v Trnave. 
b) Všeobecné zásady na organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2021. 
c)  Výšku nájomného  za predajné zariadenie a prenajatú plochu pozemku na celé 
     obdobie počas konania akcie Májový kvet 2021. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Zabezpečiť organizovanie akcie v spolupráci so SKaŠZ v zmysle schváleného uznesenia.  
Termín: máj 2021 
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600 
uznesenie 

 
k organizačnému zabezpečeniu Tradičného trnavského jarmoku 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
a) Termín konania Tradičného trnavského jarmoku 2021 (ďalej len „TTJ 2021“) v dňoch 
09.09.2021 – 12.09.2021 – štvrtok - nedeľa. 
b) Organizačné zabezpečenie (ďalej len „OZ“) TTJ 2021. 
c) Všeobecné zásady pre organizačné zabezpečenie TTJ 2021. 
d) Výšku nájomného za miesto počas TTJ 2021. 
e) Organizáciu dopravy počas TTJ 2021. 
f) Riaditeľa Organizačnej skupiny TTJ 2021 (ďalej len „OS TTJ 2021“): vedúca odboru 
komunálnych a cintorínskych služieb. 
      
2.   Ukladá 
Riaditeľovi OS TTJ 2021 
a) Zabezpečiť organizovanie TTJ 2021 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia 
a príslušných VZN. 
Termín: počas TTJ 2021 
b) Menovať do OS TTJ 2021 členov zo zamestnancov Mesta Trnava. 
Termín: marec 2021 
 
3. Poveruje 
Riaditeľa TTJ  
schválením prípadnej zmeny času predaja počas TTJ 2021, ustanoveného Organizačným 
zabezpečením TTJ 2021 
 
 

601 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o výsledkoch ukončených 

a stave rozpracovaných kontrol od 25.11.2020 do 2.2.2021 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol 
od 25.11.2020 do 2.2.2021 
 
 

602 
uznesenie 

 
k správe o činnosti 

Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava  za rok 2020 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2020 
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603 
uznesenie 

 
k novelizácii internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy k novelizácii internej 
smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy 
 
2. Schvaľuje 
novelizáciu internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy 
 
 
 

604 
uznesenie 

 
k návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

k termínu konania MZ 16.2.2021 a k správe o kontrole plnenia uznesení MZ 
v intervale od 19.11.2020 do 27.1.2021 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení: 
 
a1) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 154/2015 v znení uznesenia č. 402/2020, 497/2020 
Názov uznesenia: „  K súhlasu so zriadením bezodplatného, časovo neobmedzeného 

vecného bremena v prospech mesta Trnava /Johns Manville 
Slovakia, a.s./ 

Navrhovaná zmena: V bode 1. Schvaľuje 
- za text „č. 8525“ sa dopĺňa text „o výmere 1258 m2,  druh pozemku 
– zastavaná plocha a nádvorie“ 
- za text „8526/1“ sa dopĺňa text „o výmere 8137 m2, druh pozemku 
– zastavaná plocha a nádvorie“ 
 
V bode a) 
- za text „8526/5“ sa dopĺňa text „o výmere 1288 m2, druh pozemku 
– zastavaná plocha a nádvorie“ 
- za text „8526/6“ sa dopĺňa text „o výmere 162 m2, druh pozemku – 
zastavaná plocha a nádvorie“ 
- za text „8526/5“ sa dopĺňa text „o výmere 1288 m2, druh pozemku 
– zastavaná plocha a nádvorie“ 
- za text „8526/6“ sa dopĺňa text „o výmere 162 m2, druh pozemku – 
zastavaná plocha a nádvorie“ 
 
