(229-271)
UZNESENIA
z 8. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, konaného
19. februára 2008 v konferenčnej sále trnavskej radnice
___________________________________________________________________________

229
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 298,
ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 298, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
v zmysle predloženého návrhu
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) vyhlásiť VZN č. 298 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta
Termín: do 20.2.2008
b) zabezpečiť označenie ulíc v zmysle schváleného VZN
Termín: do 30.06.2008

230
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 299,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 192/2003 na vykonanie niektorých ustanovení zákona
o sociálnej pomoci a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom
Trnava v znení VZN č. 204, VZN č. 226, VZN č. 247 a VZN č. 279

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schvaľuje
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 299, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 192/2003 na
vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci a stanovení výšky úhrad za
sociálne služby poskytované mestom Trnava v znení VZN č. 204, VZN č. 226, VZN č. 247
a VZN č. 279 v predloženom znení
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť ho na internetovej
stránke mesta Trnava
Termín: 25.2.2008

231
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 300,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 222 o miestnych daniach v znení VZN č. 248,
VZN č. 267, VZN č. 278, VZN č. 293
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 300, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 222 o miestnych
daniach v znení VZN č. 248, VZN č. 267, VZN č. 278, VZN č. 293.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava.
Termín: do 22.2.2008

232
uznesenie
k návrhu na voľbu druhého zástupcu primátora mesta Trnava
vo volebnom období 2006-2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie
výsledky volieb druhého zástupcu primátora mesta Trnava s tým, že za druhého zástupcu
primátora mesta bol zvolený Ing. Jozef Pobiecký s účinnosťou od 19.2.2008
2. Určuje
a) okruh úkonov a činností Ing. Jozefa Pobieckého, druhého zástupcu primátora na návrh
primátora mesta, ktoré spočívajú v metodickom riadení odborov:
 Odbor investičnej výstavby
 Odbor sociálny
 Odbor vzdelávania, športu a kultúry
V rámci tejto činnosti ide o zabezpečovanie metodického dohľadu a zastupovanie mesta,
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resp. primátora ako štatutára mesta pri rokovaniach týkajúcich sa investičnej výstavby,
ďalej je to zastupovanie mesta v oblasti kultúry, školstva a vzdelávania, v oblasti
sociálnej a bytovej, vrátane oblasti mládeže a športu. Prostredníctvom jednotlivých
odborov mestského úradu zabezpečuje administráciu rozhodnutí a stanovísk vrátane
vybavovania klientov za danú oblasť. Zúčastňuje sa na príprave a vlastnom výkone
verejného obstarávania v uvedených odboroch. Spolupracuje s príspevkovými
organizáciami mesta Trnava a to so Strediskom sociálnej starostlivosti Trnava a Správou
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a dohliada na ich činnosť v rozsahu
stanovenom primátorom mesta.
b) poradie zastupovania primátora mesta podľa § 13b ods. 1 a 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nasledovným spôsobom:
- Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje primátora
mesta Trnava Ing. Vladimír Butko (prvý zástupca primátora).
- V prípade neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora aj prvého
zástupcu primátora, zastupuje primátora mesta Trnava Ing. Jozef Pobiecký.
- V prípade zániku mandátu primátora mesta Trnava sa pre zastupovanie primátora
podľa § 13b ods. 5 zákona o obecnom zriadení uplatní rovnaký princíp ako je
opísaný v predchádzajúcich bodoch.
3. Mení
a) časť uznesenia MZ č. 2/2006 v znení uznesenia MZ č. 228/2007 k návrhu na voľbu
zástupcu primátora vo volebnom období 2006 – 2010 nasledovným spôsobom:
- v bode 2 sa slová ...Súhlasí s poverením Ing. Vladimíra Butku, zástupcu primátora
metodicky riadiť odbory:... nahrádzajú slovami ...Určuje okruh úkonov a činností Ing.
Vladimíra Butku, zástupcu primátora na návrh primátora mesta, ktoré spočívajú
v metodickom riadení odborov:...
b) časť uznesenia MZ č. 53/2007 k zriadeniu stáleho výkonného orgánu mesta Trnava
nasledovným spôsobom:
- v bode 1 sa slová ...funkcie dvoch dlhodobo uvoľnených členov... nahrádzajú slovami
...funkciu jedného dlhodobo uvoľneného člena...
4. Ruší
a) ods. 2 písm. b) uznesenia MZ č. 53/2007
b) uznesenie MZ č. 11/2007

233
uznesenie
k návrhu na voľbu členov Výborov mestskej časti mesta Trnava
vo volebnom období 2006-2010 z obyvateľov mesta
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
vzdanie sa Ing. Marcela Kollára a Mgr. Lucie Duchoňovej členstva vo výbore mestskej
časti
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2. Volí
nových členov do výborov mestských častí z obyvateľov mesta Trnava:
a/ VMČ č. 1 Trnava-stred
Ing. Mariána Malinu, Rybníková ulica 2, Trnava
b/ VMČ č. 6 Modranka
Boženu Bachratú, Ulica I. Krasku 4, Trnava-Modranka
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ oznámiť príslušnému výboru mestskej časti zvolenie obyvateľa príslušnej mestskej časti za
člena výboru mestskej časti
Termín: do 29.2.2008
b/ vydať zvoleným obyvateľom dekrét o zvolení za člena príslušného výboru mestskej časti
Termín: 29.2.2008

234
uznesenie
k návrhu na voľbu člena Komisie školstva a vzdelávania
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
vo volebnom období 2006-2010 z neposlancov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
vzdanie sa Mgr. Ruženy Makovej členstva v Komisii školstva a vzdelávania MZ
2. Volí
nového člena do Komisie školstva a vzdelávania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
z neposlancov - Mgr. Štefana Zachara, Ulica Kozácka 28, Trnava
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vypracovať a predložiť primátorovi mesta na podpis menovací dekrét člena komisie neposlanca
Termín: 29.2.2008

