
Mestské zastupiteľstvo mesta TVnava

Výpis uznesenia č. 537/2020 
zo dňa 8. decembra 2020

537
uznesenie

k súhlasu s použitím pozemkov mesta na umiestnenie skriniek v rámci výstavby 
optickej siete na Ulici Jána Hajdóczyho

(Slovak Telekom, a. s.)

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Súhlasí
s umiestnením nadzemných prvkov verejnej elektronickej telekomunikačnej siete v počte 3 ks 
zákazníckych bodov ZB SNM M 48S SIS, ktoré sú súčasťou rozvodov optickej siete budovanej 
ako stavba „INS_FTTH_TT_Rekonštrukcia_MK_Jána Hajdóczyho", na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Trnava v k. ú, Trnava, pare. reg. C č. 8869, 3993 - ako pare. reg. E č. 
1498/10 a 8858/3, zapísaných na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava, pre účely vydania 
územného rozhodnutia, podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným úradom, za 
splnenia nasledovných podmienok:

- poskytnutie jednorazovej primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností 
vo výške 256,77 eura za vybudovanie 1 ks skrinky ZB - zákaznícky bod , t. j. spolu pre 3 ks je 
to spolu 770,31 eur, formou dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti 
v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,

- splnenie všetkých podmienok Mesta Trnava uvedených vo vyjadrení Odboru územného 
rozvoja a koncepcií MsÚ v Trnave č. OÚRaK/38388 - 100895/2020/H n zo dňa 28. 10. 2020,

- úhrady dlžnej čiastky vo výške 14 203,66 eura vyplývajúcej z Dohody o náhrade za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľností c. č. d. 316/2020,

pre stavebníka, resp. investora spoločnosť Slovak Telekom, a. s.. Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava - Ružinov, IČO: 35 763 469.

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady súvisiace s vypracovaním dohody 
Termín: do 31.12.2020



b) pripraviť dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností, za podmienky 
úhrady dlžnej čiastky vo výške 14 203,66 eura vyplývajúcej z Dohody o náhrade za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľností c. č. d. 316/2020 a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín; do 31.03.2021

JUDr. Peter/tír o č k^LL.M. 
pf^átor mesra

Za formálnu správnosť: Ing. Katáŕíría Kópcošová, PhD.
prednostka MsÚ

V Trnave 9.12.2020