V bode b) 
- za text „8526/7“ sa dopĺňa text „o výmere 361 m2, druh pozemku – 
ostatná plocha“ 
- za text „8526/8“ sa dopĺňa text „o výmere 42 m2, druh pozemku – 
ostatná plocha“ 
- za text „8526/9“ sa dopĺňa text „o výmere 143 m2, druh pozemku – 
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ostatná plocha“ 
- za text „8526/7“ sa dopĺňa text „o výmere 361 m2, druh pozemku – 
ostatná plocha“ 
- za text „8526/8“ sa dopĺňa text „o výmere 42 m2, druh pozemku – 
ostatná plocha“ 
- za text „8526/9“ sa dopĺňa text „o výmere 143 m2, druh pozemku – 
ostatná plocha“ 
 
V bode c)  
- za text „8526/5“ sa dopĺňa text „o výmere 1288 m2, druh pozemku 
– zastavaná plocha a nádvorie“ 
- za text „8526/6“ sa dopĺňa text „o výmere 162 m2, druh pozemku – 
zastavaná plocha a nádvorie“ 
- za text „8526/7“ sa dopĺňa text „o výmere 361 m2, druh pozemku – 
ostatná plocha“ 
- za text „8526/8“ sa dopĺňa text „o výmere 42 m2, druh pozemku – 
ostatná plocha“ 
- za text „8526/9“ sa dopĺňa text „o výmere 143 m2, druh pozemku – 
ostatná plocha“ 

 
 
a2) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 197/2019 
Názov uznesenia Kúpa pozemkov v k. ú. Modranka pod Južnou komunikáciou 

Navrhovaná 
zmena: 

V schvaľovacej časti sa pôvodný text nahrádza novým textom: 
„a) kúpu pozemkov v k. ú. Modranka zapísaného na LV č. 1451 ako 
parc. č. 431/116 – ostatná plocha s výmerou 15 m2 a 
spoluvlastníckeho podielu ¾ na pozemkoch zapísaných na LV č. 1452 
parc. č. 429/65- zastavaná plocha s výmerou 995 m2, parc. č. 429/66 
- zastavaná plocha s výmerou 1489 m2, parc. č. 429/67 – zast. plocha 
s výmerou 472 m2, 429/68 – zast. plocha s výmerou 299 m2 , parc. č. 
429/62 – zast. plocha s výmerou 681 m2, t. j. spolu výmeru 2967 m2 
od Mgr. Mariána Mxxxxxxxxxx, bytom xxxxxxx, Mníchov, za cenu 
42,00 eur/m2, spolu za celkovú cenu 124 614 eur. 
 
b) spätnú úhradu nájomného za užívanie pozemkov v k. ú. Modranka 
zapísaného na LV č. 1451 parc. č. 431/116 – ostatná plocha 
s výmerou 15 m2 a spoluvlastníckeho podielu ¾ na pozemkoch 
zapísaných na LV č. 1452 parc. č. 429/65- zastavaná plocha 
s výmerou 995 m2, parc. č. 429/66 - zastavaná plocha s výmerou 
1489 m2, parc. č. 429/67 – zast. plocha s výmerou 472 m2, 429/68 – 
zast. plocha s výmerou 299 m2 , parc. č. 429/62 – zast. plocha 
s výmerou 681 m2, Mgr. Mariánovi Mxxxxxxx, bytom xxxxxx, Mníchov, 
za celkovú výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícke podiely t. j. spolu 
za výmeru 2967 m2 vo výške 2,284 eura/m2/rok za obdobie 3 roky 
spätne od podpísania kúpnej zmluvy t. j. spolu 20 329,88 eura. „ 

 
a3) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 262/2019 zo dňa 22. októbra 2019 

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre stavbu 
„Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku 
v lokalite Kamenný mlyn“   

Navrhovaná zmena: V bode 1, písm. b) sa:  



  

 

 33 

ruší text: 
„0,27 eura/m2/rok“ 
a nahrádza sa novým textom: 
„0,90 eura/m2/rok“ 

 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 266/2019 zo dňa 22. októbra 2019 

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre stavbu 
„Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný 
mlyn“   

