(785 - 827)
UZNESENIA
z 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia
2010 - 2014, ktoré sa uskutočnilo 24. júna 2014 v konferenčnej sále trnavskej radnice
__________________________________________________________________________

785
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 430, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 241 o určovaní obvyklého nájomného
za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava
v znení VZN č. 262, č. 309, č. 327, č. 343, č. 361, č. 373 a č. 392
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 430, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 241 o určovaní
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 262, č. 309, č. 327, č. 343, č. 361, č. 373
a č. 392
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: do 27.06.2014
786
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 431,
ktorým sa určuje názov nových ulíc v meste Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 431, ktorým sa určuje názov nových ulíc v meste Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ vyhlásiť VZN č. 431 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta Trnava
Termín: do 27.06.2014
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b/ zabezpečiť označenie ulíc v zmysle schváleného VZN a schváleného poslaneckého
návrhu
Termín: do 30.09.2014
787
uznesenie
k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 2. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok
2014
1. Schvaľuje
a) 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2014
b) použitie rezervného fondu vo výške 1 247 182 eur, z toho na predčasné splatenie úveru
82 000 eur a na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 1 165 182 eur nasledovne:
 cyklochodník trasa C a rekonštrukcia centrálneho chodníka Linčianska vo výške
93 000 eur
 parkovisko Špačinská 2-40 vo výške 20 000 eur
 realizácia nových parkovísk vo výške 55 000 eur
 rekonštrukcia miestnej komunikácie Trhová ulica vo výške 30 000 eur
 rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici vo výške 400 000 eur
 verejné toalety na Radlinského ulici vo výške 50 000 eur
 oplotenie na Coburgovej ulici vo výške 8 320 eur
 Zariadenie pre seniorov v Trnave – rekonštrukcia kuchyne vo výške 90 000 eur
 ZŠ s MŠ A. Kubinu – rekonštrukcia strechy pavilónu telocvične vo výške 52 000 eur
 ZŠ s MŠ Atómová – rekonštrukcia priestorov ZŠ pre potreby MŠ vo výške 17 000 eur
 ZŠ s MŠ Vančurova – rekonštrukcia priestorov ZŠ pre potreby MŠ vo výške 12 000 eur
 ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva – oddelenie priestorov školskej
jedálne materskej školy na Ľudovej ulici vo výške 15 000 eur
 nákup zariadení do školských jedální vo výške 14 220 eur
 MŠ Murgašova – rekonštrukcia terás vo výške 25 000 eur
 MŠ V jame – rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 15 000 eur
 mestské opevnenie – bašta Jerichova - Hornopotočná vo výške 85 000 eur
 rekonštrukcia hradobného systému Jerichova – Hornopotočná vo výške 124 537 eur
 majetkoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku vo výške 9 105 eur
 rekonštrukcia Prachárne – projektová dokumentácia vo výške 50 000 eur
c) 2. aktualizáciu rozpočtov príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava
 Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
 Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
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788
uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava
(Aktualizované znenie rok 2009) –
Zmena C/2014 Rozšírenie prevádzky LYCOS –
Trnavské sladovne na Ulici Sladovníckej
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povoľuje
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) Zmena C/2014 – Rozšírenie prevádzky LYCOS – Trnavské sladovne na Ulici Sladovníckej
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok
2009)– Zmena C/2014 – Rozšírenie prevádzky LYCOS – Trnavské sladovne na Ulici
Sladovníckej na základe prefinancovania žiadateľom
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie
rok 2009) – Zmena C/2014 – Rozšírenie prevádzky LYCOS – Trnavské sladovne na Ulici
Sladovníckej
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN
c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) –
Zmena C/2014 – Rozšírenie prevádzky LYCOS – Trnavské sladovne na Ulici Sladovníckej
predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu
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uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania Zmeny Územného plánu mesta Trnava
(Aktualizované znenie rok 2009) –
Zmena D/2014 Zmena regulatívov a zmena funkčného kódu
v časti lokality Kočišské
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povoľuje
spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) Zmena D/2014 Zmena regulatívov a zmena funkčného kódu v časti lokality Kočišské
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie
rok 2009) - Zmena D/2014 Zmena regulatívov a zmena funkčného kódu v časti lokality
Kočišské
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie
rok 2009) - Zmena D/2014 Zmena regulatívov a zmena funkčného kódu v časti lokality
Kočišské
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN
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c) po prerokovaní Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) Zmena D/2014 Zmena regulatívov a zmena funkčného kódu v časti lokality Kočišské
predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu
790
uznesenie
k prevodu nájmu nebytových priestorov
v objekte na Ulici Hlavná 5
zo spoločnosti SUNPHARMA 26, k.s.,
na spoločnosť SUNPHARMA SK 15, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
prevod nájmu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 3, na parcele parcelné číslo 698,
v k.ú. mesta Trnava, na ulici Hlavná 5, v Trnave, na prízemí, spolu o výmere 123,97 m²,
z pôvodného nájomcu spoločnosti SUNPHARMA 26, k.s., Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava,
IČO: 34 481 025, zastúpenou: Friedrichom Plailom – komplementárom komanditnej
spoločnosti,
na nového nájomcu: spoločnosť SUNPHARMA SK 15, s.r.o.., Ševčenkova 34, 851 01
Bratislava -Petržalka, IČO: 47 470 640, zastúpenou Ing. Róbertom Nemčickým
a Friedrichom Plailom – konateľmi spoločnosti,
za účelom prevádzkovania lekárne, za nájomné v zmysle VZN č. 241 v platnom znení:
prízemie, miestnosť č.111 /výdaj liekov/
35,32 m2 x 30,07 eura/m2/rok 1 062,07 eura
prízemie, miestnosť č.112 /laboratórium/
10,68 m2 x 25,37 eura/m2/rok 270,95 eura
prízemie, miestnosť č.113 /chodba/
8,81 m2 x 10,01 eura/m2/rok
88,19 eura
prízemie, miestnosť č.114 /sklad/
16,33 m2 x 25,37 eura/m2/rok 414,29 eura
prízemie, miestnosť č.115 /umyv.skla/
4,51 m2 x 25,37 eura/m2/rok 114,42 eura
prízemie, miestnosť č.116 /predsieň/
2,64 m2 x 10,01 eura/m2/rok
26,43 eura
prízemie, miestnosť č.117 /soc.zariad./
1,54 m2 x 10,01 eura/m2/rok 15,42 eura
prízemie, miestnosť č.118 /kancelária/
15,76 m2 x 33,43 eura/m2/rok 526,86 eura
prízemie, miestnosť č.119 /kancelária/
13,00 m2 x 33,43 eura/m2/rok 434,59 eura
prízemie, miestnosť č.120 /vstup/
1,91 m2 x 10,01 eura/m2/rok
19,12 eura
2
2
prízemie, miestnosť č.121 /núdz.schodisko/ 3,61 m x 10,01 eura/m /rok
36,14 eura
prízemie, miestnosť č.122 /príjem liekov/
9,86 m2 x 33,43 eura/m2/rok 329,62 eura
spolu
123,97 m²
3 338,10 eura
atraktivita 500%
16 690,50 eura
Spolu suma k úhrade................................................................................20 028,60 eura/rok
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.08.2014
s výpovednými lehotami:
1 mesiac - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného
- ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa
3 mesiace bez udania dôvodu,
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe
s tým, že do uzatvorenia novej nájomnej zmluvy bude platiť nájom za prenájom nebytových
priestorov a preddavky za služby spojené s užívaním nebytových priestorov pôvodná
spoločnosť.
2. Ukladá
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.
