(496-533)
U Z N E S E N I A
zo 14. riadneho zasadnutia Mestského zastupite stva mesta
Trnava, ktoré sa uskuto nilo d a 22. februára 2005
v konferen nej sále trnavskej radnice
————————————————————————————————————————————————————————————
496
uznesenie
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia . 230,
ktorým sa ur ujú názvy nových ulíc v meste Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
Všeobecne záväzné nariadenie . 230, ktorým sa ur ujú
názvy nových ulíc v meste Trnava
2.

Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i zverejnenie VZN spôsobom v mieste obvyklým
Termín: do 25.2.2005

b) zabezpe i ozna enie ulíc v zmysle schváleného VZN
Termín: do 30.6.2005

497
uznesenie
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia . 231,
ktorým sa ur uje metodika poskytovania grantov z rozpo tu
mesta
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) Všeobecne záväzné nariadeni . 231, ktorým sa ur uje metodika poskytovania grantov z rozpo tu mesta
b) Úpravu Rozpo tu mesta Trnava na rok 2005 takto:
- presun finan nej
iastky 100 000,- Sk z položky
11.2. Kancelária Zdravé mesto - protidrogová prevencia do položky 18.1. Grantový program, dotácie poskytnuté na základe odporu ení komisií MZ do oblasti

- 2 "primárna protidrogová prevencia"
- presun finan nej
iastky 100 000,- Sk z položky
11.2. Kancelária Zdravé mesto - Zdravé mesto do položky 18.1. Grantový program, dotácie poskytnuté na
základe odporu ení komisií MZ do oblasti "realizácia
projektov v rámci programu Zdravé mesto Trnava"
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) Zabezpe i vyhlásenie VZN . 231 vyvesením na úradnej
tabuli a na internetovej stránke www.trnava.sk.
Termín: do 28.2.2005
b) Pripravi podklady na vydanie Príkazu primátora mesta
k zabezpe eniu úloh súvisiacich s poskytovaním grantov
z rozpo tu mesta
Termín: do 31.3.2005

498
uznesenie
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia . 232, ktorým sa
mení a dop a Všeobecne záväzné nariadenie . 111 o
podmienkach státia vozidiel na území mesta Trnava, v znení
VZN . 217
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 232, ktorým sa mení a dop a VZN . 111 o
podmienkach státia vozidiel na území mesta Trnava, v znení
VZN . 217
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i vyhlásenie vyvesením VZN . 232 na úradnej
tabuli a na internetovej stránke www.trnava.sk
Termín: do 25.02.2005
499
uznesenie
k vyhodnoteniu 1-kolového ponukového konania na predaj bytov
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
na základe výsledkov ponukového konania
predaj 1 - izbového bytu . 50 na V. podl. bytového domu na
ul. Hospodárska . 9 v Trnave, s. . 3597, parc. . 884, zapísaného na LV . 7050, o podlahovej ploche 37,91 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 126/10000 na spolo ných

- 3 astiach, spolo ných zariadeniach domu a pozemku
a) Ing. Ivanovi Naništovi, nar. 29. 11. 1969 a manželke Ing. Daniele Naništovej, nar. 5. 1. 1972, obaja bytom v Trnave, ul.
Špa inská cesta . 2 za cenu 875.522,- Sk, s termínom úhrady
kúpnej ceny do 14. 3. 2005
b) v prípade neuhradenia kúpnej ceny na ú et mesta do 14.3.2005
a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a)
prechádza právo kúpy bytu
na Vladimíra Kormútha, nar. 19. 6. 1924, bytom v Trnave, ul.
A. Bernoláka 6230/3 za cenu 851.000,- Sk
c) v prípade neuhradenia kúpnej ceny na ú et mesta do 30 dní odo
d a doru enia výpisu uznesenia MZ a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode b) prechádza právo kúpy bytu
na Vojtecha Daniša, nar. 20. 2. 1938, bytom v Trnave, Tulipánová ul. . 34 za cenu 761.000,- Sk
2. Schva uje
na základe výsledkov ponukového konania
predaj 1 -izbového bytu . 23 na VIII. podl. bytového domu na
ul. V. Clementisa . 19 v Trnave, s. . 6449, parc. .5671/177,
zapísaného na LV . 7060, o podlahovej ploche 29,19 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 65/10000 na spolo ných
astiach, spolo ných zariadeniach domu a pozemku
a) Ing. Milanovi Laš ekovi, nar. 22. 5. 1977, bytom Sekule,
ul. 4. Apríla . 118 v 1/2 a Lucii urišovej, nar. 9. 1. 1984,
bytom Santovka, ul. Horná 61/3 v 1/2 za cenu 723.000,- Sk,
s termínom úhrady kúpnej ceny do 14. 3. 2005
b) v prípade neuhradenia kúpnej ceny na ú et mesta do 14.3.2005
a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a)
prechádza právo kúpy bytu
na Jaroslava Foltýna, nar. 4. 2. 1983, bytom v Trnave, ul.
Spartakovská . 8 za cenu 710.000,- Sk
c) v prípade neuhradenia kúpnej ceny na ú et mesta do 30 dní odo
d a doru enia výpisu uznesenia MZ a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode b) prechádza právo kúpy bytu
na Ing. Petra Hájika, nar. 22. 2. 1959, bytom v Trnave, Spartakovská ul. . 22 za cenu 681.000,- Sk
3. Schva uje
na základe výsledkov ponukového konania
predaj 2 -izbového bytu . 6 na I. podl. bytového domu na ul.
Coburgova . 18 v Trnave, s. . 2244, parc. . 8651/1, 8651/2,
zapísaného na LV . 7298, o podlahovej ploche 86,46 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 1209/10000 na spolo ných
astiach, spolo ných zariadeniach domu a pozemkoch a predaj
spoluvlastníckeho podielu o ve kosti 1250/10000 na pozemku
parc. . 8652/1, záhrada, zapísaného na LV . 7299
a) Jánovi Gromanovi, nar. 16. 4. 1979, bytom v Trnave, Špa inská
cesta . 34 za cenu 702.000,- Sk s termínom úhrady kúpnej ceny do 14. 3. 2005
b) v prípade neuhradenia kúpnej ceny na ú et mesta do 14.3.2005
a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a)
prechádza právo kúpy bytu
na Jozefa Šándora, nar. 17. 6. 1973, bytom v Trnave, ul.
Coburgová . 14 za cenu 701.200,- Sk
c) v prípade neuhradenia kúpnej ceny na ú et mesta do 30 dní odo
d a doru enia výpisu uznesenia MZ a neuzatvorenia kúpnej zmlu-

- 4 vy so záujemcom uvedeným v bode b) prechádza právo kúpy bytu
na Rastislava Demovi a, nar. 20. 9. 1975, bytom v Trnave, ul.
G. Steinera . 59 za cenu 701.000,- Sk.
4. Ukladá
Správe mestského majetku
pripravi zmluvy o kúpe bytov v zmysle VZN . 105 a zák. . 182/93
Z.z. v platnom znení a predloži primátorovi mesta k podpisu.
Termín : do 5 dní odo d a úhrady kúpnej ceny na ú et mesta

500
uznesenie
k novele Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
doplnku . 7
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
novelu "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený" - doplnok .7
2.

Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyda
úplné znenie "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý mu bol zverený"
v rozsahu doplnku . 5, 6 a 7, pre poslancov MZ, vedúcich zamestnancov MsÚ, príspevkových a rozpo tových organizácií ...
Termín: do 31. 3. 2005

501
uznesenie
k súhlasu s prijatím daru do majetku mesta - pozemkov pre
prepojovaciu komunikáciu a IS pre IBV Cukrová, Kopánka, Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uzn. MZ . 435/2004 zo d a 26. 10. 2004 v bode 1. g) z dôvodu
úmrtia darcu
2. Schva uje
prijatie daru - pozemkov v k. ú. Trnava pre výstavbu prepojovacej
komunikácie IBV Cukrová, Kopánka, Trnava v rozsahu spoluvlastníctva fyzických osôb:
Vít zslava Dvo áka, nar. 17. 4. 1962 a Evy Dvo ákovej, nar.
24. 12. 1929, obaja bytom Trnava, ul. J. Hajdóczyho 85 - pozemku zapísaného na LV 1487 z PK parc. . 1530/8, záhrada,
výmera 1287 m2, ako diel 14 výmera 82 m2 ozna eného pod a
geometrického plánu . 17/2004.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave

- 5 a) oznámi stanovisko mestského zastupite stva darcom
Termín: do 31.3.2005
b) pripravi zmluvu o budúcej darovacej zmluve na pozemky
pre výstavbu prepojovacej komunikácie a predloži
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30.4.2005
502
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie
tenisových kurtov na ul. Šafárikova
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s použitím asti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava,
parc. . 1643/3, LV . 5000 na vybudovanie 2 tenisových kurtov
pre spolo nos FORTUNA IS, s. r. o., Šafárikova ul. 28, Trnava
s podmienkou dobudovania kurtov obvodovou izola nou zele ou od
bytovky a vybudovaním 4 parkovacích miest
b) s darovaním vybudovanej investície do majetku mesta
c) so zmenou zmluvy o výpoži ke športového areálu na Šafárikovej
ul. v Trnave uzatvorenej medzi mestom Trnava a Fortunou IS,
s. r. o. na zmluvu o prenájme areálu na dobu ur itú 10 rokov
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) oznámi stanovisko mestského zastupite stva žiadate ovi
Termín: do 15.3.2005
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
b) pripravi zmluvu o budúcej zmluve o darovaní investície do
majetku mesta a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 31.3.2005
c) pripravi zmluvu o darovaní investície do majetku mesta
a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 30 dní po predložení kolauda ného rozhodnutia
d) pripravi zmluvu o prenájme na dobu ur itú 10 rokov a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 15 dní po uzatvorení zmluvy o darovaní ukon enej
investície do majetku mesta
503
uznesenie
k zámene pozemkov v lokalite IBV Kozácka II. etapa v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
v katastrálnom území Trnava

zámenu

pozemkov

vo vlastníctve

- 6 mesta Trnava, I O 313 114, zapísaných v katastri nehnute ností
na liste vlastníctva . 5000,
pod a geometrického plánu . 46/2004 oddelených ako:
diel 30
z parc. . 8255
o výmere
4 m2,
diel 31
z parc. . 8258/3
o výmere
275 m2,
diel 32
z parc. . 8258/3
o výmere
108 m2,
diel 33
z parc. . 8258/3
o výmere
58 m2,
diel 34
z parc. . 8258/3
o výmere
37 m2,
spolu o výmere 482 m2
za pozemky vo vlastníctve Gabriely Liptákovej, rod. Klapá ovej,
bytom Bratislava, Zálužická 23, narod. 16. 8. 1956, v podiele 1/2
a Mgr. Tibora Klapá a, bytom 1130 Wien, Fred Liewehr Gasse 9/3,
narod. 16. 5. 1958, v podiele 1/2,
zapísané v katastri nehnute ností na liste vlastníctva . 6509,
pod a geometrického plánu . 46/2004 oddelené ako:
diel 40
z parc. . 8258/ 1
o výmere
26 m2,
diel 41
z parc. . 8258/ 1
o výmere
150 m2,
diel 42
z parc. . 8258/ 1
o výmere
232 m2,
diel 38
z parc. . 8258/10
o výmere
8 m2,
diel 39
z parc. . 8258/10
o výmere
66 m2
spolu o výmere 482 m2.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace so zámenou pozemkov
Termín: do 31.3.2005
zmluvu o zámene pozemkov a predloži na podpis
b) pripravi
primátorovi mesta
Termín: do 31.5.2005
3. Ukladá
Majetkovej komisii MZ
vyhlási ponukové konanie v zmysle schva ovacej štúdie
Termín: do 30 dní po zápise do katastra nehnute ností
504
uznesenie
k predaju pozemku na Ulici F. Urbánka v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
priamy predaj kúpnou zmluvou mestského pozemku v katastrálnom
území Trnava parc. . 925/23, ostat. pl. o výmere 37 m2,
oddeleného geometrickým plánom . 361/2004 z pozemku parcelné
. 925/1, zapísaného v katastri nehnute ností na liste
vlastníctva mesta Trnava . 5000, Ing. Štefanovi Božekovi,
narod. 19. 12. 1951, bytom Trnava, Ul. F. Urbánka 36,
za cenu 1 500 Sk/m2, t. j. spolu za 55 500,00 Sk
s podmienkou, že kupujúci uhradí správny poplatok pri vklade
kúpnej zmluvy do katastra nehnute ností
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave

- 7 a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom nehnute nosti
Termín: do 31.3.2005
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži
Termín: do 31.5.2005

na podpis primátorovi mesta

505
uznesenie
k odpredaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava
parc. . 2540/15 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom
dome s. . 6934 na Ul. A. Kubinu . 9 a 10 v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.
.
2540/15 - zast. pl. o celkovej výmere 429 m2, zodpovedajúcich
spoluvlastníckym podielom na spolo ných astiach a zariadeniach
domu súp.
. 6934 na Ul. A. Kubinu . 9, 10, vlastníkom bytov
zapísaným na LV . 8568 za cenu 3,50 Sk/m2 takto:
1) podielu 253/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu . 1 Jarmile
Masárovej, nar. 9.12.1947, bytom ul. A. Kubinu 9, za cenu
38,00 Sk,
2) podielu 81/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu . 2 Alene
K zegiovej, nar. 24.10.1963, bytom ul. A. Kubinu 9, za cenu
12,00 Sk,
3) podielu 337/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 3 Milošovi Lužákovi, nar. 28.3.1972, s
manželkou Janou rod. Hruškovou nar. 6.10.1973, bytom ul. A.
Kubinu 9, za cenu 50,50 Sk,
4) podielu 337/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 6 Ivanovi Chovanovi nar. 21.3.1941, s
manželkou Martou rod. Blahovou nar. 24.4.1948, bytom ul. A.
Kubinu 9, za cenu 50,50 Sk,
5) podielu 253/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu
. 7
Martinovi Šupolovi, nar. 12.12.1978, bytom ul. A. Kubinu 9,
za cenu 38,00 Sk,
6) podielu 81/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu . 8 Gabriele
Bašnákovej, nar. 11.9.1950, bytom ul. A. Kubinu 9, za cenu
12,00 Sk,
7) podielu 337/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu . 9 Zdenke
Polakovi ovej rod. Štefani kovej, nar. 3.6.1946, bytom ul. A.
Kubinu 9, za cenu 50,50 Sk,
8) podielu 254/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 10
Daniele Železnej rod. Ferechovej, nar. 28.10.1943, bytom ul.
A. Kubinu 9, za cenu 38,00 Sk,
9) podielu 81/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu
. 11
Marekovi Eliášovi, nar. 18.7.1974, bytom ul. A. Kubinu 9, za
cenu 12,00 Sk,
10) podielu
338/10000 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 12 Bohušovi Ivani ovi nar.
13.4.1947, s manželkou Máriou rod. Kr ovou, nar. 23.10.1950,
bytom Kubinu 9, za cenu 51,00 Sk,
11) podielu 254/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 13

- 8 Josefe Jan ovi ovej, rod.Petrášovej nar. 1.7.1936, bytom A.
Kubinu 9, za cenu 38,00 Sk,
12) podielu 81/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu . 14 Tomášovi echovi nar. 11.7.1978,bytom
Smrdáky 156, s manželkou PhDr. Evou rod. Slanou, nar.
3.1.1978, bytom Mare kova 2, Myjava za cenu 12,00 Sk,
13) podielu
338/10000 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 15 Michalovi K varimu nar.
18.12.1959, s manželkou Blankou rod. Vlkovou nar. 20.5.1964,
obaja bytom Okružná 13, za cenu 51,00 Sk,
14) podielu 253/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 16
Alžbete Masarykovej, rod. Sedlákovej, nar. 21.1.1929, bytom
ul. A. Kubinu 9, za cenu 38,00 Sk,
15) podielu 81/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu
. 17
Štefanovi Cesnekovi, nar. 24.12.1933, bytom Kubinu 26, za
cenu 12,00 Sk,
16) podielu
337/10000 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 18 Ivanovi Hradilovi
nar.
6.7.1942, s manželkou Máriou rod. Ba ákovou nar. 1.5.1942,
bytom ul. A. Kubinu 9, za cenu 50,50 Sk,
17) podielu
253/10000 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 19 Petrovi Bernátovi
nar.
9.4.1966, s manželkou Elenou rod. untalovou nar. 9.1.1970,
bytom A. Kubinu 9, za cenu 38,00 Sk,
18) podielu 81/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu
. 20
Petrovi Pedia ovi, nar. 25.11.1970, bytom A. Kubinu 9, za
cenu 12,00 Sk,
19) podielu
335/10000 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 21 Ivanovi Foltínovi
nar.
3.9.1944,
s manželkou Katarínou
rod. Dobiášovou
nar.
18.4.1946, obaja bytom A. Kubinu 9, za cenu 50,50 Sk,
20) podielu 81/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom
bytu
. 23
Ing. Igorovi Kasanickému
nar.
31.8.1959, s manželkou Alicou rod. Bacigálovou Ing., nar.
5.3.1959, bytom A. Kubinu 10, za cenu 12,00 Sk,
21) podielu
253/10000 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 24 Ing. Igorovi Kasanickému nar.
31.8.1959, s manželkou Alicou rod. Bacigálovou, Ing., nar.
5.3.1959, bytom A.Kubinu 10, za cenu 38,00 Sk,
22) podielu
336/10000 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 25 Stanislavovi Kur ovi nar.
7.5.1946, s manželkou Gabrielou rod. Ryšavou, nar. 15.9.1949,
bytom A. Kubinu 10, za cenu 50,50 Sk,
23) podielu 81/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu . 26 Silvii
Majerníkovej, nar. 13.5.1983, bytom Pieš any, Komenského 2,
za cenu 12,00 Sk,
24) podielu
254/10000 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 27 Dominikovi Turanskému, nar.
14.2.1957, s manželkou Evou rod. Sekerovou nar. 5.2.1959,
obaja bytom A. Kubinu 10, za cenu 38,00 Sk
25) podielu
337/10000 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 28 Rudolfovi Machovi, nar.
5.5.1942,
s manželkou Dagmar,
rod.
Mikulkovou,
nar.
23.4.1944, obaja bytom A. Kubinu 10, za cenu 50,50 Sk
26) podielu 82/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu . 29 Alene
Danišovej, nar. 9.8.1972, bytom A. Kubinu 10, za cenu 12,50
Sk,
27) podielu 253/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu . 30 O ge