Navrhovaná zmena: V bode 1, písm. a) sa:  
ruší text: 
„0,27 eura/m2/rok“ 
a nahrádza sa novým textom: 
„0,90 eura/m2/rok“ 

 
a5) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 387/2020 zo dňa 28. apríla 2020 v znení 454/2020 zo dňa 30. 
júna 2020, v znení 497/2020 zo dňa 29. septembra 2020 a v znení 
525/2020 zo dňa 3. septembra 2020 

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre stavbu „Cestička 
pre cyklistov a chodník na ul. Piešťanská“   

Navrhovaná zmena: V bode 1, písm. f) sa:  
ruší text: 
„IČO: 003328“ 
a nahrádza sa novým textom: 
„IČO: 00003328“  

 
a6) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 284/2019 v znení MZ č. 454/2020 a MZ č. 525/2020 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu „Transformačná stanica, 
Bottova ulica Trnava“ 

Navrhovaná zmena: Text súhlasnej časti uznesenia sa zrušuje v celom rozsahu 
a nahrádza sa textom 
„1. Súhlasí 
s použitím časti pozemkov reg. C parc. č. 1480, 1641/3, 1642, 
8728/4 a pozemkov parc. reg E č. 1906/1 a 1908/49 v k. ú. Trnava, 
vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 pre stavbu 
„Transformačná stanica, Bottova ulica Trnava“ v zmysle podmienok 
určených stavebným povolením a projektovou dokumentáciou 
schválenou v stavebnom konaní spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.“ 
a text v schvaľovacej časti uznesenia 
„v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom 
konaní“ 
sa nahrádza textom 
„v zmysle podmienok určených stavebným povolením a projektovou 
dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní“. 

 
a7) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 330/2020 
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Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 
5292/51 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 
6557 na Veternej 29 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia sa text „2,94 eura“ mení na „2,78 
eura“. 

  
a8) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 339/2020 v znení MZ č. 562/2020 

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pre investičnú akciu 
mesta Trnava „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“ 
v Trnave 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia sa za odsek označený písmenom c) 
dopĺňa odsek s označením c1) v nasledujúcom znení: 
„c1) zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti Mesta 
Trnava strpieť existenciu bezpečnostného pásma plynárenského 
zariadenia SPP – distribúcia, a.s. v rozsahu porealizačného 
geometrického plánu k pozemku dotknutého stavbou „Predĺženie 
miestnej komunikácie Spartakovská“. Vecné bremeno bude 
zriadené výlučne v prípade, že na základe porealizačného 
geometrického plánu bude zabratá časť pozemku dotknutá 
bezpečnostným pásmom plynárenského zariadenia SPP – 
distribúcia, a.s., k preložke ktorého dôjde v rámci stavby a zmluva 
o zriadení vecného bremena bude súčasťou kúpnej zmluvy.“ 

  
a9) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 513/2020 
Názov uznesenia K prevodu nájmu pozemkov pod poľnými hnojiskami v lokalite 

Mníšske a Kočišské /SEMAT, a.s., Kočišské-Trnava, s.r.o., 
Greenium, a.s./ 

Navrhovaná zmena: V ukladacej časti č. 4 uznesenia sa dopĺňa text „c) pripraviť dohodu 
o ukončení nájmu v zmysle bodu 1 tohto uznesenia a predložiť na 
podpis primátorovi mesta Termín do: 28.2.2021“ 

 
a10) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 100/2019  
Názov uznesenia Kúpa pozemkov pod stavbou „Cyklistické prepojenie obcí Trnava – 

Biely Kostol – Zvočín – Suchá nad Parnou , prípojka Ružindol“ – 
Vinohradnícka cyklotrasa (ZEAINVENT a.s.) 

