(10-50)

UZNESENIA
z 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo
20. februára 2007 v konferenčnej sále trnavskej radnice
__________________________________________________________________________
10
uznesenie
k zloženiu sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
že MUDr. Mariana Čapeľová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca mestského
zastupiteľstva

11
uznesenie
k návrhu na voľbu dlhodobo uvoľneného člena Mestskej rady mesta Trnava
vo volebnom období 2006-2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
výsledky volieb dlhodobo uvoľneného člena Mestskej rady mesta Trnava Ing. Jozefa
Pobieckého, bytom Trnava, Ulica Šafárikova 18, s účinnosťou od 20.2.2007,
s nástupom od 1.3.2007

12
uznesenie
k návrhu na voľbu MUDr. Mariany Čapeľovej, poslankyne
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
do komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2006-2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Volí
MUDr. Marianu Čapeľovú za člena komisie – poslanca Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava
a/ do Komisie sociálnej a zdravotnej
b/ do Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Trnava
s účinnosťou od 20.2.2007

13
uznesenie
k návrhu na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
vo volebnom období 2006-2010 z neposlancov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Volí
ďalšie osoby - neposlancov za členov stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava vo volebnom období 2006-2010
a) Finančná komisia
1. PhDr. Tomáš Cmero, Trnava, Botanická ulica 1
2. Ing. Ivan Polák, Trnava, Koperníkova ulica 38
3. Alena Spálová, Trnava, Okružná ulica 13
4. Ing. Kristína Mikulčíková, Trnava, Veterná ulica 14
b) Komisia kultúry
1. Mgr. Marta Gubrická, Trnava, Hlboká ulica 4
2. Pavol Parízek, Trnava, Školská ulica 14
3. Mgr. Marián Mrva, Trnava, Ulica 9. mája 42
4. Mgr. Beáta Balgavá, Trnava, Ulica Františkánska 22
c) Komisia mládeže a športu
1. Kamil Vaňa, Trnava, Ulica Hospodárska 29
2. Štefan Horváth, Trnava, Hlboká ulica 4
3. Ing. Karol Jakubčík, Trnava, Ulica A.Hlinku 16
4. Jozef Svátek, Trnava, Bratislavská ulica 39
d) Komisia sociálna a zdravotná
1. Bc. Tatiana Kľačová, Trnava, Školská ulica 14
2. MUDr. Július Duchoň, Trnava, Veterná ulica 13
3. MUDr. Božena Štegmannová, Trnava, Zelenečská ulica 29
4. MUDr. Albína Schmiesterová, Trnava, Hollého ulica 2
e) Komisia bytová
1. Pavol Horváth, Trnava, Ulica Nerudova 5
2. Ján Danko, Trnava, Ulica Hospodárska 57
3. Jaroslav Kralčák, Trnava, Ulica Mozartova 11
4. Ing. Anton Suchoň, Trnava, Ulica Čajkovského 46

f) Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok
1. JUDr. Ing. Ján Dutka, Trnava, Ul. gen. Goliana 32
2. Ing. Ľuboš Gašparík, Trnava, Vlárska ulica 51
3. Ing. arch. Zuzana Nádaská,CSc., Trnava, Vajanského ulica 19
4. Ing. Martin Baláž, Trnava, Halenárska ulica 5
g) Komisia školstva a vzdelávania
1. Ing. Ľudovít Škrabák, Trnava, Ulica J. Hajdóczyho 94
2. Mgr. Táňa Karásková, Trnava, Ulica Teodora Tekela 26
3. Mgr. Rozália Maková, Trnava, Hlavná ulica 12
4. Ing. Róbert Riedlmayer, PhD., Trnava, Ulica Jiráskova 23
h) Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt
1. RNDr. Miroslav Rusko, Trnava, Ulica Čajkovského 22
2. RNDr. František Okruhlica, Trnava, Ulica Botanická 7
3. Ing. Ivan Šarvaic, Trnava, Ulica Čajkovského 47
4. Mgr. Mária Orolínová, Trnava, Ulica gen. Goliana 34
i) Komisia podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov a verejnoprospešných
služieb
1. Ing. Augustín Hambálek, Trnava, Tehelná 2
2. Ing. Alfonz Šajbidor, Trnava, Veterná ulica 28
3. Ing. Stanislav Horváth, Trnava, Vajanského ulica 34
4. Ing. Tibor Santa, Trnava, Ulica J. Hajdóczyho 104
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vypracovať a predložiť primátorovi mesta na podpis menovacie dekréty členov komisií –
neposlancov
Termín: do 15.3.2007

14
uznesenie
k návrhu na voľbu členov výborov mestských častí v meste Trnava
vo volebnom období 2006-2010 z obyvateľov mesta
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Volí
ďalších členov výborov mestských častí z obyvateľov mesta Trnava nasledovne:
VMČ č. 1 Trnava-stred (Staré mesto, Špiglsál)
Iveta Melíšková, Ľ. Podjavorinskej č. 27, Trnava
Ing. Marcel Kollár, Pekárska 30, Trnava
Jozef Jelemenský, Hospodárska 35, Trnava
Ing. Augustín Pullmann, Hlavná 37, Trnava

VMČ č. 2 Trnava-západ
Ivan Šarvaic, Čajkovského 47, Trnava
Jaroslav Kralčák, Mozartova 11, Trnava
Matej Lančarič, Mozartova 12, Trnava
Zuzana Makáňová, G. Dusíka 37, Trnava
Ingrid Hidvéghyová, L. Janáčka 106, Trnava
VMČ č. 3 Trnava-juh (Tulipán, Linčianska)
Mgr. Štefan Zachar, Kozácka 28, Trnava
Mgr. Rastislav Mráz, Šípová 7, Trnava
Miloš Krištofík, Coburgova 11, Trnava
Pavol Horváth, Nerudova 5, Trnava
VMČ č. 4 Trnava-východ (Hlboká, Vozovka)
Jozef Stano, Spartakovská 3, Trnava
Ing. Róbert Pravda, Bernolákova 38, Trnava
Jozef Čutrík, Jačmenná 2, Trnava
Ing. Augustín Hambálek, Tehelná 2, Trnava
Ing. Rudolf Kormúth, Tehelná 2, Trnava
Ing. Roman Stražovec, Vl. Clementisa 25, Trnava
VMČ č. 5 Trnava-sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Mária Šarvaicová, J. Hajdóczyho 51, Trnava
Marián Kramár, Átriová 12, Trnava
Mariana Bučková, J. Hlubíka 6, Trnava
Ing. Alfonz Šajbidor, Veterná 28, Trnava
JUDr. Štefan Dvorský, Olympijská 22, Trnava
Miroslav Kubíček, Na hlinách 63, Trnava
VMČ č. 6 Modranka
Ing. Štefan Moncman, Seredská 93, Trnava - Modranka
Helena Michalíková, Rajčurská 52, Trnava - Modranka
Marian Štrbo, Bosniacka 69, Trnava - Modranka
Ing. Jozef Šulko, Hraničná 22, Trnava, Trnava - Modranka
Mgr. Dušana Šarvaicová, Seredská 158, Trnava - Modranka
Lucia Duchoňová, Sereďská 6, Trnava - Modranka
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
písomne oznámiť členom VMČ ich zvolenie do príslušného VMČ
Termín: 10.3.2007

