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Zriaďovacia listina 
 

Článok I. 

1. Označenie zriaďovateľa: 

Mesto Trnava uzn. MZ mesta Trnava č. 147/94 zo dňa 19. 10. 1994 zriaďuje v zmysle 

zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení noviel, zák. č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky 

v znení noviel, § 13 vyhl. Č. 638/1992 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky  o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií 

a § 7 Štatútu mesta Trnava príspevkovú organizáciu ako neziskovú právnickú osobu, 

ktorá svoje príjmy používa na financovanie vlastnej činnosti. Uzneseniami. č. 139 MZ 

mesta Trnava zo dňa 4. 10. 1995, 264 MZ mesta Trnava zo dňa 25. 6. 1996, 366 MZ 

mesta Trnava zo dňa 18. 2. 1997, 606/98 zo dňa 26. 5. 1998 ,  204/99 zo dňa 14. 12. 1999,  

uzn. č. 617/2005 zo dňa 28.6.2005,  uzn. č. 818/2006 zo dňa 2. 5. 2006, uzn. č. 208 zo dňa 

8. 9. 2015, uzn. č. 693 zo dňa 27.6.2017 a uzn. č. 396 zo dňa 28.04.2020 boli schválené 

zmeny zriaďovacej listiny. Úplné  znenie zriaďovacej listiny je platné v nasledovnom 

znení: 

 

2. Názov: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

      Sídlo:   917 01  Trnava, Hlavná 17 

      IČO:     598135 

3. Dátum zriadenia organizácie:  1 november 1994 

4. Vymedzenie základného účelu a tomu zodpovedajúcemu predmetu činnosti: 

Základný účel: 

a) Zabezpečenie kultúrnej a športovej činnosti v oblasti rôznych foriem miestnej kultúry 

a športu. 

b) Výkon správy kultúrnych, športových zariadení  a zverených objektov vo vlastníctve 

mesta a realizácia činností súvisiacich s hospodárením s majetkom mesta. 

 

Predmet činnosti: 

I. Kultúrna a športová činnosť 

a) Zabezpečuje organizačne, personálne a materiálovo kultúrne podujatia na území mesta 

(rôzne žánre určené pre rôzne vekové a záujmové skupiny) 

b) Zabezpečuje organizačne, personálne a materiálovo premietanie filmových predstavení 

celosvetovej a domácej produkcie (dramaturgia filmových predstavení, propagácia 

filmových predstavení vrátane vydávania vlastného programu) 

c) Organizuje mimoriadne filmové predstavenia na objednávku organizácií a škôl 

a zabezpečuje filmové predstavenia pre deti a mládež 

d) Vytvára podmienky pre záujmovo umeleckú činnosť skupín a súborov v spravovaných 

objektoch 

e) Organizuje využitie spravovaných kultúrnych zariadení na kultúrno-výchovnú a osvetovú 

činnosť  

f) Vytvára podmienky pre športovú činnosť športových klubov v spravovaných objektoch 

v rôznych športových odvetviach 

g) Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s kultúrnymi, osvetovými zariadeniami, športovými 

klubmi a školami na území mesta.  

 

 

II. Výkon správy kultúrnych a športových objektov vo vlastníctve mesta 
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a) Zabezpečuje organizačne, personálne a materiálovo prevádzku spravovaných kultúrnych 

zariadení (kino Hviezda, kultúrny dom Modranka, prírodné kino a iné) 

b) Zabezpečuje organizačne, personálne a materiálovo prevádzku spravovaných športových 

a rekreačných zariadení (plaváreň Zátvor, kúpalisko Castiglione, mestská športová hala, 

futbalové ihriská Rybníkova 16, multifunkčné ihrisko Mozartova ul., herný areál 

Beethovenova ul. a iné) 

c) Zabezpečuje personálne a materiálovo prevádzku spravovaných verejných hygienických 

zariadení (hygienické zariadenia areál Kamenný mlyn, hygienické zariadenia športový 

areál Trnava, Rybníkova 16, hygienické zariadenia Radlinského ulica) 

d) Zabezpečuje vytvorenie podmienok na bezplatné využívanie športových zariadní na 

telovýchovnú činnosť pre občanov mesta (uzatvorenie zmlúv v súlade s uzn. MZ 121/MZ 

z 19.9.1994 s podmienkou bezplatného poskytnutia športových zariadení dve hodiny denne 

pre verejnosť) 

e) Zabezpečuje využívanie spravovaného majetku formou prenájmu alebo výpožičky 

nebytových priestorov v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený 

f) Vykonáva kontrolu využívania prostriedkov určených pre športové zariadenia vo 

výpožičke 

g) Zabezpečuje výkon správy a ochrany zvereného majetku mesta (uvedeného v bode 8 