- 9 Barešovej, nar. 27.1.1967, bytom A. Kubinu 10, za cenu 38,00
Sk,
28) podielu 336/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 31
Štefánii Haršanyovej, rod. Brestovanskej nar. 21.4.1946,
bytom A. Kubinu 10, za cenu 50,50 Sk,
29) podielu 81/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu . 32 Márii
Holomkovej, rod. Portášovej nar. 15.5.1953, bytom A. Kubinu
10, za cenu 12,00 Sk,
30) podielu 253/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 33
Helene Janikovi ovej, rod. Solíkovej nar. 6.3.1943, bytom A.
Kubinu 10, za cenu 38,00 Sk,
31) podielu 337/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu . 34 Ivici
Péteryovej, nar. 17.4.1967, bytom A. Kubinu 10, za cenu 50,50
Sk,
32) podielu 81/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu . 35 PaedDr. Milanovi Kányovi nar. 9.4.1957,
s manželkou Ivicou rod. Vopátovou, nar. 1.8.1958, obaja bytom
T. Tekela 11, za cenu 12,00 Sk
33) podielu
253/10000 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov
vlastníkom bytu
. 36 Petrovi
apkovi,
nar.
10.10.1955, s manželkou Katarínou, rod. Balcovou, Ing. nar.
13.4.1956, obaja bytom A. Kubinu 10, za cenu 38,00 Sk
34) podielu
336/10000 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 37 Imrichovi Ba íkovi, nar.
26.7.1940, s manželkou Evou, rod. Trogovou, nar. 7.1.1949,
obaja bytom A. Kubinu 10, za cenu 50,50 Sk
35) podielu
253/10000 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov
vlastníkom bytu
. 39 Ivanovi Ku erovi
nar.
30.3.1968,
s manželkou Ivetou,
rod.
Ba íkovou,
nar.
11.7.1970, obaja bytom A. Kubinu 10, za cenu 38,00 Sk
36) podielu
336/10000 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 40 Miroslavovi Holovi ovi nar.
12.7.1944,
s manželkou Jozefou
rod.
Vorošovou,
nar.
19.3.1947, bytom A. Kubinu 10, za cenu 50,50 Sk,
37) podielu 81/10000 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 41
Sidónii Hadárovej, nar. 17.8.1926, bytom A. Kubinu 10, za
cenu 12,00 Sk,
38) podielu 253/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu
. 42
Igorovi Stachovi nar. 11.12.1966, bytom A. Kubinu 10, za cenu
38,00 Sk,
správny poplatok
spojený s návrhom na vklad do
katastra
nehnute ností budú spolo ne a nerozdielne hradi kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 15.3.2005
b) pripravi
kúpnu zmluvu a predloži
primátorovi mesta
podpis.
Termín : do 31.5.2005
506
uznesenie
k odpredaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava
parc. . 2540/35 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom

na

- 10 dome s. . 3199 na Ul. A. Kubinu

. 12 a 13 v Trnave

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.
.
2540/35
o
celkovej
výmere
440
m2,
zodpovedajúcich
spoluvlastníckym podielom na spolo ných astiach a zariadeniach
domu súp.
. 3199 na Ul. A. Kubinu . 12, vlastníkom bytov
zapísaným na LV . 5000 za cenu 3,50 Sk/m2 takto:
1) podielu
6584/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov
vlastníkom bytu
. 1 Štefanovi
Sikovi
nar.
28.11.1940, s manželkou Evou rod. Ludvigovou nar. 10.1.1946,
obaja bytom A. Kubinu 12, za cenu 39,50 Sk,
2) podielu
6185/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 2 Adamovi Urbánekovi
nar.
22.12.1942, s manželkou Emíliou rod. Ilavskou nar. 26.9.1944,
obaja bytom A.Kubinu 12, za cenu 37,00 Sk,
3) podielu
8292/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 3 MUDr. Ivanovi Jurov íkovi nar.
21.4.1965, s manželkou RNDr. Silviou rod. Kesslerovou, nar.
24.11.1962, obaja bytom A. Kubinu 12, za cenu 49,50 Sk,
4) podielu 6221/257114 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 5
Alexandre Novosedlíkovej, rod. Jur ákovej, nar. 23.6.1942,
bytom A.Kubinu 12, za cenu 37,50 Sk,
5) podielu
6258/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov
vlastníkom bytu
. 8 Jánovi Gajarskému
nar.
11.2.1942,
s manželkou Emíliou
rod.
Prekopovou
nar.
28.2.1946, obaja bytom A.Kubinu 12, za cenu 37,50 Sk,
6) podielu
8320/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 9 Miloslavovi Roži ovi nar.
10.12.1949, s manželkou O gou rod. Su anovou nar. 16.9.1949,
bytom Kubinu 12, za cenu 50,00 Sk,
7) podielu 1996/257114 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 10
Kataríne Malatinskej, nar. 14.3.1978, bytom Vajanského 14, za
cenu 12,00 Sk,
8) podielu 8320/257114 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 12
Kristíne Cuninkovej, rod. Kilianyovej, nar. 13.4.1940, bytom
Kubinu 12, za cenu 50,00 Sk,
9) podielu 1996/257114 do vlastníctva vlastníkovi bytu
. 13
Mariánovi Benkovi, nar. 12.5.1973, bytom A.Kubinu 12, za cenu
12,00 Sk,
10) podielu 6249/257114 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 14
Mgr. Jane Kazmérovej, nar. 26.10.1970, bytom A. Kubinu 12, za
cenu 37,50 Sk,
11) podielu 8242/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 15 udovítovi Šottníkovi nar.
11.1.1944, s manželkou Natašou rod. Gondovou nar. 25.9.1952,
obaja bytom A.Kubinu 12, za cenu 49,50 Sk,
12) podielu 1996/257114 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 16
Ing. Erikovi P singerovi, nar. 15.2.1975, bytom Mozartova 11,
za cenu 12,00 Sk,
13) podielu 6249/257114 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 17
Márii Poto nej, nar. 7.3.1962, bytom Kubinu 12, za cenu 37,50
Sk,
14) podielu 8320/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 18 Jozefovi Hruškovi
nar.