15
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 272,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 161 o nakladaní s nájomnými bytmi pre mladé rodiny
a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na Veternej ulici v Trnave v znení VZN č.
167 a v znení VZN č. 219
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 272. ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 161 o nakladaní s nájomnými bytmi pre mladé
rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na Veternej ul. v Trnave
v znení VZN č. 167 a VZN č. 219
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ Vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta Trnava.
Termín : 23. 2. 2007
b/
Spracovať úplné znenie VZN mesta Trnava č. 161 v znení noviel, ktorého názov bude
Všeobecne záväzné nariadenie č. 161 o nakladaní s nájomnými bytmi pre mladé rodiny
a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na Veternej ul. v Trnave v znení VZN č. 167,
VZN č. 219 a VZN č. 272
Termín : 31. 3. 2007
c/ zabezpečiť zverejnenie informácie o možnostiach bývania v nájomných bytoch pre mladé
rodiny na Veternej ulici 18 C-F v miestnych médiách a na internetovej stránke mesta Trnava
Termín: do 2 týždňov po nadobudnutí účinnosti VZN

16
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 273
o nakladaní s nájomnými bytmi na Ul. V. Clementisa v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 273 o nakladaní s nájomnými bytmi na Ul. V. Clementisa
v Trnave
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Vyhlásiť VZN č. 273 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta
Termín: 23. 2. 2007

17
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 274
o nakladaní s nájomnými bytmi na Františkánskej ulici č. 24 v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
VZN 253 o nakladaní s nájomnými bytmi na Františkánskej ul. 24 v Trnave v znení VZN 263
2. Schvaľuje
VZN č. 274 o nakladaní s nájomnými bytmi na Františkánskej ul. 24 v Trnave.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN č. 274 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta.
Termín: 23. 2. 2007

18
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 275
o nakladaní s nájomnými bytmi
vo vlastníctve mesta Trnava, ktorých výstavba je financovaná z dotácie na rozvoj
bývania z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 275 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava, ktorých výstavba je
financovaná z dotácie na rozvoj bývania z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava.
Termín : 23. 2. 2007

19
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 276, ktorým sa vydáva doplnok č. 2/
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 193/2003 o poskytovaní jednorazových sociálnych
dávok mestom Trnava v znení VZN č. 213/2004

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 276, ktorým sa vydáva doplnok č. 2/ k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 193/2003
poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Trnava v znení VZN č. 213/2004
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava.
Termín : 27. 2. 2007

20
uznesenie
k návrhu povolenia spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povoľuje
spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava :
- zmena A – Mestotvorná polyfunkcia na Dohnányho ulici
- zmena B – Vojenský archív SR (lokalita Dolné za cestou) - rozšírenie
- zmena C – Zemanov sad – lokalita pri Bratislavskej ceste
2. Nepovoľuje
spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava:
- zmena D – Zemanov sad – lokalita pri Zelenečskej a Golianovej ulici
- zmena E – rozšírenie IBV v lokalite Za traťou I a II etapa
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)
zabezpečiť spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava – zmien A, B a C,
zmien A a C na základe prefinancovania žiadateľmi
b)
zabezpečiť prerokovanie zmien Územného plánu mesta Trnava - zmeny A, B a C
Termín: po spracovaní zmien ÚPN
c)
po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava, zmeny A a C predložiť na
schválenie mestskému zastupiteľstvu
Termín: jún 2007
d)
zmenu B predložiť na schválenie na aprílové zasadnutie MZ z dôvodu plnenia
medzinárodných záväzkov Slovenskou republikou
e)
upovedomiť žiadateľov o nepovolení spracovania zmien ÚPN – zmeny D a E
Termín: 10.3.2007

21
uznesenie
k zaradeniu majetku mesta do ponukového konania – byty
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zaradenie majetku mesta do 1 – kolového ponukového konania
a) 1 – izbového bytu č.50 na ul. Vl. Clementisa č. 20 v Trnave o podlahovej ploche
27,75 m2, sup. č. 6449, s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 65/10000 na spoločných
častiach, spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 5671/177,
b) 2 -izbového bytu č. 21 na Golianovej ul. č. 9 v Trnave o podlahovej ploche 48,44 m2,
sup. č. 6005, s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 6005 na spoločných častiach,
spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 8399/44.
2. Ukladá
Majetkovej komisii
a Mestskému úradu v Trnave
realizovať ponukové konanie v zmysle VZN č. 105 v znení zmien a doplnkov.
Termín: do 30. 9. 2007

22
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 6298 v k.ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2546 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 22,23,24
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu 3463/10000 na pozemku v spoluvlastníctve
Mesta Trnava parc. č. 6298 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 599 m2 zapísaného na LV č.
8323, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach
domu súp. č. 2546 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 22, 23, 24 vlastníkom bytov zapísaným na LV č.
6960 za cenu 250 Sk/ m2 takto:
1. podielu 257/10000 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 4 Mgr. Danke
Balážovej rod. Balážovej nar. 1.8.1942 bytom Podjavorinskej 22 a Dušanovi Balážovi
nar. 9.5.1949 bytom Kubinu 7, každému s podielom ½, spolu za cenu 3848,50 Sk,
2. podielu 243/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9
Jánovi Drábikovi nar. 31.5.1946 s manželkou Máriou rod. Toblovou nar. 11.11.1946
obaja bytom Podjavorinskej 22, za cenu 3639,00 Sk,
3. podielu 248/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 12 Libuši Sýkorovej rod. Kottasovej
nar. 6.2.1955 bytom Podjavorinskej 23, za cenu 3714,00 Sk,
4. podielu 261/10000 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 14 Alžbete
Zíškovej rod. Lovašovej nar. 27.9.1938 s podielom ½, JUDr. Vladimírovi Zíšekovi, nar.
9.5.1956, bytom Svätoplukova 22, Pezinok s podielom ¼ a Pavlovi Zíšekovi nar. 1.6.1958
bytom Saleziánska 19, Trnava s podielom 1/4, za celkovú cenu 3908,50 Sk,

5. podielu 257/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 MUDr. Jane Štefánikovej nar.
2.3.1964 bytom Podjavorinskej 23, za cenu 3848,50 Sk,
6. podielu 257/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 20 Ing. Augustínovi Hambálkovi
nar. 16.7.1957 bytom Tehelná 2, za cenu 3848,50 Sk,
7. podielu 253/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 27 Vlaste Čelesovej rod. Sitárovej
nar. 9.6.1932 bytom Podjavorinskej 24, za cenu 3788,50 Sk,
8. podielu 262/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 34 Tomášovi Srdošovi nar. 8.9.1977
bytom Podjavorinskej 24, s podielom ½ a Jozefovi Harmanovi nar. 4.12.1955
s manželkou Ľudmilou rod. Klátikovou, obaja bytom J. Slottu 3, s podielom ½, spolu za
cenu 3923,50 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 15. 3. 2007
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 5. 2007

