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(855 - 905) 

U Z N E S E N I A 
 

z 26. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
volebného obdobia 2014 – 2018, 

konaného 24. apríla 2018 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 

855 
uznesenie 

 
K schváleniu programu zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 24.4.2018 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
program zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 24.4.2018 v zmysle 
zverejneného návrhu a hlasovaním schválených zmien návrhu programu  
 
 

856 
uznesenie 

 
K Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 496, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 
484, VZN č. 489 a VZN č. 493 o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  

a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Zmene Územného 

plánu (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  04/2017 - Úprava 
regulatívov záväznej časti a spôsob ich vyhodnotenia (v materiáli) 

 
b)  stanovisko Okresného  úradu  Trnava,  odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle 

§ 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a)  Zmenu Územného  plánu (ÚPN) mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  Zmena  

04/2017 – Úprava regulatívov záväznej časti 
 
b)  VZN č. 496, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469,       

VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489 a VZN č. 493 o Územnom pláne mesta Trnava a o 
regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
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3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 26.04.2018 
 
b)  zabezpečiť uloženie (archiváciu) Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmenu 04/2017 -  Úprava 
regulatívov záväznej časti a VZN č. 496 
Termín: priebežne 
 
c)  zabezpečiť uloženie Zmeny ÚPN mesta Trnava Zmena 04/2017 - Úprava regulatívov 
záväznej časti a VZN č. 496  na  Okresnom  úrade  Trnava, odbore výstavby a bytovej 
politiky a stavebnom úrade 
Termín: do 23.07.2018 

 
 

857 
uznesenie 

 
K  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 497, 

ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území Mesta 
Trnava, schváleného VZN č. 452 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 497, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území Mesta 
Trnava, schváleného VZN č. 452 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 497 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta. 
Termín: 27.04.2017 
 
 

858 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)   
Zmena ÚPN 01/2018, Lokalita C  – Zámena katastrov s obcou Biely Kostol 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nepovoľuje 
spracovanie  Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 01/2018, Lokalita C - Zámena 
katastrov s obcou Biely Kostol 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľov o nepovolení spracovania Zmeny Územného plánu mesta Trnava - 
Zmena 01/2018, Lokalita C - Zámena katastrov s obcou Biely Kostol 
Termín: 10.05.2018 
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859 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)   
Zmena ÚPN 01/2018, Lokalita D – Rozšírenie parkoviska na Ulici V. Clementisa 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 01/2018, Lokalita D – 
Rozšírenie parkoviska na Ulici V. Clementisa 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 01/2018, 
Lokalita D – Rozšírenie parkoviska na Ulici V. Clementisa  
Termín: 30.10.2018 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 01/2018 
Lokalita D – Rozšírenie parkoviska na Ulici V. Clementisa 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 01/2018, Lokalita D – 
Rozšírenie parkoviska na Ulici V. Clementisa predložiť na  schválenie  mestskému   
zastupiteľstvu  
Termín: 10.05.2018 
 
 

860 
uznesenie 

 
K povoleniu na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009)   
 

Zmena ÚPN 01/2018, Lokalita E – Rozšírenie plochy parkoviska na Nerudovej ulici 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena ÚPN 01/2018, Lokalita E – 
Rozšírenie plochy parkoviska na Nerudovej ulici 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena ÚPN 01/2018, 
Lokalita E – Rozšírenie plochy parkoviska na Nerudovej ulici 
Termín: 30.10.2018 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena ÚPN 01/2018, 
Lokalita E – Rozšírenie plochy parkoviska na Nerudovej ulici   
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
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c)  po prerokovaní Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena ÚPN 01/2018, Lokalita E 
– Rozšírenie plochy parkoviska na Nerudovej ulici  predložiť na  schválenie  mestskému   
zastupiteľstvu  
Termín: 10.05.2018 

 
861 

uznesenie 
 

K schváleniu 
 Zadania  Územný plán zóny Obytná zóna Trnava - Zátvor II 

 
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 - Zátvor II a spôsob ich vyhodnotenia (v prílohe 
materiálu) 
 
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 - Zátvor II 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť uloženie  (archiváciu) zadania  Územného plánu zóny Obytná zóna Trnava -   
Zátvor II na Mestskom úrade v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií  
Termín: priebežne 
 
 

862 
uznesenie 

 
K Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2017  

a hodnotiacej správe za rok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2017 
 
b) stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy k záverečnému 

účtu mesta Trnavy za rok 2017 
 
c) správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Trnavy za rok 

2017 
 
2. Schvaľuje 
a) záverečný účet mesta Trnavy za rok 2017 s tým, že súhlasí s celoročným hospodárením 

bez výhrad 
 
b) zostatok účelovo určených bežných a kapitálových príjmov z roku 2017 na použitie v roku 

2018 vo výške 373 649,17 eura 
 



5 

 

c) rozdelenie do fondov 
 

1. prídel do rezervného fondu mesta Trnavy vo výške 5 242 298,51 eura 
 

 v rámci prídelu účelovo vyčleniť finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 
3 622 523 eur na financovanie kapitálových výdavkov posunutých z roku 2017 do 
rozpočtu 2018 
 

 finančné prostriedky na budúce použitie pre: 
a) Zariadenie pre seniorov v Trnave vo výške 62 372,67 eura 
b) základné školy a školské zariadenia vo výške 3 272,69 eura 
c) materské školy a školské zariadenia vo výške 14 369,64 eura 

 
2. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti 

Trnava z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti vo výške 51 590,26 eura 
 
3. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava z výsledku hospodárenia hlavnej a podnikateľskej činnosti vo 
výške 26 084,12 eura 

 
4. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Základná umelecká škola 

M. Sch. Trnavského z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti vo výške 6 719,64 eura 
 

d) doplnenie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018 o kapitálové výdavky: 
 

 rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok - projektová 
dokumentácia 

36 400 eur 

 rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ulica - projektová 
dokumentácia 

35 000 eur 

 rekonštrukcia Námestia v Modranke (Dedinská – Ivana Krasku) - 
projektová dokumentácia 

25 000 eur 

 projektová dokumentácia chodníkov a cyklochodníkov 88 458 eur 

 cyklochodník Zelený kríčok - projektová dokumentácia 10 000 eur 

 cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Piešťanská - projektová 
dokumentácia 

8 877 eur 

 cestička pre chodcov a cyklistov na Ulici Hlboká – projektová 
dokumentáca a realizácia 

300 000 eur 

 prepojovací cyklochodník Pri kalvárii úsek Cukrová - Národné 
strelecké centrum (realizačný projekt) - doplatok  

3 500 eur 

 projekt Cyklistické prepojenie Trnava - PSA - Zavar 29 554 eur 

 projekt Automatický parkovací dom pre bicykle pri ZŠ Trnava 26 636 eur 

 rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica - projektová 
dokumentácia 

3 240 eur 

 rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho - projektová 
dokumentácia 

9 728 eur 

 rekonštrukcia miestnej komunikácie Horné bašty - realizácia 96 275 eur 

 rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica - realizácia 100 000 
eur 

 rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedinská 350 eur 

 cyklochodník Trstínska cesta 240 eur 

 cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - Nám. SNP - projektová 
dokumentácia 

350 eur 

 realizácia chodníkov a cyklochodníkov 129 386 eur 
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 rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia 43 305 eur 

 integrovaný projekt Cyklistické prepojenie obcí MFO s cieľom 
podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava 

10 907 eur 

 realizácia nových parkovísk 362 877 eur 

 Vodáreň, dvor č. 2 - projektová dokumentácia 4 500 eur 

 Hospodárska - úprava vybraných dvorov - časť od Kollárovej 
po Sládkovičovu ul. - projektová dokumentácia 

20 000 eur 

 Hospodárska - úprava vybraných dvorov- časť od Sládkovičovej 
po Študentskú ul. - projektová dokumentácia 

20 000 eur 

 revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42-64 (za Kysucou) - 
projektová dokumentácia 

5 000 eur 

 humanizácia okolia nákupného strediska Casalle - projektová 
dokumentácia 

5 000 eur 

 Parčík pri Synagóge - projektová dokumentácia 10 000 eur 

 Ružový park - projektová dokumentácia 43 880 eur 

 park pri Kalvárii - projektová dokumentácia 19 000 eur 

 G. Dusíka - spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov - 
realizácia 

57 180 eur 

 Vodáreň – dvor č.1 - realizácia 24 423 eur 

 Námestie SNP - Dolná brána - realizácia 24 857 eur 

 spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici - 
realizácia 

46 840 eur 

 detské ihrisko Žihadielko - realizácia 4 403 eur 

 revitalizácia areálu Kamenný mlyn 3. etapa - lesopark pod Kolibou - 
realizácia 

675 eur 

 Kamenný mlyn - Horný rybník - mólo - realizácia 32 160 eur 

 studne na území mesta - realizácia 48 500 eur 

 projekt Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru 
Parná - revitalizácia vodného toku a okolia - vybudovanie 
multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj 

100 000 eur 

 rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta - 
2. etapa 

1 736 eur 

 rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 10 000 eur 

 doplnenie verejného osvetlenia 40 000 eur 

 projekt COBURGOVA 86 560 eur 

 projekt Čulenova - Útulok a podpora samostatného bývania pre 
rodiny s deťmi 

15 428 eur 

 projekt vybudovania Sociálneho centra 4 048 eur 

 ZŠ s MŠ Spartakovská - materská škola (objekt IMPAKO) - 
projektová dokumentácia + realizácia 

255 792 eur 

 ZŠ s MŠ Atómová - projekt pre vybudovanie sociálneho zázemia 5 000 eur 

 ZŠ J. Bottu - školské ihrisko - osvetlenie - projektová dokumentácia 678 eur 

 Kalokagatia - rekonštrukcia objektu 30 000 eur 

 objekt bývalej ZŠ na Mozartovej ulici - autorský dohľad 720 eur 

 rekonštrukcia Mestskej športovej haly - projektová dokumentácia 50 000 eur 

 rekonštrukcia areálu AŠK Slávia 29 200 eur 

 iluminácia hradby – východná vetva od Bučianskej 12 360 eur 

 realizácia prezentácie archeologickej lokality karner pri Bazilike sv. 
Mikuláša 

17 450 eur 

 Mestské opevnenie - južný úsek východnej vetvy, obnova 
vonkajšieho líca MO 

125 000 eur 

 mestské opevnenie, severná vetva, úsek pri severovýchodnej veži 13 924 eur 

 obnova mestského opevnenia - západná vetva 14 751 eur 
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3. Potvrdzuje 
a) použitie zdrojov na úhradu schodku kapitálového rozpočtu 
 