235
uznesenie
k návrhu na voľbu členov správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom
a Návrh zmeny nadačnej listiny Nadácie Trnava Trnavčanom
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Zmenu nadačnej listiny Nadácie Trnava Trnavčanom v predloženom znení
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2. Volí
Za členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom:
1. Ing. Štefan Bošnák, trvale bytom Trnava, Ul. V. Roya 2/A
2. Mgr. Ján Žitňanský, trvale bytom Trnava, Poštová ulica 8
3. PhDr. Ladislav Hrnčírik, trvale bytom Trnava, Ul. V.Clementisa 24
4. prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., trvale bytom Trnava, Ul. F.Veselovského 1
5. Ing. Hana Dienerová, trvale bytom Trnava, Ul. Parková 11/A
6 Ing. Johana Ančicová, trvale bytom Trnava, Ul. Poľná 23
3. Ukladá
Správcovi Nadácie Trnava Trnavčanom
a) vykonať registráciu zmeny nadačnej listiny nadácie na MV SR
Termín: 15.3.2008
b) odovzdať výpis uznesenia o voľbe novozvoleným členom správnej rady nadácie
Termín: 29.2.2008

236
uznesenie
k návrhu na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a kolektívom za rok 2007
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 165/2001
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) udelenie ocenení za rok 2007:
A 1. ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TRNAVA
1. Lukášovi K o p č a n o v i
za príkladnú starostlivosť o rodinu a svedomitú prácu pri príležitosti životného jubilea
A 2. ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TRNAVA in memoriam
1. Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi W e t z l e r o v i
za humánny prístup k životu a lásku k blížnemu prejavenú aj v najťažších životných
chvíľach
B. CENA MESTA TRNAVA
1. Matejovi H o r i n o v i
za úspešnú športovú reprezentáciu mesta Trnava
2. Petrovi R a d v á n y i m u
za rozvoj i prehĺbenie kultúrneho uvedomenia a dlhodobú reprezentáciu mesta Trnava
v oblasti hudby
C. UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVA
1. Liborovi Ch a r f r e i t a g o v i ml.
za výnimočné športové úspechy v roku 2007

6
2. Ladislavovi K u n o v i
za dlhoročnú reprezentáciu mesta a jeho osobný prínos k slávnej histórii trnavského
futbalu, pri príležitosti životného jubilea
b) udelenie mimoriadnych ocenení pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad slobodného
kráľovského mesta v zmysle VZN č. 165/2001 za výnimočné výsledky v rôznych
oblastiach ľudskej činnosti / napr. veda, vzdelávanie, medicína, kultúra, školstvo a pod. /
v kategórii
a) Čestné občianstvo mesta Trnava
b) Cena mesta Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť zverejnenie tohto uznesenia a informovať občanov o možnosti predkladať
návrhy na udelenie ocenení pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad slobodného
kráľovského mesta do konca mája 2008
b/ zabezpečiť slávnostné zasadnutie MZ dňa 2. marca 2008 pri príležitosti udeľovania ocenení
mesta Trnava s odovzdaním finančných darov oceneným v zmysle VZN
č. 165 / 2001