Vymedzenie majetku, s ktorým má organizácia právo hospodárenia), a to po stránke 

finančnej a organizačnej, zabezpečuje jeho využitie hlavne na kultúrne a športové účely. 

Ochranu majetku zabezpečuje aj v zmysle predpisov ObP a PO. 

h) Zabezpečuje prevádzku, opravu a údržbu vlastných zariadení na výrobu a dodávku tepla 

a teplej úžitkovej vody (výmenníková stanica, kotolne, atď.). 

i) Zabezpečuje opravu a údržbu elektrických zariadení, vodoinštalačných 

a plynoinštalačných zariadení, ústredného kúrenia, práce maliarske, murárske, stolárske, 

sklenárske, zámočnícke, merania a regulácie výmenníkových staníc a kotolní.  

j) Zabezpečuje rekonštrukciu a opravy zvereného majetku, presahujúce rámec bežnej údržby 

v súlade s platnou legislatívou, v rámci schváleného rozpočtu, na základe súhlasu vlastníka 

majetku.  

k) Zabezpečuje poistenie majetku proti živelným pohromám, vykonávanie dezinfekcie, 

deratizácie, dezinsekcie. 

l) Plní ďalšie povinnosti správcu vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a štatútu organizácie, 

alebo na základe osobitnej požiadavky zriaďovateľa. 

m) Zabezpečuje úpravu a údržbu verejnej zelene – trávnatých plôch, kosenie trávy, vyhrabanie 

lístia z trávnatých plôch vrátane odvozu, podľa požiadavky zriaďovateľa 

n) Zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií podľa požiadavky zriaďovateľa. 

 

5. Činnosť nad rámec základného účelu 

Zriaďovateľ povoľuje príspevkovej organizácii Správa kultúrnych a športových zariadení 

mesta Trnava podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti: 

a) Poskytuje služby v oblasti reklamy 

b) V zmysle VZN 67/95 zabezpečuje zverejňovanie a vylepovanie plagátov s informatívnym, 

reklamným a komerčným obsahom na výlepových plochách patriacich mestu Trnava. 

c) Zabezpečuje správu príležitostného trhu v interiérových priestoroch Mestskej športovej 

haly. 

d) Zabezpečuje predpredaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia v zariadeniach kino 

Hviezda a Mestská športová hala v Trnave 

e) Zabezpečuje organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí mesta Trnava 

z finančných prostriedkov získaných v rámci činností a služieb nad rámec základného 

účelu. 
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6. Označenie štatutárneho orgánu: 

a) Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ organizácie 

b) Riaditeľ riadi činnosť a koná v mene organizácie vo všetkých veciach 

c) Riaditeľ určuje svojich zástupcov, ktorí ho počas jeho neprítomnosti zastupujú v plnom 

rozsahu delegovaných práv a povinností 

d) Riaditeľ vydáva organizačný poriadok organizácie 

 

7. Forma hospodárenia 

a) Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je právnická osoba. Ako 

príspevková organizácia je zapojená príspevkom na rozpočet mesta Trnava 

b) Hospodári samostatne, podľa schváleného rozpočtu vo svojom mene 

c) Je oprávnená vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa 

d) Má otvorený vlastný bežný účet v peňažnom ústave 

e) Vykonáva podnikateľskú činnosť. Výnosy a náklady na túto činnosť sa rozpočtujú 

a sledujú sa na samostatnom účte 

f) Môže združovať prostriedky podľa osobitného predpisu, na základe zmluvy o združení. 