- 11 4.1.1947, s manželkou Jaroslavou
rod. Masarykovou nar.
1.9.1947, bytom Kubinu 12, za cenu 50,00 Sk,
15) podielu 1996/257114 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 19
Viere Mesiarikovej, r. Kintlerovej nar. 23.4.1950, bytom A.
Kubinu 12, za cenu 12,00 Sk,
16) podielu 6249/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 20 RNDr. Jánovi Štefánikovi nar.
13.9.1945, s manželkou PhDr. Zojou rod. Koše kovou, nar.
12.1.1944, bytom Kubinu 20, za cenu 37,50 Sk,
17) podielu 8320/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 21 PaedDr. Jánovi ápkovi nar.
28.3.1932,
s manželkou Helenou
rod.
Rapantovou
nar.
17.2.1936, obaja bytom A.Kubinu 12, za cenu 50,00 Sk,
18) podielu 2007/257114 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 22
Jaroslavovi Myslíkovi, nar. 11.5.1955, bytom A.Kubinu 12, za
cenu 12,00 Sk,
19) podielu 6249/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 23 Ing. Igorovi Polá kovi, nar.
29.9.1960, s manželkou Lýdiou rod. Belkovou, nar. 19.8.1968,
obaja bytom Kubinu 12, za cenu 37,50 Sk
s podmienkou,že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do
katastra nehnute ností budú spolo ne a nerozdielne hradi
kupujúci.
2. Schva uje
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.
.
2540/35
o
celkovej
výmere
440
m2,
zodpovedajúcich
spoluvlastníckym podielom na spolo ných astiach a zariadeniach
domu súp.
. 3199 na Ul. A. Kubinu . 13, vlastníkom bytov
zapísaným na LV . 5000 za cenu 3,50 Sk/m2 takto:
1) podielu
6176/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 24 Jozefovi Haragovi, nar.
21.6.1956,
s manželkou Danielou
rod. Rešetovou,
nar.
31.3.1962, obaja bytom A.Kubinu 13, za cenu 37,00 Sk
2) podielu
6625/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 25 Pavlovi Korošovi,
nar.
1.3.1972,
s manželkou Tatianou
rod.
Hadenovou,
nar.
15.2.1973, obaja bytom A. Kubinu 13, za cenu 39,50 Sk
3) podielu 6211/257114 do vlastníctva vlastní ke bytu . 26 O ge
Barešovej, nar. 27.1.1967, bytom A.Kubinu 10, za cenu 37,00
Sk,
4) podielu 1996/257114 do vlastníctva vlastníkovi bytu
. 27
Dušanovi Škublovi, nar. 20.11.1965, bytom A.Kubinu 13, za
cenu 12,00 Sk,
5) podielu
6249/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 29 Silverovi Dubovskému, nar.
27.5.1940, s manželkou Irenou
rod. Mihalovi ovou, nar.
5.11.1939, obaja bytom A.Kubinu 13, za cenu 37,50 Sk
6) podielu
8289/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 31 Tiborovi
echovi ovi, nar.
3.10.1968, s manželkou Ing. Silviou, rod. Baranovskou, nar.
14.7.1966, obaja bytom A. Kubinu 13, za cenu 49,50 Sk
7) podielu
6259/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 32 Dušanovi Matiasovi, nar.
2.6.1948,
s manželkou Boženou,
rod. Faj íkovou,
nar.
20.4.1949, obaja bytom Kubinu 13, za cenu 37,50 Sk
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8289/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 34 Ing. Petrovi Podešvovi nar.
14.4.1960,
s manželkou Zuzanou,
rod. Drdulovou,
nar.
29.2.1968, obaja bytom A.Kubinu 13, za cenu 49,50 Sk
9) podielu 1996/257114 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 36
O ge Danihelovej, rod. Jarošovej, nar. 23.10.1948, bytom
Kubinu 13, za cenu 12,00 Sk,
10) podielu 8289/257114 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 37
Anne Horváthovej, rod. Bonkovej, nar. 23.7.1952, bytom A.
Kubinu 13, za cenu 49,50 Sk,
11) podielu 6249/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 38 MUDr. Georgimu Krastevovi nar.
9.3.1965, s manželkou MUDr. Reginou rod. L rincovou, nar.
1.4.1968, obaja bytom A.Kubinu 13, za cenu 37,50 Sk,
12) podielu 1996/257114 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 39
ubomírovi Haladovi, nar. 4.10.1953, bytom T.Tekela 8, za
cenu 12,00 Sk,
13) podielu 8299/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov
vlastníkom bytu
. 40 Pavlovi Kabátovi
nar.
7.6.1945, s manželkou Vlastou rod. Cisarovou nar. 8.8.1948,
obaja bytom A.Kubinu 13, za cenu 49,50 Sk,
14) podielu 6249/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 41 Vladimírovi Debreckému, nar.
26.6.1959, s manželkou Jarmilou
rod. Ormandyovou, nar.
2.4.1959, obaja bytom A. Kubinu 13, za cenu 37,50 Sk
15) podielu 8289/257114 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 43
Emílii Kunovej, rod. Kutákovej, nar. 17.3.1934, bytom A.
Kubinu 13, za cenu 49,50 Sk,
16) podielu 6249/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 44 Jozefovi Haršánymu nar.
11.3.1950, s manželkou Emíliou rod. Važanovou nar. 23.5.1950,
bytom A. Kubinu 13, za cenu 37,50 Sk,
17) podielu 2007/257114 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 45
Petrovi Ušákovi, nar. 9.9.1972, bytom A. Kubinu 13, za cenu
12,00 Sk,
18) podielu 8289/257114 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 46 Deziderovi Vajgelovi nar.
22.4.1952,
s manželkou Máriou
rod.
Remenárovou
nar.
21.3.1953, bytom A. Kubinu 13, za cenu 49,50 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad
do katastra nehnute ností budú spolo ne a nerozdielne hradi
kupujúci.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 15.3.2005
b) pripravi
kúpnu zmluvu
podpis.
Termín : do 31.5.2005

a predloži

primátorovi

mesta

na
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uznesenie
ku kúpe asti spoluvlastníckeho podielu
na nehnute nosti Kapitulská ul. . 3 v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) cenu spoluvlastníckeho podielu 1/2 Edity Tychlerovej
na nehnute nosti Kapitulská ul. . 3 v Trnave
4 990 000,00 Sk
na nehnute nosti
b) kúpu spoluvlastníckeho podielu 19/40
parc. . 474, zastavaná plocha (dom súpisné . 445, dvor)
o výmere 946 m2, zapísanej v katastri nehnute ností v katastrálnom území Trnava na liste vlastníctva . 6671 vo vlastníctve
Edity Tychlerovej, bytom v Skalici, Školská 29, v podiele 1/2
a Mesta Trnava - Správa mestského majetku, mestský podnik Trnava,
v podiele 1/2,
od spoluvlastní ky Edity Tychlerovej za cenu 4 740 500,00 Sk
s podmienkou, že predávajúci uhradí správny poplatok pri vklade
kúpnej zmluvy do katastra nehnute ností
c) kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/40 od Edity Tychlerovej
za cenu 249 500,00 Sk
s realizáciou kúpy
do 5 rokov
od schválenia mestským zastupite stvom
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i súvisiace náležitosti
Termín: do 31.3.2005
kúpnu zmluvu v zmysle
b) pripravi
na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.5.2005

bodu

zmluvu o budúcej kúpnej zmluve
c) pripravi
a predloži na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.5.2005

1. b)

a

v zmysle

predloži

bodu

1. c)

508
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie kanaliza ného zbera a
na pozemku vo vlastníctve mesta /Obec Ružindol/
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s využitím pozemku vo vlastníctve mesta v k.ú. Trnava,
zapísanom na LV . 5000 ako parc. . 10807/2 - ostatné plochy,
na uloženie IS - kanaliza ného zbera a pod a projektovej
dokumentácie schválenej stavebným úradom, Obcou Ružindol, so
sídlom Ružindol . 130, I O: 00312941.
2. Schva uje
zriadenie bezodplatného

asovo neobmedzeného vecného bremena na

- 14 pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísanom
na LV . 5000 ako parc. . 10807/2 - ostatná plocha, pre
uloženie podzemného vedenia kanaliza ného zbera a, v prospech
každodobého vlastníka stavby, spo ívajúceho v povinnosti mesta
Trnava strpie na svojom pozemku umiestnenie kanalizácie a s tým
súvisiacich užívate ských práv, za podmienky úhrady správneho
poplatku spojeného s vkladom práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu do katastra nehnute ností oprávneným z vecného
bremena
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i súvisiace náležitosti, uzatvori zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta
a predloži primátorovi mesta k podpisu.
Termín: 30.04.2005
b) po uložení inž. sietí uzatvori zmluvu o zriadení vecného
bremena na pozemkoch mesta a predloži primátorovi mesta
k podpisu
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu
c) preveri predpokladaný návrh výstavby v dotknutej lokalite
a možnos napojenia pozemkov mesta na siete, ktoré bude
budova obec Ružindol
509
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inž. sietí
na pozemkoch vo vlastníctve mesta "Horúcovod Študentská-Botanická, Bottova, G.Dusíka-Tajovského"
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s využitím pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, zapísaných na LV
. 5000 ako parc. . 8728/1, 8728/2, 8728/3, 8726,
8727, 8743/1, 1501, 1502/1, 1578, 1642, 1643/3, 1635/24, 1635/75,
1635/90, 1635/102, 1635/103, 1635/104, 1635/107 - zastavané
plochy, na rekonštrukciu parovodného potrubia za horúcovodné,
pod a projektovej dokumentácie
schválenej stavebným úradom,
Trnavskou teplárenskou, a. s., so sídlom v Trnave, ul. Coburgova
84, I O: 36246034.
2. Schva uje
zriadenie bezodplatného asovo neobmedzeného vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísaných
na LV
. 5000 ako parc. . 8728/1, 8728/2, 8728/3, 8726, 8727,
8743/1, 1501, 1502/1, 1578, 1642, 1643/3, 1635/24, 1635/75,
1635/90, 1635/102, 1635/103, 1635/104, 1635/107 - zastavané
plochy, prípadne
alších ur ených porealiza ným geometrickým
plánom, cez ktoré prechádza horúcovodná sústava v uliciach: Študentská, Botanická, J. Bottu, G. Dusíka, Tajovského, K. Mahra,
Šafárikova, Beethovenova v prospech
Trnavskej teplárenskej a. s., so sídlom v Trnave, ul. Coburgova
84, spo ívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpie
na svojom