237
uznesenie
k predaju pozemku na Starohájskej ulici v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku v katastrálnom území Trnava parc. č. 5671/294,
zastav. plochy s výmerou 13 m2, oddeleného geometrickým plánom č. 5-11/2007 z pozemku
parc. č. 5671/6, zapísaného v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva č. 5000 vo vlastníctve
mesta Trnava, Slovenskej republike - Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Trnave, so
sídlom Trnava, Kollárova 31, IČO: 735 825, za cenu 550,00 Sk/m2, t. j. spolu za 7 150,00 Sk
s podmienkou, že kupujúci uhradí správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra
nehnuteľností
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 30. 4. 2008
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30. 6. 2008
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uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/84 v k. ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6485 na Ul. V. Clementisa 47
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č.
5671/84 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 332 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6485 na Ul. V. Clementisa 47
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9071 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 7387/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 1 Melánii Karczovej rod.
Vahuličovej nar. 18. 11. 1953 bytom Clementisa 37, Trnava, za cenu 29,00 Sk,
2. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 2 Jurajovi Kurincovi nar.
9.3.1980 bytom T.Tekela 11, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
3. podielu 4927/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3
Mariánovi Horváthovi nar. 18.8.1955 bytom Clementisa 47 s manželkou Alenou rod.
Kubíčkovou nar. 20.7.1962 bytom Clemnentisa 47, za cenu 19,50 Sk,
4. podielu 7387295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4
Dušanovi Skýpalovi nar. 26.3.1959 bytom Clementisa 47 s manželkou Margitou rod.
Hollovou nar. 24.8.1960 bytom Clemnentisa 47, za cenu 29,00 Sk,
5. podielu 7387/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Márii Dobrotkovej rod.
Cmerovej nar. 25. 6. 1958 bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 29,00 Sk,
6. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 6 Petrovi Bujnovi nar. 18.6.1978
bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
7. podielu 4927/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7
Ivanovi Entnerovi nar. 7.9.1962 s manželkou Irenou rod. Pančuchářovou nar. 18.3.1959
obaja bytom Clemnentisa 47, za cenu 19,50 Sk,
8. podielu 7387/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 PhDr. Ružene Kozmovej CSc.
rod. Maglockej nar. 11.2.1947 bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 29,00 Sk,
9. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9
Jozefovi Adámekovi nar. 25.7.1957 s manželkou Antóniou rod. Gažovičovou nar.
24.8.1960 bytom Clemnentisa 47, za cenu 29,00 Sk,
10. podielu 4927/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10
Róbertovi Musilovi nar. 2.8.1969 s manželkou Alicou rod. Čavojskou nar. 12.9.1968
obaja bytom Malženice 395, za cenu 19,50 Sk,
11. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 11 Martinovi Cehlárikovi nar.
22.2.1977 bytom Špačinská cesta 23, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
12. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12
Jaroslavovi Danišovičovi nar. 9.5.1957 s manželkou Zdenkou rod. Gočálovou nar.
9.5.1958 bytom Clemnentisa 47, za cenu 29,00 Sk,
13. podielu 7387/95536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13
Ing. Pavlovi Štipalovi nar. 21.5.1953 s manželkou Margitou rod. Moravcovou nar.
8.7.1955 bytom Clementisa 47, za cenu 29,00 Sk,
14. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 14 Štefanovi Bendovi nar.
5.2.1986 bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
15. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 15 Františke Bukovčanovej rod.
Púdelovej nar. 10.8.1949 bytom Hlboká 4, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
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16. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16
Jozefovi Pinčekovi nar. 9.4.1953 s manželkou Evou rod. Švončinárovou nar. 12.8.1959
obaja bytom Clementisa 47, za cenu 29,00 Sk,
17. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17
JUDr. Igorovi Malému nar. 29.12.1963 s manželkou PhDr. Ľubicou rod. Gregušovou nar.
2.9.1964 obaja bytom Konvalinková 6, Trnava, za cenu 29,00 Sk,
18. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 18 Marte Vávrovej nar. 16.1.1957
bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
19. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 Márii Plevzovej rod.
Lukačovičovej nar. 13.8.1942 bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
20. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20
Jozefovi Áčovi nar. 6.3.1951 bytom Clementisa 47 s manželkou Elenou rod. Habiňákovou
nar. 13.6.1955 bytom Clementisa 47, za cenu 29,00 Sk,
21. podielu 7387/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 21 Oľge Bruderovej rod. Klčovej
nar. 6.10.1957 bytom K. Čulena 1/A, Trnava, za cenu 29,00 Sk,
22. podielu 4927/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22
Ing. Mariánovi Gombíkovi nar. 30.6.1979 s manželkou Ing. Elenou rod. Hlubinovou nar.
16.8.1979 obaja bytom Clementisa 47, za cenu 19,50 Sk,
23. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 23 Anne Štrbovej rod.
Pohančeníkovej nar. 19.5.1958 bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
24. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24
Jozefovi Huttovi nar. 3.6.1956 s manželkou Oľgou rod. Urbanovou nar. 19.4.1957 obaja
bytom Clementisa 47, za cenu 29,00 Sk,
25. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25
Petrovi Kollárovi nar. 5.5.1954 s manželkou Editou rod. Krivdovou nar. 8.5.1960 obaja
bytom Clementisa 47, za cenu 29,00 Sk,
26. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Helene Janďourkovej rod.
Messingerovej nar. 2.9.1951, bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
27. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 27 Márii Poljakovej rod.
Vetrákovej nar. 13.5.1940, bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
28. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28
Ľudovítovi Valáškovi nar. 6.7.1955 s manželkou Máriou rod. Hlavandovou nar.
24.5.1960 obaja bytom Clementisa 47, za cenu 29,00 Sk,
29. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 29
Bohumilovi Stankovi nar. 5.1.1956 s manželkou Alenou rod. Svíbovou nar. 22.3.1956
obaja bytom Clementisa 47, za cenu 29,00 Sk,
30. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 30 Drahomírovi Haluzickému
nar. 10.1.1958, bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
31. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 31 Lýdii Ďurišovej rod. Šušlovej
nar. 16.5.1961, bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
32. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32
Felixovi Ladvenicovi nar. 6.2.1953 s manželkou Martou rod. Bezákovou nar. 14.3.1954
obaja bytom Clementisa 47, za cenu 29,00 Sk,
33. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33
Miroslavovi Kollárovi nar. 7.7.1957 s manželkou Magdalénou rod. Mišekovou nar.
15.1.1961 obaja bytom Clementisa 47, za cenu 29,00 Sk,
34. podielu 4927/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 34
Štefanovi Pípovi nar. 21.1.1952 s manželkou Beátou rod. Parrákovou nar. 12.12.1959
obaja bytom Clementisa 47, za cenu 19,50 Sk,
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35. podielu 4927/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35
Milanovi Jankovi nar. 17.6.1963 s manželkou Annou rod. Beňovou nar. 19.12.1960 obaja
bytom Clementisa 47, za cenu 19,50 Sk,
36. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36
Ing. Vlastimilovi Brestovanskému nar. 19.4.1956 s manželkou Boženou rod. Valovičovou
nar. 10.3.1953 obaja bytom Clementisa 47, za cenu 29,00 Sk,
37. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 37
Štefanovi Kopáčkovi nar. 30.6.1949 s manželkou Helenou rod. Kubíčkovou nar.
1.2.1953 obaja bytom Clementisa 47, za cenu 29,00 Sk,
38. podielu 4927/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 38
Dušanovi Dávidekovi nar. 10.1.1953 s manželkou Máriou rod. Adamčovou nar. 7.4.1960
obaja bytom Clementisa 47, za cenu 19,50 Sk,
39. podielu 4927/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 39
Jozefovi Kovačičovi nar. 30.10.1953 s manželkou Annou rod. Kucharovou nar.
11.4.1957 obaja bytom Clementisa 47, za cenu 19,50 Sk,
40. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 40
Vladimírovi Mrenovi nar. 13.2.1958 s manželkou Vierou rod. Bobríkovou nar. 29.7.1957
obaja bytom Clementisa 47, za cenu 29,00 Sk,
41. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 41
Dušanovi Verébovi nar. 3.7.1954 s manželkou Květoslavou rod. Grocíkovou nar.
2.12.1960 obaja bytom Clementisa 47, za cenu 29,00 Sk,
42. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 42 Zuzane Grígelovej rod.
Žitnákovej nar. 18.2.1963, bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
43. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 43 Darine Holubovej rod.
Modrovičovej nar. 20.11.1957, bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
44. podielu 7387/295536 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 44 Pavlovi
Samekovi nar. 15.1.1958 a Alene Samekovej rod. Kučerovej nar. 10.8.1959 obaja bytom
Clementisa 47, za cenu 29,00 Sk,
45. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 46 Jaroslave Slaninovej nar.
16.6.1969, bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
46. podielu 4927/295536 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 47 Jane Duchoslavovej nar.
15.6.1963, bytom Clementisa 47, Trnava, za cenu 19,50 Sk,
47. podielu 7387/295536 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48
Ing. Jaroslavovi Miklošovičovi nar. 2.4.1966 s manželkou Beátou rod. Halánovou nar.
18.8.1966 obaja bytom Clementisa 47, za cenu 29,00 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 náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 29. 2. 2008
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31. 5. 2008
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239
uznesenie
k odpredaju distribučného rozvodu elektrickej energie
/ZSE distribúcia, a. s./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odpredaj distribučného rozvodu elektrickej energie vybudovaného v rámci výstavby
obytného súboru – 98 b. j. na Ulici V. Clementisa v Trnave /trafostanica je situovaná na
pozemku parc. č. 5671/281/ v nasledovnom členení :
názov zariadenia
typ
počet
kúpna cena s DPH /Sk/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- VN kábel 3 x 22-AXEKCEY
kábel
2 x 30 m
201 015,75
1 x 240/ slučka /
- TS technológia 0084 – 166
rozvádzač
1 + 1 ks
100 225,60
- Transf. 630 kVA č. 330574
trafo
1 ks
276 080,- TS stavebná časť
skelet
1 ks
95 200,/ polozapustená / 0084-157
- NN kábel NAYY-J 4 x 240
kábel
273 m
502 131,56
spoločnosti ZSE distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518 za cenu
1 174 653,- Sk s 19 % DPH.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predložiť primátorovi mesta kúpnu zmluvu k podpisu
Termín : do 31. 3. 2008