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uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Termín: 31.08.2014
791
uznesenie
k zámene nebytových priestorov
MESTSKÁ POLIKLINIKA, STAROHÁJSKA Č. 2, 917 01 TRNAVA
pre: MEDENA s.r.o. (MUDr. Martina Padúchová)
MEDPRIM, s.r.o. (MUDr. Róbert Víťazka)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
1.1)
s výmenou miestností č. 5, 5a, 6, 6a, blok B, prízemie, v objekte Mestskej polikliniky,
Starohájska č. 2 v Trnave, ktoré má v súčasnosti prenajaté MEDENA s.r.o., za miestnosti
č. 38, 39, 40, 41, blok I-J, prízemie a priestor 2a (časť spojovacej chodby), blok K, prízemie,
v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2 v Trnave, ktoré má v súčasnosti prenajaté
MEDPRIM, s.r.o.
1.2)
s výmenou miestností č. 38, 39, 40, 41, blok I-J, prízemie a priestor 2a (časť spojovacej
chodby), blok K, prízemie, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2 v Trnave, ktoré má
v súčasnosti prenajaté MEDPRIM, s.r.o. za miestnosti č. 5, 5a, 6, 6a, blok B, prízemie,
v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2 v Trnave, ktoré má v súčasnosti prenajaté
MEDENA s.r.o.
2. Schvaľuje
1.1)
nájom nebytových priestorov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, blok I-J,
prízemie, m. č. 38, 39, 40, 41 a 2a o výmere 37,86 m2 pre:
MEDENA s. r. o., v zastúpení: MUDr. Martina Padúchová, sídlom: P. Mudroňa č. 18, 917 01
Trnava, IČO: 36762873, s cieľom poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore angiológia
za nájomné v zmysle VZN č. 241, čl. 5, vo výške:
Blok I-J, prízemie, m. č. 38, 39, 40, 41 a 2a
37,86 m2 x 30,52 eura/m2/rok ...... 1 155,4872 eura/rok
SPOLU suma k úhrade .............................................. 1 155,49 eura/rok
na dobu neurčitú s platnosťou od dňa predloženie notárskej zápisnice, s účinnosťou najneskôr
od 1.9.2014 s nasledovnými podmienkami:
Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu s výpovednou lehotou:
a)
1 mesiac, ak
nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou
nájomca neprevádzkuje v prenajatých priestoroch činnosť zdravotníckeho zariadenia
v súlade s uzatvorenou zmluvou
nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému
upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok
nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu
prenajímateľa
nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal
b)
3 mesiace, ak
nájomca viac ako 1 mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých
poskytovanie je spojené s nájmom, po lehote splatnosti faktúry
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c)
6 mesiacov, ak
bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať
nebytový priestor.
Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu s výpovednou lehotou:
a)
1 mesiac, ak
prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1 zák.
č. 116/1990 Zb.
b)
3 mesiace, ak
nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené
užívanie.
Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej písomnom
doručení.
Ukončenie nájomného vzťahu môže byť i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
1.2)
nájom nebytových priestorov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, blok B,
prízemie, m. č. . 5, 5a, 6, 6a o výmere 40,53 m2 pre:
MEDPRIM, s.r.o., v zastúpení: MUDr. Róbert Víťazka, sídlom: Starohájska č. 2, 917 01
Trnava, IČO: 45923001, s cieľom poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné
lekárstvo za nájomné v zmysle VZN č. 241, čl. 5, vo výške:
Blok B, prízemie, m. č. 5, 5a, 6, 6a
40,53 m2 x 30,52 eura/m2/rok ............... 1 236,9756 eura/rok
SPOLU suma k úhrade ....................................... 1 236,98 eura/rok
na dobu neurčitú s platnosťou od dňa predloženie notárskej zápisnice, s účinnosťou najneskôr
od 1.9.2014 s nasledovnými podmienkami:
Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu s výpovednou lehotou:
a)
1 mesiac, ak
nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou
nájomca neprevádzkuje v prenajatých priestoroch činnosť zdravotníckeho zariadenia
v súlade s uzatvorenou zmluvou
nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému
upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok
nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu
prenajímateľa
nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal
b)
3 mesiace, ak
nájomca viac ako 1 mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých
poskytovanie je spojené s nájmom, po lehote splatnosti faktúry
c)
6 mesiacov, ak
bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať
nebytový priestor.
Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu s výpovednou lehotou:
a)
1 mesiac, ak
prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1 zák.
č. 116/1990 Zb.
b)
3 mesiace, ak
nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené
užívanie.
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Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej písomnom
doručení.
Ukončenie nájomného vzťahu môže byť i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán;
ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podliehajúci
schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu
opísanom v dôvodovej správe.
3. Ukladá
STREDISKU SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
ukončiť nájomné zmluvy na pôvodné nebytové priestory a uzatvoriť nové nájomné zmluvy na
vymenené nebytové priestory v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia
Termín: 31.08.2014
792
uznesenie
k prenájmu nebytových priestorov (objekt SO 01A – Pavilón sofistikovanej výroby
a objekt SO 01B – Výrobno-technologický pavilón)
v Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trnava
spoločnosti Bizzcom s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Mestskom priemyselnom
a technologickom parku Trnava v Pavilóne sofistikovanej výroby ( SO 01A) a vo Výrobnotechnologickom pavilóne ( SO 01B) na Priemyselnej ulici č. 5 v Trnave s celkovou výmerou
1 506,84 m2 a parkovacích miest s výmerou 250 m² spoločnosti Bizzcom s.r.o., Malženická
cesta 3/6981, 917 01 Trnava, IČO: 36 814 35, a to:
na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najskôr od
10.7.2014 za cenu:
200,18 m2 x 52,30 eur/m2/rok = 10 469,41 eur/rok administratívnych priestorov v objekte SO
01A,
81,15 m2 x 17,44 eur/m²/rok = 1 415,26 eur/rok spoločných priestorov v objekte SO 01A,
7,42 m2 x 45,33 eur/m²/rok = 336,35 eur/rok skladovo logistických priestorov v objekte SO 01A,
1 055,09 m2 x 24,07 eur/m²/rok = 25 396,02 eur/rok výrobných priestorov v objekte SO 01B,
107,40 m2 x 52,30 eur/m²/rok = 5 617,02 eur/rok administratívnych priestorov v objekte SO 01B,
35 m2 x 17,44 eur/m²/rok = 610,40 eur/rok spoločných priestorov v objekte SO 01B,
20,60 m2 x 45,33 eur/m²/rok = 933,80 eur/rok skladovo logistických priestorov SO 01B,
250 m2 x 17,11 eur/m²/rok = 4 277,50 eur/rok parkovacích miest,
teda spolu nebytových priestorov vo výške 44 778,26 eur/rok a parkovacích miest vo výške
4 277,50 eur/rok, určenú v súlade s VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava v platnom znení s výpovednými
lehotami:
a)
1 mesiac:
ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby
spojené s prenájmom,
ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
b)
3 mesiace bez udania dôvodu,
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ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podliehajúci
schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu
opísaného v dôvodovej správe.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
v spolupráci so spoločnosťou Bizzcom s.r.o.