23
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5312/5 v k.ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6863 na Ul. Na Hlinách 60-64
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu 252799/576036 na pozemku v spoluvlastníctve
Mesta Trnava parc. č. 5312/5 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 981 m2 zapísaného na LV č.
8900, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach
domu súp. č. 6863 na Ul. Na hlinách 60, 61, 62, 63, 64 vlastníkom bytov zapísaným na LV č.
8312 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 7409/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33
Ing. Jozef Kittovi nar. 21. 7. 1957 s manželkou Vierou rod. Hlavatovičovou nar. 23.10.1957
obaja bytom Naháč 79, za cenu 44,00 Sk,
2. podielu 9195/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 37
Ing. Milanovi Repčíkovi nar. 22.10.1969 s manželkou Ing. Martinou rod. Matúšovou nar.
18.4.1971 obaja bytom Na hlinách 62, za cenu 55,00 Sk,
3. podielu 7930/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 54
Miroslavovi Kubičekovi nar. 10.8.1954 s manželkou Jozefou rod. Pajpachovou nar. 7.3.1952
obaja bytom Na hlinách 63, za cenu 47,50 Sk,
4. podielu 7930/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 71
Miroslavovi Silnému nar. 12.1.1959 s manželkou Martou rod. Kusou nar. 31.1.1962 obaja
bytom Na hlinách 64, za cenu 47,50

5. podielu 7930/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 79
Petrovi Vrždiakovi nar. 14.6.1955 s manželkou Lýdiou rod. Lančaričovou nar. 16.9.1959
obaja bytom Na hlinách 64, za cenu 47,50 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 15. 3. 2007
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 5. 2007
24
uznesenie
k predaju podielov pozemku vlastníkom bytov v bytovom dome
na Poštovej ulici 16,18,20 v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 5292/46, zast. plocha s výmerou 654
m2, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000 vo vlastníctve mesta
Trnava, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a
zariadeniach domu súpisné č. 6562 na Poštovej ulici č. 16, 18, 20 v Trnave, vlastníkom
bytov, zapísaným na liste vlastníctva č. 5954, za cenu 3,50 Sk/m2, s podmienkou, že
kupujúci uhradia správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností:
1) podielu 81/1944 vlastníčke bytu č. 1 Elene Mrvovej, rod. Majerníkovej,
narod. 7. 7. 1955, bytom Trnava, Poštová 20, za cenu 95,50 Sk;
2) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 2 Branislavovi Frišovi, narod. 24. 2. 1973
a manželke Zuzane, rod. Kovačičovej, narod. 21. 8. 1970, obidvom bytom Trnava,
Poštová 20, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
3) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 3 Ing. Rudolfovi Gallovi, narod. 22. 10. 1950
a manželke Ing. Jane, rod. Tománkovej, narod. 9. 9. 1953, obidvom bytom Trnava,
Poštová 20, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
4) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 4 Michalovi Dvornickému, narod. 14. 1. 1957
a manželke Božene, rod. Kubrovičovej, narod. 3. 1. 1958, obidvom bytom Trnava,
Poštová 20, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
5) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 5 Karolovi Holičovi, narod. 26. 2. 1937
a manželke Márii, rod. Ružekovej, narod. 23. 4. 1943, obidvom bytom Trnava, Poštová 20,
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
6) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 6 Jánovi Plaštiakovi, narod. 20. 2. 1962
a manželke Márii, rod. Mitasovej, narod. 16. 4. 1959, obidvom bytom Trnava, Poštová 20,
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
7) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 7 Petrovi Burskému, narod. 7. 12. 1956
a manželke Oľge, rod. Hudekovej, narod. 23. 9. 1960, obidvom bytom Trnava, Poštová 20,
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;

8) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 8 Milošovi Liškovi, narod. 20. 9. 1954
a manželke Jane, rod. Haragovej, narod. 31. 7. 1954, obidvom bytom Trnava, Poštová 20,
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
9) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 9 Leopoldovi Peškovi, narod. 22. 9. 1948
a manželke Beáte, rod. Šaškovičovej, narod. 27. 1. 1950, obidvom bytom Trnava,
Poštová 18, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
10) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 10 Mgr. Petrovi Kosákovi, narod. 23. 11. 1954
a manželke Elene, rod. Vlkovičovej, narod. 21. 7. 1960, obidvom bytom Trnava,
Poštová 18, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
11) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 11 Jozefovi Lackovičovi, narod. 16. 5. 1956
a manželke Jozefíne, rod. Ferechovej, narod. 17. 3. 1960, obidvom bytom Trnava,
Poštová 18, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
12) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 12 Ing. Jozefovi Vadovičovi, narod. 1. 3. 1948
a manželke Márii, rod. Rusnákovej, narod. 26. 12. 1951, obidvom bytom Trnava,
Poštová 18, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
13) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 13 Vladimírovi Porkertovi, narod. 18. 5. 1954
a manželke Ružene, rod. Hrdličkovej, narod. 30. 10. 1954, obidvom bytom Trnava,
Poštová 18, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
14) podielu 81/1944 vlastníčke bytu č. 14 Rozálii Zaťkovej, rod. Borovičkovej, narod.
1. 8. 1957, bytom Trnava, Poštová 18, za cenu 95,50 Sk;
15) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 15 Miroslavovi Bartovi, narod. 7. 9. 1952
a manželke Marte, rod. Ondrejkovičovej, nar. 26. 2. 1961, obidvom bytom Trnava,
Poštová 18, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
16) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 16 Ervínovi Semešovi, narod. 22. 1. 1942
a manželke Margite, rod. Kosovej, narod. 27. 7. 1949, obidvom bytom Trnava, Poštová 18,
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
17) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 17 Ing. Silvestrovi Šestákovi, narod. 9. 9. 1956
a manželke Daniele, rod. Gergelyovej, narod. 8. 12. 1961, obidvom bytom Trnava, Poštová
16, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
18) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 20 Rudolfovi Zacharovi, narod. 6. 10. 1950
a manželke Helene, rod. Kleinovej, narod. 9. 10. 1954, obidvom bytom Trnava,
Poštová 16, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
19) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 21 Ing. Jánovi Binkovi, narod. 21. 3. 1954
a manželke Alici, rod. Topolovej, narod. 8. 1. 1960, obidvom bytom Trnava, Poštová 16,
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
20) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 22 Ing. Danielovi Kučerkovi, narod. 15. 10. 1965
a manželke PhDr. Monike, rod. Benkovej, narod. 28. 7. 1967, obidvom bytom Trnava,
Poštová 16, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
21) podielu 81/1944 vlastníkom bytu č. 23 Ing. Jozefovi Zacharovi, narod. 19. 3. 1956
a manželke Ing. Edite, rod. Schneiderovej, narod. 14. 12. 1958, obidvom bytom Trnava,
J. Hajdóczyho 91, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 95,50 Sk;
22) podielu 81/1944 vlastníčke bytu č. 24 Stanislave Fiffíkovej, narod. 26. 9. 1979,
bytom Trnava, Špačinská cesta 50, za cenu 95,50 Sk.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre prípravu kúpnej zmluvy
Termín: do 31. 3. 2007

b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 5. 2007

25
uznesenie
k predaju pozemku vo vlastníctve mesta pod garážou na Prechodnej ulici
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava na Prechodnej ulici,
zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, v k. ú. Trnava, zastavaná plocha, parc. č. 5488
s výmerou 19 m2, vlastníkom garáže Miroslavovi Blšťákovi, nar. 16. 12. 1955 a manželke
Renáte, rod. Mrvovej, nar. 27. 12. 1958, obaja bytom Trnava, Špačinská cesta 30, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu spolu 3270,- Sk s tým, že kupujúci
uhradia správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: 15. 03. 2007
b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31. 03. 2007