240
uznesenie
k predĺženiu lehoty ukončenia stavby
„Rodinné domy s polyfunkciou na ul. Horné bašty v Trnave“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predĺženie lehoty ukončenia stavby „Rodinné domy s polyfunkciou na ul. Horné bašty
v Trnave“ do 31. 12. 2008 pre spoločnosť A.DOM, spol. s r.o., Horné bašty 2, 917 01 Trnava,
IČO 34116516
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpečiť podklady pre vypracovanie dodatku k budúcej kúpnej zmluve so zriadením
vecného bremena
Termín: 29. 2. 2008
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b)pripraviť a predložiť dodatok k budúcej kúpnej zmluve so zriadením vecného bremena
primátorovi mesta k podpisu
Termín: 31. 3. 2008

241
uznesenie
k predĺženiu termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu na ul. J. Hollého v Trnave
/Apartment Trnava, s. r. o./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predĺženie termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu na ul. J. Hollého v Trnave
spoločnosti Apartment Trnava, s. r. o., Internátna 67, Banská Bystrica, IČO 36 429 333 na
častiach pozemkov parc. č. 272, 273 a pozemku parc. č. 271/1 o celkovej výmere 1410 m2
do 31. 12. 2008.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu dodatok č. 1 k zmluve o uzavretí budúcej
kúpnej zmluvy /uzavretej v zmysle uzn. MZ č. 85/2007 zo dňa 24. 4. 2007/ v zmysle tohto
uznesenia
Termín: do 31. 3. 2008

242
uznesenie
k zmene termínu začatia prístavby predajne potravín
na Námestí J. Herdu v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predĺženie termínu začatia stavby „Prístavba predajne potravín“ stavebníkom: Miriam
Malinovej, bytom Trnava, Rybníková 2 a Marcelovi Malinovi, bytom Trnava, Botanická 10,
v k. ú. Trnava na pozemku parc. číslo 5434/4 (podľa geometrického plánu č. 281/2006), ktorý
bol dohodnutý v zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, podpísanej dňa 5. 3. 2007,
do 31. 12. 2008
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie dodatku k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy z 5. 3. 2007
Termín: do 29. 2. 2008
b) pripraviť dodatok k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy z 5. 3. 2007 a predložiť
na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 3. 2008
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243
uznesenie
k informatívnej správe
k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť
v roku 2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu k žiadostiam, ktoré boli v roku 2007 prerokované na zasadnutiach
majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do Mestského zastupiteľstva
Mesta Trnava resp. Mestskej rady Mesta Trnava – zaujala nesúhlasné stanovisko.

244
uznesenie
k predaju pozemkov v lokalite Medziháj v Trnave
/DEVELOPMENT 2, s. r. o./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) uzatvorenie memoranda o spolupráci medzi Mestom Trnava a spoločnosťou
DEVELOPMENT 2, s. r. o., so sídlom Galvániho 7/D, Bratislava, IČO 36 655 899
v súvislosti s realizáciou projektu spoločnosti DEVELOPMENT 2, s. r. o., ktorým je
vybudovanie multifunkčného športovo oddychovo zábavného centra ( výstavba
polyfunkčného autodrómu s ďalšími tematicky prepojenými časťami ako napr. zábavný
park, hotel, golfové ihrisko, park, motokárová dráha, reprezentačné priestory, obchodné
centrum, rezidenčná časť a pod. ) na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava v lokalite
Medziháj v Trnave
b) odpredaj zmluvou o budúcich kúpnych zmluvách časti pozemkov v k. ú. Trnava, parc. č.
10790/1, 10790/10, 10791, 10807/1, 10808, 10810/1, 10810/3, 10810/410811/2, 10811/4,
10812/1-3, 10812/6, 10813/1,2, 10814/1,2, 10840/1,2, 10841/1, 10850/1-9, o celkovej
výmere cca 3 000 000 m2, upresňovanej postupne v závislosti od uzatvárania jednotlivých
kúpnych zmlúv geometrickými plánmi na oddelenie pozemkov, spoločnosti
DEVELOPMENT 2, s. r. o., so sídlom Galvániho 7/D, Bratislava, IČO 36 655 899 za
cenu 130,- Sk/m2, na vybudovanie multifunkčného športovo oddychovo zábavného centra
(polyfunkčného autodrómu s ďalšími tematicky prepojenými časťami ako napr. zábavný
park, hotel, golfové ihrisko, park, motokárová dráha, reprezentačné priestory, obchodné
centrum, rezidenčná časť a pod.) za nasledovných podmienok:
ba) zmluva o budúcich kúpnych zmluvách bude uzatvorená na základe spoločnosťou
DEVELOPMENT 2, s. r. o. predloženého a Mestom Trnava odsúhlaseného
časového a vecného harmonogramu prípravy a realizácie horeuvedeného projektu
obsahujúceho aj harmonogram splátok kúpnej ceny a majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov,
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bb) pri uzatvorení zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, spoločnosť DEVELOPMENT
2, s. r. o. uhradí predávajúcemu formou preddavku 39 000 000,- Sk (slovom
tridsaťdeväť miliónov slovenských korún),
bc) kúpne zmluvy na predaj pozemkov budú uzatvárané postupne v závislosti
od prípravy jednotlivých zón na výstavbu, ku dňu uzatvorenia každej kúpnej zmluvy
sa v súlade s týmto uznesením vypočíta kúpna cena pozemkov a z uhradeného
preddavku kúpnej ceny sa odpočíta pomerná časť v závislosti od výmery
pozemkov, ktoré budú predmetom predaja, rozdiel medzi príslušnou pomernou
časťou uhradeného preddavku a vypočítanou kúpnou cenou spoločnosť
DEVELOPMENT 2. s. r. o. uhradí podľa kúpnej zmluvy,
bd) prvá kúpna zmluva na časť pozemkov určených na výstavbu autodrómu s výmerou
spresnenou geometrickým plánom na oddelenie pozemkov bude uzatvorená do 6
mesiacov po schválení príslušnej zmeny Územného plánu mesta Trnava, príp. po
vydaní územného rozhodnutia
be) pri kúpnych zmluvách uzatváraných po 30.6.2009 sa kúpna cena pozemkov
schválená vo výške 130,- Sk/m2 bude zvyšovať o percento oficiálne oznámenej
inflácie meny počítanej od 1.7.2009 až ku dňu uzatvorenia každej kúpnej zmluvy.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) predložiť primátorovi mesta k podpisu memorandum o vzájomnej spolupráci
Termín : do 28. 2. 2008
b) pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu zmluvu o budúcich kúpnych zmluvách
Termín : do 30 dní po odsúhlasení časového a vecného harmonogramu prípravy a
realizácie projektu obsahujúceho aj harmonogram splátok kúpnej ceny
a majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, primátorom Mesta Trnava
c) realizovať potrebné úkony pre plnenie záväzkov Mesta Trnava vyplývajúcich z tohto
uznesenia
Termín : priebežne