1. z prebytku bežného rozpočtu vo výške 2 269 674,46 eura 
2. z finančných operácií príjmových vo výške 6 570 761,92 eura 

 
 
 

863 
uznesenie 

 
K 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 

 stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 1. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy 
na rok 2018 

 
2. Schvaľuje 

 aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018 

 použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne: 
 

rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - realizácia 100 000 

rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého ulica - realizácia 150 000 

miestna obslužná komunikácia Trnava - Modranka – projektová 
dokumentácia 15 000 

okružná križovatka Bratislavská – Coburgova – projektová dokumentácia 30 000 

stavebné úpravy križovatky Vl. Clementisa - Kaufland - Lidl - projektová 
dokumentácia 10 000 

modernizácia radičov svetelne riadených križovatiek - realizácia 150 000 

rekonštrukcia chodníkov a cyklochodníkov - projektová dokumentácia 10 000 

rekonštrukcia chodníkov a cyklochodníkov - realizácia 31 100 

chodník Seredská ulica č. 158 – 176 - realizácia 15 000 

projektová dokumentácia pre parkoviská 10 000 

realizácia nových parkovísk 70 000 

autobusové prístrešky - realizácia 5 000 

Vodáreň - dvor č. 1 - realizácia 40 000 

 archeológia 16 185 eur 

 realizácia prezentácie južnej vetvy opevnenia v amfiteátri a 
sprístupnenie juhovýchodnej nárožnej veže 

15 000 eur 

 návrh sprístupnenia juhozápadnej nárožnej veže a priľahlého 
úseku mestského opevnenia v MPR Trnava  

1 920 eur 

 Obecný dvor Modranka 5 000 eur 

 majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 264 000 eur 

 bytové náhrady pre reštituentov 519 870 eur 

 nebytové priestory v areáli na Priemyselnej 5 (pôvodné objekty) - 
rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 

255 000 eur 

 drevené stánky s príslušenstvom 30 000 eur 

 skladovacia hala 16 400 eur 
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G. Dusíka - spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov - 
realizácia 50 000 

Agátka - projektová dokumentácia 10 000 

Námestie SNP - Dolná brána - projektová dokumentácia + realizácia 140 000 

energetické úsporné opatrenia na budovách mesta (fotovoltaika MsÚ) 40 000 

systém E-mobility 15 000 

rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta - 2. 
etapa – projektová dokumentácia 20 000 

polopodzemné kontajnery 370 000 

Zariadenie pre seniorov v Trnave - rekonštrukcia kúpeľní a toaliet 40 000 

Zariadenie pre seniorov v Trnave - rekonštrukcia terasy 10 000 

Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. - zabezpečenie priestorov 25 000 

ZŠ s MŠ Atómová - rekonštrukcia strechy so zateplením - objekt MŠ 
Okružná 27 45 000 

ZŠ s MŠ M. Gorkého - rekonštrukcia športového areálu - realizácia 125 000 

ZŠ s MŠ Vančurova - rekonštrukcia športového areálu - realizácia 250 000 

sprístupnenie juhozápadnej nárožnej veže a priľahlého úseku mestského 
opevnenia v MPR Trnava 50 000 

iluminácia hradby - východná vetva od Bučianskej 15 000 

majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku 764 291 

prívesný vozík 2 500 

TTIP - Trnava Industrial Park (nové objekty) 25 000 

drevené stánky s príslušenstvom 37 017 

 

 1. aktualizáciu rozpočtu príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava 
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava 
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

 
 
 

864 
uznesenie 

 
K novelizácii internej smernice 

Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a) novelizáciu internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy 
 
 

 

865 
uznesenie 

 
K schváleniu predaja stavebného pozemku v OZ Kočišské  

a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže  
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku  
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj pozemku zapísaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, katastrálnom 
odbore, pre katastrálne územie Trnava, obec Trnava, na liste vlastníctva č. 5000 ako parcela 
reg. C č. 10501/111 ostatné plochy o výmere 840 m2, obchodnou  verejnou  súťažou  formou 
výberu víťaza elektronickou  aukciou. 
 
2. Schvaľuje                                                   
Podmienky obchodnej  verejnej  súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy  
na predaj pozemku:  

 
A) Predmet  predaja : 
 
Stavebný pozemok v obytnom súbore Trnava Kočišské so vstupom z Ulice Rekreačná 
v Bielom Kostole, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, katastrálnom 
odbore, pre katastrálne územie Trnava, obec Trnava, na liste vlastníctva č. 5000 ako parcela 
reg. C č. : 
                                                                  
                               10501/111 ostatné plochy o výmere 840 m2 

 
Stavebný pozemok je určený územným plánom mesta na zastavanie rodinným domom. 
                                      
                                                  
                                minimálna východisková cena:  80 eur/m2 
 
 
číslo pozemku podľa situácie:                               minimálna kúpna cena je nasledovná: 
 
10                                                                    10501/111 - 840 m2 x  80 eur =  67 200 eur                                                       
B)  Zásady  obsahu  kúpnej  zmluvy, na ktorých Mesto Trnava trvá : 
 
Predávajúci : 
Mesto Trnava, Hlavná č. l, Trnava 
Štatutárny zástupca:   JUDr. Peter Bročka, LL.M. - primátor  mesta 
Bankové spojenie :     VÚB, a. s., Bratislava, pobočka Trnava 
                                 č. ú. SK23 0200 0000 3500 2692 5212, SUBASKBX 
IČO :                         00 313 114  
DIČ:                          2021175728 
( ďalej len „ predávajúci“) 
 
Kupujúci :                                Kupujúci :                                     Kupujúci:  
(ak je fyzická osoba)              (ak je právnická osoba)           (ak je fyzická osoba - podnikateľ)                                                                                
Meno :                                     Obchodné meno :                         Obchodné meno: 
Priezvisko :                              Sídlo :                                           Miesto podnikania: 
Rodné meno:                           Štatutárny zástupca :                   IČO:  
Narodený :                               IČO :                                           Zápis do príslušného registra: 
Rodné číslo :                            Zápis do OR:                
Trvale bytom:         
Štátna príslušnosť :        
Stav :                             
a manželka 
Meno :                           
Priezvisko :                    
Rodné meno: 
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Narodená :                     
Rodné číslo :                    
Trvale bytom :                 
Štátna príslušnosť :        
Stav :                           
( ďalej len „kupujúci“) 
       
uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov a uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (schválené 
podmienky obchodnej verejnej súťaže) č.  
 
                                                               túto kúpnu zmluvu: 
                                                                                                              
                                                              čl. I. Predmet zmluvy 
  
 (1) Mesto Trnava je vlastníkom  nehnuteľnosti - stavebného pozemku  zapísaného  na 
Okresnom úrade   Trnava, katastrálnom odbore, v katastri nehnuteľností pre katastrálne 
územie Trnava, obec Trnava, na liste vlastníctva č.  5000, v časti “A” – majetková podstata, 
parcela registra „C“, ako parcela č. 10501/111, ostatné plochy s výmerou  840 m2. Pozemok 
je určený územným plánom mesta na výstavbu rodinného domu. 
(2) Predmetom predaja podľa tejto zmluvy je nehnuteľnosť – stavebný pozemok, podľa 
situácie v prílohe označený ako č. 10, parcela č. 10501/111, ostatné plochy s výmerou 840 
m2. 
                                                
                                              čl. II. Technický stav nehnuteľnosti 
 
Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom nehnuteľnosti,  
uvedenej v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy, jej  stav je mu známy a  v takomto stave túto po fyzickej 
obhliadke  v celosti a bez tiarch kupuje do svojho vlastníctva.  
                                                    
 
                                                       čl. III. Cena nehnuteľnosti 
 
(1) Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosť uvedenú v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy za 
dohodnutú kúpnu cenu:    
 
                          

 
      parcela č. 10501/111 -  840 m2 (výmera parcely) x ............. eur/m2 (cena za 1 m2) =           
       ..................................eur (cena za celý pozemok), 
      slovom   ..........................................................................................................eur 
        
       (doplní záujemca o kúpu v súlade s bodom A a I  súťažných podmienok)                    
 

 
(2) Kupujúci nehnuteľnosť uvedenú v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy kupuje za dohodnutú kúpnu 
cenu  v celosti do svojho výlučného vlastníctva. 
* Ak budú nehnuteľnosť kupovať manželia, potom ods. 2 znie takto: 
„(2) Kupujúci nehnuteľnosť uvedenú v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy kupujú za dohodnutú kúpnu 
cenu  v celosti do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“ 
 
 

čl. IV.  Platobné podmienky 
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(1) Kupujúci zložil dňa ............. zálohu na predmet kúpy pozemku vo výške 2 100 eur, 
slovom dvetisícsto eur, ktorá je započítaná ako preddavok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. 
ods. 1 tejto zmluvy. 
(2) Kupujúci uhradí predávajúcemu:  
a) zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods.1. tejto zmluvy vo výške .................... eur, 
slovom ................................. eur poukázaním na č. ú. ................................... banke, VS 
.......... v zmysle ods. 4 písm. b)  čl. 7  Všeobecne záväzného nariadenia č. 377, t. j. 
minimálne 60 % kúpnej ceny ku dňu podpísania kúpnej zmluvy, zvyšok kúpnej ceny 
najneskôr do podania návrhu na vklad vlastníckeho práva mestom do katastra nehnuteľností. 
b) alebo celý zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods. 1 . tejto zmluvy vo výške 
.................... eur, slovom ................................. eur poukázaním na č. ú. 
................................... banke, VS .......... ku dňu podpísania kúpnej zmluvy alebo v hotovosti 
do pokladne Mestského úradu  Trnava na Trhovej 3 v Trnave. 
         