26
uznesenie
k predaju pozemkov SSC pod pripravovanou stavbou
„Cesta I/51 Trnava – Severný obchvat, III.etapa“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schvaľuje
priamy predaj častí pozemkov v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 5000, podľa GP č.
18-90-10/2006 vypracovanom Geodetickou kanceláriou, Krajinská cesta 3, Piešťany :
a) z parcely č. 3410/1, LV č. 5000, spoluvlastnícky podiel 1/1
- diel č. 2 o výmere 751 m2 ( sa včleňuje do novovytvorenej parcely č. 3410/41 ),
- diel č. 3 o výmere 1409 m2 ( sa včleňuje do novovytvorenej parcely č. 3410/40 ),
- diel č. 6 o výmere 1820 m2 ( sa včleňuje do novovytvorenej parcely č. 3410/40 ),
- diel č. 7 o výmere 3092 m2 ( sa včleňuje do novovytvorenej parcely č. 3410/41 ),
- časť o výmere 203 m2 ( sa včleňuje do novovytvorenej parcely č. 3410/42 ),
- časť o výmere 691 m2 ( sa včleňuje do novovytvorenej parcely č. 3410/43 ),
b) z parcely č. 3410/4, LV č. 5000, spoluvlastnícky podiel 1/1
- časť o výmere 9 m2 ( sa včleňuje do novovytvorenej parcely č. 3410/46 ),
c) z parcely č. 3410/5, LV č. 5000, spoluvlastnícky podiel 1/1
- diel č. 10 o výmere 172 m2 ( sa včleňuje do novovytvorenej parcely č. 3410/41 ),
- diel č. 11 o výmere 334 m2 ( sa včleňuje do novovytvorenej parcely č. 3410/40 ),

d) z parcely č. 3410/22, LV č. 5000, spoluvlastnícky podiel 1/1
- časť o výmere 28 m2 ( sa včleňuje do novovytvorenej parcely č. 3410/44 ),
Slovenskej republike - Slovenskej správe ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
IČO 003328 za cenu 649,84 Sk/m2, t. j. spolu 5.529.489,- Sk na stavbu „ Cesta I/51
Trnava - Severný obchvat, III. etapa „ .
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predložiť primátorovi mesta k podpisu Kúpnu zmluvu č. 6153/ 1/2007 uzavretú podľa
§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
Termín : do 28. 2. 2007

27
uznesenie
k odkúpeniu spoluvlastníckych podielov na pozemku v k.ú. Trnava, parcela registra E
č.1483 v areáli streleckého centra Štrky za účelom majetkoprávneho vysporiadania
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava, zapísanom na LV č. 5370,
parcela registra "E" č. 1483, nachádzajúceho sa v areáli strelnice Štrky za účelom
vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov, od spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckych podielov za cenu 130,- Sk/m2:
A) Margita HANULÁKOVÁ, rod. Kruželová, nar. 29.05.1933, bytom Trnava, Ulica
Ustianska 14, vo výške spoluvlastníckeho podielu 1407/375408, cena celkom 7 621,50 Sk,
B) Štefan KUBÁŇ, nar. 26.12.1930, bytom Trnava, Ulica M. Benku 6, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 130/15642, cena celkom 16 900,- Sk.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť podklady súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy
Termín: 9.3.2007
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: 31.3.2007

28
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava pre verejný rozvod tepla
„Horúcovod Staničný park – ul. B. Smetanu, Trnava“

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s využitím pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 5000 ako
parc.č. 1635/1, 1635/46, 1635/75, 8720/1, na výmenu parovodného potrubia za horúcovodné,
podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, Trnavskou teplárenskou,
a. s., so sídlom v Trnave, ul. Coburgova 84, IČO: 36246034.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 5000 ako parc.č. 1635/1,
1635/46, 1635/75, 8720/1, prípadne ďalších určených porealizačným geometrickým plánom;
cez ktoré prechádza horúcovodná sústava v uliciach: od križovatky J.G. Tajovského a B.
Smetanu, cez ul. Čajkovského, Park Janka Kráľa, popod železničnú trať do areálu na ul.
Coburgova, v prospech Trnavskej teplárenskej a. s., so sídlom v Trnave, ul. Coburgova 84,
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku umiestnenie
inžinierskych sietí - horúcovodu a s tým súvisiacich užívateľských práv, za podmienok:
a) umožnenie pripokládky HDPE rúr pre optický kábel pre potreby mesta Trnava v trase
bližšie určenej mestom Trnava na základe osobitnej dohody,
b) dodržania podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v príslušnom
stavebnom povolení, pričom správny poplatok spojený s vkladom práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností hradí oprávnený
z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)
zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena
Termín: 15.03.2007
b)
uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch
mesta a predložiť primátorovi mesta k podpisu.
Termín: 15.04.2007
c)
po uložení inžinierskych sietí a predložení geometrického plánu, uzatvoriť zmluvu o
zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta a predložiť primátorovi mesta k podpisu.
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu

29
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena na priznanie práva uloženia teplovodnej prípojky
a dispečerského kábla na pozemkoch vo vlastníctve mesta
pre Študentský domov Trnavskej univerzity v Trnave na Rybníkovej ulici v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, parc.č. 3547/49, zast. pl. s výmerou 4 168 m2 oddeleného
geometrickým plánom č. 128/2003 a parc. č. 3547/3 zast. pl., výmera 1 0905 m2 na
Rybníkovej ul. v Trnave v prospech Trnavskej teplárenskej, a. s., Coburgova 84,
917 42 Trnava, IČO 36246034, spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť na svojich
pozemkoch umiestnenie inžinierskych sietí - verejnej teplovodnej prípojky a dispečérskeho
kábla vo vlastníctve spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., Trnava pre Študentský domov
Trnavskej univerzity v Trnave, a s tým súvisiacich užívateľských práv.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o zriadení vecného bremena
Termín:do 15. marca 2007
b)pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84,
917 42 Trnava a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 15. apríla 2007
c) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v
prospech spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava a predložiť
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30 od doručenia výzvy na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na
skolaudovanú stavbu teplovodnej prípojky a dispečérskeho kábla

30
uznesenie
k zámene pozemkov na Botanickej ulici
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zámenu časti z pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta
Trnava p. č. 1636/1 – orná pôda s výmerou 7303 m2, geometrickým plánom č. 8/2007
oddelená ako diel 2 s výmerou 2317 m2
za pozemok p. č. 1636/9 - or. p. s výmerou 2264 m2 a časť z pozemku p. č. 1636/11 - or. p.
s výmerou 3641 m2 geometrickým plánom č. 8/2007 oddelená ako diel 3 s výmerou 53 m2
zapísaných na LV č. 9757 vo vlastníctve COLORSPOL, spol. s r. o., Novoť 153, IČO
36 377 384, t. j. v pomere výmer 1 : 1.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpečiť podklady pre spracovanie zámennej zmluvy
Termín: 31. 3. 2007

b) pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 5. 2007

31
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku v lokalite Kozáckej ulice v Trnave
na výstavbu komunikácie a prijatia daru investície
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 8258/72, zapísaného v katastri
nehnuteľností na liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000, na vybudovanie prístupovej
komunikácie k pozemkom parc. č. 8258/22 až 8258/27 v súlade so schválenou urbanistickou
štúdiou obytnej zóny Kozácka ulica Trnava
b) s prijatím daru investície komunikácie do majetku mesta od BeToS, s. r. o., so sídlom
Hrnčiarovce nad Parnou, Dlhé lúky 3, IČO: 36 246 085, ku dňu vydania kolaudačného
rozhodnutia
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej darovacej zmluve
Termín: do 31. 3. 2007
b) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30. 4. 2007
c) pripraviť darovaciu zmluvu do 15 dní od doručenia podkladov ku kolaudačnému
rozhodnutiu stavby primátorovi mesta na podpis