245
uznesenie
k zrušeniu uznesení k predaju pozemkov v Modranke na Topoľovej
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 640/1998 v bode 2.b a uznesenie č. 676/2002
v bode 2.c
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Vrátiť uhradenú časť kúpnej ceny p. Stojkovej a zabezpečiť potrebné náležitosti súvisiace
s ukončením právneho vzťahu
Termín: do 15. 3. 2008
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uznesenie
k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
predaj 1-izbového bytu č. 39 na III. NP bytového domu s. č. 6009 – 110 b. j. na Ulici gen.
Goliána č. 20 v Trnave o podlahovej ploche 33,52 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym
podielom 55/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu ( na pozemku
parc. č. 8399/55 ) a spoluvlastníckeho podielu 55/10000 k pozemku parc. č. 8399/55 v k. ú.
Trnava
Jozefovi Oravcovi, nar. 20. 6. 1954, bytom Smolenice, Komenského č. 6 za cenu 1.305.000,Sk.
2. Schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
predaj 1 – izbového bytu č. 21 na VII. NP bytového domu s. č. 3617 – 22 b. j. + NP, na Ulici
Hospodárska č. 94 v Trnave o podlahovej ploche 38,18 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym
podielom 369/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu ( na pozemku
parc. č. 2523 ) a spoluvlastníckeho podielu 369/10000 k pozemku parc. č. 2523 v k. ú.
Trnava
Jaroslavovi Foltýnovi, nar. 4. 2. 1983, bytom Trnava, Ulica Spartakovská č. 8 za cenu
1.495.750,- Sk.
3. Schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
predaj 1 –izbového bytu č. 19 na VIII. NP bytového domu s. č. 3616 – 70 b. j. na Ulici
Hospodárska č. 70 v Trnave o podlahovej ploche 35,66 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym
podielom 85/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu ( na pozemku
parc. č. 2519 ) a spoluvlastníckeho podielu 85/10000 k pozemku parc. č. 2519 v k. ú. Trnava
Petre Hájikovej, nar. 3. 4. 1982, bytom Trnava, Ulica Spartakovská č. 22 za cenu 1.450.970,Sk.
4. Schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
predaj 1 –izbového bytu č. 50 na VIII. NP bytového domu s. č. 6449 – 81 b. j. na Ulici
Vl. Clementisa č. 20 v Trnave o podlahovej ploche 29,10 m2 s prináležiacim
spoluvlastníckym podielom 65/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu ( na pozemku parc. č. 5671/177 ) a spoluvlastníckeho podielu 65/10000 k pozemku
parc. č. 5671/177 v k. ú. Trnava
Miroslave Hájikovej, nar. 29. 12. 1962, bytom Trnava, Ulica Spartakovská č. 22 za cenu
1.362.000,- Sk.

5. Schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
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predaj 1 – izbového bytu č. 42 na VIII. NP bytového domu s. č. 5633 – 72 b. j. na Ulici J.
G. Tajovského č. 11 v Trnave o podlahovej ploche 29,49 m2 s prináležiacim
spoluvlastníckym podielom 70/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu ( na pozemku parc. č. 1635/81 ) a spoluvlastníckeho podielu 70/10000 k pozemku
parc. č. 1635/81 v k. ú. Trnava
Miroslave Hájikovej, nar. 29. 12. 1962, bytom Trnava, Ulica Spartakovská č. 22 za cenu
1.360.000,- Sk.
6. Schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
predaj 2 - izbového bytu č. 21 na VIII. NP bytového domu s. č. 6005 – 55 b. j. na Ulici gen.
Goliána č. 9 v Trnave o podlahovej ploche 50,48 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym
podielom 166/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu ( na pozemku
parc. č. 8399/44 ) a spoluvlastníckeho podielu 166/10000 k pozemku parc. č. 8399/44 v k. ú.
Trnava
Jaroslavovi Foltýnovi, nar. 4. 2. 1983, bytom Trnava, Ulica Spartakovská č. 8 za cenu
1.403.900,- Sk.
7. Ukladá
SMM Trnava, s. r. o.
pripraviť a predložiť zmluvy o kúpe bytov v zmysle VZN č. 290/2007, zák. č. 182/93 Z.z.
v platnom znení a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže primátorovi mesta k
podpisu
Termín : do 5 dní odo dňa úhrady kúpnej ceny na účet mesta