Združené prostriedky sa vedú na samostatnom účte 

g) Tvorí rezervný fond 

h) Je oprávnená vo vlastnom mene podávať súdne návrhy za mesto Trnava a konať za mesto 

Trnava vo vlastnom mene pred všetkými stupňami súdov vo veciach:  

▪ Vypratanie nebytového priestoru 

▪ Zaplatenie pohľadávky 

▪ Ďalších veciach, súvisiacich so správou bytového a nebytového fondu 

 

8. Vymedzenie majetku, s ktorým má organizácia právo hospodárenia: 

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava užíva a spravuje majetok mesta 

Trnava, ktorý bol zverený do jej správy, ktorý nakúpi alebo prenajme na zabezpečenie svojej 

činnosti a dbá o jeho účelné a plné využitie (nehnuteľný a hnuteľný majetok). 

 

Vecné a finančné vymedzenie majetku: 

a) kino Hviezda, Trnava, Paulínska 1 

súpisné číslo: 494 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č.:  655/1     1188 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    655/2     1630 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

stavby:  súp. č. 494 na parc. č. 655/2  kino 

 

nehnuteľný majetok:                                                      687 351,48 €   

hnuteľný majetok:                                                          216 028,58 € 

                                                    903 380,06 € 

b) prírodné kino, Halenárska 20,  Trnava 

súpisné číslo:                            425                   

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č.:  496/1  8162 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

     496/3      79 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

     496/4    392 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

     496/5      52 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

     496/6      52 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

stavby:  súp. č. 425 na parc. č. 496/4  prevádzkový objekt + javisko 

  súp. č. 425 na parc. č. 496/5  vstupný objekt 1 



4 

 

  súp. č. 425 na parc. č. 496/6  vstupný objekt 2 

  bez súp. č.  na parc. č. 496/3  premietáreň 

 

nehnuteľný majetok:                                                      2 484 211,20 € 

hnuteľný majetok:                                                             271 262,95 € 

                                                    2 755 504,15 € 

 

c) Kultúrny dom  Modranka, Seredská 131, Trnava 

Súpisné číslo: 3956 

nehnuteľnosti v k. ú. Modranka, zapísané na LV č. 2736 

 

pozemky:  parc. č.:  1662/1  1806 m2 zastavaná plocha a nádvorie  

stavby: súp. č.  3956 na parc. č. 1662/1  kultúrny dom 

 

nehnuteľný majetok:     437 375,21 € 

hnuteľný majetok:                                                                 24 652,73 € 

                                                                                            462 027,94 € 

d) Kultúrny dom Kopánka, Ľudová 14, Trnava 

súpisné číslo: 1472 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č.: 4772/5    826 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    4772/9    315 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

stavby: súp. č.  1472 na parc. č. 4772/5  kultúrny dom 

 

nehnuteľný majetok:    339 679,72 € 

hnuteľný majetok:                                                                    773,52 € 

                                                                                          340 453,24 € 

e) meštiansky dom, Hlavná 17, Trnava 

súpisné číslo: 9 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č.:  704  1574 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

stavby:  súp. č. 9 na parc. č. 704   dom 

 

nehnuteľný majetok:    91 794,05 € 

hnuteľný majetok:                                                              0 € 

 

f) Mestská veža, Štefánikova 1, Trnava 

Súpisné číslo: 91 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č.: 1     89 m2  zastavaná plocha a nádvorie 

stavby: súp. č. 91 na parc. č. 1   mestská veža  

 

Nehnuteľný majetok:   746 748,04 € 

Hnuteľný majetok:                                                              23 769,06 € 

                                                                                          764 397,11 € 

 

g) Mestské opevnenie (hradby, baštová veža Bernolákova brána, baštová veža  

Františkánska, severná veža, želiarsky domček)  

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
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pozemky: parc. č.: 95/1  7650 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    95/47    523 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    95/48      26 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    139/17      38 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

173      72 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

232     633 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

242    284 m2 ostatná plocha 

244/3        9 m2 ostatná plocha 

399/1     117 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

399/2     243 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

399/10       40 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

399/11        8 m2 ostatná plocha 

434    381 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

437    156 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

451/2      47 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

490      29 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

492/2      25 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

493/2      31 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

494/2      48 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

800/1  7394 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

809/9    702 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

823/2    451 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

823/6      47 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    6342/5    142 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