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1)
Termín: do 31.07.2014
793
uznesenie
k predaju pozemku na Ulici Konštantína Čulena v Trnave
/manželia Burianovci/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v katastrálnom území
Trnava parc. č. 5669/56, zast. pl. s výmerou 52 m2, oddeleného geometrickým plánom
č. 19/2014 z parcely č. 5669/12, zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 5000 Borisovi Burianovi, nar. 9. 4. 1976 a manželke Kataríne Burianovej, rod. Mackovej,
nar. 14. 12. 1976, obaja bytom Suchá nad Parnou č. 10, do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov za cenu 20,00 eur/m², t. j. spolu za 1 040,00 eur s podmienkou, že kupujúci
uhradia správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúci v prevode majetku mesta za účelom usporiadania vlastníctva podľa reálneho
užívania.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v k. ú. Trnava na právo
umiestnenia existujúceho stožiara verejného osvetlenia na pozemku parc. č. 5669/56
a právo prístupu k tomuto stožiaru a výkon s tým súvisiacich užívateľských práv v prospech
mesta Trnava a každodobého vlastníka stožiara verejného osvetlenia na parc. č. 5669/56
podľa geometrického plánu č. 19/2014.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 31.07.2014
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.08.2014
794
uznesenie
k predaju pozemku na Ulici Mierová
/manželia Mericovci/
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 5000 ako parc. č.2636/3 oddelenej
geometrickým plánom č. 30/2014 vyhotoveným Ing. Vladimírom Haršánym, geodet,
Voderady 169 ako parc. č. 2636/9 s výmerou 185 m2 Prof. PaedDr. Mariánovi Mericovi, PhD.,
nar. 08. 12. 1950 a manželke Andree Mericovej, rod. Horváthovej, nar. 04. 12. 1955, obaja
bytom Ulica Študentská č. 31, Trnava do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu
27,50 eura/m2, t. j. spolu 5 087,50 eura.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 30.07.2014
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod osobitného
zreteľa spočíva v tom, že o kúpu pozemku neprejavil záujem iný záujemca, pozemok je
nezastavateľný a pre mesto je nevyužiteľný.

795
uznesenie
k predaju pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou
na Prechodnej ulici v Trnave
/manželia Brestovanskí/
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. 5483
s výmerou 17 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom garáže Jozefovi
Brestovanskému, nar. 22. 4. 1934 a manželke Vlaste Brestovanskej, rod. Lacenovej, nar. 8.
2. 1938, obaja bytom Trnava, Špačinská cesta 72, za cenu spolu 99,91 eura s tým, že
kupujúci uhradia i správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku
pod nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlého pozemku, ktorý svojim
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: 15.07.2014
b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 30.09.2014
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796
uznesenie
k predaju častí pozemkov v areáli býv. TAZ spoločnosti ZF BOGE
na výstavbu regulačnej stanice plynu a zriadenie vecného bremena
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve častí pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú.
Trnava, zapísaných na LV č. 11228 ako parc. reg. "E" č. 1962 a parc. reg. "E" č. 1961/1
s výmerou cca 100 m2 (presná výmera bude určená na základe porealizačného zamerania
stavby) na výstavbu regulačnej stanice zemného plynu spoločnosti ZF Boge Elastmetall
Slovakia, a. s., Strojárenská 5, Trnava, IČO 36235164 za cenu 35 eur/m2, t. j. spolu 3 500
eur.
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod osobitného
zreteľa spočíva v tom, že časti pozemku budú použité na výstavbu regulačnej stanice
zemného plynu, ktorá je nutná pre ďalší rozvoj spoločnosti ZF BOGE Elastmetall Slovakia, a.
s..
2. Súhlasí
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č.
11228 ako parc. reg. "E" č. 1961/1 na umiestnenie plynového rozvodu v dĺžke 145 m podľa
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosťou ZF Boge Elastmetall
Slovakia, a. s., Strojárenská 2, Trnava, IČO 36235164.
3. Schvaľuje
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku v k. ú.
Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č. 11228 ako parc. reg. "E"
č. 1961/1, cez ktorú prechádza plynový rozvod podľa projektovej dokumentácie schválenej
v stavebnom konaní, za jednorazovú primeranú náhradu vo výške 507 eur za celú dĺžku 145
m v prospech spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s., Strojárenská 2, Trnava, IČO
36235164,
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku
umiestnenie plynového rozvodu a s tým súvisiacich užívateľských práv. Správny poplatok
spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností hradí
oprávnený z vecného bremena.
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.08.2014
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného
vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v zmysle bodu 2. tohto
uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.08.2014
c) po skolaudovaní plynového rozvodu uzatvoriť zmluvu o zriadení odplatného, časovo
neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu
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797
uznesenie
k predaju pozemkov na Ulici Tamaškovičova v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, a to:
- parc. č. 6874, zast. plochy vo výmere 465m 2 za dohodnutú cenu 0,1162 eura/m2, ako
pozemku zastavaného bytovým domom č. súp. 2739
- parc. č. 6877/1, zast. plochy vo výmere 919 m2, oddelenej z pôvodnej parc. č. 6877/1
o výmere 1269 m2 geometrickým plánom č. 32/2014, vyhotoveným dňa 26. 5. 2014 Ing.
Vladimírom Haršánym - geodetom, za dohodnutú cenu 1 euro za celý pozemok, ako
pozemku priľahlého k bytovému domu č. súp. 2739
zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 5000, na Ul. Tamaškovičova , Trnava,
vlastníkom bytov v nasledovných podieloch a dohodnutých kúpnych cenách:
1) podielu 8832/149217 Ivete Čuntalovej, r. Čuntalovej, nar. 6. 9. 1975, bytom Trnava,
Tamaškovičova 14, do výlučného vlastníctva, a to na pozemku, parc. č. 6874, za cenu 3,2
eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0593 eura, ako vlastníkovi bytu č. 1
2) podielu 9399/149217 Jozefovi Popluhárovi, r. Popluhárovi, nar. 14.10.1946 a manž. Eve
Popluhárovej, r. Chrapaňovej, nar. 29.10. 1948, obaja bytom Trnava, Tamaškovičova 14,
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to na pozemku, parc. č. 6874, za cenu
3,4030 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0630 eura, ako vlastníkom bytu č.2
3) podielu 9399/149217 Miroslavovi Kubecovi, r. Kubecovi, nar. 19. 9.1972 a manž. Márii
Kubecovej, r. Čermanovej, nar. 22. 4. 1976, obaja bytom Trnava, Tamaškovičova 14, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to na pozemku, parc. č. 6874, za cenu
3,4030 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0630 eura, ako vlastníkom bytu č.3
4) podielu 8832/149217 Martinovi Turanskému, r. Turanskému, nar. 14. 5. 1982 a Michaele
Turanskej, r. Latákovej, nar. 30. 12. 1985, obaja bytom Trnava, Tamaškovičova 14, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to na pozemku, parc. č. 6874, za cenu 3,2
eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0593 eura, ako vlastníkom bytu č.4
5) podielu 8685/149217 Mgr. Júliusovi Víťazkovi, r. Víťazkovi, nar. 9. 10.1945 a manž.
Anne Víťazkovej, r. Valockej, nar. 24. 1. 1947, obaja bytom Trnava, Tamaškovičova 14,
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to na pozemku, parc. č. 6874, za cenu
3,1450 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0582 eura, ako vlastníkom bytu č.5
6) podielu 9399/149217 Štefanovi Škorvagovi, r. Škorvagovi, nar. 28. 11. 1951 a manž.
Blažene Škorvagovej, r. Ondrejičkovej,
nar.
9. 1. 1958, obaja bytom Trnava,
Tamaškovičova 14, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to na pozemku, parc.
č. 6874, za cenu 3,4030 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0630 eura, ako
vlastníkom bytu č.6
7) podielu 9399/149217 Ing. Andrejovi Gašparovičovi, r. Gašparovičovi, nar. 28. 4. 1983
a manž. Mgr. Zuzane Gašparovičovej, r. Bajtošovej, nar. 4. 6. 1978, obaja bytom Trnava,
Tamaškovičova 14, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to na pozemku, parc.