    (záujemca o kúpu vyplní spôsob úhrady buď v ods. 2 písm. a)  alebo v ods. 2 písm. b)) 
                                                               
                                                             

čl. V. Osobitné ustanovenia 
 

(1) Predávajúci vyhlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy a iné 
vecné bremená. 
(2)  Predávajúci upozorňuje kupujúceho,  že si musí dať na vlastné náklady spracovať 
projektovú dokumentáciu napojenia na inžinierske siete a odsúhlasiť so správcami 
inžinierskych sietí, pričom musia byť rešpektované jestvujúce projekty, ktoré riešia technickú 
infraštruktúru pre Obytnú zónu Trnava Kočišské komplexne a nie sú zrealizované.  
 
 

čl. VI. Nadobudnutie vlastníctva 
 
(1) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnosti dňom právoplatného rozhodnutia o 
povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastra nehnuteľností na 
Okresnom úrade  Trnava, katastrálnom odbore.  
 (2)  Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predávajúci podá do l5 dní 
odo dňa uhradenia dohodnutej kúpnej ceny. 
 (3) V prípade, že Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor vklad nepovolí, zmluvné strany si 
vrátia vzájomné plnenia. 
 (4)  Zmluvná voľnosť účastníkov zmluvy nie je obmedzená. 
 
 

čl. VII . Záverečné ustanovenia 
 
 (1) Vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
(2) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú 
zmluvné strany viazané svojimi prejavmi vôle. Účinnosť  nadobúda dňom nasledujúcim po 
zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.  
 (3) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 
 (4) Táto zmluva sa vyhotovuje v počte rovnopisov podľa počtu účastníkov na strane 
kupujúceho, z toho predávajúci obdrží 3 rovnopisy, každý kupujúci obdrží po 1 rovnopise 
a 2 rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor. 
(5) Zmluva  bola zverejnená Mestom Trnava dňa ...............(vyplní MsÚ po zverejnení 
zmluvy, zmluva bude zverejnená do 5 dní po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami).  
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C) Spôsob podávania  súťažných návrhov:  
Súťažný návrh v zmysle návrhu kúpnej zmluvy sa podáva v písomnej forme. Záujemca 
o nehnuteľnosť môže predložiť na vybraný pozemok iba jednu ponuku. Návrh kúpnej zmluvy 
musí byť podpísaný predkladateľom súťažného návrhu. Prílohou návrhu kúpnej zmluvy je: 
- doklad o zaplatení zálohy 
- súhlas so súťažnými podmienkami  
- právnická osoba, resp. fyzická osoba – podnikateľ  doloží originál, alebo overenú kópiu 
výpisu z obchodného registra – nie starší ako 3 mesiace 
- e-mailová adresa a tel. kontakt 
 
Doloženie neaktuálneho, alebo nepravdivého výpisu z OR sa bude považovať za snahu 
navrhovateľa uviesť vyhlasovateľa súťaže do omylu a bude znamenať  vylúčenie 
navrhovateľa zo súťaže.  
                                                      
 
D) Lehota na podávanie súťažných návrhov: 
Písomný súťažný návrh je potrebné doručiť  osobne do podateľne MsÚ v Trnave, Trhová ul. 
č. 3, Trnava najneskôr do 29.05.2018  do 10.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným 
označením:  
 
                                       „Obchodná verejná súťaž  – neotvárať“ 
                                 Stavebný pozemok OZ Kočišské  parc. č. 10501/111 
 
Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú 
adresu a prelepenú časť obálky vlastnoručne podpísať. Prevzatie súťažného návrhu potvrdia 
v  podateľni na tlačive „Potvrdenie o prevzatí súťažného návrhu“.    
 
E) Termín vyhodnotenia súťažných návrhov:  
1. Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční komisionálne na zasadnutí Majetkovej 
komisie  MZ dňa 29.05.2018.  
2. Po splnení podmienok obchodnej verejnej súťaže postupujú predkladatelia súťažných 
návrhov do záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej aukcie. 
3. Východisková kúpna cena za pozemok pri záverečnej fáze výberu víťaza v elektronickej 
aukcii bude najvyššia cena z predložených ponúk. 
4. Podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii na pozemok budú uvedené vo výzvach 
na účasť v elektronickej aukcii, ktoré budú zaslané každému účastníkovi elektronicky na e-
mailovú adresu uvedenú v prílohe predloženého návrhu kúpnej zmluvy, v termíne do  
20.06.2018. 
 
Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy 
je najvyššia cena za 1 m2 výmery pozemku. 
 
Súťaž končí výberom najvhodnejšieho návrhu kúpnej  zmluvy v elektronickej aukcii. 
V prípade, že do súťaže na stavebný pozemok bude predložený len 1 písomný súťažný 
návrh, ktorý spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, majetková komisia môže 
vyhodnotiť predložený návrh ako najvhodnejší a súťaž ukončí bez elektronickej aukcie.    
 
 
F) Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže : 
Vyhlasovateľ oznámi  výsledky z vyhodnotenia písomných návrhov kúpnych zmlúv každému 
z účastníkov súťaže písomne listom odovzdaným pošte na doručenie najneskôr do 
10.06.2018. Výsledky z elektronickej aukcie oznámi vyhlasovateľ každému z účastníkov 
elektronickej aukcie do 15 dní po skončení elektronickej aukcie. 
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G) Záloha:  
(1) Sumu  2100 eur  (slovom: dvetisícsto eur) za 1 súťažný návrh zloží záujemca ako zálohu 
na účet vyhlasovateľa č. ú.: SK23 0200 0000 3500 2692 5212, SUBASKBX, VÚB, a. s., 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, pobočka Trnava, variabilný symbol 16,  najneskôr do 
konca lehoty na podanie návrhov. 
(2) Súťažiacim, ktorí nepostúpia do záverečnej fázy výberu kupujúceho formou elektronickej 
aukcie, bude záloha vrátená najneskôr do 15-tich dní po vyhodnotení písomných súťažných 
návrhov. 
(3) Nevybraným súťažiacim v elektronickej aukcii bude záloha vrátená po termíne ukončenia 
elektronickej aukcie, najneskôr do  15-ich dní po ukončení súťaže.  
(4) Víťazovi súťaže bude zaplatená záloha započítaná na úhradu kúpnej ceny. Nesplatenú 
časť kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zálohou)  je 
kupujúci  povinný uhradiť v zmysle bodu 4b)  čl. 7  Všeobecne záväzného nariadenia č. 377, 
t. j. minimálne 60 % kúpnej ceny ku dňu podpísania kúpnej zmluvy, zvyšok kúpnej ceny 
najneskôr do podania návrhu na vklad vlastníckeho práva mestom do katastra nehnuteľností, 
alebo celý zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy ku dňu podpísania 
kúpnej zmluvy alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu  Trnava na Trhovej 3 
v Trnave. 
 
Kúpnu zmluvu na príslušný pozemok bude víťaz súťaže podpisovať najneskôr do 30 dní od 
doručenia oznámenia o výsledku súťaže.  
 
V prípade, že kupujúci, ktorého návrh kúpnej zmluvy bol v elektronickej aukcii vybraný ako 
najvhodnejší, odstúpi od uzatvorenia kúpnej zmluvy, záloha sa nevracia a bude použitá na 
úhradu nákladov spojených s realizáciou obchodnej verejnej súťaže.  
 
H) Obhliadka nehnuteľností  
 
Termín obhliadok: 
 16.05. 2018 o 15.30 hod.                  /zraz na konci Rekreačnej ulice v Bielom Kostole/         
 23.05. 2018 o 15.30 hod.                  /zraz na konci Rekreačnej ulice v Bielom Kostole/         
           
CH) Technické  podmienky:  
V rámci riešeného územia „Obytná zóna Trnava Kočišské“ je vydané územné rozhodnutie 
pod č. OSaŽP/1683-11172/2013/Šm zo dňa 12.3.2013. Pre dané územie je vydané aj 
rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Trnave pod č. K2008/001487 zo dňa 
24.6.2008 o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
16.7.2008. Projektová dokumentácia pre územné  konanie bola vypracovaná v decembri 
2010 spoločnosťou EKOPOLIS – ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania, 
Vajnorská 98/J, 831 04 Bratislava. 
Vstup na stavebný pozemok, ktorý je predmetom obchodnej verejnej súťaže, 
vrátane napojenia na infraštruktúru (voda, kanalizácia, plyn, NN el. vedenie) je uvažovaný 
z Rekreačnej ulice v Bielom Kostole. 
 
(Kompletná územnoplánovacia informácia o danom území je k dispozícii na MsÚ v Trnave, 
Odbor územného rozvoja a koncepcií alebo Odbor právny a majetkový) 
 
Jedná sa o nasledovnú stavebnú parcelu určenú na výstavbu  rodinného domu - podľa 
situácie v prílohe pod číslom:  
 
10             10501/111 o výmere 840 m2 
 
I) Ďalšie podmienky obchodných verejných súťaží :  
a) návrh možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným 
podmienkam súťaže. Od podmienok súťaže sa návrh nemôže odchýliť, 
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b) do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predloží po lehote určenej v podmienkach 
súťaže, 
c) minimálna kúpna cena je vypočítaná ako: 80 eur/m2 x 840 m2 (výmera parcely), t. j. 67 200 
eur  
 
Číslo parcely podľa situácie:                                      minimálna kúpna cena: 
 
10                                                                       10501/111  840 m2 x 80 eur =  67 200 eur                                                                      
 
Súťažiaci doplní navrhovanú cenu za 1m2 výmery pozemku a celkovú kúpnu cenu  do kúpnej 
zmluvy (čl. III. Cena nehnuteľností).   
 
d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 
    - odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu,  
    - v odôvodnených prípadoch súťažné podmienky meniť alebo súťaž zrušiť,  
    - pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na 
doplnenie a vykonanie opravy (termín určí majetková komisia MZ),   
    - predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu,  
e) náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži sa nepriznávajú, 
f) v prípade, že do súťaže na stavebný pozemok bude predložený len 1 písomný súťažný 
návrh, ktorý spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, majetková komisia môže 
vyhodnotiť predložený návrh ako najvhodnejší a súťaž ukončí bez elektronickej aukcie.    
 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže, návrh kúpnej zmluvy a grafické podklady poskytneme 
na MsÚ v Trnave, č. dv. 211 a na obhliadkach.  Prípadné ďalšie informácie poskytneme na 
tel. č. 033/3236211 v pracovných dňoch v čase od 9,00 h. do 16,30 h. 
 