- 15 pozemku umiestnenie inžinierskych sietí - horúcovodu a s tým
súvisiacich užívate ských práv, za podmienok:
A) premiestnenie objektu s rozvádza om na Študentskej
ulici
B) úpravy nadzemných astí vybudovaných ovládacích šácht
na Študentskej ulici
C) uloženia 1 ks chráni ky pre optický kábel pre potreby
mesta Trnava v celej trase navrhovanej akcie
D) bezplatného poskytnutia mestu Trnava dostato nej
prenosovej kapacity z optického kábla Trnavskej
teplárenskej a.s. vybudovaných v doterajších
etapách
E) dodržania podmienok upres ujúcich realizáciu stavby
uvedených v stanovisku k investi nému zámeru
zn. OÚRaK-ÚÚR/2636/4/Ša a ostatných uvedených
v príslušnom stavebnom povolení, pri om správny
poplatok spojený s vkladom práva zodpovedajúceho
vecnému bremenu do katastra nehnute ností hradí
oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i súvisiace náležitosti, uzatvori zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta a predloži primátorovi mesta k podpisu.
Termín: 31.05.2005
b) po uložení inž. sietí uzatvori zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta a predloži primátorovi mesta k podpisu.
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu
510
uznesenie
k predaju pozemku na Veternej ulici v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie MZ

. 393

zo d a

7. 9. 2004

2. Schva uje
priamy predaj kúpnou zmluvou mestských pozemkov v katastrálnom
území Trnava
parc. . 5292/198, zast. plochy
o výmere 245 m2
a parc. . 5292/234, zast. plochy
o výmere 200 m2,
spolu
o výmere 445 m2,
oddelených geometrickým plánom . 282/2004
z pozemku parc. . 1321/1, zapísaného v katastri nehnute ností
na liste vlastníctva Mesta Trnava
. 5000 v asti D,
spolo nosti s r. o. Mall Development Corp, so sídlom v Bratislave,
Podtatranského 1, I O 35 861 541,
za cenu 1 500,00 Sk/m2, t. j. spolu za 667 500,00 Sk
s podmienkou, že kupujúci uhradí správny poplatok pri vklade
kúpnej zmluvy do katastra nehnute ností
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave

- 16 a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom nehnute nosti
Termín: do 31.3.2005
kúpnu zmluvu
b) pripravi
mesta
Termín: do 31.5.2005

a

predloži

na podpis

primátorovi

511
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie
parkovacích miest. Darovanie investície parkovacích miest na
Zelene skej ul. do majetku mesta
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s použitím asti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú.
Trnava s p. . 8993/1, pôv. parc. . 1968/27 o výmere, ktorá bude
upresnená geometrickým plánom, na vybudovanie 3 parkovacích miest
v súlade so stavebným povolením, pre prevádzku na Zelene skej
ulici
. 16 v Trnave pre pána Juliána Blažeka, nar. 16. 4. 1958,
I O 34 618 546, bytom Trnava, Ul. G. Steinera . 51.
b) s prijatím daru investície 3 parkovacích miest po skolaudovaní
a predložení geometického plánu k majetkoprávnemu usporiadaniu a
porealiza nému zameraniu, od pána Juliána Blažeka, nar. 16. 4.
1958, I O 34 618 546, bytom Trnava, Ul. G. Steinera . 51, do
majetku mesta Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi a predloži zmluvu o budúcej darovacej zmluve
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30.4.2005
b) pripravi darovaciu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby
parkovacích miest primátorovi mesta k podpisu

512
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie
odbo ovacieho pruhu z ul. Trstínska na ul. T. Vansovej
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím asti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava,
parc. . 2540/1, LV . 5000 na vybudovanie odbo ovacieho pruhu
z ul. Trstínska na ul. T. Vansovej pre spolo nos OMV Slovensko,
spol. s r. o., Moskovská 13, Bratislava

- 17 2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
oznámi stanovisko mestského zastupite stva žiadate om
Termín: do 15. 3. 2005
513
uznesenie
k priamemu odpredaju pozemkov vo vlastníctve mesta spolo nosti
BK GROUP a. s. na výstavbu hotelového a kongresového zariadenia
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
priamy odpredaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve pozemkov parc.
. 248, zast. pl., výmera 304 m2, parc. . 249, zast. pl., dvor,
výmera 359 m2, parc. . 250, zast. pl., výmera 783 m2, zapísaných na LV . 5000 a astí pozemkov v k. ú. Trnava, parc. . 272,
ost. pl., parc. . 273, zast. pl., zapísaných na LV . 5000
o výmere pod a vypracovaného geometrického plánu za cenu
5.000,- Sk/m2 spolo nosti BK GROUP, a. s., Žilinská 126, Pieš any, I O 34119442 na výstavbu hotelového a kongresového zariadenia spolo nosti Holiday Inn - Express
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi náležitosti súvisiace s predajom vlastníctva
Termín: do 15 dní po obdržaní GP od kupujúceho
b) pripravi zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloži
primátorovi mesta k podpisu.
Temín : do 30 dní po obdržaní GP
c) s podmienkou zabezpe i ochranu tohto stromu (storo ného
duba), zapracova do výsledného architektonického riešenia
tohto komplexu (hotelového nádvoria)
514
uznesenie
k predaju pozemku na Jablo ovej ulici v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
priamy predaj kúpnou zmluvou mestského pozemku v katastrálnom
území Trnava parc. . 10102/253,
zast. pl.
o výmere 19 m2,
oddeleného geometrickým plánom . 198/2004 z pozemku parcelné
. 10102/45, zapísaného v katastri nehnute ností na liste vlastníctva mesta Trnava . 5000,
Ing. Jánovi Uhlíkovi, narod. 10. 11. 1967
a
manželke Viere
Uhlíkovej, rod. Krchnákovej, narod. 29. 6. 1971, obidvom bytom
Trnava, Jablo ová 3,
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
za cenu 1 200,00 Sk/m2, t. j. spolu za 22 800,00 Sk
s podmienkou, že kupujúci uhradia správny poplatok pri vklade
kúpnej zmluvy do katastra nehnute ností

- 18 2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom nehnute nosti
Termín: do 31.3.2005
kúpnu zmluvu
b) pripravi
mesta
Termín: do 31.5.2005

a

predloži

na podpis

primátorovi

515
uznesenie
k výpoži ke pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava, parc. .
3547/20, 3547/33, 3547/32, 3547/1, 3547/5, 3547/4 spolo nosti
Tenisové centrum Trnava, a. s. za ú elom vybudovania
Tenisového centra
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) výpoži ku pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava zapísaných na
liste vlastníctva . 5000, v k. ú. Trnava, parc. . 3547/20,
3547/33, 3547/32 a astí pozemkov parc. . 3547/1 a 3547/5,
3540/4 pod a geometrického plánu pre spolo nos Tenisové centrum
Trnava, a.s., I O: 36 266 353, ulica J. Bottu 40, Trnava, na
dobu 30 rokov za ú elom výstavby Tenisového centra s vybudovaním
prislúchajúcich terénnych úprav a parkovacích miest a odovzdaním
týchto terénnych úprav a parkovacích miest do majetku mesta Trnava,
b) prijatie daru prislúchajúcich terénnych úprav a parkovacích
miest do majetku mesta Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s výpoži kou pozemkov
Termín: 15.3.2005
b) pripravi zmluvu o budúcej zmluve o výpoži ke a zmluvu
o budúcej darovacej zmluve a predloži primátorovi mesta
k podpisu
Termín: 15.4.2005
c) po predložení právoplatného kolauda ného rozhodnutia na
Tenisové centrum pripravi zmluvu o výpoži ke a predloži
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30 dní po predložení kolauda ného rozhodnutia
516
uznesenie
k predaju bytov
Mestské

zastupite stvo

1. Ruší
1.1./ Uznesenie

mesta

Trnava

po prerokovaní:

. 397/2004 zo d a 7.9.2004 v písm. a/

- 19 schva ovacej

asti

a 15/ predaj 1-izbového bytu
. 53 na 4. NP o podlahovej
ploche 34,98m2 za cenu 9 444,-Sk
Florianovi Šándorovi, nar. 4.5.1937, trvale bytom Špa inská cesta
. 11, Trnava
1.2./ Uznesenie . 300/2004 zo d a 27.4.2004 v písm. b/
schva ovacej asti
b 01/ predaj 1-izbového bytu
. 1 na 1. NP o podlahovej
ploche 48,52m2 za cenu 57 756,-Sk
Petrovi Tokošovi, nar. 20.12.1976, trvale bytom T. Tekela . 12,
Trnava
2. Schva uje
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova
súp. . 6018

. 43, 44,

parc.