Navrhovaná 
zmena: 

V schvaľovacej časti sa celý text nahrádza novým textom: 
...“kúpu častí pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 3529, 
oddelených geometrickým plánom č. 3/2020, vyhotoveným 
Surveyor,s.r.o, dňa 1.3.20320, overeným Okresným úradom Trnava, 
katastrálnym odborom pod č. G1-367/2020 dňa 13.3.2020 z parc. reg. 
C č. 10845/10 – zastavaná plocha ako parc. reg. C č. 10845/42– 
zastavaná plocha s výmerou 1 m2, z parc. reg. C č. 10845/21 – 
zastavaná plocha ako parc. reg. C č. 10845/43 – zastavaná plocha s 
výmerou 44 m2, parc. reg. C č. 10845/23 – zastavaná plocha ako parc. 
reg. C č. 10845/41 – zastavaná plocha s výmerou 18 m2, za cenu 10 
eur/m2, od spoločnosti ZEAINVENT a. s., IČO 3141226, so sídlom 
Trnava-Medziháj 11/5882, Ružindol, do vlastníctva Mesta Trnava.” 

 
a11) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 635/2013  
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Názov uznesenia K majetkovo - právnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry 
pre stavbu „IBV Trnava – Pekné pole IV“ – 2. etapa   

Navrhovaná zmena: V bode 2. schvaľovacej časti, písm. c) sa:  
ruší celý text a nahrádza sa novým textom: 
„zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena 
na pozemku v k. ú. Trnava, parcela reg. C č. 4021/715 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 21 m2, zapísaného vo vlastníctve Mgr. 
Beaty Mxxxxxxxx, bytom Ulica xxxxxxxxx, Trnava (v podiele 16/100), 
Jána Rxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, Trnava (v podiele 22/100), Ing. 
Miloša Jxxxxxxxx a Ing. Ivety Jxxxxxxxx, obaja bytom xxxxxxxx, 
Trnava (v podiele 34/100), Tomáša Hxxxxx, bytom Ulica xxxxxx, 
Trnava, (v podiele 13/100), Erika Hxxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, 
(v podiele 13/100), Jozefa Hxxxxxxx a Mgr. Danice Hxxxxxxx, obaja 
bytom Ulica xxxxxxx, Trnava, (v podiele 1/100) a MUDr. Juraja 
Pxxxxxxxxx a MUDr. Martiny Pxxxxxxx, obaja bytom Ulica xxxxxxx, 
Trnava, v podiele (1/100), na LV č. 7572, oddeleného geometrickým 
plánom č. 79/2013 na vyznačenie vecného bremena, po zrealizovaní 
stavebných  objektov „SO 01 – Pozemné miestne komunikácie“, „SO 
08 – Verejné osvetlenie“ a „SO 10 – Sadové úpravy“, v rámci stavby 
„IBV Trnava – Pekné pole IV“ (2. etapa), v rozsahu projektovej 
dokumentácie stavby pre stavebné povolenie, v prospech Mesta 
Trnava, spočívajúcich v povinnosti spoluvlastníkov pozemku strpieť 
na svojich pozemkoch umiestnenie miestnej komunikácie 
a inžinierskych sietí a s tým spojených užívateľských práv, 
s podmienkou, že investor stavby uhradí správny poplatok spojený 
s návrhom na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností“ 

 
 
a12) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 541/2020 
Názov uznesenia Kúpa pozemkov určených na výstavbu cyklochodníka Zelenečská –

Hraničná a na rekonštrukciu miestnej komunikácie Mikovíniho 
Navrhovaná 

zmena: 
V schvaľovacej časti sa pôvodný text nahrádza novým textom 
v bodoch 2. A. a 2. B. v 2. odrážke: 
...„plánom č. 123/2015“ ... sa nahrádza....“plánom č. 123/2017“... 
Na konci bodov 2. A. a 2. B. sa dopĺňa text ...“do vlastníctva Mesta 
Trnava.“... 