3.  Ukladá 
Majetkovej komisii MZ  
a Mestskému úradu v Trnave  
realizovať obchodnú verejnú súťaž 
Termín: do 30.06.2018 
 

866 
uznesenie 

 
K žiadosti o odpustenie dlhu 

(Emília Jxxxxxxx – vymáhanie nesplatenej časti ceny bytu)    
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odpustenie dlhu pani Emílii Jxxxxxxx v celkovej výške 593,88 eura. 
 

 

867 
uznesenie 

 
K predaju pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava  

pod garážou v lokalite ulíc Hospodárska - Kollárova v Trnave 
(Marta Pxxxxxxxx)    

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1.   Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v lokalite ulíc 
Hospodárska - Kollárova, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, v  k. ú. Trnava, zastavaná 
plocha, parc. č. 8708/1 s výmerou 25 m2, do výlučného vlastníctva vlastníčke garáže Marte 
Pxxxxxxxxx, rod. Kxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxx, za cenu spolu 500 eur 
s tým, že kupujúca uhradí i správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra 
nehnuteľností. 
 
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.   o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku 
pod nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlého pozemku, ktorý svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich. 
 
2.   Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy      
Termín: 15.04.2018 
 
b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31.07.2018      
      
 

868 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 3002, parc. reg. E č. 1110/6 – orná 
pôda, s výmerou 1949 m2, oddelenej geometrickým plánom č. 37/2015 ako parc. reg. C č. 

10103/13- vodná plocha s výmerou 94 m2, za cenu 8,18 eur/m2  od spoluvlastníkov: 
Lýdie Vxxxxxxx, rod. Gxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, xxxxxxxxx,Topoľčany, podiel 3/4 za cenu 
576,69 eura, 
Pavla Gxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxx,Trnava, podiel 1/20 za cenu 38,45 eura. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31. 5. 2018 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.8. 2018 
 
 

869 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu častí pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 6176 parcely registra "E" č. 1120/1, 
1120/101 a na LV č. 6175 parcely registra "E" č. 1120/102, 1120/202, oddelených 



16 

 

geometrickým plánom č. 37/2015 ako parc. reg. "C" č. 9085/54 s výmerou 45 m2, parc. reg. 
"C" č. 10102/333 s výmerou 15 m2, parc. reg. "C" č. 6511/294 s výmerou 1 m2, parc. reg. "C" 
č. 6511/292 s výmerou 33 m2, parc. reg. "C" č. 6511/293 s výmerou 4 m2, parc. reg. "C" č. 
9085/55 s výmerou 59 m2, od Jána Ďxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom Vlčkovce xxx, 
spoluvlastnícky podiel 1/2 na predmetných častiach pozemkov spolu s výmerou 157 m2 za 
cenu 10 eur/m2 t. j. spolu za 785 eur. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31.05.2018 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.08.2018 
 
 

870 
uznesenie 

 
Ku kúpe objektu materskej školy a jaslí na Zátvore v Trnave 

(Slovenské elektrárne, a.s.)   
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
1.1. kúpu nasledovných nehnuteľností: 
 
- pozemkov v k. ú. Trnava, parcela registra C KN parc. č. 5292/10 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 6 909 m², parcela reg. C KN parc. č. 5292/24 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 140 m2, parcela reg. C KN parc. č. 5292/19 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 5349 m2, zapísaných na Liste vlastníctva č. 2261,  
 
- stavby – materskej školy a jaslí, súpisné číslo 5971, k. ú. Trnava, postavenej na 
pozemku parcela reg. C KN parc. č. 5292/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 909 
m2, ktorá je zapísaná na Liste vlastníctva č. 2261,  
 
- príslušenstva – objekty, ktoré súvisia s predávanými nehnuteľnosťami, resp. sa 
nachádzajú na kupovaných pozemkoch, ale nie sú uvedené na liste vlastníctva: 
 

 stavba – oplotenie bez súpisného čísla, 

 stavba -  osvetlenie nachádzajúce sa v areáli materskej škôlky na pozemku parc. 
č. 5292/10, 

 stavba – betónový a asfaltový chodník, 

 príslušenstvo stavieb – vodomerná šachta, vodovodná prípojka, kanalizačná 
prípojka, elektrická prípojka a plynová prípojka a tiež akákoľvek stavba, alebo 
inžinierska stavba nachádzajúca sa v čase podpisu kúpnej zmluvy na kupovaných 
pozemkoch, ktorá nie je zároveň zapísaná na LV č. 2261, 

 terénne úpravy a porasty na predávaných pozemkoch,  
 
z vlastníctva spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35 829 052, so sídlom Mlynské 
nivy 47, 821 09 Bratislava, do vlastníctva Mesta Trnava, IČO: 00 313 114, Ulica Hlavná 1, 
917 71 Trnava, za dohodnutú kúpnu cenu 783 365,- eur 
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s tým, že kúpna cena bude uhradená v splátkach podľa splátkového kalendára tak, že po 
podpise kúpnej zmluvy bude uhradená prvá splátka vo výške 185 365,- eur. Ďalšie štyri 
splátky po 150 000,- eur budú uhradené v rokoch 2019 – 2022 do 30. júna príslušného roka.  
 
1.2.zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam podľa bodu 1.1. uznesenia na 
zabezpečenie: 
a) pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny na kúpnej zmluvy, 
b) pohľadávky na zaplatenie úrokov z omeškania na základe kúpnej zmluvy, 
c) pohľadávky na zaplatenie všetkých nákladov, výdavkov alebo náhrady škody v súvislosti 
s kúpnou zmluvou, 
d) pohľadávky na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá môže vzniknúť v dôsledku alebo 
v súvislosti s tým, že akýkoľvek záväzok uvedený v písmenách a) až c) vyššie je alebo sa 
stane neplatným, nevykonateľným alebo zrušeným alebo zanikne inak ako splnením, vrátane 
(avšak bez obmedzenia) výpoveďou alebo odstúpením od kúpnej zmluvy, 
 
pričom predávajúci bude v pozícii záložného veriteľa a kupujúci v pozícii záložcu; 
zabezpečovaná pohľadávka je zabezpečená do výšky 785 365,- eur.  
 
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 súvisiace s kúpnou zmluvou a záložnou zmluvou 
Termín: do 31.05.2018 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a záložnú zmluvu a  predložiť primátorovi mesta na  podpis  
Termín: do 30.06.2018  
 

 
871 

uznesenie 
 

Ku kúpe pozemku pod komunikáciou Ulici Jána Bottu v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
ukončenie nájmu pozemku v k. ú. Trnava parc. reg. E č. 1896/52 s výmerou 1 423 m2 
v zmysle nájomnej zmluvy centrálne č. 932/2016 k dátumu uzavretia kúpnej zmluvy.  
  
2. Schvaľuje 
kúpu pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 11379 ako parc. reg. E č. 1896/52, 
zastavané plochy s výmerou 1 423 m2 pod jestvujúcou miestnou komunikáciou za cenu 
30 eur/m2 do vlastníctva mesta Trnava s tým, že mesto Trnava uhradí poplatok spojený 
s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, od 3 spoluvlastníkov, každého podiel 1/3 za 
cenu 14 230,- eur: 
Radomíra Čxxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx, xxxxx, ČR,  
Aleny Kxxxxxxx, rod. Čxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxx, ČR, 
Miroslava Čxxxxxx, nar. xxxxxxx, bytom xxxxxxx, xxxxx, ČR.  
 

3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30.06.2018 
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872 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemkov pre stavbu „ECO STATION, Administratívna budova“ 
– chodník a prístupová komunikácia na rohu Ulíc Bratislavská a Stromová v Trnave  

(SMF Marko, s.r.o.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v  k. ú. Trnava, parcely reg. E č. 1960/2, 1963/79, 1963/30, 
zapísaných na LV č. 11228 vo vlastníctve Mesta Trnava, na realizáciu stavebného objektu 
„SO 202 – Prístupová komunikácia a chodník“ v rámci stavby „ECO STATION, 
Administratívna budova“, podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, 
pre spoločnosť SMF MARKO, s.r.o., Bratislavská ulica 4, 917 02 Trnava, IČO: 46663053, 
ako stavebníka stavby, za splnenia podmienok vznesených v územnom a stavebnom 
konaní predmetnej stavby. 
 