247
uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schvaľuje
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 32, parc. č. 8399/69, súp. č. 6013
a 01/ predaj 3-izbového bytu č. 57 na 11. NP o podlahovej ploche 64,28m2
za cenu 23 055,-Sk
Ing. Ľubošovi Gašparíkovi, nar. 16.7.1961, trvale bytom Golianova č. 32, Trnava
s manž. Alenou Gašparíkovou, rod. Dobišovou, nar. 9.6.1963, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 35-39, parc. č. 8399/57, súp. č. 6016
a 02/ predaj 3-izbového bytu č. 74 na 2. NP o podlahovej ploche 67,10m2
za cenu 25 808,-Sk
Kataríne Nemčekovej, rod. Nemčekovej, nar. 20.8.1968, trvale bytom Golianova č. 39,
Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Hlboká č. 21, 22, parc. č. 5671/175, súp. č. 5922
a 03/ predaj 4-izbového bytu č. 100 na 1. NP o podlahovej ploche 82,59m2
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za cenu 26 449,-Sk
Ľubomíre Chudej, rod. Zacharovej, nar. 17.1.1957, trvale bytom Hlboká č. 22, Trnava
spoločne s Monikou Zacharovou, nar. 5.5.1981, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Študentská č. 25,27,31, parc. č. 1416, súp. č. 3584, pozemok nie je vo
vlastníctve mesta Trnava
a 04/ predaj 3-izbového bytu č. 4 na 2. NP o podlahovej ploche 75,00m2
za cenu 18 397,-Sk
Renáte Colombovej, rod. Bališovej, nar. 6.7.1967, trvale bytom Študentská č. 25, Trnava
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci
2. Ukladá
SMM Trnava, s. r. o.
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Termín : do 30.6.2008

248
uznesenie
k návrhu na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
Bod 1/b uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 113/2007 zo dňa 26. 6. 2007,
ktorým bol 2-izb. byt č. 2 na Ulici Jána Hajdóczyho 20 v Trnave zaradený do ponukového
konania.
2. Schvaľuje
Výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava:
a) Mariane Tillingerovej nar. 14. 7. 1954, bytom Vančurova 38 (služobný byt), Trnava
vydanie súhlasu na nájom 2-izb. bytu č. 2, Trnava, na Ulici Hajdóczyho 20 v Trnave, na dobu
neurčitú. Súčasný školník Miloš Tillinger bude mať po ukončení pracovného pomeru v ZŠ,
na základe trojdohody medzi Mestom Trnava, Marianou Tillingerovou a Milošom
Tillingerom, právo na náhradný 1-izbový byt.
b) Františkovi Novotnému nar. 12. 5. 1936 a Márii Novotnej nar. 16. 2. 1937, bytom Andreja
Hlinku 65, Trnava, vydanie súhlasu na nájom 2-izb. bytu č. 12 Trnava, na Ulici Saleziánska
11, v Trnave na dobu neurčitú.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) Pripraviť súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predložiť ich
primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 29.2.2008
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SMM Trnava s. r. o.
b) 2-izbový byt č. 2 na Hajdóczyho 20 v Trnave dať do obývania schopného stavu – podlahy,
dvere, sanitárne zariadenie, kuchynskú linku a sporák.
c) 2-izbový byt č.12, na Saleziánskej 11 v Trnave dať do obývania schopného stavu –
podlahy, maľby steny, okná, dvere, radiátory, sanitárne zariadenie, kuchynská linka, sporák.
Termín do 31.3.2008

249
uznesenie
k dotácii z položky „Dotácie a dary“ pre ZŠ Angely Merici v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
bod 17/ v uznesení MZ č. 107/2007 zo dňa 26.6.2007
2. Schvaľuje
opätovné schválenie dotácie pre ZŠ A. Merici, ktorá bola schválená uzn. MZ č. 107/2007
č. 17 dňa 26.6.2007 z rozpočtu mesta Trnava (dotácie a dary) na rok 2008 v súlade
s predloženým projektom :
1) Základná škola Angely Merici v Trnave
v čiastke: 260 000,- Sk
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Pripraviť zmluvu o poskytnutí finančného grantu v zmysle VZN č. 231 z roku 2006 na podpis
primátorovi mesta
Termín: 20. 2. 2008

250
uznesenie
k založeniu obchodnej spoločnosti TOMNET, s.r.o., Trhová 2, Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
pôvodné uznesenie mestského zastupiteľstva č. 905/2006 z 5.9.2006 k návrhu na založenie
obchodnej spoločnosti TOMNET, s.r.o.
2. Schvaľuje
a) založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, TOMNET, s.r.o. so 100 % majetkovou
účasťou Mesta Trnava ku dňu 1.3.2008
b) obchodné meno a sídlo spoločnosti
TOMNET, s.r.o., Trhová 2, 917 01 Trnava
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c) nepeňažný vklad mesta Trnava, predstavujúci zároveň základné imanie spoločnosti vo
výške 32 330 000,- Sk.
d) predmet činnosti
- Počítačové služby
- Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- Vydávanie, výroba, prenájom, prehrávanie, rozmnožovanie, distribúcia, šírenie
a predaj nahraných a nenahraných nosičov všetkých druhov zvukovo a
zvukovo – obrazových záznamov na všetkých dostupných médiách a nosičoch
(vrátane magnetického záznamu pre počítače) so súhlasom autora
- Montáž a oprava telekomunikačných zariadení
- Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
- Montáž káblových rozvodov
- Prenájom hnuteľných vecí
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Výroba a predaj plastových kariet
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. Zriaďuje
trojčlennú dozornú radu v zložení:
Mgr. Ladislav Bielko, nar. 5.9.1975, trvale bytom Trnava, Ľ. Podjavorinskej 30
Ing. Jozef Pobiecký, nar. 25.2.1969, trvale bytom Trnava, Šafárikova 18
Stanislav Hric, nar. 5.4.1960, trvale bytom Trnava, Markovičova 40
4. Menuje
konateľa spoločnosti, ktorý koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že
k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore:
Mgr. Rastislav Mráz, nar. 9.1.1978, trvale bytom Trnava, Šípová 7
5. Poveruje
primátora mesta
a) podpísaním zakladateľskej listiny novozakladanej spoločnosti s ručením obmedzeným
b) realizáciu ďalších úkonov potrebných k založeniu, vzniku a fungovaniu novozakladanej
spoločnosti s ručením obmedzeným
6. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpečiť zhotovenie zakladateľskej listiny a ostatné súvisiace náležitosti
Termín: 1.3.2008
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251
uznesenie
k aktivácii spoločnosti TT energie s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
A. Berie na vedomie
- prípravu aktivácie spoločnosti TT Energie s.r.o.
B. Ukladá
1. SMM Trnava s.r.o.
zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov na :
a) spoločnosť SMM Trnava s.r.o.
b) technológiu na výrobu a rozvod tepla a súvisiace stavebné objekty
Termín: 31.5.2008
2. MsÚ Trnava a SMM Trnava s.r.o.
predložiť na júnové zasadnutie MZ návrh Memoranda o spolupráci medzi Mestom Trnava
a Energiecomfort GmbH Wiedeň. Súčasťou Memoranda bude harmonogram jednotlivých
krokov aktivácie spoločnosti TT Energie s.r.o. a návrh finančných hodnôt majetku, ktorý
bude predmetom prevodu (SMM Trnava s.r.o.) a majetku, ktorý bude tvoriť nepeňažný
vklad Mesta Trnava do aktivovanej spoločnosti (zariadenia na výrobu a rozvod tepla)
Termín: MZ 24.6.2008