č. 6874, za cenu 3,4030 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0630 eura, ako
vlastníkom bytu č.7
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8) podielu 10102/149217 Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Trnava, IČO: 42156947,
Tamaškovičova 14, 917 01 Trnava do výlučného vlastníctva , a to na pozemku, parc. č.
6874, za cenu 3,6580 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0677 eura, ako
vlastníkovi bytu č.8
9) podielu 8685/149217 Ivanovi Hupkovi, r. Hupkovi, nar. 18. 2. 1944 a manž. Ružene
Hupkovej, r. Krupanovej, nar. 13. 8. 1951, obaja bytom Trnava, Tamaškovičova 14, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to na pozemku, parc. č. 6874, za cenu
3,1450 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0582 eura, ako vlastníkom bytu č.9
10) podielu 9399/149217 Ľubici Kvietkovej, r. Fodorovej, nar. 3. 7. 1966, bytom Trnava,
Tamaškovičova 14, do výlučného vlastníctva, a to na pozemku, parc. č. 6874, za cenu
3,4030 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0630 eura, ako vlastníkovi bytu č.10
11) podielu 9399/149217 Milanovi Furdovi, r. Furdovovi, nar. 17. 2. 1953 a manž. Eve
Furdovej, r. Beňovičovej, nar. 15. 5. 1955, obaja bytom Trnava, Tamaškovičova 14, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to na pozemku, parc. č. 6874, za cenu
3,4030 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0630 eura, ako vlastníkom bytu č.11
12) podielu 10102/149217 Pavle Gádošiovej, r. Svetlovskej, nar. 23. 12. 1946, bytom
Trnava, Tamaškovičova 14, do výlučného vlastníctva, a to na pozemku, parc. č. 6874, za
cenu 3,6580 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0677 eura, ako vlastníkovi bytu
č.12
13) podielu 8685/149217 Richardovi Prelovskému, r. Prelovskému, nar. 30. 7. 1984, bytom
Trnava, Tamaškovičova 14, do výlučného vlastníctva, a to na pozemku, parc. č. 6874, za
cenu 3,1450 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0582 eura, ako vlastníkom bytu
č.13
14) podielu 9399/149217 Ing. Irene Kreutzovej, r. Majkútovej, nar. 16. 7. 1945, bytom
Trnava, Tamaškovičova 14, do výlučného vlastníctva, a to na pozemku, parc. č. 6874, za
cenu 3,4030 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0630 eura, ako vlastníkovi bytu
č.14
15) podielu 9399/149217 Irene Kmeťovej, r. Schifferovej, nar. 31. 10. 1941,bytom Trnava,
Tamaškovičova 14, do výlučného vlastníctva, a to na pozemku, parc. č. 6874, za cenu
3,4030 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0630 eura, ako vlastníkovi bytu č.15
16) podielu 10102/149217 Ing. Augustínovi Ághovi, r. Ághovi, nar. 8. 8. 1944 a manž. Mgr.
Ivete Ághovej, r. Kelnerovej, nar. 3. 12. 1966, obaja bytom Trnava, Tamaškovičova 14, do
podielového spoluvlastníctva, každému v ½, a to na pozemku, parc. č. 6874, za cenu
3,6580 eura a na pozemku, parc. č. 6877/1, za cenu 0,0677 eura, ako vlastníkom bytu č.16
podľa § 9a ods. 8 písmeno a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako predaj nehnuteľného majetku – pozemku zastavaného bytovým
domom, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu, alebo ktorým sa
realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu, t. j. zákona č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a pozemku
priľahlého, ktorý svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností budú hradiť kupujúci spoločne a nerozdielne
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
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a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy
Termín: 31.07.2014
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.10.2014
798
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc. č. 5309/8
v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6730
na Saleziánskej 42, 44, 46, 48
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5309/8 v k. ú. Trnava
s celkovou výmerou 759 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6730 na Saleziánska 42, 44,
46, 48 vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 10375 za cenu za cenu 0,1162 eura/m2 t. j. 3,50
Sk/m2 takto:
1. podielu 8087/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2
Martinovi Belavému nar. 12. 3. 1976 bytom Zvončín 129 s manželkou Janou rod.
Žáčekovou nar. 23.1.1980, bytom Saleziánska 48, Trnava, za cenu 1,56 eura,
2. podielu 6327/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3
Lupčovi Trajkovi nar. 26. 8. 1955 s manželkou Máriou rod. Marušincovou nar.
10. 12. 1960 obaja bytom Saleziánska 48, za cenu 1,22 eura,
3. podielu 8087/457436 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 4 Marekovi Žitňanskému nar.
10.3.1986, bytom Poštová 8 za cenu 1,56 eura,
4. podielu 6407/457436 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Márii Kopiarovej rod.
Chvostálovej nar. 16.3.1945, bytom Osuského 1651/36, Bratislava, za cenu 1,23 eura,
5. podielu 8087/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.6
Romanovi Plaštiakovi nar. 7.11.1962 s manželkou Emíliou rod. Vendelkovou nar.
20.3.1963, obaja bytom Saleziánska 48, Trnava, za cenu 1,56 eura,
6. podielu 6327/457436 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 7 Eve Sitárovej nar. 16.3.1967,
bytom Saleziánska 48, za cenu 1,22 eura,
7. podielu 8067/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8
Janovi Svobodovi nar. 23. 3. 1951 s manželkou Katarínou rod. Gurínovou nar.
19. 1. 1957 obaja bytom Saleziánska 48, za cenu 1,56 eura,
8. podielu 6347/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9
Jaroslavovi Lošonskému nar. 11. 6. 1962 s manželkou Evou rod. Vojčíkovou nar.
10. 7. 1966 obaja bytom Saleziánska 48, za cenu 1,22 eura,
9. podielu 6347/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
10 Blažejovi Strašiftákovi nar. 9. 3. 1959 s manželkou Máriou rod. Kovačicovou nar.
22. 8. 1960 obaja bytom Saleziánska 48, za cenu 1,55 eura,
10. podielu 6357/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
11 Petrovi Gottwaldovi nar. 21. 5. 1965 s manželkou Ivetou rod. Matuškovou nar.
30. 7. 1966 obaja bytom Saleziánska 48, za cenu 1,26 eura,
11. podielu 8420/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
12 Františkovi Gajdošovi nar. 27. 4. 1983 s manželkou Štefániou rod. Jenčovou nar.
24. 7. 1984 obaja bytom Saleziánska 48, za cenu 1,62 eura,
12. podielu 6367/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
13 Jozefovi Lančaričovi nar. 12. 7. 1961 s manželkou Danielou rod. Kormúthovou nar.
14. 6. 1967 obaja bytom Saleziánska 48, za cenu 1,23 eura,
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13. podielu 8077/457436 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 14 Mgr. Jane Bačovej rod.
Kőrmőczyovej nar. 2.6.1962, bytom Saleziánska 48, za cenu 1,56 eura,
14. podielu 6377/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
15 Vladimírovi Macekovi, nar. 9. 9. 1975 bytom Ul. J. Hajdóczyho 80 s manželkou
Monikou rod. Pősingerovou nar. 2.10.1975 bytom Saleziánska 48, za cenu 1,23 eura,
15. podielu 8077/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
16 Ľubošovi Vlčekovi nar. 22. 5. 1963 s manželkou Ľubicou rod. Mindekovou nar.