2. Schvaľuje 
a) priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava časť 
parc. reg. E č. 1960/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 16 m2, ktorého výmera 
bude spresnená geodetickým zameraním po realizácii stavby, zapísaného na LV 11228 do 
vlastníctva spoločnosti SMF MARKO, s.r.o., Bratislavská ulica 4, 917 02 Trnava, IČO: 
46663053, v podiele 1/1, za cenu 50 eur/m2, s podmienkou, že kupujúci uhradí správny 
poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností, 
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 po vybudovaní prístupovej komunikácie bude predmetná časť 
pozemku pre mesto nepotrebná. 
 
b) odplatný prevod stavebného objektu: 
 - „SO 202 – Prístupová komunikácia a chodník“ v rozsahu chodník o výmere cca 83 m2 
vybudovaného v rámci stavby „ECO STATION, Administratívna budova“ od spoločnosti 
SMF MARKO, s.r.o., Bratislavská ulica 4, 917 02 Trnava, IČO: 46663053 ako stavebníka 
stavby za cenu 1 euro do majetku, správy a údržby Mesta Trnava, po kolaudácii, 
s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby v lehote 60 mesiacov od dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvami o budúcich kúpnych zmluvách   
Termín: do 31.05.2018 
 
b) pripraviť zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.07.2018 
 
c)  pripraviť kúpne zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 60 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia od doručenia 
výzvy a predloženia dokladov od stavebníka 
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873 
uznesenie 

 
K prekládke horúcovodu a horúcovodná prípojka pre „Polyfunkčný BD Rezidencia-

Paulínska“, Ulica Paulínska v Trnave  
(ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.)  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov zapísaných vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava na LV č. 5000 - 
parc. reg. „C“ č. 590/3, 8837/2, 634/2 pre prekládku horúcovodu a horúcovodnú prípojku – 
zmena stavby pred jej dokončením pre „Polyfunkčný BD Rezidencia – Paulínska“ podľa 
projektu schváleného stavebným úradom, spoločnosti ESM-YZAMER, energetické služby     
a monitoring s.r.o. so sídlom Skladová 2, Trnava, IČO 36 226 904. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemkov v k. ú. 
Trnava vo vlastníctve mesta Trnava parc. reg. „C“ č. 590/3, 8837/2, 634/2 zapísaných v 
katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, prípadne na iných častiach pozemkov, 
určených geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní prekládky 
horúcovodu a horúcovodnej prípojky – zmena stavby pred jej dokončením pre „Polyfunkčný 
BD Rezidencia – Paulínska“ podľa projektu schváleného stavebným úradom v prospech 
spoločnosti: ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. so sídlom Skladová 2, 
Trnava, IČO 36 226 904, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom 
pozemku umiestnenie prekládky horúcovodu a horúcovodnú prípojku a zriadenie šachty       
(2 ks) a s tým súvisiacich užívateľských práv, za jednorazovú odplatu vo výške 1181,18 eur,  
Z prekládky vyplýva nové riešenie napojenia bytového domu Centrum, ktoré bude treba riešiť 
na základe zmeny PD zmenou povolenej stavby pred jej dokončením. 
 
Správny poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného 
bremena.   
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
Termín: do 31.05.2018 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.07.2018 
 
c) po zrealizovaní a odovzdaní porealizačného zamerania uzatvoriť zmluvu o zriadení 
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín: do 45 dní po predložení porealizačného geometrického plánu 
 
 

874 
uznesenie 

 
K spresneniu predmetu výpožičky pozemkov - softballového ihriska v Trnave  

a odpustenie zostatku záväzku  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
a) Zmenu uznesenia MZ č. 597/2009 - spresnenie predmetu výpožičky v zmysle 

geometrického plánu č. 17/2013, ktorým boli vytvorené pozemky v k. ú. Trnava zapísané 
na LV č. 5000: 
parc. č. 1638/9 – ostatné plochy s výmerou 4443 m2, softbalové ihrisko - trávnatá plocha, 
parc. č. 1638/10 – ostatné plochy s výmerou 788 m2, chodník, 
parc. č. 1638/11– zastavané plochy s výmerou 190 m2, na pozemku je stavba súp. č. 
8790 – klub a šatne, ktorá je na LV č. 12223 vo vlastníctve SK Trnava Panthers, 
parc. č. 1638/12 – zastavané plochy s výmerou 8 m2, softbalové ihrisko - antuková 
plocha, 
parc. č. 1638/13 – zastavané plochy s výmerou 25 m2, striedačka, 
parc. č. 1638/14 – ostatné plochy s výmerou     20 m2, tribúna, 
parc. č. 1638/15 – ostatné plochy s výmerou     20 m2, tribúna, 
parc. č. 1638/16 – zastavané plochy s výmerou 25 m2, striedačka, 
parc. č. 1638/17 – zastavané plochy s výmerou  7 m2, sklady, 
parc. č. 1638/18 – zastavané plochy s výmerou 15 m2, sklady, 
parc. č. 1638/19 – ostatné plochy s výmerou    118 m2, sieťový tunel na tréning odpalov; 
spolu s výmerou 5659 m2. 
 

b) odpustenie zostatku záväzku vyplývajúceho z darovacej zmluvy c. č. 752/2016 vo 
výške 4275,52 eura ako nepriamu dotáciu mesta; 

 
SK Trnava Panthers, IČO 37 851 772, so sídlom Lichardova 16, Trnava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dodatok zmluvy o výpožičke c.č. 287/2009 a dodatok darovacej zmluvy c.č. 
752/2016 a predložiť ich primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 30.06.2018 
 

875 
uznesenie 

 
K výpožičke pozemku vo vnútrobloku Hospodárska 81 počas výstavby ihriska 

Žihadielka spoločnosťou Lidl  
(Lidl Slovenská republika, v.o.s.)  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
výpožičku časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného v katastri nehnuteľností 
v katastrálnom území Trnava na liste vlastníctva č. 5000, časti parc.č. 2535/1 - zastavané 
plochy a nádvoria, na Ulici Hospodárskej (vnútroblok Hospodárska č. 81), s výmerou 320 m2 
s plochou o rozmeroch 16 x 20 m, do bezplatného užívania spoločnosti Lidl Slovenská 
republika, v.o.s. Ružinovská 1E, Bratislava 821 02, IČO: 35 793 783, za účelom vybudovania 
projektu – Detské ihrisko Žihadielko na pozemku, podľa projektovej dokumentácie 
odsúhlasenej v stavebnom konaní, po dobu jeho realizácie. 
 
2. Súhlasí 
a)  s realizáciou a bezodplatným prevzatím realizovaného projektu Detského ihriska 

Žihadielka do majetku a správy mesta Trnava, po skolaudovaní a porealizačnom 
zameraní, od spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E Bratislava     
821 02, IČO: 35 793 783, 
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b) bezodplatným prevodom vlastníckych práv k hnuteľným veciam (všetky časti ihriska 
Žihadielka, ktoré nebudú súčasťou pozemku) zo spoločnosti Lidl Slovenská republika na 
mesto Trnava, v hodnote 72 564 eur (s DPH), 

c) bezodplatné poskytnutie sublicencie k autorskému dielu zo strany spoločnosti Lidl 
Slovenská republika mestu Trnava. 

d)  s prenájmom časti plochy hracích prvkov pre umiestnenie loga spoločnosti Lidl Slovenská 
republika, na dobu 10 rokov, odo dňa odovzdania zrealizovaného projektu, za nájomné 
vo forme jednorazovej odplaty vo výške 300 eur, na základe faktúry vystavenej mestom 
Trnava. 
 

3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
a)  zabezpečiť uzatvorenie rámcovej zmluvy o obstaraní diela v zmysle bodu 2. písm. a) 

uznesenia  
Termín: do 31.05.2018 
   

b)   pripraviť zmluvu o výpožičke pozemku v zmysle v schvaľovacej časti uznesenia 
a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.05.2018 
 

c) spolupracovať pri príprave darovacej zmluvy na detské ihrisko a hnuteľné veci v zmysle 
bodu 2. písm. b) uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní po odovzdaní zrealizovaného projektu detského ihriska 
 

d) spolupracovať pri príprave licenčnej zmluvy v zmysle bodu 2. písm. c) uznesenia 
a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní po odovzdaní zrealizovaného projektu detského ihriska 
 

e) spolupracovať pri príprave nájomnej zmluvy v zmysle bodu 2. písm. d) uznesenia 
a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 30 dní po odovzdaní zrealizovaného projektu detského ihriska 

 
 

876 
uznesenie 

 
K prenájmu ornej pôdy Poľnohospodárskemu družstvu Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
a) priamy prenájom pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 10138/394 – orná pôda s výmerou 
12924 m2 a parc. č. 10138/555 – orná pôda s výmerou 2724 m2 Poľnohospodárskemu 
družstvu Trnava, IČO 314 316 91, so sídlom Modranská 3, Trnava, za cenu nájmu 0,018 
eur/m2/rok, platnú pre rok 2018, počnúc rokom 2019 upravovanú o oficiálne oznámené %  
inflácie, na dobu určitú od 16. 1. 2018 do doby využitia pozemkov na rozšírenie cintorína. 

 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Poľnohospodárske družstvo Trnava 
obhospodaruje všetky okolité pozemky iných vlastníkov v tejto lokalite a mesto nemá 
zabezpečený prístup na parc. č. 10138/394.  
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b) spätnú úhradu nájomného za pozemok v k. ú. Trnava parc. č. 10138/394 – orná pôda 
s výmerou 12924 m2za obdobie od 16. 1. 2015 do 15.1. 2018 vo výške 0,018 eur/m2/rok t. j. 
spolu 697,90 eura, od Poľnohospodárskeho družstva Trnava, IČO 314 316 91, so sídlom 
Modranská 3, Trnava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.07.2018 
 
b) zabezpečiť spätnú úhradu nájomného. 
Termín: do 31.10.2018 
 
 

877 
uznesenie 

 
K prenájmu pozemku v k. ú. Zeleneč Lesom SR, š. p.  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy prenájom pozemku zapísaného na LV č. 1233 v k. ú. Zeleneč parc. reg E č. 2222/2 – 
trvalé trávne porasty s výmerou 15423 m2 Lesom Slovenskej republiky, štátny podnik, 
Banská Bystrica, Odštepný závod Smolenice, za cenu nula eur. 
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 
zabezpečuje dlhodobo starostlivosť o tento les na tomto pozemku a aj na susedných 
pozemkoch v tejto lokalite v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a mesto Trnava, 
v prípade, že by obhospodarovalo tento les samo, muselo by plniť povinnosti vyplývajúce mu 
z tohto zákona a to prostredníctvom odborného lesného hospodára, ktorým je fyzická osoba 
spôsobilá na výkon činnosti.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31.07.2018 
 
 

878 
uznesenie 

 
K pokračovaniu nájmu reklamných panelov 
 na Ul. Sladovnícka, Hlboká, Tamaškovičova  

(spol. euroAWK, s.r.o.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
pokračovanie priameho prenájmu 7 reklamných panelov City light integrovaných v 
4 prístreškoch mestskej autobusovej dopravy vo vlastníctve Mesta Trnava na Ul. 
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Sladovnícka, Hlboká a Tamaškovičova v zmysle nájomnej zmluvy centrálne číslo 152/2013 
na dobu neurčitú spol. euroAWK, s.r.o., IČO 35808683, so sídlom Brečtanová 2, Bratislava. 
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9) písm. c) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť euroAWK, s.r.o., ako súčasť 
nájmu reklamných osvetlených panelov city light umiestnených v prístreškoch mestskej 
autobusovej dopravy zabezpečuje údržbu a čistotu autobusových prístreškov a súčasne 
umožní bezplatne využívanie voľných reklamných plôch integrovaných v prístreškoch 
mestom Trnava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dodatok nájomnej zmluvy centrálne č. 152/2013 a predložiť primátorovi mesta na 
podpis. 
Termín: do 31.05.2018 
 