32
uznesenie
k súhlasu s prijatím daru – komunikácií a verejného osvetlenia od GL 1, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s prijatím daru – investície komunikácií a spevnených plôch v IBV Vodná v Trnave Modranke, vrátane pozemku pod komunikáciami a spevnenými plochami v k. ú. Modranka
zapísaného na LV č. 1876, p. č. 1495/1 s celkovou výmerou 8 922 m2, ku dňu vydania
kolaudačného rozhodnutia, od spol. GL 1, s. r. o., IČO 36 870 133, so sídlom Dunajská 15,
Bratislava, do majetku Mesta Trnava.

b) s prijatím daru – verejného osvetlenia v počte 26 ks v IBV Vodná v Trnave – Modranke ku
dňu vydania kolaudačného rozhodnutia, od spol. GL 1, s. r. o., IČO 36 870 133, so sídlom
Dunajská 15, Bratislava, do majetku Mesta Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30. 4. 2007
b) pripraviť darovaciu zmluvu do 15 dní od doručenia podkladov ku kolaudačnému konaniu
stavby primátorovi mesta na podpis

33
uznesenie
k zmene kupujúceho pozemku medzi ulicami Hornopotočná a Hviezdoslavova v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu kupujúceho pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 255, zast. pl. s výmerou 412 m2
a parc. č. 257, zast. pl. s výmerou 762 m2, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste
vlastníctva mesta Trnava č. 5000 z INVEX spol. s r. o., so sídlom Trnava, Skladová 2,
IČO: 31 426 000, na INVEX REAL s. r. o., so sídlom Trnava, Skladová 2, IČO: 36 702 081
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie dodatku č. 1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy zo dňa 24. 4. 2006
Termín: do 20. 3. 2007
b) pripraviť dodatok č. 1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 24. 4. 2006
a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 20. 4. 2007

34
uznesenie
ku schváleniu ďalšieho postupu pri zmene hraníc a zámene katastrálneho územia
medzi mestom Trnava a obcou Zeleneč
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schvaľuje
zvolanie verejného zhromaždenia občanov Trnavy – m. č. Modranka z dôvodu zmeny hraníc
a zámeny katastrálneho územia Modranka s obcou Zeleneč.

2. Schvaľuje
zámenu katastrálneho územia medzi mestom Trnava - Modranka a obcou Zeleneč podľa
vypracovaného geometrického plánu č. 140/2006 zo dňa 26. 10. 2006 vypracovanom Ing.
Jozefom Fančovičom, 919 06 Naháč 139 nasledovne :
- pozemky v katastrálnom území Modranka, parc. č. 2291, vod. pl., o výmere 31552 m2,
parc. č. 2292, orná pôda, o výmere 252961 m2, parc. č. 2293, zast. pl., o výmere 2886 m2,
parc. č. 2294, orná pôda, o výmere 171589 m2, parc. č2294, ost. pl., o výmere 11012 m2
prejdú do katastrálneho územia Zeleneč,
pozemky v katastrálnom území Zeleneč, parc. č. 2070, orná pôda, o výmere 336 m2,
parc. č. 2071, orná pôda, o výmere 116204 m2, parc. č. 2072, orná pôda, o výmere 107898
m2, parc. č. 2073, , zast. pl., o výmere 1135 m2, parc. č. 2074, orná pôda, o výmere 4235
m2 , parc. č. 2075, orná pôda, o výmere 23206 m2, parc. č. 2076, zast.pl., o výmere 596
m2, parc. č. 2077, orná pôda, o výmere 38039 m2, parc. č. 2078, zast. pl., o výmere 1771
m2, parc. č. 2079, ost. pl., o výmere 760 m2, parc. č. 2080, ost. pl. o výmere 81 m2, parc.
č. 2081, orná pôda, o výmere 175739 m2 prejdú do katastrálneho územia Modranka.
3. Schvaľuje
predĺženie termínu plnenia uznesenia MZ č. 864/2006 v znení 941/2006 a 989/2006 v bodoch
3, 4 a 5 do 30.9.2007
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zvolať verejné zhromaždenie občanov mesta Trnava, miestnej časti Modranka k prerokovaniu
zmeny hraníc a zámeny katastrálneho územia Modranka s obcou Zeleneč.
Termín : do 30 dní po schválení Zmeny 01/2007 Územného plánu obce Zeleneč

35
uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Ruší
1.1./ Uznesenie č. 222/2000 zo dňa 15.2.2000 v písm. h/ schvaľovacej časti
h 41/ predaj 2-izbového bytu č. 22 na 1. NP o podlahovej ploche 50,99m2
za cenu 29 672,-Sk
Rozálii Kresanovej, rod. Hábelovej, trvale bytom Hospodárska č. 91, Trnava
b 21/ predaj 3-izbového bytu č. 39 na 5. NP o podlahovej ploche 66,89m2
za cenu 26 043,-Sk
Eduardovi Kostyalovi, trvale bytom Nerudova č. 3, Trnava
spoločne s Magdalénou Kostyálovou, rod. Bednárikovou, trvale bytom tamtiež

1.2./ Uznesenie č. 46/2003 zo dňa 25.2.2003 v písm. a/ schvaľovacej časti
a 25/ predaj 2-izbového bytu č. 4 na 1. NP o podlahovej ploche 54,36m2
za cenu 48 343,-Sk
Jozefovi Štrbíkovi, nar. 25.11.1939, trvale bytom Na hlinách č. 2, Trnava
1.3./ Uznesenie č. 300/2004 zo dňa 27.4.2004 v písm. c/ schvaľovacej časti
c 12/ predaj 2-izbového bytu č. 25 na 7. NP o podlahovej ploche 50,09m2
za cenu 42 091,-Sk
Petrovi Ivanovičovi, nar. 10.12.1965, trvale bytom Na hlinách č. 2, Trnava
s manž. Vierou Ivanovičovou, rod. Klátikovou, nar. 27.10.1967, trvale bytom tamtiež
1.4./ Uznesenie č. 32/99 zo dňa 23.2.1999 v písm. c/ schvaľovacej časti
c 03/ predaj 2-izbového bytu č. 4 na 2. NP o podlahovej ploche 56,85m2
za cenu 20 040,-Sk
Božene Fridrichovej, rod. Bažíkovej, trvale bytom Slovanská č. 11, Trnava
s manž. Štefanom Fridrichom, trvale bytom tamtiež