252
uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania zmeny Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povoľuje
spracovanie zmeny Územného plánu zóny Trnava - Cukrovar
2. Ukladá MsÚ
a) zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu zóny Trnava - Cukrovar na základe
prefinancovania žiadateľom
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar
Termín: po spracovaní zmeny
c) po prerokovaní zmenu Územného plánu zóny Trnava - Cukrovar predložiť na schválenie
mestskému zastupiteľstvu
Termín: najbližšie zasadnutie MZ po prerokovaní zmeny
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253
uznesenie
k návrhu na povolenie zmeny Územného plánu mesta Trnava – B/2008 – Medziháj
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povoľuje
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava B/2008 - Medziháj
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava B/2008 – Medziháj
na základe prefinancovania žiadateľom
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava B/2008– Medziháj
Termín: po spracovaní zmeny
c) po prerokovaní zmenu Územného plánu mesta Trnava B/2008 - Medziháj predložiť
na schválenie mestskému zastupiteľstvu
Termín: júnové zasadnutie MZ

254
uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava
C/2008 – Obytný súbor Kočišské
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povoľuje
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava C/2008 – Obytný súbor Kočišské
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava C/2008 – Obytný súbor
Kočišské
b/ zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava C/2008 – Obytný súbor
Kočišské
Termín: po spracovaní zmeny
c/ po prerokovaní zmenu Územného plánu mesta Trnava C/2008 – Obytný súbor Kočišské
predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu
Termín: júnové zasadnutie MZ
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uznesenie
k správe o činnosti Mestskej polície mesta Trnava
za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Správu o činnosti útvaru Mestskej polície Mesta Trnava za obdobie od 1.1.2007 do
31.12.2007.

256
uznesenie
k štatistickému prehľadu kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti
v služobnom obvode OO PZ Trnava mesto
za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie:
Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom
obvode OO PZ Trnava mesto - za obdobie od 01.01.2007 do 31.12.2007.

257
uznesenia
k správe o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2007

258
uznesenie
k plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31.8.2008
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31. 08. 2008
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259
uznesenie
k správe o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) správu o priebehu TTJ 2007,
b) konečné zúčtovanie TTJ 2007,
c) správu hlavného kontrolóra mesta k zúčtovaniu akcie TTJ 2007.
2. Súhlasí
S použitím zostávajúcej časti zisku z TTJ na technické dovybavenie Tradičného
trnavského jarmoku a Vianočných trhov.
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uznesenie
k návrhu na Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2008
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) Návrh na Organizačné zabezpečenie (v texte tiež OZ) Tradičného trnavského jarmoku
2008 (v texte tiež TTJ 2008) v dňoch 11. až 14. septembra 2008.
b) Zásady pre zabezpečenie TTJ 2008.
c) Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve
mesta Trnava počas akcie TTJ 2008.
d) Návrh rozpočtu finančného zabezpečenia TTJ 2008.
e) Dotáciu fondu odmien Mesta Trnava zriadeného uznesením MZ č. 295/2004 vo výške
10% zo zisku TTJ 2008.
f) Riaditeľa Organizačnej skupiny TTJ 2008 (v texte tiež OS TTJ 2008) Ing. Jozefa
Jakubca.
2. Ukladá
a) Riaditeľovi OS TTJ 2008 Ing. Jozefovi Jakubcovi
zabezpečiť organizovanie TTJ 2008 v zmysle schválených návrhov a zásad a VZN č. 207
v znení neskorších predpisov.
b) Na druhé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v roku 2009 predložiť
správu o priebehu a konečnom zúčtovaní TTJ 2008.
Termín: priebežne, apríl 2009
c) Menovať do OS TTJ 2008 poslancov mestského zastupiteľstva
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava
d) Vykonať kontrolu zúčtovania TTJ 2008.
Termín: do 28.02.2009
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261
uznesenie
k správe o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na
obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie
rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pokračovať v plnení zámerov a cieľov schválených v rámci Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku
2020
Termín: podľa schváleného harmonogramu

262
uznesenie
k správe o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného
obstarávanie v II. polroku 2007 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 2007 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad
500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk

263
uznesenie
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale plnenia od 22.11.2007 do 31.1.2008
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 22.11.2007 do 31.1.2008
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2. Schvaľuje
zmenu textu uznesení MZ:
a1/
MZ č. 218/2007
Súhlas s použitím poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Trnava /SEMAT a.s./
* v bode c) v texte „pripraviť zmluvu o výpožičke v zmysle bodu 2a) uznesenia a predložiť
primátorovi mesta na podpis“ upraviť
„zmluvu o výpožičke“ nahradiť textom ...nájomnú zmluvu...
a2/
MZ č. 171/2007
Predaj podielov z pozemku na Saleziánskej 30- 36
Zmena textu v bodoch:
1.1. ... za cenu 47,50...
1.3....rod. Jíllyovou.
1.8. ... bytom Saleziánska 36...
1.17 ... rod. Čepčekovej ...
1.21 ... bytom Saleziánska 34...