 

879 
uznesenie 

 
K zabezpečeniu priestorov pre Centrum včasnej intervencie Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí   
s vyňatím služobného bytu v objekte bývalej ZŠ na Ul. Mozartova 10 v Trnave z bytového 
fondu Mesta Trnava a so zmenou účelu využitia uvedených priestorov z bytových priestorov 
na nebytové pre potreby sociálnej služby – Centrum včasnej intervencie Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu Trnava 

a) zabezpečiť vyňatie  služobného bytu v objekte bývalej ZŠ na Ul. Mozartova 10 v 
Trnave z bytového fondu Mesta Trnava 
Termín: do 31.5.2018 

 
a)   zabezpečiť  prípravu  a realizáciu  stavebných   prác  súvisiacich  s  úpravou  a  opravou 
bývalého školského bytu na nebytový priestor  
Termín: do 31.10.2018 
 
spoločnosti STEFE Trnava s.r.o. 
c) zabezpečiť zmenu účelu využitia uvedených priestorov z bytových priestorov  na  
nebytové  priestory 
Termín: do 30.11.2018 
 
b) Schvaľuje 
Po vykonaní stavebných úprav a zmene účelu využitia bytu v objekte bývalej ZŠ na Ul. 
Mozartova 10 v Trnave z bytových priestorov na nebytové pre potreby sociálnej služby – 
Centrum včasnej intervencie Trnava výpožičku týchto nebytových priestorov vo výmere 
66,45 m2 pre neziskovú organizáciu Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o., IČO: 
51258765 na dobu neurčitú, 
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trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
spočívajúci v tom, že Mesto Trnava od roku 2017 participuje na zriadení a zabezpečení 
prevádzky Centra včasnej intervencie v Trnave v zmysle Komunitného plánu sociálnych 
služieb mesta Trnava na roky 2016 – 2020, s tým, že vypožičiavateľ si bude hradiť náklady 
na služby spojené s užívaním nebytového priestoru. 
 
c) Ukladá 
spoločnosti STEFE Trnava s.r.o. 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o výpožičke s neziskovou organizáciou Centrum včasnej 
intervencie Trnava, n. o., IČO: 51258765 pre zriadenie a zabezpečenie prevádzky Centra 
včasnej intervencie v Trnave 
Termín: do 31.12.2018 

 
 

880 
uznesenie 

 
K správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 

       23. 1. 2018 a 13. 3. 2018 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odporúčania majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli 23. 1. 2018 a 13. 3. 2018 
prerokované na zasadnutí majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava resp. Mestskej rady mesta Trnava – zaujala 
nesúhlasné stanovisko. 
 

 
881 

uznesenie 
 

K zámene pozemkov v k. ú. Modranka 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
zámenu pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. Modranka 
parc. reg. C č. 1350/10 - zastavané plochy s výmerou 16 m2,  
za pozemok vo vlastníctve Jozefa Sxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx,Trnava   v k. ú. 
Modranka parc. reg. E č. 493/1 – orná pôda s výmerou 163 m2, 
cena pozemkov je určená dohodou v rovnakej výške. 
 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
priamy prevod majetku mesta v zmysle § 9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemok pred nehnuteľnosťou 
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve Jozefa Sxxxxxx na Ul. xxxxxxxx a mesto 
zámenou získa časť pozemku pod časťou komunikácie na Ulici Vodná v Trnave - Modranke. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.07.2018 

 
 

882 
uznesenie 

 
K výpožičke pozemkov na Ulici V. Clementisa a na Ulici Hlboká v Trnave 

pre polopodzemné kontajnery 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
výpožičku častí pozemku parc. č. 5671/6 vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného v katastri 
nehnuteľností v katastrálnom území Trnava na liste vlastníctva č. 5000, spoločnosti 
FCC Trnava, s.r.o., so sídlom Priemyselná 5, Trnava, IČO: 31 449 697, na dobu neurčitú, 
pre vybudovanie a prevádzkovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny 
a triedený odpad v meste Trnava:  na Ulici V. Clementisa (or. č. 16),  na Ulici V. Clementisa 
(or. č. 19),  na Ulici Hlboká (or. č. 9),  na Ulici Hlboká (or. č. 15),  na Ulici Hlboká (or. č. 18),  
s výmerou, ktorá bude určená podľa projektu jednotlivých stojísk, odsúhlaseného odbornými 
útvarmi mestského úradu pred uzatvorením zmluvného vzťahu 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 30.06.2018 
 
 

883 
uznesenie 

 
K prenájmu futbalových ihrísk v  športovom areáli  

Trnava, Rybníková 16  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Nájom štyroch futbalových ihrísk v športovom areáli Trnava, Rybníková 16 (Slávia),  na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava, v k.ú. Trnava, parc. č. 3540/11, 3540/10, 3544/4, 
3545/5, 
pre spoločnosť FC Spartak a.s., Koniarekova 19, Trnava, IČO: 36247057, v zastúpení 
predsedom predstavenstva Mgr. Dušanom Keketim, 
na účel využívania futbalových ihrísk na športovú činnosť klubu -  tréningovú činnosť 
a zápasy, primárne mládežníckych družstiev,  
za nájomné 1,00 euro/rok 
na dobu určitú, v trvaní 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, s účinnosťou od 
1.7.2018,  
s výpovednou lehotou 3 mesiace,  
za zmluvne dohodnutých podmienok v rozsahu: 
1) FC Spartak a.s.  sa bude ako nájomca podieľať na rekonštrukcii futbalových ihrísk 

v súlade so zmluvou o združení finančných prostriedkov, vo výške 200 000 eur 
2) FC Spartak a.s.  bude ako nájomca oprávnený využívať predmet nájmu na športovú 

činnosť klubu – tréningovú činnosť a zápasy, prioritne pre mládežnícke družstvá, 
v rozsahu maximálne 70 hodín týždenne, podľa rámcového harmonogramu dohodnutého 
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s prenajímateľom – SKaŠZ mesta Trnava, najneskôr 1 týždeň pred kalendárnym 
týždňom, ktorý predchádza realizácii tréningovej činnosti a zápasov 

3) FC Spartak a.s.  bude ako nájomca oprávnený bezplatne poskytnúť futbalové ihriská, nad 
rámec dohodnutý v bode 2/, pre Slovenský futbalový zväz, v maximálnom počte dve 
športové podujatia ročne, počas 5 kalendárnych rokov od rekonštrukcie futbalových ihrísk 

4) FC Spartak a.s.  bude nájomca futbalových ihrísk, nad rámec predmetu nájmu,  
oprávnený bezplatne využívať šatne a hygienické zariadenia pri futbalových ihriskách, 
ako súčasť využívania futbalových ihrísk 

5) FC Spartak a.s. bude ako nájomca povinný podieľať  sa na údržbe futbalových ihrísk, 
v rozsahu 10 % z finančných prostriedkov vynaložených prenajímateľom  - SKaŠZ mesta 
Trnava, formou úhrady faktúry vystavenej prenajímateľom 

6) Prenajímateľ – SKaŠZ mesta Trnava bude zodpovedný za celkovú údržbu a prípravu 
futbalových ihrísk 

7) Prenajímateľ – SKaŠZ mesta Trnava bude oprávnený využívať prevádzkové hodiny 
nezahrnuté v bode 2/ pre ostatné športové kluby a verejnosť 

8) Prenajímateľ – SKaŠZ mesta Trnava bude oprávnený  v prípade športových podujatí 
národného, alebo medzinárodného významu kedykoľvek jednostranne upraviť (znížiť) 
počet hodín využitia futbalových ihrísk a vstúpiť do dohodnutého harmonogramu 

 
2. Schvaľuje 
Združenie finančných prostriedkov medzi Mestom Trnava a Správou kultúrnych a športových 
zariadení mesta Trnava na jednej strane a FC Spartak, a.s. na strane druhej, pre účel 
financovania stavby „Bezbariérové dvojihrisko na Slávii“ v Trnave, podľa projektovej 
dokumentácie v hodnote 496 126,52 eura s tým, že cena sa spresní podľa výsledkov 
verejného obstarávania a že spoločnosť FC Spartak a.s. Koniarekova 19, Trnava, IČO: 
36247057 združí na tento účel finančné prostriedky vo výške 200 000 eur a Mesto Trnava 
združí na tento účel zostávajúcu sumu a investorsky v spolupráci so Správou kultúrnych 
a športových zariadení mesta Trnava zabezpečí realizáciu predmetnej stavby.  