2. Schvaľuje
- v k. ú. Trnava na ul. Botanická č. 3, parc. č. 1635/110, súp. č. 5643
a 01/ predaj 1-izbového bytu č. 20 na 5. NP o podlahovej ploche 41,98m2
za cenu 18 419,-Sk
Anne Závadskej, rod. Dzurikovej, nar. 23.6.1951, trvale bytom Botanická č. 3, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. Hospodárska č. 91, parc. č. 2529, súp. č. 3618
a 02/ predaj 2-izbového bytu č. 22 na 1. NP o podlahovej ploche 50,99m2
za cenu 19 930,-Sk
Rozálii Kresanovej, rod. Hábelovej, nar. 16.1.1950, trvale bytom Hospodárska č. 91, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. Nerudova č. 1-3, parc. č. 8399/86, súp. č. 6027
a 03/ predaj 3-izbového bytu č. 39 na 5. NP o podlahovej ploche 66,89m2
za cenu 26 043,-Sk
Magdaléne Kostyálovej, rod. Bednárikovej, nar. 9.10.1951, trvale bytom Nerudova č. 3,
Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Na hlinách č. 2-4, parc. č. 5317/13, súp. č. 6776
a 04/ predaj 2-izbového bytu č. 4 na 1. NP o podlahovej ploche 54,36m2
za cenu 37 680,-Sk
Jozefovi Štrbíkovi, nar. 25.11.1939, trvale bytom Na hlinách č. 2, Trnava
a 05/ predaj 1-izbového bytu č. 6 na 2. NP o podlahovej ploche 37,80 m2
za cenu 26 208,-Sk
Margite Mikulovej, rod. Mokošovej, nar. 7.3.1967, trvale bytom Na hlinách č. 2, Trnava

a 06/ predaj 2-izbového bytu č. 25 na 7. NP o podlahovej ploche 50,09m2
za cenu 34 722,-Sk
Petrovi Ivanovičovi, nar. 10.12.1965, trvale bytom Na hlinách č. 2, Trnava
s manž. Vierou Ivanovičovou, rod. Klátikovou, nar. 27.10.1967, trvale bytom tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. Slovanská č. 11-13, parc. č. 8374, súp. č. 1864
a 07/ predaj 2-izbového bytu č. 4 na 2. NP o podlahovej ploche 56,85 m2
za cenu 20 040,-Sk
Božene Fridrichovej, rod. Bažíkovej, nar. 23.3.1943, trvale bytom Slovanská č. 11, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. T. Tekela č. 25-27, parc. č. 5676/22, súp. č. 6743
a 08/ predaj 3-izbového bytu č. 24 na 6. NP o podlahovej ploche 78,63 m2
za cenu 38 052,-Sk
Alene Vandákovej, rod. Silnej, nar. 28.4.1963, trvale bytom T. Tekela č. 26, Trnava
s manž. Rudolfom Vandákom, nar. 13.4.1960, trvale bytom tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. Vl. Clementisa č. 16-18, parc. č. 5671/178, súp. č. 6448
a 09/ predaj 1-izbového bytu č. 29 na 1. NP o podlahovej ploche 28,98 m2
za cenu 9 924,-Sk
Márii Orichelovej, rod. Bartovej, nar. 23.1.1947, trvale bytom Vl. Clementisa č. 17, Trnava
a 10/ predaj 1-izbového bytu č. 44 na 6. NP o podlahovej ploche 29,55 m2
za cenu 10 131,-Sk
Margite Herdeľovej, rod. Kurincovej, nar. 31.5.1952, trvale bytom Vl. Clementisa č. 17,
Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. Vl. Clementisa č. 22-24, parc. č. 5671/176, súp. č. 6450
a 11/ predaj 4-izbového bytu č. 7 na 4. NP o podlahovej ploche 83,05 m2
za cenu 24 852,-Sk
Antonovi Blanárikovi, nar. 31.10.1961, trvale bytom Vl. Clementisa č. 22, Trnava
s manž. Vierou Blanárikovou, rod. Rucovou, nar. 13.8.1965, trvale bytom tamtiež
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci

3. Ukladá
SMM Trnava, s. r. o.
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Termín : do 31.5.2007

36
uznesenie
k návrhu na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a kolektívom za rok 2006

v zmysle VZN č. 165/2001
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predložené návrhy komisie pre udeľovanie ocenení za rok 2006:
A. ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TRNAVA
1. vdp. Svetloslavovi V e i g l o v i
za neoblomný charakterný postoj a celoživotnú umeleckú tvorbu
2. in memoriam Jozefovi H e r d o v i
pri príležitosti 70. výročia získania prvej olympijskej medaily Trnavčanom
B. CENA MESTA TRNAVA
1. Ing. arch. Jaroslave Ž u f f o v e j, CSc.
za významný prínos v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a pamiatkového fondu
Trnavy
2. Márii P e t r á š k o v e j
za príkladnú starostlivosť o výchovu deviatich detí
C. UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVA
1. Dušanovi N e b y l o v i
za osobný prínos v rozvoji umeleckého vzdelávania v Trnave
2. vdp. Ing. Františkovi V i k a r t o v s k é m u
za prácu s mládežou a statočný občiansky postoj
3. Márii N á v o j o v e j
za 50 - ročnú pedagogickú činnosť a zanietenú prácu s deťmi
4. MVDr. Ivanovi P a š e k o v i a Karolovi L i p o v s k é m u
za úspešnú reprezentáciu mesta
D. PAMÄTNÉ TABULE, BUSTY ALEBO POMNÍKY
1. pamätnú tabuľu básnikovi Jánovi Ondrušovi na polyfunkčnom dome Pekárska 11
2. Ukladá
Správe kultúrnych a športových zariadení v Trnave
a) stanoviť podmienky, finančne zabezpečiť a zrealizovať osadenie pamätnej tabule
Termín: 30.11.2007
Mestskému úradu v Trnave
b) zabezpečiť slávnostné zasadnutie MZ dňa 4. marca 2007 pri príležitosti udeľovania ocenení
mesta Trnava s odovzdaním finančných darov oceneným v zmysle VZN č. 165 / 2001

37
uznesenie
ku výsledkom kontroly Najvyššieho kontrolného úradu
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie
informáciu o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

38
uznesenie
k ustanoveniu Riadiaceho výboru Zdravé mesto a protidrogovej prevencie
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
Uznesenie MZ č. 20/2003 zo dňa 25.2.2003, ktorým bolo schválené zloženie Riadiaceho
výboru Zdravé mesto Trnava a protidrogovej prevencie
2. Schvaľuje
Riadiaci výbor Zdravé mesto Trnava a protidrogovej prevencie v zložení :
Predseda :
Podpredseda :
Členovia :

Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
MUDr. Branislav Kramár
Ing. Blažena Královičová
Mgr. Mário Buchel
Mgr. Andrea Šimorová
Ing. Karol Jakubčík
MUDr. Mariana Čapeľová
PhDr. Daniela Marcinková, PhD.
Viera Ševerová

Tajomník : Mgr. Ingrid Huňavá

39
uznesenie
k delegovaniu zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rád školských zariadení a určenie
zloženia rád škôl a rád školských zariadení
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Určuje
zloženie a počet členov rád škôl a školských zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1
tohto materiálu
2. Deleguje
zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení a Mestskej školskej rady mesta
Trnava tak, ako je to uvedené v prílohe č. 2a a 2b tohto materiálu
Termín: do 15.3.2007

3. Splnomocňuje
primátora mesta v prípade zmien a doplnkov delegovať zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
a školských zariadení
Termín: trvalý
4. Ruší
uznesenie č. 52/1991 k delegovaniu zástupcov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

40
uznesenie
ku školským stravovacím zariadeniam
– návrh zmeny v sietí a škôl a školských zariadení MŠ SR
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Žiadosť o vyradenie školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadenia MŠ SR
1. Školská jedáleň pri Základnej škole Atómová 1, Trnava
Termín: 28.2.2007
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť všetky potrebné podklady a predložiť ma MŠ SR so žiadosťou o vyradenie zo siete
škôl a školských zariadení v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia
Termín: do 28.2.2007