8806/2          2 3235 m2 ostatná plocha 

8808/3          1 6586 m2 ostatná plocha 

8836/1  3163 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

8848/2    621 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

8848/4    181 m2 ostatná plocha 

8852  3555 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

8856/1  2014 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

8856/3    180 m2 ostatná plocha 

8856/4    310 m2 ostatná plocha 

8936/3  7062 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

8937/3  2097 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

 

baštová veža pri Bernolákovej bráne:  

pozemky:  parc. č.: 824          65 m2 zastavané plochy a nádvoria  

stavby.  súp. č. 7276  na parc. č. 824   baštová veža 

 

baštová veža, Františkánska ul.: 

pozemky: parc. č.: 95/62        250 m2 zastavané plochy a nádvoria  

stavby: súp. č. 5397 na parc. č. 95/62  baštová veža  

 

severná veža, Michalská ul.: 

pozemky:  parc. č.:  399/1  117 m2  zastavaná plocha a nádvorie 

stavby:  súp. č. 9272 na parc. č. 399/1  severná veža 

 

želiarsky domček, Ul. Horné bašty:  

pozemky:  parc. č.:  399/10  40 m2  zastavaná plocha a nádvorie 

stavby: súp. č. 9272 na parc. č. 399/10  želiarsky domček 
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nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 4 

pozemky: parc. č.: 473/4      15 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

  

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 11228 

pozemky: parc. č.: 466     134 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

  

     8808/2       30 m2 ostatná plocha   

 

nehnuteľnosti v k.ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000 

pozemky: parc. č.:            8831/2            278 m2   zastavaná plocha a nádvorie 

 

nehnuteľný majetok:     2 249 413,73 € 

hnuteľný majetok:                                                            0 € 

 

h) Amfiteáter v areáli Kamenný mlyn  

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č.:  10241/1 2299 m2 ostatná plocha 

 

nehnuteľný majetok:    172 547,27 € 

hnuteľný majetok:                                                             0 € 

 

i) Kostnica pri Bazilike sv. Mikuláša 

stavba - nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka) na parc. č. 467/1, 

zapísaná na LV č. 11228 

 

j) Hygienické zariadenie pre verejnosť Kamenný mlyn 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č.: 10245    136 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

 

nehnuteľný majetok:    37 578,51 € 

hnuteľný majetok:                                                              12 887,17 € 

                                                                                           50 465,68 € 

k) Mestská plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava 

súpisné číslo 7052 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č.:           5096/1  1520 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

                               5096/4  1050 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

                               5096/5      33 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

stavby: súp. č. 7052 na parc. č. 5096/4  TVZ Bazén Zátvor 

  súp. č. 7052 na parc. č. 5096/5  sklad 

 

nehnuteľný majetok:    1 033 015,81 € 

hnuteľný majetok:                                                                 167 691,82 € 

                                                                                           1 200 707,63 € 

l) Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 42, Trnava 

súpisné číslo: 7005 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky:  parc. č.: 5671/134 4041 m2 zastavaná plocha a nádvorie 
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                                 5671/135 1101 m2 ostatná plocha (súp. č. 7005) 

    5671/136     99 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    5671/137   193 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    5671/138     45 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    5671/139     13 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

stavby: súp. č. 7005   na parc. č. 5671/135  bazén Castiglione 

 

nehnuteľný majetok:    533 447,40 € 

hnuteľný majetok:                                                                41 850,50 € 

                                                                                            575 297,90 € 

m) Mestská športová hala, Rybníkova 15/A, Trnava 

Súpisné číslo: 576 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č.: 3547/24 4282 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

stavby:  súp. č. 576 na parc. č. 3547/24  Mestská športová hala 

nehnuteľný majetok:   1 399 023,59 € 

hnuteľný majetok:                                                                195 526,90 € 

                                                                                          1 594 550,49 € 

n) Kúpalisko Kamenný mlyn, Trnava 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č.:   10182/1         3 7640  m2 ostatná plocha  

 

nehnuteľný majetok:    243 365,80 € 

hnuteľný majetok:                                                                  9 502,11 € 