3. 4. 1963 obaja bytom Saleziánska 48, za cenu 1,56 eura,
16. podielu 8087/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
18 Branislavovi Dzurekovi nar. 1. 4. 1976 s manželkou Mgr. Katarínou rod. Benkovskou
nar. 9. 7. 1982 obaja bytom Saleziánska 46, za cenu 1,56 eura,
17. podielu 6407/457436 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 Renáte Gašparovičovej rod.
Križánkovej nar. 16. 2.1965, bytom Saleziánska 46, za cenu 1,24 eura,
18. podielu 8097/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
20 Pavlovi Krištofíkovi nar. 16. 9. 1961 s manželkou Máriou rod. Gajarskou nar.
5. 12. 1963 obaja bytom Saleziánska 46, za cenu 1,56 eura,
19. podielu 6357/457436 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 21 Mgr. Jozefovi Viskupičovi nar.
8. 2. 1976, bytom Hlboká 15, za cenu 1,23 eura,
20. podielu 8077/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
22 Elemírovi Šajdovi nar. 9. 11. 1957 s manželkou Zdenkou rod. Jančovičovou nar.
9. 6. 1960 obaja bytom Saleziánska 46, za cenu 1,56 eura,
21. podielu 6327/457436 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 23 Kataríne
Nagyovej rod. Nagyovej nar. 20. 9.1985 a Mgr. art. Michalovi Krížovi nar. 7. 6. 1984,
obaja bytom Saleziánska 46, každému podiel ½, spolu za cenu 1,22 eura,
22. podielu 8067/457436 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 24 Ružene Janotkovej rod.
Klúčikovej nar. 1. 9.1937, bytom Saleziánska 46, za cenu 1,56 eura,
23. podielu 6347/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
25 Jozefovi Žemlovi nar. 5. 11. 1963 s manželkou Alenou rod. Bartošovou nar.
31. 5. 1966 obaja bytom Saleziánska 46, za cenu 1,22 eura,
24. podielu 8047/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
26 Antonovi Rajnákovi nar. 29. 3. 1961 s manželkou Emíliou rod. Štefákovou nar.
10. 2. 1964 obaja bytom Saleziánska 46, za cenu 1,55 eura,
25. podielu 6357/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
27 Emilovi Križanovi nar. 18. 5. 1964 s manželkou Bc. Janou rod. Pagáčovou nar.
19. 11. 1963 obaja bytom Saleziánska 46, za cenu 1,23 eura,
26. podielu 8077/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
28 Františkovi Mondekovi nar. 26. 12. 1937 bytom Saleziánska 46 s manželkou Annou
rod. Današovou nar. 31. 12. 1949 bytom Rovná 1, za cenu 1,56 eura,
27. podielu 6367/457436 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 Petre Matulovej rod. Matulovej
nar. 23. 4. 1981, bytom Saleziánska 46, za cenu 1,23 eura,
28. podielu 8077/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
30 Miroslavovi Zajícovi nar. 4. 10. 1962 s manželkou Ivetou rod. Šarvaicovou nar.
26. 6. 1967 obaja bytom Saleziánska 46, za cenu 1,56 eura,
29. podielu 6357/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
31 Danielovi Jobekovi nar. 7.8.1975 s manželkou Janou rod. Piešťanskou nar. 10.
10.1970, obaja bytom Tehelná 6/B, za cenu 1,23 eura,
30. podielu 8077/457436 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 33 PaedDr. Miriam Válkovej rod.
Ondrušíkovej nar. 6. 9.1977, bytom Saleziánska 44, za cenu 1,56 eura,
31. podielu 5075/457436 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 34 Milene Vydrovej rod. Polákovej
nar. 15. 5.1943, bytom Saleziánska 44, za cenu 0,98 eura,
32. podielu 8127/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
35 Ivanovi Botíkovi nar. 24.11.1964 s manželkou Erikou rod. Csépeovou nar. 18.
6.1968, obaja bytom Saleziánska 44, za cenu 1,57 eura,
33. podielu 6377/457436 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 36 Mgr. Eve Polákovej rod.
Sabovej nar. 3. 6. 1964, bytom Saleziánska 44, za cenu 1,23 eura,
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34. podielu 8047/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
37 Petrovi Brešťanskému nar. 29. 6. 1962 s manželkou Ivonou rod. Martiusovou nar.
10. 1. 1967 obaja bytom Saleziánska 44, za cenu 1,55 eura,
35. podielu 6347/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
38 Karolovi Tibenskému nar. 9. 3. 1962 s manželkou Jarmilou rod. Petkovou nar.
8. 5. 1967 obaja bytom Saleziánska 44, za cenu 1,22 eura,
36. podielu 8067/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
39 Jaroslavovi Slobodovi nar. 3. 4. 1963 s manželkou Jaroslavou rod. Slezákovou nar.
11. 6. 1963 obaja bytom Saleziánska 44, za cenu 1,56 eura,
37. podielu 6327/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
40 Jaroslavovi Virágovi nar. 9. 5. 1961 s manželkou Martou rod. Urbanovou nar.
27.10.1964 obaja bytom Saleziánska 44, za cenu 1,22 eura,
38. podielu 8047/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
41 Ľubomírovi Ochabovi nar. 16.6.1959 s manželkou Annou rod. Demianovou nar.
16.5.1965, obaja bytom Saleziánska 44, za cenu 1,55 eura,
39. podielu 6347/457436 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 42 Magdaléne Ďorďovej rod.
Porubskej nar. 4.3. 1961, bytom Saleziánska 44, za cenu 1,22 eura,
40. podielu 8067/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
43 Vladimírovi Jurišovi nar. 15. 2. 1961 s manželkou Helenou rod. Drobnou nar.
22. 3. 1961 obaja bytom Saleziánska 44, za cenu 1,56 eura,
41. podielu 6327/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
44 Štefanovi Vargovi nar. 18. 12. 1958 s manželkou Silviou rod. Porčogošovou nar.
10. 5. 1965 obaja bytom Saleziánska 44, za cenu 1,22 eura,
42. podielu 8097/457436 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 45 Silvii Chrvalovej rod. Mikušovej
nar. 12.2. 1975, bytom Saleziánska 44, za cenu 1,56 eura,
43. podielu 6407/457436 do vlastníctva vlastníkov bytu č. 46 Martinovi Nemcovi nar.
28.10.1976, bytom Hlboká 11, za cenu 1,24 eura,
44. podielu 8097/457436 do vlastníctva vlastníkov bytu č. 47 Martinovi Mačicovi nar.
19.9.1984, bytom Saleziánska 44, za cenu 1,56 eura,
45. podielu 6357/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
48 Dušanovi Kováčovi nar. 1.3.1971 s manželkou Elenou rod. Urbanovou nar.
28.12.1967, obaja bytom Saleziánska 44, za cenu 1,23 eura,
46. podielu 8077/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
49 Róbertovi Mičkymu nar. 10.2.1973 s manželkou Ing. Luciou rod. Pavlovičovou nar.
3.8.1982, obaja bytom Saleziánska 42, za cenu 1,56 eura,
47. podielu 5025/457436 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 50 Slavomírovi Žatkovi nar.