. 8399/155,

a 01/ predaj 3-izbového bytu . 14 na 3. NP o podlahovej
ploche 75,27 m2 za cenu 32 471,-Sk
Pavlovi Kuchtovi, nar. 25.6.1966, trvale bytom Golianova . 43,
Trnava
s manž. Silviou Kuchtovou, rod. Paulí kovou, nar. 17.9.1966,
trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Mozartova
. 5652

. 12, parc.

. 1635/100, súp.

a 02/
predaj 3-izbového bytu
. 10 na 3. NP o podlahovej
ploche 64,43 m2 za cenu 27 481,-Sk
Zlatici Nehajovej, rod. Pollákovej, nar. 31.8.1956, trvale bytom
Mozartova . 12, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Na hlinách
súp. . 6776

. 2-4, parc.

. 5317/13,

a 03/
predaj 2-izbového bytu . 5 na 2. NP o podlahovej
ploche 51,51 m2 za cenu 40 758,-Sk
Jolane Kochajdovej, rod. Za kovej, nar. 9.8.1938, trvale bytom Na
hlinách . 2, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Na hlinách
súp. . 6778

. 7-9, parc.

. 5312/11,

a 04/
predaj 3-izbového bytu . 35 na 6. NP o podlahovej
ploche 61,47 m2 za cenu 32 085,-Sk
Gejzovi Rijakovi, nar. 17.8.1954, trvale bytom Na hlinách . 8,
Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Na hlinách
súp. . 6779

. 10-13, parc.

a 05/
predaj 2-izbového bytu . 88 na 8. NP o
ploche 54,33 m2 za cenu 31 748,-Sk

. 5312/10,

podlahovej

- 20 Kataríne Lenghartovej, rod. Maršalíkovej, nar. 30.5.1969, trvale
bytom Na hlinách . 13, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Na hlinách
súp. . 6929

. 24-27, parc.

. 5311/40,

a 06/ predaj 3-izbového bytu . 53 na 7. NP o podlahovej
ploche 79,39 m2 za cenu 89 394,-Sk
Daniele Vandrovej, rod. Masarovi ovej, nar. 6.8.1952, trvale
bytom Na hlinách . 25, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Olympijská
5292/48, súp. . 6560

. 20,22,24,26, parc.

.

a 07/
predaj 3-izbového bytu . 79 na 9. NP o podlahovej
ploche 67,65 m2 za cenu 33 132,-Sk
ubomírovi Kranecovi, nar. 12.8.1952, trvale bytom Olympijská .
22, Trnava
s manž. Helenou Kranecovou, rod. Štrbovou, nar. 30.6.1957, trvale
bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Špa inská cesta
5416, súp. . 632

. 7,9,11, parc.

.

a 08/ predaj 1-izbového bytu . 53 na 4. NP o podlahovej
ploche 34,98 m2 za cenu 9 444,-Sk
Renáte Fitošovej, rod. Šándorovej, nar. 4.11.1978, trvale bytom
Špa inská cesta . 11, Trnava
s manž. Tomášom Fitošom, nar. 16.10.1980, trvale bytom J. Slottu
. 30, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. T. Tekela
súp. . 6920

. 12-15, parc.

. 5680/115,

a 09/
predaj 1-izbového bytu . 1 na 1. NP o podlahovej
ploche 48,52 m2 za cenu 55 104,-Sk
Petrovi Tokošovi, nar. 20.12.1976, trvale bytom T. Tekela . 12,
Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Veterná
. 6490

. 11-13, parc.

. 5325/10, súp.

a 10/
predaj 3-izbového bytu . 42 na 3. NP o podlahovej
ploche 66,64 m2 za cenu 27 093,-Sk
Jozefovi Kollerovi, nar. 1.6.1950, trvale bytom Veterná . 13,
Trnava
spolo ne s Hildegardou Kollerovou, rod. Riegerovou, nar.
7.8.1954, trvale bytom tamtiež
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do
katastra nehnute ností budú spolo ne a nerozdielne hradi kupujúci
3. Ukladá
Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii
pripravi zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle
schva ovacej asti uznesenia
Termín: do 30.8.2005
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uznesenie
k návrhu na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve
mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní
1. Schva uje
výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta
Trnava:
a/

Schrimplovej Marcele,nar. 31. 5. 1976, Troji né nám. 5, Trnava a Shrimplovi Stanislavovi nar. 27. 1. 1977, Vl. Clementisa
61, Trnava vyda súhlas na nájom 1-izb. bytu . 18, na Hospodárskej ul. 94, Trnava na dobu neur itú.

b/

Sone Šev íkovej, nar. 5. 1. 1976, Veterná 18/D Trnava vyda
súhlas na nájom bytu . 21 na Veternej ul. 18/D na dobu
ur itú do 31. 3. 2006.

c/

Radovanovi Staníkovi, nar. 30. 4. 1975, Veterná 18/F Trnava,
vyda súhlas na nájom bytu . 48 na Veternej ul. 18/F na dobu ur itú do 31. 3. 2006.

d/

Kataríne Bajzíkovej nar. 21. 11. 1954, Spišský Hrušov 215,
vyda súhlas na nájom bytu . 31 na Veternej ul. 18/E, Trnava na dobu ur itú 2 roky do 31. 3. 2007.

2.

Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravi súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na
bytov a predloži primátorovi mesta na podpis.
Termín: 15. 3. 2005

nájom

518
uznesenie
k predaju garáží na ul.

. Podjavorinskej

. 25 - 30

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
-

v k.ú. Trnava na ul. . Podjavorinskej
. 2547, na parc. . 6299

. 25 - 30, súp.

01/ predaj garáže
. 2 na 1. PP vo vchode . 27 o podlahovej
ploche 16,40m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na
spolo ných astiach a spolo ných zariadeniach domu vo ve kosti
40/10000
Mgr. Danke Balážovej, nar. 1.8.1942, trvale bytom ul.
. Podjavorinskej . 22, Trnava, za cenu 120 000,- Sk, s termínom
úhrady kúpnej ceny do 15.4.2005
02/ predaj garáže
. 3 na 1. PP vo vchode . 29 o podlahovej
ploche 17,80m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na

- 22 spolo ných astiach a spolo ných zariadeniach domu vo ve kosti
43/10000
Kamilovi Žá kovi, nar. 22.1.1959, trvale bytom Bernolákova ul.
. 4, Trnava, za cenu 132 000,-Sk s termínom úhrady kúpnej ceny
do 15.4.2005
03/ predaj garáže
. 4 na 1. PP vo vchode . 30 o podlahovej
ploche 15,60m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na
spolo ných astiach a spolo ných zariadeniach domu vo ve kosti
38/10000
Ing. Františkovi Dan kovi, nar. 22.6.1930 a manž. Ing. Zuzane
Dan kovej, rod. Bi ianovej, nar. 21.3.1935, obaja trvale bytom
ul. . Podjavorinskej . 30, Trnava,
za cenu 100 000,-Sk,
s termínom úhrady kúpnej ceny do 15.4.2005
04/ predaj garáže . 5 na 1. PP vo vchode . 29 o podlahovej
ploche 15,97m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na
spolo ných astiach a spolo ných zariadeniach domu vo ve kosti
39/10000
Jozefovi Kolesíkovi, nar. 28.5.1925, trvale bytom ul.
. Podjavorinskej . 29, Trnava za cenu 100 000,-Sk, s termínom
úhrady kúpnej ceny do 15.4.2005
05/ predaj garáže
. 6 na 1. PP vo vchode . 26 o podlahovej
ploche 16,89m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na
spolo ných astiach a spolo ných zariadeniach domu vo ve kosti
41/10000
Vlaste K eskovej, rod. Štefkovej, nar. 8.1.1936, trvale bytom
Sladovnícka ul. . 9, Trnava, za cenu 132 000,-Sk, s termínom
úhrady kúpnej ceny do 15.4.2005
06/ predaj garáže
. 7 na 1. PP vo vchode . 27 o podlahovej
ploche 15,82m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na
spolo ných astiach a spolo ných zariadeniach domu vo ve kosti
39/10000
Ing. Ivane Mudríkovej, rod. Mi kovej, nar. 13.8.1971 a manž.
Ing. Jaroslavovi Mudríkovi, nar. 29.7.1970, obaja trvale bytom
ul. . Podjavorinskej . 28, Trnava,
za cenu 100 000,-Sk,
s termínom úhrady kúpnej ceny do 15.4.2005
07/ predaj garáže . 8 na 1. PP vo vchode . 26 o podlahovej
ploche 16,15m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na
spolo ných astiach a spolo ných zariadeniach domu vo ve kosti
39/10000
Jozefovi Šupolovi, nar. 7.1.1932, trvale bytom ul. A. Kubinu
. 9, Trnava, za cenu 120 000,-Sk, s termínom úhrady kúpnej ceny
do 15.4.2005
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do
katastra nehnute ností budú spolo ne a nerozdielne hradi kupujúci
2. Ukladá
Správe mestského majetku, príspevkovej organizácii
pripravi kúpne zmluvy na predaj garáží v zmysle schva ovacej
asti uznesenia a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 5 dní odo d a úhrady kúpnej ceny na ú et mesta
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uznesenie
k správe o priebehu a kone nom zú tovaní
Viano ných trhov 2004
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1.