 
 
a13) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 542/2020 
Názov uznesenia Kúpa pozemkov určených na výstavbu cyklochodníka Zelenečská –

Hraničná a na rekonštrukciu miestnej komunikácie Mikovíniho 
Navrhovaná 

zmena: 
V schvaľovacej časti sa pôvodný text nahrádza novým textom 
v bodoch 2. A. a 2. B. v 2. odrážke: 
...„plánom č. 123/2015“ ... sa nahrádza....“plánom č. 123/2017“... 
Celý 3. odsek v bode 2.A. sa nahrádza novým textom: ...“- kúpu 
spoluvlastníckeho podielu 1/16 na pozemkoch určených na 
rekonštrukciu miestnej komunikácie Mikovíniho v k. ú. Trnava 
zapísaných na LV č. 8211, parc. reg. C č. 9067/10 – zastavaná plocha, 
s výmerou 52 m2 za cenu 26,77 eur/m2 spolu za cenu 87,00 eura,  
od Ireny Hxxxxx rod. Axxxxxxxx, bytom xxxxxxx, Trnava, do 
vlastníctva Mesta Trnava.“.. 
V bode 2. B. sa nahrádza ...“ nar. 3.8.1.1952“...“ nar. 3.8.1952“... 
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Celý 3. odsek v bode 2.B. sa nahrádza novým textom: 
 ...“-  spoluvlastníckeho podielu 1/16 na pozemku určenom na 
rekonštrukciu miestnej komunikácie Mikovíniho v k. ú. Trnava 
zapísaného na LV č. 8211, parc. reg. C č. 9067/10 – zastavaná 
plocha, s výmerou 52 m2 za cenu 26,77 eur/m2 spolu za cenu 87,00 
eura.“...  

 
 
a14) 

Uznesenie (orgán): MZ  č. 544/2020 
Názov uznesenia Kúpa pozemkov určených na výstavbu cyklochodníka Zelenečská –

Hraničná a na rekonštrukciu miestnej komunikácie Mikovíniho 
Navrhovaná 

zmena: 
V schvaľovacej časti sa pôvodný text nahrádza novým textom 
v bodoch 1. A. a 1. B. : 
...„plánom č. 123/2015“ ... sa nahrádza....“plánom č. 123/2017“... 
Na konci bodov 1. A. a 1. B. sa dopĺňa text ...“do vlastníctva Mesta 
Trnava.“... 

 
 
a15) 

Uznesenie (orgán): MZ č. 505/2016 v znení uznesenia č. 312/2019, 562/2020 
Názov uznesenia:   K súhlasu s umiestnením prístupovej rampy na pozemku mesta 

a zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemku vo 
vlastníctve mesta (Ulica Michalská) 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2:  
- text „nehnuteľností situovaných na pozemkoch“ sa mení na text 
„pozemkov“. 

 
 
a16)  

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 941/2018 

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku pre cyklochodník na 
Ulici A. Žarnova v Trnave 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia sa text „nájom časti pozemku na 
dobu neurčitú“ nahrádza textom „nájom častí pozemkov na dobu 
neurčitú s právom stavby“, text „Za nájomné vo výške 0,22 
eura/m²/rok bez DPH (bez dane z pridanej hodnoty) s tým, že DPH 
bude fakturovaná podľa platných právnych predpisov. Ročné 
nájomné za 100 m² pozemku vrátane DPH predstavuje spolu 26,40 
eura“ sa nahrádza textom „Celkové ročné nájomné (bez DPH) tvorí 
pevná časť nájomného za predmet nájmu vo výške 0,22 €/m² 
pozemku/rok, t. j. 22,00 € a pohyblivá časť nájomného vo výške 
dane z nehnuteľnosti za predmet nájmu, za predpokladu, že od tejto 
dane nie je prenajímateľ oslobodený a táto daň je prenajímateľovi 
príslušným správcom dane v danom roku vyrubená, s tým, že DPH 
bude fakturovaná podľa platných právnych predpisov“ a v ukladacej 
časti uznesenia sa za výrazy „nájomnej zmluvy“ a „nájomná zmluva“ 
dopĺňa slovné spojenie „s právom stavby“. 
 