                                                                                           252 867,91 € 

o) športový areál J. Slottu 45, Trnava 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č.: 5671/10        3 2470 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    5671/210         8200 m2 ostatná plocha 

    5671/212 2335 m2 ostatná plocha 

                                5671/213   132 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    5671/214   1013 m2 ostatná plocha 

    5671/215   145 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    5671/216    293 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    5671/217   818 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

                                            5671/221   995 m2 ostatná plocha 

                                5671/269 8749 m2 ostatná plocha 

stavby: súp. č. 7274 na parc. č. 5671/216  občerstvenie, soc. zariadenie, šatne

  súp. č. 7292 na parc. č. 5671/213  sociálno-prevádzková budova 

  

nehnuteľný majetok:     1 207 724,60 € 

hnuteľný majetok:                                                                    70 421,47 € 

                                                                                             1 278 146,07 € 

p) Areál zdravia Modranka, I. Krasku 34, Trnava 

Súpisné číslo: 5914 

nehnuteľnosti v k. ú. Modranka, zapísané na LV č. 2736 

 

pozemky: parc. č.: 1199/1          3 2794 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

                                1200  1430 m2 zastavaná plocha a nádvorie 
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                                1201  1357 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    1205/2  1344 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

stavby: súp. č. 5914 na parc. č. 1200  sauna, posilňovňa, kolkáreň 

  súp. č. 7307 na parc. č. 1201  telocvičňa, ubytovňa 

 

nehnuteľný majetok:     1 422 613,99 € 

hnuteľný majetok:                                                                  138 284,37 € 

                                                                                            1 560 898,36 € 

q) Športový areál Slávia na Rybníku, Rybníkova 16, Trnava 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 

 

pozemky: parc. č.: 3540/4          1 7766 m2 ostatná plocha 

    3540/10 9284 m2 ostatná plocha 

    3540/11 8640 m2 ostatná plocha 

    3540/12 8821 m2 ostatná plocha 

    3544/1           17688 m2 ostatná plocha 

    3544/4  8670 m2 ostatná plocha 

    3544/5  8471 m2 ostatná plocha 

    3547/1          4 1885 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    3547/13 1249 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    3547/14     44 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    3547/15   302 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    3547/16   261 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    3547/17     44 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    3547/29 8645 m2 ostatná plocha 

    3547/30 2414 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

                                3547/32 3685 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    3547/34        2 8192 m2 ostatná plocha 

    3547/35 5028 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    3547/40 1778 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    3547/67   395 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    3547/68   271 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

stavby: bez súp. č. na parc. č. 3547/13  telocvičňa 

  bez súp. č. na parc. č. 3547/15  sociálne zariadenie 

  bez súp. č. na parc. č. 3547/17  verejné WC 

  bez súp. č. na parc. č. 3547/30  tenisové kurty 

  bez súp. č.  na parc. č. 3547/31  tenisové kurty 

        bez súp. č.  na parc. č. 3547/68  tribúna atletického štadióna 

 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 10711: 

 

pozemky: parc. č.: 3547/31 6737 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

  

nehnuteľný majetok:   5 035 404,62 € 

hnuteľný majetok:                                                                197 571,37 € 

                                                                                          5 232 975,99 € 

r) Futbalový štadión A.Malatinského, Športová 1, Trnava 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 11718 

 

pozemky: parc. č.: 6344/1            9 750 m2 ostatná plocha 

    6344/5    269 m2 zastavaná plocha a nádvorie 
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    6344/6    483 m2 ostatná plocha 

    6344/7    263 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

stavby: bez súp. č.  na parc. č. 6344/1  štadión – SPARTAK 

  bez súp. č.  na parc. č. 6344/5  JZ tribúna 

  bez súp. č.  na parc. č. 6344/6  štadión – SPARTAK 

  bez súp. č.  na parc. č. 6344/5  SZ tribúna 

 

nehnuteľný majetok:   3 012 158,22 € 

hnuteľný majetok:                                                                268 546,22 € 

                                                                                          3 280 704,44 € 

s) Strelnica Štrky, Trnava 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 

 

pozemky: parc. č.: 10583/10      56 226 m2 ostatná plocha 

    10583/11    361 m2 ostatná plocha 

    10583/19 1 051 m2 ostatná plocha 

    10583/20      83 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

                                10583/21    876 m2 ostatná plocha 

    10583/22      19 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    10583/23        7 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    10583/24    612 m2 ostatná plocha 