41
uznesenie
k návrhu rozpočtu a organizačného zabezpečenia Medzinárodného hudobného festivalu
DOBROFEST – TRNAVA 2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ rozpočet 16. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – TRNAVA
2007
b/ organizačné zabezpečenie festivalu DOBROFEST – TRNAVA 2007
c/ čestné predsedníctvo festivalu v zložení:
- Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava
- Anna West Dopyera
- John Edward Dopyera – deti vynálezcu Johna Dopyeru z USA

d/ riaditeľstvo festivalu v zložení:
Ing. Pavol Tomašovič, tlačový tajomník
Mgr. František Čavojský, člen
Ing. Jana Stanová, člen
Peter Radványi, člen
Katarína Erentová, člen
Roman Áč, člen
Ján Hrčka, člen
Karol Opatovský, člen
e/ právneho zástupcu festivalu:
JUDr. Marián Haršány
f/ hlavného účtovníka festivalu:
Štefánia Gemelová, MsÚ Trnava
2. Splnomocňuje
Ing. Štefana Bošnáka, primátora mesta
vymenovať riaditeľa medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – TRNAVA 2007
3. Ukladá
Organizačnému štábu
a Mestskému úradu v Trnave
spracovať vyhodnotenie 16. ročníka medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST –
TRNAVA 2007
Termín: október 2007

42
uznesenie
k správe o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2006

43
uznesenie
k plánu kontrolnej činnosti ÚHK do 31.8.2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31.8.2007

44
uznesenie
k správe o činnosti Mestskej polície mesta Trnava
za obdobie od 1.1.2006 do 31.12.2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2006 do 31.12.2006

45
uznesenie
k štatistickému prehľadu kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti
v služobnom obvode PZ Trnava za obdobie 1.1.2006-31.12.2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom
obvode PZ Trnava za obdobie 1.1.2006-31.12.2006

46
uznesenie
k úlohám a opatreniam pre efektívnosť činnosti Mestskej polície mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
úlohy a opatrenia pre efektívnosť činnosti Mestskej polície mesta Trnava

47
uznesenie
k správe o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a/ správu o priebehu TTJ 2006,
b/ konečné zúčtovanie TTJ 2006,
c/ správu hlavného kontrolóra mesta k zúčtovaniu akcie TTJ 2006.

2. Súhlasí
s použitím zostávajúcej časti zisku z TTJ 2006 na technické dovybavenie Tradičného
trnavského jarmoku a Vianočných trhov.

48
uznesenie
k návrhu na Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) Návrh na Organizačné zabezpečenie (v texte tiež OZ) Tradičného trnavského jarmoku
2007 (v texte tiež TTJ 2007) v dňoch 6. až 9. septembra 2007.
b) Zásady pre zabezpečenie TTJ 2007.
c) Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve
mesta Trnava počas akcie TTJ 2007.
d) Návrh rozpočtu finančného zabezpečenia TTJ 2007.
e) Fond riaditeľa pre členov OS TTJ 2007 vo výške 10% zo zisku TTJ 2007.
f) Riaditeľa Organizačnej skupiny TTJ 2007 (v texte tiež OS TTJ 2007) Ing. Jozefa
Jakubca.
2. Ukladá
a) Riaditeľovi OS TTJ 2007 Ing. Jozefovi Jakubcovi
zabezpečiť organizovanie TTJ 2007 v zmysle schválených návrhov a zásad a VZN č. 207
v znení neskorších predpisov
b) Na prvé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v roku 2008 predložiť
správu o priebehu a konečnom zúčtovaní TTJ 2007
Termín: priebežne, február 2008

c) Menovať do OS TTJ 2007 poslancov mestského zastupiteľstva – členov mestskej rady
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava
d) vykonať kontrolu zúčtovania TTJ 2007
Termín: do 31.01.2008

49
uznesenie
k správe o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného
obstarávania v II. polroku 2006 s hodnotou predmetu obstarávania
tovarov a služieb nad 500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie
správu o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného
obstarávania v II. polroku 2006 s hodnotou predmetu obstarávania
tovarov a služieb nad 500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk

50
uznesenie
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 8.11.2006 do 31.1.2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je v intervale od 8.11.2006 do 31.1.2007
2. Schvaľuje
zmenu textu uznesení mestského zastupiteľstva
a/ MZ č. 969/2006
Predaj pozemkov na Ul. F. Urbánka v Trnave
* Zmena kupujúceho z Vetter Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Trnava, F. Urbánka 9,
IČO: 34 126 619, na Vetter, s. r. o., so sídlom Trnava, F. Urbánka 9, IČO: 36 251 518
b/ MZ č. 934/2006
Predaj pozemku na Rybníkovej ulici v Trnave
* Zmena v schvaľovacej časti uznesenia namiesto „predbežným geometrickým plánom
č. 231/2006“ text „geometrickým plánom č. 281/2006“
c/ MZ č. 839/2006
Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod
bytovým domom na Ul. Čajkovského 25, 26, 27
* V schvaľovacej časti sa:
- text v bode 5 nahrádza textom: „podielu 6660/423018 do vlastníctva vlastníkovi bytu č.
5 Ing. Henrichovi Konečnému, nar. 16.6.1976, bytom Naháč č. 147, za cenu 34,- Sk“,
- v bode 11 sa text: „Gabriele Lidajovej, rod. Lidajovej“ nahrádza textom: „Gabriele
Kučerovej, rod. Lidajovej“,
- text v bode 32 nahrádza textom: „podielu 8446/423018 do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 32 Marekovi Fandelovi, nar. 9.9.1972
a manželke Martine rod. Šaligovej, nar. 5.8.1976, obaja bytom Trnava, Čajkovského 26,
za cenu 43,- Sk.“.

d/ MZ č. 965/2006
Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod
bytovým domom na Ul. Ľ. Podjavorinskej 13-15

* V schvaľovacej časti sa:
- v bode 5 sa text: „Zámožník“ nahrádza textom: „Zámožík“,
- text v bode 6 sa nahrádza textom: „podielu 54/1484 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 6
Zuzane Kleinovej r. Nosálovej, nar. 31.12.1961, bytom Dubnica nad Váhom, Kollárová
č. 1304, za cenu 59,50 Sk,“,
- text v bode 18 sa nahrádza textom: „podielu 58/1484 do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 18 Mgr. Oskarovi Mihokovi, nar.
09.02.1938 a manželke Antónii r. Olahovej, nar. 29.10.1942, obaja Trnava, Ľ.
Podjavorinskej 15, za cenu 64,00 Sk,“.

e/ MZ č. 890/2006, v znení uzn. MZ č. 941 a č. 989
Predaj podielov z pozemku p. č. 1635/87 na Ul. Tajovského 1,2,3
* Nový text v schvaľovacej časti:
9. podielu 8623/214735 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 11
Antonovi Singertovi nar. 26.8.1964, bytom Československej armády 29, Brezno a Ing.
Alici Singertovej nar. 28.3.1955 bytom Tajovského 2, každému v podiele ½, spolu za
cenu 86,50 Sk,
28. ... bytom Ružindol 211, ......