19.5.1987, bytom Saleziánska 42, za cenu 0,96 eura,
48. podielu 8067/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
51 Bystríkovi Vopátovi nar. 1. 4. 1960 s manželkou Irenou rod. Ondrejkovičovou nar.
13. 5. 1960 obaja bytom Saleziánska 42, za cenu 1,56 eura,
49. podielu 6327/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
52 Stanislavovi Kováčovi nar. 4. 3. 1962 s manželkou Boženou rod. Kovalíkovou nar.
21. 4. 1962 obaja bytom Saleziánska 42, za cenu 1,22 eura,
50. podielu 8047/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
53 Radovanovi Hipíkovi nar. 9.10. 1977 s manželkou Alžbetou rod. Pinterovou nar.
24. 7. 1980 obaja bytom Saleziánska 42, za cenu 1,55 eura,
51. podielu 8077/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
55 Pavlovi Bachratému nar. 1. 7. 1962 s manželkou Irenou rod. Kirinovičovou nar.
18. 2. 1965 obaja bytom Saleziánska 42, za cenu 1,56 eura,
52. podielu 6367/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
56 Vincentovi Gregušovi nar. 13. 4. 1959 s manželkou Janou rod. Monbergerovou nar.
11. 6. 1965 obaja bytom Saleziánska 42, za cenu 1,23 eura,
53. podielu 8087/457436 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 57 Darine Ančovej rod.
Kiššimonovej nar. 22.8.1965, bytom Saleziánska 42, za cenu 1,56 eura,
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54. podielu 6367/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
58 Juliánovi Poturnayovi nar. 19. 4. 1960 s manželkou Máriou rod. Michalíkovou nar.
21. 5. 1960 obaja bytom Saleziánska 42, za cenu 1,23 eura,
55. podielu 8127/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
59 Ľubomírovi Demovičovi nar. 4. 8. 1971 s manželkou Adrianou rod. Reckou nar.
5. 5. 1970 obaja bytom Saleziánska 42, za cenu 1,57 eura,
56. podielu 6367/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
60 Ladislavovi Chmurovi nar. 5.4.1964 s manželkou Janou rod. Lovásovou nar.
31. 5. 1963 obaja bytom Saleziánska 42, za cenu 1,22 eura,
57. podielu 8127/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
61 Patrikovi Spevákovi nar. 25. 2. 1975 s manželkou Martinou rod. Uhrinovou nar.
5. 6. 1975 obaja bytom Saleziánska 42, za cenu 1,57 eura,
58. podielu 6367/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
62 Štefanovi Kozákovi nar. 31. 1. 1961 s manželkou Emíliou rod. Uherovou nar.
7.1.1964 obaja bytom Saleziánska 44, za cenu 1,23 eura,
59. podielu 8077/457436 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
63 Milanovi Taškému nar. 6.10.1958 s manželkou Eliškou rod. Šindlerovou nar.
3.3.1958, obaja bytom Saleziánska 42, za cenu 1,56 eura,
60. podielu 6357/457436 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 64 Petrovi Petríkovi nar.
12.6.1978, bytom Hlboká 4, za cenu 1,23 eura,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
Priamy predaj je možný podľa § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom
v zmysle osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 15.07.2014
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31.10.2014
799
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie distribučných rozvodov
a zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena
/Západoslovenská distribučná, a. s./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1.
Súhlasí
s použitím častí pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV
č. 5000 ako parc. reg. "C" č. 577/4, 590/3, 634/1, 634/2, 640/9, 646/5, 672, 706/1, 706/2,
707/5, 8836/1, 8837/2 a LV č. 11228 ako parc. reg. „E“ č. 627 na umiestnenie nových
rozvodov NNk v dĺžke 414 m realizovaných v rámci stavby „TA_Trnava, Paulínska, NNk“
podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosťou
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518.
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2. Schvaľuje
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov
v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000 ako parc. reg. "C"
č. 577/4, 590/3, 634/1, 634/2, 640/9, 646/5, 672, 706/1, 706/2, 707/5, 8836/1, 8837/2 a LV
č. 11228 ako parc. reg. „E“ č. 627, cez ktoré prechádza nový rozvod NNk realizovaný
v rámci stavby „TA_Trnava, Paulínska, NNk“ podľa projektovej dokumentácie schválenej
v stavebnom konaní, za jednorazovú primeranú náhradu vo výške 507 eur za celú dĺžku 414
m v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO:
36361518,
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch
umiestnenie rozvodov NNk a s tým súvisiacich užívateľských práv. Správny poplatok spojený
s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností hradí oprávnený
z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta
na podpis
Termín: do 31.08.2014
b) po skolaudovaní stavby „TA_Trnava, Paulínska, NNk“ uzatvoriť zmluvu o zriadení
odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta
a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu

800
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemkov na umiestnenie distribučných rozvodov
a zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena
/Bratislavská ulica - Západoslovenská distribučná, a. s./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím častí pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV
č. 11228 ako parc. reg. "C" č. 9075/3, 7927/15 a ako parc. reg. „E“ č. 1968/29 na
umiestnenie nového rozvodu NNk a VNk v dĺžke 140 m realizovaných v rámci stavby „Bytový
dom – 29 b. j. , Odbojárska ul. Trnava“, stavebný objekt „SO 611 – VN káblové rozvody“
podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosťou
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518.
2. Schvaľuje
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov
v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 11228 ako parc. reg. "C"
č. 9075/3, 7927/15 a ako parc. reg. „E“ č. 1968/29 na umiestnenie nového rozvodu NNk
a VNk v dĺžke 140 m realizovaných v rámci stavby „Bytový dom – 29 b. j. , Odbojárska ul.
Trnava“, stavebný objekt „SO 611 – VN káblové rozvody“ podľa projektovej dokumentácie
schválenej v stavebnom konaní, za jednorazovú primeranú náhradu vo výške 507 eur za
celú dĺžku 140 m v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6,
Bratislava, IČO: 36361518, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich
pozemkoch umiestnenie rozvodov NNk a VNk a s tým súvisiacich užívateľských práv.
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Správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného, časovo neobmedzeného
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta
na podpis
Termín: do 31.08.2014
b) po skolaudovaní stavby „Bytový dom – 29 b. j. , Odbojárska ul. Trnava“, stavebný objekt
„SO 611 – VN káblové rozvody“ uzatvoriť zmluvu o zriadení odplatného, časovo
neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu
801
uznesenie
k súhlasu s vybudovaním studne, polievacieho vodovodu a čerpacej stanice vody
na pozemkoch vo vlastníctve mesta
/TENNIS INVEST, s. r. o./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s vybudovaním studne, polievacieho vodovodu a čerpacej stanice vody na pozemkoch vo
vlastníctve mesta v k. ú. Trnava parc. č. 3547/31 a 3547/57 spoločnosťou TENNIS INVEST,
s. r. o., Bottova 40, Trnava, IČO 36 249 874.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok č. 1. k nájomnej zmluve zo dňa 17.12.2009 a predložiť primátorovi mesta
na podpis.