    10583/25    203 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    10583/26    484 m2 ostatná plocha 

    10583/33      72 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    10583/35    500 m2 ostatná plocha 

    10583/37     51 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    10583/38     78 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    10583/39   572 m2 ostatná plocha 

    10583/40     83 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    10583/41   127 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    10583/42   143 m2 ostatná plocha 

                                10583/43   462 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

                                            10583/44     52 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

                                            10583/45     56 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

                                            10583/46     56 m2 zastavaná plocha a nádvorie                                           

                                            10583/47     56 m2 zastavaná plocha a nádvorie  

                                10583/48     56 m2 zastavaná plocha a nádvorie  

    10583/49     40 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

stavby: súp. č. 5099 na parc. č. 10583/43  hospodárska budova 

  súp. č. 5100 na parc. č. 10583/45  chata 

  súp. č. 5101 na parc. č. 10583/46  chata 

  súp. č. 5103 na parc. č. 10583/47  chata 

  súp. č. 5105 na parc. č. 10583/48  chata 

bez súp. č. na parc. č. 10583/20   diviak na prieseku 

bez súp. č. na parc. č. 10583/22   diviak na prieseku 

bez súp. č. na parc. č. 10583/23   vysoká veža 

bez súp. č. na parc. č. 10583/25   guľové strelište 

bez súp. č. na parc. č. 10583/30   skeet 

bez súp. č. na parc. č. 10583/32   prístrešok 

bez súp. č. na parc. č. 10583/33   prístrešok k olympijskej batérii 

bez súp. č. na parc. č. 10583/36   olympijská batéria 
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bez súp. č. na parc. č. 10583/37   olympijská batéria 

bez súp. č. na parc. č. 10583/38   olympijská batéria 

bez súp. č. na parc. č. 10583/40   prístrešok k olympijskej batérii 

bez súp. č. na parc. č. 10583/41   UNIMO bunky 

bez súp. č. na parc. č. 10583/44   prístavba k objektu Strelnice 

 

nehnuteľný majetok:    243 889,04 € 

hnuteľný majetok:                                                                  3 548,43 € 

                                                                                           247 437,47 € 

t) Športový areál, Šafárikova 28, Trnava 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č.: 1643/3  9967 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    1643/6    253 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

 

u) Detské futbalové ihrisko, sídl. Prednádražie, Trnava, pri ZŠ K. Mahra 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č.: 1502/2          1 0291 m2 ostatná plocha 

 

Nehnuteľný majetok:                               150 796,57 € 

Hnuteľný majetok:                                                               3 100,00 € 

                                                                                         153 896,57 € 

v) Multifunkčné ihrisko, ul. Mozartova č. 10 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č.:          1635/231         654 m2 ostatná plocha  

  

nehnuteľný majetok:  68 793,49 € 

hnuteľný majetok:                                                            0 € 

 

w) Herný areál ul. Ludvika van Beethovena 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 

 

pozemky: parc. č.:  1635/253 2318 m2  zastavaná plocha a nádvorie 

                          1635/254 1433 m2  ostatná plocha 

                                     1635/255 3120 m2  ostatná plocha 

                                      1635/256   564 m2  ostatná plocha 

                                      1635/257 1440 m2  ostatná plocha 

 

nehnuteľný majetok:   352 859,56 € 

hnuteľný majetok:                                                             0 € 

 

x) Verejné hygienické zariadenie Radlinského ul. 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č:  8829/5    67 m2   zastavaná plocha a nádvorie 

stavby: bez súp. č.  na parc. č. 8829/5  verejné toalety na Radlinského ul. 