a3/
MZ č. 839/2006
Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod bytovým
domom na Ul. Čajkovského 25, 26, 27
* Zmena textu v bode 1.21.
Podielu 8471/423018 do vlastníctva Jozefa Gomolu nar. 15.5.1977 bytom Clementisa 13/A,
za cenu 43,00 Sk...
a4/
MZ č. 173/2007
Predaj podielov na pozemku vlastníkom bytov v bytovom dome na Ulici Dolnopotočná 1, 2,
3 v Trnave
Zmena v schvaľovacej časti uznesenia:
* v bode 9) sa text „vlastníčke bytu č. 11 Márii Veneniovej ...“
nahrádza textom vlastníkom bytu č. 11 Ing. Máriovi Venenimu, narod. 13. 12. 1963,
bytom Trnava, Ulica Jána Bottu 76, v podiele ½ a Ing. Ivete Veneniovej, rod.
Zacharovej, narod. 22. 10. 1963, bytom Trnava, Ulica Jána Bottu 76, v podiele ½
* v bode 30) sa text „obidvom bytom Trnava, Dolnopotočná 3“ nahrádza textom
Ing. Radoslavovi Bérešovi, bytom Trnava, Dolnopotočná 3 a manželke Ing. Márii,
rod. Kaminskej, bytom Trnava, Ulica sv. Cyrila a Metoda 44
* v bode 17) sa text „bytom Trnava Dolnopotočná 2“ nahrádza textom
...“bytom Hlavná 11/6, Šúrovce...
a5/
MZ č. 146/2007
súhlas s vložením majetku mesta Trnava do Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so
sídlom Priemyselná ul. č. 10, Piešťany
V bode 3. vyššie uvedeného uznesenia zmeniť :
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* nadobúdaciu hodnotu „ 302 249 030,23 Sk / z toho DPH 19 % 48 258 248,52 Sk /„
- na nadobúdaciu hodnotu„ 297 563 167,20 Sk / z toho 19 % DPH 47 510 085,50 Sk /
* nadobúdaciu hodnotu „ 57 867 268,35 Sk / z toho DPH 19 % - 9 239 311,75 Sk / „
na nadobúdaciu hodnotu „ 55 836 890,35 Sk / z toho DPH 19 % 8 915 133,75 Sk /.

3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1/ č. 954/2006
do 31.12.2008
b2/ č. 962/2006
do 31.12.2008
b3/ č. 210/2007
do 29.04.2008
b4/ č. 139/2007
do 31.03.2008
b5/ č. 175/2007
do 31.03.2008
b6/ č. 62/2007
do 30.06.2008
b7/ č. 172/2007
do 31.03.2008
b8/ č. 171/2007
do 31.03.2008
b9/ č. 105/2007
do 31.05.2008
b10/ č. 961/2006
do 30.06.2008
b11/ č. 839/2006
do 29.02.2008
b12/ č. 173/2007
do 30.04.2008
b13/ č. 174/2007 bod 3d/
do 29.02.2008
b14/ č. 217/2007 bod 2b/
do 29.02.2008
b15/ č. 113/2007
do 30.04.2008
4. Ruší
uznesenia MZ:
c1/
č. 778/2002
c2/
č. 964/2006
c3/
č. 69/2007 bod 1.40

264
uznesenie
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekty predkladané na fondy EÚ
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov
2. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 ROP
na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ M. Gorkého 21 v Trnave“, ktorý
je realizovaný pre „ZŠ M. Gorkého 21 v Trnave“, a ktorý je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške .................... Sk
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265
uznesenie
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekty predkladané na fondy EÚ
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov
2. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2 ROP
na realizáciu projektu „Rekonštrukcia Domova dôchodcov“, ktorý je realizovaný
pre „Domov dôchodcov na ulici T.Vansovej v Trnave“, a ktorý je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške .................... Sk

266
uznesenie
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekty predkladané na fondy EÚ
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov
2. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia OP ŽP 4.5
na realizáciu projektu „Rekulitivácia skládky odpadov Boleráz“, ktorý je realizovaný
pre „skládku v k.ú. obce Boleráz“, a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške .................... Sk

267
uznesenie
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekty predkladané na fondy EÚ
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov
2. Schvaľuje
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a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 ROP
na realizáciu projektu „Revitalizácia areálu Kamenný mlyn“, ktorý je realizovaný
pre „športovo-rekreačnú oblasť Kamenný mlyn v k.ú. Trnava“, a ktorý je v súlade
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške .................... Sk

268
uznesenie
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekty predkladané na fondy EÚ
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov
2. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 ROP
na realizáciu projektu „Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave“, ktorý je
realizovaný pre „Hlavnú ulicu v Trnave“, a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške .................... Sk

269
uznesenie
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekty predkladané na fondy EÚ
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov
2. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia ROP 5.1
na realizáciu projektu „Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave“,
ktorý je realizovaný pre „zlepšenie dopravnej situácie v meste Trnava na hlavnom
dopravnom ťahu Nitra – Trnava – Česká republika (dopravný smer východ – západ) “
a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške .................... Sk
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uznesenie
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekty predkladané na fondy EÚ
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Poveruje
Primátora Mesta Trnava Ing.Štefana Bošnáka podpísať uznesenia č.264-269 až potom, ako
bude do každého uznesenia doplnená presná výška finančných prostriedkov predstavujúca 5
% z celkových oprávnených výdavkov na príslušný projekt.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Spracovať konečné znenie uznesení č.264-269 a predložiť primátorovi k podpisu.
Termín: do podania žiadosti

271
uznesenie
k návrhu na voľbu hlavného kontrolóra mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Trnavy na utorok 22. apríla 2008
/9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava/ v zmysle § 18a ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. Určuje
a/ požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
• kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, výhodou je
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického, právnického alebo
technického smeru,
• min. 5 rokov praxe v kontrole alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej,
právnickej alebo technickej agendy,
• odborná spôsobilosť vo verejnom obstarávaní,
• organizačné a riadiace schopnosti,
• morálna bezúhonnosť
b/ prílohy prihlášky:
• osobné údaje kandidáta
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného
dokladu o vzdelaní,
• profesijný životopis,
• čestné prehlásenie o odbornej praxi,
c/ spôsob doručenia prihlášky:
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•

kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta Trnavy odovzdajú svoje písomné
prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ najneskôr
8. apríla 2008 /t.j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby/ na sekretariát
primátora mesta Trnava
d/ funkcia hlavného kontrolóra mesta Trnava bude vykonávaná na plný pracovný úväzok
3. Ukladá
prednostke Mestského úradu v Trnave
a/ zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Trnavy na úradnej
tabuli a spôsobom v mieste obvyklým
Termín: do 12.3.2008
b/ zabezpečiť náležitosti súvisiace s prípravou a organizovaním voľby hlavného kontrolóra
mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva
Termín: 22.4.2008

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ
V Trnave 20.2.2008