Termín: do 31.08.2014
802
uznesenie
k výpožičke ďalších častí pozemkov na Cukrovej ulici
na vybudovanie baseballového areálu
/Baseballový klub Angels Trnava/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
výpožičku častí pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 5000 ako parc. č. 3540/2,
ostatné plochy, parc. č. 3540/43, ostatné plochy a parc. č. 3540/4, ostatné plochy, spolu
s výmerou cca 10 520 m2, ktorá bude spresnená na základe porealizačného zamerania
vybudovaného baseballového areálu v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou
v stavebnom konaní Baseballovému klubu Angels Trnava, Botanická 14, Trnava, IČO
36088986 na dobu 20 rokov od uzavretia zmluvy o výpožičke zo dňa 18. 12. 2013
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s podmienkou začatia výstavby areálu najneskôr do 36 mesiacov od uzavretia dodatku č. 1
k zmluve o výpožičke zo dňa 18.12.2013.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok č. 1. k zmluve o výpožičke zo dňa 18.12.2013 (centr. č. zmluvy: 1251/2013)
a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 31.08.2014
803
uznesenie
k výpožičke pozemku pod stredovou časťou kruhovej križovatky
Trstínska - Cukrová na umiestnenie vstupného portálu do mesta
/Víno Mrva & Stanko/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
výpožičku časti pozemku v k. ú. Trnava, parc. č. 2540/49, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 9864 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva Mesta Trnava
č. 5000, pod stredovou časťou kruhovej križovatky, na umiestnenie „vstupného portálu do
mesta“, ktorý bude vychádzať z vinárskych tradícií v zmysle vypracovanej štúdie, podľa
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, pre spoločnosť Víno Mrva &
Stanko, a. s., IČO: 36 233 048, Orešianska 7/A, 917 01 Trnava, na dobu 20 rokov s tým, že
prevádzku a údržbu stavby vstupného portálu a celého stredového ostrovčeka zabezpečia
vypožičiavatelia na vlastné náklady a zodpovednosť.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 15.07.2014
b) pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30.09.2014

804
uznesenie
k zmene výpožičky pozemkov na Ulici Rybníková v Trnave
(Trnavská univerzita v Trnave)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Zmenu v uznesení č. 764/2014 MZ mesta Trnava z 29. apríla 2014 tak, že bod 1.1 sa ruší
a nahrádza nasledovným textom:
„1.1. Predaj časti pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava:
- parc. KN C č. 3547/3 (LV 5000), podľa GP č. 16/2014, novovytvorená parc. č. 3547/63,
zast. pl. a nádvoria, výmera 235 m2 a novovytvorená parc. č. 3547/64, zast. pl. a nádvoria ,
výmera 36 m2
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- parc. KN E č. 1512/10 (LV 11228), podľa GP č. 16/2014, novovytvorená parc. č. 8813/5,
zast. pl. a nádvoria, výmera 12 m2
- parc. KN E č. 1512/6 (LV 11228), podľa GP č. 16/2014, novovytvorená parc. č. 8813/6,
zast. pl. a nádvoria, výmera 6 m2
v celkovej výmere 289 m2, do vlastníctva Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23,
918 43 Trnava, IČO 31825249, kúpnou zmluvou za cenu 1euro s tým, že:
- na vybudovaných spevnených plochách (chodníky, parkovisko a vstup) v rámci stavby
„Študentský domov Trnavskej univerzity“, vo vlastníctve Trnavskej univerzity v Trnave,
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, IČO 31825249, ako stavebníka stavby , v k. ú. Trnava, na
časti pozemkov (ktoré budú predmetom kúpnej zmluvy) určených geometrickým plánom na
vyznačenie vecného bremena, bude zriadené bezodplatné časovo neobmedzené vecné
bremeno v prospech Mesta Trnava, IČO: 36313114, spočívajúce v povinnosti každodobého
vlastníka
strpieť prechod a prejazd vo vyznačenom rozsahu a s tým súvisiacich
užívateľských práv,
-správu a údržbu vybudovaných spevnených plôch (chodníky, parkovisko a vstup) v rámci
stavby „Študentský domov Trnavskej univerzity“ vo vlastníctve Trnavská univerzita v Trnave,
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, IČO: 3182524, bude vykonávať Trnavská univerzita
v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, IČO:
3182524 na vlastné náklady
a zodpovednosť,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa §
9a ods.8) písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
z dôvodu, že ide o prevod majetku mesta za účelom usporiadania vlastníctva podľa
porealizačného zamerania stavby „Študentský domov Trnavskej univerzity“,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva
a vecného bremena do katastra nehnuteľností bude hradiť Trnavská univerzita v Trnave“
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy
Termín: 31.07.2014
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30.09.2014
805
uznesenie
k majetkovoprávnemu usporiadaniu stavby miestnej komunikácie
„IBV Pekné pole – Hellova ulica – I. etapa“
(Dušan Mokošák a Marek Mokošák)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemku v k. ú. Trnava, parcela reg. „E“ č. 1500/3, orná pôda o výmere 227 m2,
zapísaná v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000, ako časť parcely
reg. „C“ č. 4021/267, novovytvorená parcela č. 4021/751 podľa geometrického plánu č.
25/2014 vyhotoveným TT – GEO spol. s r. o. dňa 3. 2. 2014, na výstavbu dočasnej
staveniskovej komunikácie, ktorá bude vybudovaná v rámci stavby „IBV Pekné pole –
Hellova ulica – I. etapa“, pre Dušana Mokošáka, r. Mokošáka, nar. 8. 12. 1943, a manž.
Vlastu Mokošákovú, r. Pavelekovú, nar. 23. 4. 1949, obaja bytom Ustianska 19, Trnava
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a Mareka Mokošáka, r. Mokošáka, nar. 11. 2. 1977 a manž. Katarínu Mokošákovú, r.
Strížovú, nar. 26. 12. 1976, obaja bytom J. Hlubíka 12, Trnava, ako stavebníkov, pre účely
stavebného konania,
s podmienkou ukončenia výstavby miestnej komunikácie v celom rozsahu ku kolaudácii
stavieb rodinných domov v investorstve stavebníkov, podľa projektovej dokumentácie stavby
schválenej v stavebnom konaní s tým, že ukončenie výstavby miestnej komunikácie bude
zároveň podmienkou skolaudovania rodinných domov v investorstve stavebníkov.
2. Schvaľuje
a) prijatie daru skolaudovanej stavby “IBV Pekné pole – Hellova ulica – I. etapa” podľa
predloženej časti dokumentácie vypracovanej ProVia s. r. o. v 03/2014 pre stavebné
povolenie stavby z vlastníctva Dušana Mokošáka, r. Mokošáka, nar. 8. 12. 1943, a manž.
Vlasty Mokošákovej, r. Pavelekovej, nar. 23. 4. 1949, obaja bytom Ulica Ustianska 19,
Trnava a Mareka Mokošáka, r. Mokošáka, nar. 11. 2. 1977 a manž. Kataríny Mokošákovej, r.
Strížovej, nar. 26. 12. 1976, obaja bytom J. Hlubíka 12, Trnava, ako stavebníkov tejto stavby
do majetku, správy a údržby mesta Trnava, s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej
stavby v termíne 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia
b) prijatie daru pozemkov v k. ú. Trnava zastavaných stavbou „IBV Pekné pole – Hellova
ulica – I. etapa“ podľa geometrického plánu č. 25/2014 vyhotoveným TT – GEO spol. s r. o.
dňa 3. 2. 2014 :
- parc. č. 4021/750, ako časť parcely reg. „C“ č. 4021/638 zapísanej v liste vlastníctva
č. 11597 na vlastníkov Mareka Mokošáka, r. Mokošáka, nar. 11. 2. 1977 a manž. Katarínu
Mokošákovú, r. Strížovú, nar. 26. 12. 1976, obaja bytom J. Hlubíka 12, Trnava
- parc. č. 4021/749, ako časť parcely reg. C č. 4021/267, v právnom stave parc. reg. „E“
č. 1500/7, orná pôda o výmere 828 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1212 na vlastníkov
Antona Psotu, r. Psotu, nar. 14. 6. 1952 a Ľudmilu Psotovú, r. Šurinovú, nar. 10. 5. 1959,
obaja bytom B. Smetanu 6, Trnava
- parc. č. 4021/748, ako časť parcely reg. „C“ č. 4021/122, záhrada o výmere 1139 m2,
zapísaná v liste vlastníctva č. 7827 na vlastníka Ing. Róberta Jelačiča, r. Jelačiča, nar. 27. 2.