 

nehnuteľný  majetok:                                                         95 360,38 € 

hnuteľný majetok:                                                              0 € 
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y) Verejné hygienické zariadenie Zelený kríčok 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 
 

pozemky: parc. č:  8812/6    128 m2             zastavaná plocha a nádvorie 

stavby: bez súp. č.  na parc. č. 8812/6            verejné toalety Zelený kríčok 

 

nehnuteľný  majetok:                                                       7 859,92 € 

hnuteľný majetok:                                                            2 182,38 € 

                                                                                            10 042,30 € 

z)Verejné hygienické zariadenie Dolnopotočná ulica 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000 
 

stavby: bez súp. č.  na parc. č. 611             verejné toalety Dolnopotočná ul. 

nehnuteľný  majetok:                                                       9 823,07 € 

hnuteľný majetok:                                                            0 € 

 

aa)Verejné hygienické zariadenie pre imobilných Trhová ulica 

nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000 
 

časť stavby (nebytový priestor):  súpis. číslo 243   na parc. č. 706/2 verejné toalety pre 

imobilných 

 

ab) Mestský baseballový štadión Angels Trnava (šatňa, striedačky), Trnava 

      súpisné číslo:   bez súp. č.      

      nehnuteľnosti v k.ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000 

 

pozemky: parc. č.: 3540/46          164 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

stavby:   bez súp. č.  na parc. č. 3540/46  šatňa a striedačka domácich 

 

nehnuteľný majetok:      101 064,45 € 

hnuteľný majetok:      0 € 

 

ac) Automatický parkovací dom pre bicykle pri ŽS Trnava 

      súpisné číslo:   bez súp. č.     

      nehnuteľnosti v k.ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000 

 

pozemky: parc. č.: 8718/12          53 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

stavby:   bez súp. č.  na parc. č. 8718/12  automatický parkovací dom pre 

        bicykle 

 

nehnuteľný majetok:      264 165,31 € 

    hnuteľný majetok:      0 € 

 

ad) Lesík Štrky, Trnava 

      nehnuteľnosti v k.ú. Trnava, zapísané na LV č. 12341 

 

stavebný objekt SO 01 vodná plocha vrátane prislúchajúcej technológie 

pozemky:  parc. č.:  10583/53  4 142 m2 ostatná plocha 

 

stavbený objekt  S 02.2 komunikácie a stavebný objekt SO 02.3 drobná architektúra 

pozemky: parc. č.: 10583/52  539 m2  ostatná plocha 

nehnuteľný majetok:      242 201,43 € 

    hnuteľný majetok:      0 € 
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ae) Objekt Strelecká, Trnava 

      súpisné číslo:   257 

      nehnuteľnosti v k.ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000 

 

pozemky:  parc. č.  6376   526 m2  zastavaná plocha a nádvorie 

    6377   962 m2  zastavaná plocha a nádvorie 

    6378   3099 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

    6379   290 m2  zastavaná plocha a nádvorie 

 

stavby:  súp. č.: 257 na parc. č. 6378   budova KALOKAGATIE 

 

nehnuteľný majetok:       37 515,22 € 

hnuteľný majetok:        3 914,86 € 

 

af)Kultúrne pamiatky, sochy a pamätné tabule 

 Hnuteľný majetok:                                                          308 311,88 € 

                                                                                          

ag)Ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok 

     Správa organizácie 

           Hnuteľný majetok (okrem úseku kultúry):                     137 481,32 € 

      Hnuteľný majetok (úsek kultúry):    43 463,17 € 

      Nehnuteľný majetok (erby, sedenie, info tabule, iné): 61 630,06 € 

           Kosenie verejných priestranstiev 

           Hnuteľný majetok:                                                         178 022,37 € 

           Mestský informačný navigačný systém 

           Hnuteľný majetok:                                                         198 828,08 € 

 

8. Určenie času trvania organizácie 

Príspevková organizácia Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava sa zriaďuje 

dňom 1. 11. 1994 na dobu neurčitú. V rámci základného predmetu činnosti je príspevková 

organizácia územne ohraničená. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je 

kultúrno-výchovné, osvetové a športové zariadenie mesta Trnava s právnou subjektivitou a je 

na svojho zriaďovateľa mesto Trnava napojená cez rozpočet mesta príspevkom. 

 

Článok II. 

      Schválením tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť zriaďovacia listina schválená uzn. 

693/2017 MZ mesta Trnava.  

 

V Trnave, 18. mája 2020 

                                                                                           

 

 

 

 

 

    JUDr. Peter Bročka LL.M. 

                                                                                                 primátor mesta Trnava 