 
3. Ukladá  
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
a) uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa bodu 1 

      Termín: 30.06.2018 
 
Mestskému úradu v Trnave  
a Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
pripraviť zmluvu o združení podľa bodu 2 a predložiť primátorovi na podpis 
Termín: 30.06.2018 
 

884 
uznesenie 

 
K prevodu nájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Na hlinách 49/F 

Hong Vu Tien LINKA 
Huong Truong Thi 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
prevod nájmu nebytových priestorov na blízku osobu v objekte súpisné číslo 6904, na 
pozemku parcelné číslo 5312/8, na ulici Na hlinách 49/F v Trnave, na prízemí  o výmere 
65,53 m², 
z pôvodného nájomcu: Hong Vu Tien LINKA, Cíferská 4855/45, 919 35 Hrnčiarovce nad 
Parnou,  IČO: 34 314 512, 
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na nového nájomcu: Huong Truong Thi, Cíferská 4855/45, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, 
IČO: 44 722 427, 
za účelom prevádzkovania predajne textilných výrobkov za nájomné podľa VZN č. 241 
v platnom znení, ktoré predstavuje sumu: 
 
Miestnosť č. 503(predajňa)             16,97 m2 x  30,07 eura/m2/rok        510,29 eura 
Miestnosť č. 504 (predajňa)               32,52 m2 x  30,07 eura/m2/rok    
 977,88 eura 
Miestnosť č. 505 (vstup)                      3,66 m2 x    10,01 eura/m2/rok           36,64 eura 
Miestnosť č. 506 (chodba 2/3)             5,46 m2 x    10,01 eura/m2/rok           54,65 eura 
Miestnosť č. 508 (chodba 2/3)             3,58 m2 x    10,01 eura/m2/rok           35,83 eura 
Miestnosť č. 509 (sprcha)                    2,48 m2 x    10,01 eura/m2/rok                    24,82 eura 
Miestnosť č. 510 (WC 2/3)                  0,86 m2 x     10,01 eura/m2/rok                      8,61 eura 
Spolu                                                 65,53 m2                                             1 648,72 eura/rok 
 
Spolu suma k úhrade................................................................................ 1 648,72 eura/rok 
                                                                                                                   
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.06.2018, 
s výpovednou lehotou 1 mesiac 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 nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia. 
Termín: 31.05.2018 
 
 

885 
uznesenie 

 
K informatívnej správe 

o predĺžení sezóny ľadovej plochy  Mestského zimného štadióna 
v Trnave na mesiac apríl 2018  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informatívnu správu o predĺžení sezóny prevádzky ľadovej plochy Mestského zimného 
štadióna v Trnave do konca mesiaca apríl 2018 
 
 
 

886 
uznesenie 

 
K zmene predmetu prenájmu nájomnej zmluvy na prenájom  

objektu Mestského zimného štadióna v  Trnave 
a kúpaliska Kamenný mlyn v Trnave  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
Zmenu – vyčlenenie areálu kúpaliska Kamenný mlyn z predmetu a účelu nájmu nájomnej 
zmluvy na prenájom objektov Mestského zimného štadióna v Trnave a kúpaliska Kamenný 
mlyn v Trnave, uzatvorenej dňa 12.1.1997 s nájomcom Petrom Pejkovičom – EKO REKREA 
Trnava, IČO: 33211752 na dobu neurčitú, za účelom  zabezpečenia celkovej prevádzky 
obidvoch zariadení, úpravu ostatných ustanovení nájomnej zmluvy prislúchajúcich k zmene 
predmetu a účelu nájmu, s účinnosťou od 1.5.2018, so zachovaním ostatných podmienok 
nájomnej zmluvy v súlade s uzneseniami 340/1996 a 324/2004 Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava.  
 
2. Ukladá  
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve v zmysle bodu 1/ schvaľovacej časti uznesenia 
Termín: 30.04.2018 
 
 

887 
uznesenie 

 
K predaju bytov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení noviel a 
VZN č. 85/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo 
vlastníctve mesta Trnava v úplnom znení VZN č. 352/2009 na základe podanej žiadosti, 
ktorou nájomcovia prejavili záujem o prevod vlastníctva bytu 
 
1/ - v  k. ú. Trnava na Ul. T. Tekela č. 10, parc. č. 5671/83, súp. č. 6482 
predaj 1-izbového bytu č. 14 na 5. NP o podlahovej ploche 48,97 m2  
za cenu 565,80 eura 
Eva Mxxxxxxxx, rod. Kxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxx, Trnava  
 
2/ - v  k. ú. Trnava na Ul. gen. Goliána č. 18 - 23, parc. č. 8399/55, súp. č. 6009 
predaj 2-izbového bytu č. 99 na 5. NP o podlahovej ploche 50,77 m2  
za cenu 627,70 eura 
Daniela Gxxxxxxxxx, rod. Lxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxx, Trnava  
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci. 

 
2. Ukladá 
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. 
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

    Termín: do 30.06.2018 
 

 
888 

uznesenie 
 

K návrhu na poskytnutie finančných dotácií na rok 2018  
z rozpočtu Mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
poskytnutie finančných dotácií na rok 2018 z rozpočtu Mesta Trnava pre žiadateľov 
zoradených v tabuľke podľa IČO, vo výške podľa prílohy k uzneseniu č. 888 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných dotácií v zmysle VZN č. 482, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Trnava na podpis primátorovi mesta Trnava. 
Termín: priebežne 
 
 

889 
uznesenie 

 
K nahradeniu zástupcu mesta v kontrolnom orgáne – dozornej rade  

oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism 
                                                 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
nahradenie zástupcu Mesta Trnava v kontrolnom orgáne – dozornej rade oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism, Hospodárska 33, Trnava, IČO: 42 288 924,  

    JUDr. Petry Klembarovej, nar. xxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxx 
zástupcom Mesta Trnava v kontrolnom orgáne – dozornej rade oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Trnava Tourism, Hlavná 5, Trnava, IČO: 42 288 924  

Mgr. Michala Kučavíka, nar .xxxxxxxxxx, bytom Trnava, xxxxxxxxxx, 
s účinnosťou od zvolenia valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu   
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva oblastnej organizácii cestovného ruchu 
Trnava Tourism 
Termín: 10.05.2018 

 
890 

uznesenie 
 

K zmene Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Odmeňovací poriadok funkcionárov mesta Trnava v novom znení tak, ako je v prílohe tohto 
uznesenia a schváleného poslaneckého návrhu – ponechať v bode 2/ povinnosť každoročne 
prerokovať plat primátora  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
uplatňovať Odmeňovací poriadok funkcionárov mesta Trnava v schválenom znení od 
01.04.2018 
Termín: trvalý     
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891 
uznesenie 

 
K zmene Organizačného a rokovacieho poriadku  

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmeny v Organizačnom a rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
s účinnosťou od 1.5.2018 v zmysle materiálu a hlasovaním schváleného návrhu 
predneseného poslancom MZ na rokovaní 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vydať dokument v zmysle schválených zmien 
Termín: do 04.05.2018 

 
 

892 
uznesenie 

 
K správe o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Trnava na roky 2014-2020 za rok 2017 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie: 
Správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na 
roky 2014 - 2020 s výhľadom  do roku 2030 za rok 2017. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
predložiť Správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Trnava na roky 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030 za rok 2017 vyššiemu územnému 
celku v zmysle zákona č. 309/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. 
o podpore regionálneho rozvoja. 
Termín: do 31.05.2018  
 

 
893 

uznesenie 
 

K Dodatku č. 1  
k Všeobecným podmienkam a postupu umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania 

exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava  
 

Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkami a postupu umiestňovania, povoľovania 
a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
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a) Dodržiavať Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkami a postupu umiestňovania, 
povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta 
Trnava. 
Termín: trvale 
    
b) Zapracovať pokuty do nájomných zmlúv uzatvorených po nadobudnutí účinnosti Dodatku 
č. 1, ako zmluvné pokuty.  
Termín: trvale  
 
c) Zverejniť dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkami a postupu umiestňovania, 
povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta 
Trnava pre žiadateľovi vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a na internetovej stránke 
mesta Trnava.  
Termín: po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 1  
 
 

894 
uznesenie 

 
K Organizačnému zabezpečeniu Vianočných trhov 2018 – Advent v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a.1)  Organizačné zabezpečenie (ďalej len ,,OZ“) Vianočných trhov 2018 – Advent 
v Trnave   (ďalej len ,,VT 2018“) v dňoch 30.11.2018 – 22.12.2018, 

a.2)  Umiestnenie betlehemu na Trojičnom námestí v termíne do 07.01.2019 
a.3)  Výstavbu klziska so zázemím a bufetom na ulici Hlavná v termíne od 08.11.2018  -      

15.01.2019, s prevádzkovaním klziska v dňoch 15.11.2018 – 07.01.2019. 
b) Všeobecné zásady na organizačné zabezpečenie VT 2018. 
c) Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo 

vlastníctve a v užívaní Mesta Trnava počas akcie VT 2018. 
d) Rozpočet VT 2018. 
e) Riaditeľa Organizačnej skupiny VT 2018 (ďalej len „OS VT 2018“): vedúci odboru 

dopravy a komunálnych služieb 
 

2. Ukladá 
2.1 Riaditeľovi OS VT 2018 

a) Zabezpečiť organizovanie VT 2018 v zmysle schváleného Organizačného 
zabezpečenia a príslušných VZN. 

Termín: počas VT 2018    
b) Predložiť správu o priebehu a konečnom zúčtovaní VT 2018 na rokovanie MZ. 

Termín: najneskôr apríl 2019 
c) Menovať do OS VT 2018 členov zo zamestnancov Mesta Trnava a z vedenia mesta. 

Termín: jún 2018  
 
2.2 Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava 
vykonať kontrolu zúčtovania VT 2018 
Termín: priebežne, do predloženia správy na MZ, najneskôr apríl 2019 
 
2.3 Mestskému úradu 
pripraviť zmluvu o zriadení, prevádzkovaní a údržbe klziska so zázemím so spoločnosťou 
Mediaflash, s.r.o. a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: najneskôr do 15.10.2018 
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3. Poveruje 
Riaditeľa VT  
schválením prípadnej zmeny času predaja počas VT 2018, ustanoveného Organizačným 
zabezpečením VT 2018. 
 