2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ č.: 
b1)     554/2018      do 31.08.2021   
b2)     877/2018      do 31.12.2021 
b3)       96/2019      do 31.12.2021 
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b4)   1037/2018      do 30.09.2021 
b5)     466/2020      do 31.03.2021 
b6)     387/2020      do 31.08.2021 
b7)     477/2020      do 31.08.2021 
b8)     431/2020      do 31.05.2021 
b9)     474/2013      do 30.06.2021 
b10)   849/2014      do 30.06.2021   
b11)   861/2014      do 30.06.2021 
b12)     44/2015      do 30.06.2021  
b13)   153/2015      do 30.06.2021 
b14)   544/2017      do 30.06.2021 
b15)   664/2017      do 30.06.2021 
b16)   772/2017      do 30.06.2021 
b17)   831/2018      do 30.06.2021 
b18)   255/2019      do 30.06.2021 
b19)   256/2019      do 30.06.2021 
b20)   288/2019      do 30.06.2021  
b21)   290/2019       do 30.06.2021 
b22)   440/2020      do 30.06.2021  
b23)   468/2020 2b      do 30.06.2021  
b24)   474/2020      do 30.06.2021  
b25)   197/2019      do 31.05.2021 
b26)   956/2010      do 31.12.2021 
b27)   993/2010      do 31.12.2021 
b28) 1005/2018      do 31.12.2021 
b29)   132/2019      do 31.12.2021 
b30)   189/2019      do 31.12.2021 
b31)   190/2019      do 31.12.2021 
b32)   191/2019      do 31.12.2021 
b33)   200/2019      do 31.12.2021 
b34)   286/2019      do 31.12.2021 
b35)   330/2020      do 31.12.2021 
b36)   335/2020      do 31.12.2021 
b37)   339/2020      do 31.03.2021 
b38)   376/2020      do 31.12.2021 
b39)   377/2020      do 31.12.2021 
b40)   386/2020      do 30.06.2021 
b41)   441/2020      do 31.12.2021 
b42)   462/2020      do 31.12.2021 
b43)   478/2020      do 30.04.2021 
b44)   479/2020      do 30.04.2021 
b45)   516/2020      do 30.04.2021 
b46)   390/2016      do 30.06.2021 
b47)   391/2016      do 30.06.2021 
b48)   713/2017      do 30.06.2021 
b49)   835/2018      do 30.06.2021 
b50)   337/2020      do 30.06.2021 
b51)   344/2020      do 30.06.2021 
b52)   462/2020      do 30.06.2021 
b53)   266/2020      do 30.06.2021 
b54)   388/2020      do 30.06.2021 
b55)   476/2020      do 30.06.2021 
b56)   511/2020      do 30.06.2021 
b57)   432/2020      do 30.04.2021 
b58)     93/2019      do 31.12.2021 
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b59)   719/2017      do 31.12.2021 
b60)   144/2019      do 30.06.2021 
b61)   294/2019      do 30.06.2021 
 
3. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 19.11.2020 do 27.1.2021 
 
 
 

605 
uznesenie 

 
k návrhu na úpravu výšky nájomného  

za prevádzkovanie exteriérových sedení na obdobie od 01.03.2021 
 

Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR  v súvislosti s ochorením COVID-19, a s 
tým súvisiacim uzatvorením alebo obmedzením prevádzok, s odkazom na čl. X Všeobecných 
podmienok a postupu umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava, nájomné vo výške 1 euro / mesiac / sedenie za 
prevádzkovanie exteriérových sedení 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť potrebné s tým súvisiace náležitosti, najmä upraviť vybraným nájomcom predpis 
nájomného za prevádzkovanie exteriérového sedenia; 
Termín: priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        JUDr. Peter  B r o č k a, LL.M.  
                                                                                                     primátor mesta 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Katarína Koncošová, PhD. 
                                                    prednostka MsÚ 
 
 
 
V Trnave dňa 17.2.2021 
 