f/ MZ č. 859/2006
Predaj podielov z pozemku p. č. 1635/62 na Čajkovského 10-13
* Nový text v schvaľovacej časti:
8. podielu 7530/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu
č. 9 Petrovi Dorušincovi nar. 20.3.1970 s manželkou Martou rod. Snopkovou nar.
28.8.1974 obaja bytom Kubinu 8, za cenu 76,00 Sk,
15. podielu 7545/251860 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 16 Ing. Jánovi Tomkovi nar.
29.8.1979 bytom Kačanov 48, Bracovce, za cenu 76,00 Sk,

g/ MZ č. 927/2006
Predaj podielov z pozemku p. č. 8399/58 na Ul. gen. Goliána 45, 46, 47
* Nový text v schvaľovacej časti:
4. ... rod. Konyarikovou...
15. podielu 5277/318628 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 18...
27. ...Valentovi nar. 16.11.1944...
29.... bytom Kátlovce 165...
35....bytom Boleráz 353...

h/ MZ č. 953/2006
Predaj podielov z pozemku p. č. 5680/89 na Tehelnej ul. 4, 5, 6
* Nový text v schvaľovacej časti:
3. ... bytu č. 4...
8. ... rod. Ryšavou...
10. .. Bayerovi....
28. ...Dolná Krupá Podhájska 54...
29.... bytom Tehelná 6...

i/ MZ č. 948/2006
k návrhu rozpočtu mesta Trnava na roky 2007-2009
* v bode c4) zmena textu na:
zabezpečenie úveru počas výstavby nájomného bytového domu nehnuteľným
majetkom mesta vo výške 1,5 násobku poskytnutého úveru v prospech Štátneho
fondu rozvoja bývania takto :
- nehnuteľnosťou telocvičňa v športovom areáli na Rybníkovej
ulici, k.ú. Trnava, situovanej na pozemku parcelné číslo
3547/13, vrátane pozemku parcelné číslo 3547/13 o výmere
880 m2, zastavané plochy a nádvoria

j/ MZ č. 843/2006
k predaju pozemku na Okružnej ul. v Trnave
* V bode 1. miesto „do podielového spoluvlastníctva Ivana Novotného, nar. 26.3.1974,
bytom Trnava, Ovocná 3 v ½ a Michala Novotného, nar.18.10.1978, bytom Trnava,
Ovocná 3 v ½“ uviesť „v podiele ½ do bezpodielového spoluvlastníctva Ivana
Novotného,nar.26.3.1974, bytom Trnava, Ovocná 3 a manželky Moniky Novotnej, rod.
Adamcovej, nar. 30.10.1978,bytom Trnava, Bernolákova 1, a v podiele ½ do vlastníctva
Michala Novotného, nar.18.10.1978, bytom Trnava, Ovocná 3“

k/ MZ č. 644/2005
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch vo
vlastníctve mesta „Rekonštrukcia NTL plynovodov – ul. Hlavná, Strelecká“
* v bode 1. uznesenia zmeniť text:
„Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy
44/a, IČO: 35 815 256“
na nové znenie: „SPP – distribúciou, a.s., so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/b,
IČO: 35 910 739“
* v bode 2. uznesenia zmeniť text:
„Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/a“
na nové znenie: „SPP – distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/b,
IČO: 35 910 739“

l/ MZ č. 642/2005
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch vo
vlastníctve mesta „Rekonštrukcia NTL plynovodov – ul. Mierová, Moyzesa, Suchovská,
Osvaldova, sv. Cyrila a Metoda, Ružindolská, A. Kubinu“
* v bode 1. uznesenia zmeniť text:
„Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy
44/a, IČO: 35 815 256“
na nové znenie: „SPP – distribúciou, a.s., so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/b,
IČO: 35 910 739“
* v bode 2. uznesenia zmeniť text:
„Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/a“
na nové znenie: „SPP – distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/b,
IČO: 35 910 739“

m/ MZ č. 643/2005
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch vo
vlastníctve mesta „Rekonštrukcia NTL plynovodov – ul. Štúrova, Matuškova, Sadová,
Sambucusa“
* v bode 1. uznesenia zmeniť text:
„Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy
44/a, IČO: 35 815 256“
na nové znenie: „SPP – distribúciou, a.s., so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/b,
IČO: 35 910 739“
* v bode 2. uznesenia zmeniť text:
„Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/a“
na nové znenie: „SPP – distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/b,
IČO: 35 910 739“

n/ MZ č. 714/2005
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta
„Rekonštrukcia NTL plynovodov Trnava – ul. Ružová“
* v bode 1. uznesenia zmeniť text:
„Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy
44/a, IČO: 35 815 256“
na nové znenie: „SPP – distribúciou, a.s., so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/b,
IČO: 35 910 739“
* v bode 2. uznesenia zmeniť text:
„Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/a“
na nové znenie: „SPP – distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/b,
IČO: 35 910 739“

o/ MZ č. 927/2006
k predaju podielov z pozemku p. č. 8399/58 na Ul. gen. Goliána 45, 46, 47
* Nový text - doplnenie bodu 41. v schvaľovacej časti:
41. podielu 6736/318628 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Adriane Kotlánovej nar.
24.10.1980 bytom L. Janáčka 64, za cenu 38,50 Sk,...

p/ MZ č. 592/1998
k výpožičke pozemku v k. ú. Trnava
* Nový text v schvaľovacej časti:
Výpožičku pozemku v k. ú. Trnava časť p. č. 1636/1 oddelená geometrickým plánom č.
8/2007 ako diel 1 s výmerou 4986 m2 , časť p. č. 1636/11 oddelená geometrickým
plánom č. 8/2007 ako diel 3 s výmerou 53 m2, pozemok p. č. 1636/9 s výmerou 2264 m2,
p. č. 1636/10 s výmerou 344 m2, p. č. 1636/3 s výmerou 36 m2 ....
* Doplnenie textu v ukladacej časti:
Ukladá Mestskému úradu v Trnave
Uzatvoriť dodatok k zmluve o výpožičke a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 15 dní po povolení vkladu zámennej zmluvy medzi Mestom Trnava a spol.
COLORSPOL, s.r.o.

r/ MZ č. 965/2006
k predaju spoluvlastníckych podielov na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod
bytovým domom na Ul. Ľ. Podjavorinskej 13-15
* V schvaľovacej časti sa:
- v bode 8 sa číslo: „12“ za textom: „Ľ. Podjavorinskej“ nahrádza číslom: „13“,
- v bode 10 sa slová: „Kičacovej“ a „Kišatcovej“ nahrádzajú slovom: „Kišacovej“,
- v bode 13 sa za text:“...nar. 10.10.1927“ dopĺňa text: „bytom Trnava, ul. Ľ.
Podjavorinskej 14,“....

3. Predlžuje
termín plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
č. 934/2006
do 15.03.2007
č. 961/2006 v bode 2b)
do 31.03.2007
č. 839/2006
do 30.03.2007
č. 965/2006
do 30.03.2007
č. 930/2006
do 30.03.2007
č. 970/2006 v bode 2b)
do 28.02.2007
č. 859/2006
do 15.03.2007
č. 890/2006
do 28.02.2007
č. 927/2006
do 31.03.2007
č. 891/2006
do 31.03.2007
č. 843/2006 v bode 3b)
do 31.03.2007
3c)
do 30.04.2007
3d)
do 31.03.2007

č. 138/1994
č. 594/2005
č. 52/2003 v bode 1b) a 1d)
č. 954/2006
č. 964/2006
č. 968/2006
č. 584/2005

do 31.12.2007
do 30.06.2007
do 31.12.2007
do 31.05.2007
do 28.02.2007
do 31.03.2007
do 31.03.2007

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 21.2.2007