Berie na vedomie

a) správu o priebehu akcie Viano né trhy 2004,
b) kone né zú tovanie akcie Viano né trhy 2004,
c) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k zú tovaniu
akcie Viano né trhy 2004.
520
uznesenie
k správe o uskuto nených metódach a postupoch verejného
obstarávania v II. polroku roku 2004 s hodnotou predmetu
obstarávania tovarov a služieb nad 500 000,- Sk
a prác nad 1 000 000,- Sk
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
správu o uskuto nených metódach a postupoch verejného
obstarávania v II. polroku roku 2004 s hodnotou predmetu
obstarávania tovarov a služieb nad 500 000,- Sk a prác
nad 1 000 000,- Sk
521
uznesenie
k financovaniu rekultivácie skládky TKO v k. ú. Boleráz
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) kofinancovanie projektu rekultivácie skldáky odpadu v k. ú.
Boleráz vo výške 5% z celkovej sumy oprávnených nákladov
predmetného projektu
b) financovanie neoprávnených nákladov projektu vo výške 100%
c)

erpanie úveru z komer nej banky, na kofinancovanie projektu
rekultivácie skládky odpadu v k. ú. Boleráz a zabezpe enie
úveru pod a podmienok banky

2. Poveruje
primátora mesta Ing. Štefana Bošnáka rokova
inštitúciami vo veci predmetného úveru
3. Ukladá

s finan nými

- 24 Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i všetky náležitosti súvisiace s vypracovaním
technickej projektovej dokumentácie, ako aj s vypracovaním
a podaním žiadosti o nenávratný finan ný príspevok z opera ného
programu - Základná infraštruktúra, opatrenie 2.3 Zlepšenie
a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva na Ministerstvo
životného prostredia SR.
Termín: 10.03.2005
522
uznesenie
k Organiza nému zabezpe eniu
a návrhu na zloženie organiza ného štábu
19. ro níka Medzinárodnej speváckej sú aže
Mikuláša Schneidra-Trnavského
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a/ organiza né zabezpe enie 19. ro níka Medzinárodnej speváckej
sú aže Mikuláša Schneidra-Trnavského
b/

estné predsedníctvo v zložení:
Elena Kittnárová, operná spevá ka
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava
Prof. Eva Blahová, prezidentka sú aže

c/ organiza ný štáb 19. ro níka Medzinárodnej speváckej
sú aže M. Schneidra-Trnavského v zložení:
Prof. Eva Blahová - prezidentka sú aže
Terézia Krup íková - riadite ka sú aže
lenovia:
Ing. udovít Dau o
Dr. Milan Brežák
Dr. Tatiana Okapcová
Anna Pekárová
Mgr. František avojský, PhD.
Mgr. Adriana Lan ari ová
Štefánia Gemelová
Ing. Viera Malatinková
Mgr. Viera Hrdinová
d/

iastkový rozpo et na zabezpe enie propagácie speváckej
sú aže v roku 2005 v sume 100 000,- Sk

2. Ukladá
Organiza nému štábu 19. ro níka Medzinárodnej speváckej
sú aže M. Schneidra-Trnavského
a) vypracova a vyda sú ažné propozície speváckej sú aže,
a následne ich vyexpedova na školy a vzdelávacie
inštitúcie umeleckého charakteru doma i v zahrani í
Termín: júl 2005
b) spracova návrh finan ného rozpo tu 19. ro níka
Medzinárodnej speváckej sú aže M. Schneidra-Trnavského

- 25 a predloži ho na rokovanie MZ mesta Trnava
Termín: október 2005
c) oslovi sponzorov a reklamných partnerov pri zabezpe ovaní
a organizovaní 19. ro níka sú aže
Termín: priebežne rok 2005-2006
523
uznesenie
k návrhu ú asti mesta Trnava ako spoluorganizátora
Trienále plagátu Trnava 2006
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
- vyú tovanie rozpo tu TPT 2003
- návrh rozpo tu TPT 2006
2. Schva uje
- ú as mesta Trnava ako spoluorganizátora TPT 2006, vrátane záväzkov uvedených v predloženom návrhu
- finan ný príspevok na organizovanie TPT 2006 v iastke
400 000 Sk - z toho 30 000 Sk z rozpo tu mesta Trnava
na rok 2005 a 370 000 Sk z rozpo tu mesta
Trnava na rok 2006
3. Deleguje do organiza ného výboru TPT 06
- Ing. udovíta Dau a, dlhodobo uvo neného lena MR
- RSDr. Milana Brežáka, vedúceho odboru sociálneho a
kultúry, MsÚ
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i realizáciu záväzkov vyplývajúcich z ú asti
mesta mesta Trnava ako spoluorganizátora TPT 2006
524
uznesenie
k návrhu spôsobu predkladania oznámení funkcií, zamestnaní,
inností a majetkových pomerov primátora mesta a poslancov
Mestského zastupite stva mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
spôsob predkladania oznámení funkcií, zamestnaní,
inností a majetkových pomerov primátora mesta a poslancov
Mestského zastupite stva mesta Trnava
2. Odporú a
primátorovi mesta,
poslancom mestského zastupite stva
a) dodržiava spôsob a formu predkladania oznámenia funkcií,
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a poslancov Mestského zastupite stva mesta Trnava v súlade
s predloženým návrhom
b) vyplnené oznámenie poda Komisii MZ na ochranu verejného
záujmu pri výkone verejných funkcií
Termín: trvalý, každoro ne do 31.3.
3. Ukladá
Komisii MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií
v súvislosti s predkladanými oznámeniami postupova
v súlade s ustanovením l. 7 Ústavného zákona . 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
525
uznesenie
k správe o innosti Mestskej polície mesta Trnava
za obdobie od 1.1.2004 do 31.12.2004
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Správu o innosti Mestskej polície Mesta Trnava za kalendárny
rok 2004
2. Ukladá
Mestskej polícii mesta Trnava
pri predkladaní materiálov v alšom období prezentova
štatistické ukazovatele za obdobie troch rokov
526
uznesenie
k štatistickému preh adu kriminality, verejného poriadku
a dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava - mesto
a OO PZ Trnava - sever za obdobie od 1.1.2004 do 31.12.2004
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Štatistický preh ad kriminality, verejného poriadku
a dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava - mesto
a OO PZ Trnava - sever za obdobie od 1.1.2004 do 31.12.2004.
527
uznesenie
k správe o

innosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za
rok 2004

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie

- 27 Správu o innosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava
za rok 2004
528
uznesenie
k plánu kontrolnej innosti
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31.8.2005
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Plán kontrolnej innosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta
Trnava do 31.8.2005

529
uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania zmeny ÚPN mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1.
a)
b)
2.
a)

Povo uje
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava, Bytový
dom s vybavenos ou na Bernolákovej ulici
spracovanie zmeny IBV Za tra ou II. etapa
Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava Bytový dom s vybavenos ou na Bernolákovej ulici za
podmienky prefinancovania spracovanej zmeny žiadate om

b)

zabezpe i spracovanie zmeny IBV Za tra ou II. etapa
za podmienky prefinancovania
spracovanej zmeny
ÚPN
žiadate om

c)

zabezpe i prerokovanie zmien Územného plánu mesta Trnava v zmysle právnych predpisov
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN

d)

po prerokovaní zmien Územného plánu mesta Trnava predloži na schválenie mestskému zastupite stvu
Termín: júnové zasadnutie MZ

530
uznesenie
k návrhu na udelenie ocenení mesta Trnava osobám
a kolektívom v zmysle VZN . 165/2001 za rok 2004
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:

- 28 1. Schva uje
predložené návrhy komisie pre ude ovanie ocenení
za rok 2004:
A.