895 
uznesenie 

 
K Organizačnému zabezpečeniu Tradičného trnavského jarmoku 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
a) Organizačné zabezpečenie (ďalej len „OZ“) Tradičného trnavského jarmoku 2018 (ďalej 

len „TTJ 2018“) v dňoch 06.09.2018 – 09.09.2018. 
b) Všeobecné zásady pre organizačné zabezpečenie TTJ 2018. 
c) Výšku poplatkov počas TTJ 2018. 
d) Organizáciu dopravy počas TTJ 2018. 
e) Rozpočet TTJ  2018. 
f) Riaditeľa Organizačnej skupiny TTJ 2018 (ďalej len „OS TTJ 2018“): vedúci odboru 

dopravy a komunálnych služieb 
      

2.   Ukladá 
2.1 Riaditeľovi OS TTJ 2018 
a) zabezpečiť organizovanie TTJ 2018 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia 
a príslušných VZN. 
Termín: počas TTJ 2018 
 
b) predložiť správu o priebehu a konečnom zúčtovaní TTJ 2018 na rokovanie MZ. 
Termín: február 2019 
 
c) menovať do OS TTJ 2018 členov zo zamestnancov Mesta Trnava a z poslancov 
mestského zastupiteľstva. 
Termín: máj 2018 
 
2.2  Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava 
vykonať kontrolu zúčtovania TTJ  2018. 
Termín: priebežne, do predloženia správy na MZ, február 2019 
 
3. Poveruje 
Riaditeľa TTJ  
schválením prípadnej zmeny času predaja počas TTJ 2018, ustanoveného Organizačným 
zabezpečením TTJ 2018 

 
 

896 
uznesenie 

 
K spolufinancovaniu projektu: 

„Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor  č.1“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 
realizácie projektu „Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1“, realizovaného 
v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, 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 v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, najviac vo výške 9 909,47 Eur; 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 
Termín: do 31.07.2018 
 
 

897 
uznesenie 

 
K spolufinancovaniu projektu: 

„Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor  č.1“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
prehodnotenie realizácie projektu „Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1“ a jeho 
financovanie z iných zdrojov v prípade, že Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny 
operačný program neschváli žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre tento projekt.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
spracovať materiál na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva po rozhodnutí 
Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program o neschválení projektu. 
 
 
 

898 
uznesenie 

 
K Informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených 

a rozpracovaných od 31.1.2018 do 10.4.2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 31.1.2018 
do 10.4.2018 
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899 
uznesenie 

 
K Informatívnej hodnotiacej správe  

o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy  
na roky 2016 – 2020 za rok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Berie na vedomie  
Informatívnu hodnotiacu správu o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 
mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 za rok 2017 
 
 

 
900 

uznesenie 
 

K Informatívnej správe  
o realizácii participatívneho rozpočtu pre Trnavu v roku 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie  
Informatívnu správu o realizácii Participatívneho rozpočtu pre Trnavu v roku 2017. 

 
2. Ukladá 
Kancelárii primátora  
pokračovať v realizácii Participatívneho rozpočtu pre Trnavu v roku 2018. 

 
 
 

901 
uznesenie 

 
K Informatívnej správe 

 „Správa o činnosti Rady seniorov mesta Trnavy za rok 2017 a o plnení Programu 
aktívneho starnutia seniorov za rok 2017“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Správu o činnosti Rady seniorov za rok 2017 a o plnení Programu aktívneho starnutia 
seniorov za rok 2017. 

 
 
 

902 
uznesenie 

 
K správe o činnosti Mestskej polície mesta Trnava  

za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
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1.   Berie na vedomie 
Správu o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie 1.1.2017 do 31.12.2017 

 
 

903 
uznesenie 

 
K návrhu na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  

k termínu konania MZ 24.04.2018 
 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ  
v intervale od 25.01.2018 do 04.04.2018 

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

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 808/2017 

Názov uznesenia Prenájom časti Spádového detského ihriska na Limbovej ulici v Trnave 
Navrhovaná zmena:  v bode 1 uznesenia text „ na dobu určitú 5 rokov“ nahradiť 

textom „na dobu určitú 6 rokov“ 
 
a2) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ  č. 798/2017 

Názov uznesenia Predaj pozemku na Coburgovej ulici v Trnave (manželia Bohunickí) 
Navrhovaná zmena:  v schvaľovacej časti uznesenia sa  

pôvodný text: 
„pozemku v katastrálnom území Trnava parc. č. 8665, zast. pl. 
s výmerou 1 067 m², oddeleného geometrickým plánom č. 70/2017 z 
pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4 ako: parc. č. 8664/2 s výmerou 
230 m², parc. č. 8665 s výmerou 507 m², parc. č. 8674/4 s výmerou 
10 067 m²“   
nahrádza novým textom: 
 „pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území 
Trnava: parc. č. 8664/2, zast. pl. s výmerou 230 m² a parc. č. 8665, 
zast. pl. s výmerou 507 m², zapísaných v katastri nehnuteľností na 
liste vlastníctva č. 4  a  pozemkov: parc. č. 8674/30, zast. pl. 
s výmerou 256 m², parc. č. 8674/31, zast. pl. s výmerou 56 m², parc. 
č. 8674/32, zast. pl. s výmerou 8 m², parc. č. 8674/33, zast. pl. 
s výmerou 10 m², oddelených geometrickým plánom č. 19/2018 
z pozemku parc. č. 8674/4, zapísaného v katastri nehnuteľností na 
liste vlastníctva č. 4, t. j. pozemkov spolu s výmerou 1 067 m²“. 

 
 
a3) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 391/2016 

Názov uznesenia Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov  
na Ulici Ľudová v Trnave a zriadenie vecného bremena    
(Orange Slovensko, a.s.) 

Navrhovaná zmena:  V bode 1 uznesenia sa za výraz „pre účely územného 
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a stavebného konania“ dopĺňa výraz“ 
„za nasledovných podmienok: 
- budú dodržané všetky podmienky vznesené v územnom  a stavebnom 
konaní tejto stavby,  
- poskytnutie jednorazovej primeranej náhrady za nútené obmedzenie 
užívania nehnuteľnosti, ktorá v tomto prípade znamená, že investor 
stavby umožní pripokládku potrebného počtu chráničiek Mestu Trnava, 
prípadne inému subjektu založenému mestom,  na základe osobitnej 
dohody.“ 
 

 Text v bode 2 uznesenia sa celý ruší. 

 Text v bode 3 uznesenia sa ruší  a  nahradzuje  sa novým 
textom, ktorý znie: 

„pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a predložiť primátorovi 
mesta na podpis“ 
Termín: do 30. 09.2018 

 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 745/2017 

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu infraštruktúry  pre stavbu 
„CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB TRNAVA - Trstínska cesta 
(HORNEX,  a.s. Bratislava) 

Navrhovaná zmena:  V bode 2 písm. b) sa na konci za slovami „súvisiacich 
užívateľských práv“ dopĺňa text „s tým, že vecné bremeno 
bude zriadené v prospech každého (i neskoršieho) vlastníka 
stavby „CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB TRNAVA - 
Trstínska cesta“ a pozemkov, na ktorých bude táto stavba 
stáť. Ak dôjde pred zriadením vecného bremena k zmene 
vlastníctva predmetných oprávnených pozemkov pod 
plánovanou stavbou „CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB 
TRNAVA - Trstínska cesta“ v prospech Kaufland Slovenská 
republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A Bratislava 831 04, 
IČO: 35 790 164, zriadi sa vecné bremeno zmluvou 
uzavretou s touto spoločnosťou ako vlastníkom 
predmetných oprávnených pozemkov“. 

Dôvod zmeny: Spoločnosť HORNEX a.s. požiadala o zmenu textu uznesenia 
vzhľadom na budúci prevod vlastníctva na spoločnosť Kaufland 
Slovenská republika v.o.s.. 

 
a5) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 830/2018 

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu verejnej infraštruktúry pre 
stavbu  „Okružná križovatka Trstínska cesta v Trnave“ (HORNEX,  
a.s. Bratislava a FORESPO CITY PARK Trnava a.s.) 

Navrhovaná zmena:  V bode 2 písm. b) sa na konci za slovami „súvisiacich 
užívateľských práv“ dopĺňa text „s tým, že v prípade zmeny 
vlastníctva parcely reg. C č. 3377/1 v prospech Kaufland 
Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A Bratislava 
831 04, IČO: 35 790 164, bude povinným z vecného 
bremena táto spoločnosť ako vlastník predmetného 
pozemku“.  
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Dôvod zmeny: Spoločnosť HORNEX a.s. požiadala o zmenu textu uznesenia 
vzhľadom na budúci prevod vlastníctva na spoločnosť Kaufland 
Slovenská republika v.o.s.. 

 
a6) 
 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 833/2018 

Názov uznesenia: Zámena pozemkov v Trnave  
Navrhovaná zmena:  Nahradiť text v poslednej vete v bode 1. ...“zodpovedajúceho 

vecnému bremenu“...novým textom...“vlastníckeho práva“... 
 
 
2. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1)   č. 826/2018                   do 30.06.2018 
b2)   č. 834/2018                   do 30.06.2018 
b3)   č. 544/2017                   do 30.06.2018 
b4)   č. 44/2015                     do 30.06.2018 
b5)   č. 772/2017                   do 30.06.2018 
b6)   č. 629/2017                   do 30.06.2018 
b7)   č. 661/2017                   do 30.06.2018 
b8)   č. 662/2017                   do 30.06.2018 
b9)   č. 773/2017                   do 30.06.2018 
b10)  č. 802/2017                  do 30.06.2018 
b11)  č. 501/2016                  do 30.09.2018 
b12)  č. 804/2017                  do 31.07.2018 
b13)  č. 500/2016                  do 31.12.2018 
b14)  č. 726/2017                  do 30.06.2018 
b15) č. 835/2018                   do 30.06.2018 
b16) č. 729/2017                   do 30.06.2018 
b17) č. 713/2017                   do 30.06.2018 
 
3. Ruší 
uznesenie MZ 
c1) č. 659/2017 
 
4. Schvaľuje 
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 25.01.2018 do 04.04.2018 
 
 

904 
uznesenie 

 
K spolufinancovaniu projektu: 

„Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 
telocvične ZŠ s MŠ A. Kubinu v Trnave“, realizovaného v rámci výzvy Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania 
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žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 
novej telocvične na rok 2018.  
 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie; 
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci v maximálnej výške 15 000 eur  
(10 % z maximálnej možnej výšky dotácie) 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
Trnava. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť žiadosť o dotáciu. 
Termín: do 15.05.2018 
 
 
 

905 
uznesenie 

 
k návrhu poslanca MZ Juraja Fuzáka 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Žiada 
hlavného kontrolóra 
o vykonanie kontroly súladu aktuálneho stavu s pôvodnými uzneseniami MZ č. 970/2006 a č. 
391/2008 v súvislosti so Združením Miesta pre mladých – Outdorové lanové centrum Trnava 

 

 

 

 

 
                             JUDr. Peter  B r o č k a , LL.M. 
                                                                                                     primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Zuzana Bigasová 
                                          zástupkyňa prednostu MsÚ 
                                          vedúca odboru ekonomického 
   
V Trnave 25.04.2018 