ESTNÉ OB IANSTVO MESTA TRNAVA in memoriam
-----------------------------------------prof. Adamovi Š t r e k á r o v i
za významnú celoživotnú pedagogickú
a športovú innos

B. CENA MESTA TRNAVA
----------------1. prof. JUDr. Petrovi B l a h o v i, CSc.
za obnovenie Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave
2. RNDr. Branislavovi

M a t o u š k o v i

za celoživotnú vedeckú

innos

3. Katolíckej jednote Slovenska
za sociálnu, vzdelávaciu a charitatívnu

innos

C. UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVA
1. MUDr. Františkovi

P a v e l e k o v i

za osobný prínos v boji proti tuberkulóze
a p úcnym chorobám v trnavskom regióne
2. Mgr. Jánovi

S c h u l t z o v i

za pedagogickú a umeleckú innos
a za rozvoj zborového spevu v Trnave
3. folklórnemu súboru T R N A F

A N

za úspešnú prezentáciu folklórnych tradícií
4. in memoriam
Ondrejovi R e i t e r o v i
za prácu s mládežou
a rozvoj športu v Trnave
D. PAMŽTNÉ TABULE, BUSTY ALEBO POMNÍKY

- 29 realizáciu "Pamätníka nespravodlivo prenasledovaných
v rokoch 1948 - 1989"
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
stanovi podmienky, vypísa výberové konanie
a finan ne zabezpe i realizáciu " Pamätníka
nespravodlivo prenasledovaných v rokoch
1948 - 1989",
Termín: 31. 5. 2005
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i slávnostné zasadnutie MZ d a 6. marca 2005
pri príležitosti ude ovania ocenení mesta Trnava
s odovzdaním finan ných darov oceneným v zmysle
VZN . 165/2001
531
uznesenie
k plneniu uznesení Mestského zastupite stva mesta Trnava,
ktorých termín plnenia je do 31.01.2005
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
predložený materiál o plnení uznesení mestského zastupite stva,
ktorých termín plnenia je do 31.01.2005
2.

Schva uje

úpravu v texte uznesení MZ:
a)

. 441/2004
v bode 1) schva ovacej asti doplni manželku kupujúceho
...a manž. Henriete, rod. Úradníkovej, nar. 1.8.1965, obaja
bytom Trnava, Špa inská cesta 10, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov...

b)

. 709/2002
(nebytový priestor Priemyselná ul. . 5 - Jozef Taliga T.L.G.)
v schva ovacej asti v písm. k) doplni zmenenú špecifikáciu
prenajatého pozemku
...pozemku o výmere 1 182,48 m2 (vo ná plocha 618,48 m2
za cenu 396,- Sk/m2/rok, zastavaná plocha 564,00 m2 za
cenu 96,- Sk/m2/rok...

c)

. 474/2004
v asti I. doplni bod 32)
...podielu 7716/247609 do vlastníctva vlastníkovi bytu
. 31 Petrovi Kubatkovi, nar. 22.5.1972, bytom Rovná 4,
za cenu 40,00 Sk...

- 30 v
v
d)

asti I. v bode 2) ...Romanovi Michali kovi...
asti I. v bode 17) ...bytom Hruštín...

. 438/2004
v asti I. nový text bodu 10)
...podielu 2779/677777 do vlastníctva vlastníkovi bytu
. 61 Petrovi Velikovi, nar. 13.9.1976, bytom Veterná
6, za cenu 34,00 Sk...
v
v

asti I. v bode 13) ...bytom Nerudova 8...
asti I. v bode 23) ...bytom ul. A.Hlinku . 6...

v asti I. nový text bodu 16)
...podielu 3527/677777 do podielového spoluvlastníctva
vlastníkovi bytu . 73 Ing. Františkovi Šmidovi ovi, nar.
22.9.1929, bytom Bratislava, Ra ianska 5, v podiele
1/2, Tatiane Blanárovej, rod. Šmidovi ovej, nar. 6.9.
1960, bytom Bratislava, A.Gwerkovej 1, v podiele 1/4
a Dáše Kozákovej, rod. Šmidovi ovej, nar. 21.10.1964,
bytom Bratislava, Hlavá ikova 2, v podiele 1/4 za celkovú cenu 43,00 Sk...
e)

. 475/2004
v asti I. nový text v bode 23)
...podielu 6614/200033 do vlastníctva vlastníkovi
bytu . 25 Mgr. Marekovi Kuzmovi, nar. 24.4.1971,
bytom Hospodárska 65, za cenu 40,50 Sk...

f)

. 682/2002
v bode 1) doplni za "pôv. parc. . 1502/28" ...1507/70...
zmeni výmeru T 32 z "10,5 m2" na ...10 m2...
zmeni výmeru T 33 z "10,5 m2" na ...11 m2...

g)

. 439/2004
v bode I. 4) nový text
...podielu 6615/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 4 Ing. Oliverovi Ková ovi,
nar. 30.8.1971 s manželkou Ing. Andreou rod. Kršteníkovou,
nar. 8.4. 1971, obaja bytom B.Smetanu 16, za cenu 40,50 Sk

h)

. 476/2004
v bode I.1) úprava mena na ...Galbovej...
v bode I.10) úprava mena na ...Ben uríkovi...

i)

. 477/2004
v bode I. a) uvies
dárska 86...

adresu ...bytom Trnava, Hospo-

3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ
. 310/2004
. 391/2004
. 379/2004 v znení
. 470/2004
. 52/2003
. 197/2003

do 30.04.2005
do 30.04.2005
do 31.03.2005
do 31.12.2005
do 31.12.2005

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

343/2004
441/2004
377/2004
438/2004
336/2004
467/2004
431/2004
138/1994
753/2002
489/2004
437/2004
435/2004
382/2004

4. Ruší
uznesenia

v bode 2b)
v bode 2b)

v
v
v
v

bode
bode
bode
bode

2b)
2b)
4a)
4b)

- 31 do 31.12.2005
do 31.03.2005
do 31.03.2005
do 31.03.2005
do 30.06.2005
do 31.03.2005
do 31.03.2005
do 31.12.2005
do 01.06.2005
do 31.03.2005
do 31.03.2005
do 31.03.2005
do 31.03.2005
do 30.04.2005

. 360/2004 v bode g)
532
uznesenie
k pozastaveniu lenstva
v Združení miest a obcí Slovenska

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
stanovisko Mestskej rady mesta Trnava zo d a 15.2.2005,
prijaté formou uznesenia MR . 526/2005 k pozastaveniu
lenstva mesta Trnava v ZMOS-e
2. Pozastavuje
lenstvo mesta Trnava v Združení miest a obcí Slovenska
s ú innos ou od 1. marca 2005 nezaplatením lenského
príspevku za rok 2005
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
oznámi rozhodnutie mestského zastupite stva Združeniu
miest a obcí Slovenska
Termín: 28.2.2005
533
uznesenie
k listu FC SPARTAK a.s. zo d a 9.2.2005
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
List FC SPARTAK a.s. zo d a 9.2.2005, ktorý bol doru ený
18.2.2005
2. Žiada FC SPARTAK a.s. Trnava predloži :
a) návrh riešenia správy, prevádzky a údržby futbalového

- 32 štadióna A. Malatinského
b) ro nú ú tovnú závierku vrátane poh adávok a záväzkov
a správu audítora za rok 2004 FC SPARTAK a.s. Trnava
vrátane možných nevysporiadaných záväzkov
c) návrh rozpo tu FC SPARTAK a.s. Trnava za rok 2005
resp. sú ažný ro ník 2005/2006
d) podrobnejšie podmienky a predstavy o ú asti mesta
Trnava v akciovej spolo nosti - vrátane finan ných
dopadov pre mesto
Termín: 15.3.2005
3. Ukladá
Komisii mládeže a športu
a) prerokova spolo ne s vedením mesta predložené návrhy
zo strany FC SPARTAK a.s. Trnava
b) pripravi stanovisko pre zasadnutie Mestského
zastupite stva d a 26.4.2005
Termín: 6.4.2005
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
požiada Slovenský futbalový zväz o vyjadrenie
k publikovaným nezrovnalostiam vo vz ahu k licencii
FC SPARTAK a.s. Trnava
Termín: 4.3.2005

Ing. Štefan
B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnos : Ing. Juraj Tibenský
prednosta MsÚ

V Trnave d a 24.2.2005