1971, bytom Špačinská cesta 657/4, Trnava
- parc. č. 4021/747, ako časť parcely reg. „C“ č. 4021/304 zapísaná v liste vlastníctva č. 9918
na vlastníka Bc. Martinu Šúpolovú, r. Šúpolovú, nar. 27. 11. 1989, bytom Pod Hájom
1363/156, 018 41 Dubnica nad Váhom
z vlastníctva stavebníkov stavby „IBV Pekné pole – Hellova ulica – I. etapa“ do majetku
Mesta Trnava
c) v prípade, že nepríde k dohode medzi vlastníkmi pozemkov a stavebníkmi stavby „IBV
Pekné pole – Hellova ulica – I. etapa“ o prevode pozemkov zastavaných stavbou miestnej
komunikácie, vstup mesta Trnava do vyvlastňovacieho konania a za tým účelom uzatvorenie
zmluvy o združení podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka na vyvlastnenie pozemkov
pod verejnoprospešnou stavbou „IBV Pekné pole – Hellova ulica – I. etapa“, ktoré prejdú do
vlastníctva mesta Trnava na základe zmluvy o uzatvorení budúcej darovacej zmluvy medzi
stavebníkmi a mestom Trnava:
- parc. č. 4021/749, podľa geometrického plánu č. 25/2014 zo dňa 3. 2. 2014 ako časť
parcely reg. C č. 4021/267, v právnom stave parc. reg. „E“ č. 1500/7, orná pôda o výmere
828 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1212 na vlastníkov Antona Psotu, r. Psotu, nar. 14. 6.
1952 a Ľudmilu Psotovú, r. Šurinovú, nar. 10. 5. 1959, obaja bytom B. Smetanu 6, Trnava
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- parc. č. 4021/748, podľa geometrického plánu č. 25/2014 zo dňa 3. 2. 2014 ako časť
parcely reg. „C“ č. 4021/122, záhrada o výmere 1139 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 7827
na vlastníka Ing.Róberta Jelačiča, r. Jelačiča, nar. 27. 2. 1971, bytom Špačinská cesta
657/4, Trnava
- parc. č. 4021/747, podľa geometrického plánu č. 25/2014 zo dňa 3. 2. 2014 ako časť
parcely reg. „C“ č. 4021/304 zapísaná v liste vlastníctva č. 9918 na vlastníka Bc. Martinu
Šúpolovú, r. Šúpolovú, nar. 27. 11. 1989, bytom Pod Hájom 1363/156, 018 41 Dubnica nad
Váhom
za podmienky, že stavebníci uhradia všetky náklady spojené s vyvlastňovacím konaním
a zabezpečia potrebné úkony
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej darovacej zmluve skolaudovanej
stavby a pozemkov pod komunikáciou
Termín: do 31.07.2014
b) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.10.2014
c) pripraviť zmluvu o združení a predložiť primátorovi na podpis do 30 dní od doručenia
výzvy stavebníkov a predloženia dokladov o rokovaniach s vlastníkmi pozemkov
d) po kolaudácii miestnej komunikácie pripraviť darovaciu zmluvu a predložiť primátorovi
mesta na podpis
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov na uzatvorenie darovacej
zmluvy

806
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena na pozemkoch v Modranke a Zavare
/spoločnosť EURO MAX Slovakia, a.s., Ul. Ferka Urbánka 9, Trnava/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie MZ č. 521/2013
2. Súhlasí
s použitím pozemkov zapísaných na Mesto Trnava na LV č. 1770 v k. ú. Modranka p. č. 387/20, 2038/5 a 2039/120 a v k. ú. Zavar zapísaných na LV č. 2551 - parc. č. 234/27,
235/1, 240/4, 240/237, 240/244,
na uloženie káblov VN – 22 kV s celkovou dĺžkou 1720 m, 2 ks stĺpov verejného osvetlenia
a 5 ks technologických skriniek podľa projektovej dokumentácie schválenej v územnom
a v stavebnom konaní spoločnosti Euro MAX Slovakia, a. s., Ul. F. Urbánka 9, Trnava, IČO
36 265 187.
3. Schvaľuje
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch zapísaných
na mesto Trnava na LV č. 1770 v k. ú. Modranka - p. č. 387/20, 2038/5, 2039/120 a v k. ú.
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Zavar zapísaných na LV č. 2551 - parc. č. 234/27, 235/1, 240/4, 240/237, 240/244,
s celkovou dĺžkou do 1720 m, za odplatu 1521 eur, 2 ks stĺpov verejného osvetlenia a 5 ks
technologických skriniek za odplatu 481,61 eura/ks, t. j. spolu 2 408, 05 eura, podľa
porealizačného geometrického plánu, v prospech spoločnosti Euro MAX Slovakia, a. s., Ul.
F. Urbánka 9, Trnava, IČO 36 265 187, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na
svojich pozemkoch umiestnenie káblov VN – 22 kV, 2 ks stĺpov verejného osvetlenia a 5 ks
technologických skriniek a s tým súvisiacich užívateľských práv, za podmienky dodržania
podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v územnom a stavebnom povolení,
pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do katastra
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti
Termín: do 15.07.2014
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 30.09.2014
c) po uložení káblov VN uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta
a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu

807
uznesenie
k doplneniu uznesenia MZ č. 719/2009
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) vypustenie textu uznesenia MZ č. 719/2009:
v bode 1. a) , 1. b) a 1.d)....„ č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon“...
b) doplnenie textu uznesenia MZ č. 719/2009 v bode 2. - súčasný text sa označuje ako „a)“
a dopĺňa sa text:
„b) uzatvorením dodatkov upraviť aj v doteraz uzavretých zmluvách o nájme pozemkov
a objektov pre reklamné zariadenia nájomné v zmysle bodu 1. s účinnosťou od 1.8.2014
s tým, že v prípade, ak nájomca nebude súhlasiť s výškou nájmu v zmysle bodu 1., nájomná
zmluva bude zo strany Mesta Trnava ukončená.
Termín: do 31.10.2014“
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vydať úplné znenie uznesenie MZ č. 719/2009 v znení tejto zmeny a uznesení MZ
č. 333/2012, č. 432/2012
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808
uznesenie
k ukončeniu užívania poľnohospodárskej pôdy v lokalite Medziháj
Poľnohospodárskemu družstvu Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
ukončenie užívania poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta v lokalite Medziháj
Poľnohospodárskemu družstvu Trnava, Modranská č. 3, Trnava, IČO 31431691 výpoveďou
v zmysle § 6 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov k termínu
01.11.2014 (výpovedná lehota je 1 rok).
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
doručiť výpoveď z nájmu Poľnohospodárskemu družstvu Trnava v zmysle bodu 1. tohto
uznesenia.
Termín: do 30.09.2014
3. Ukladá
Majetkovej komisii MZ
a Mestskému úradu v Trnave
predložiť do mestského zastupiteľstva na schválenie súťažné podmienky obchodnej verejnej
súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo
vlastníctve mesta v lokalite Medziháj.
Termín: do 30.04.2015

809
uznesenie
k aktualizácii nájmu pozemkov v k. ú. Trnava
/SEMAT, a.s./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
aktualizáciu pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, prenajatých nájomcovi
SEMAT, a.s., so sídlom Zelenečská 28, Trnava, IČO: 34 120 076, dohodou od 1. 1. 2014
tak, že podľa súčasného právneho stavu parciel v katastri nehnuteľností, zapísaných na liste
vlastníctva č. 5000 sa pozemok v lokalite Kočišské parc. č. 10540/2, ostatné plochy
s výmerou 5 646 m2 nahrádza parcelami registra „C“: č. 10540/2, ostatné plochy s výmerou
2 832 m2 a č. 10540/3, ostatné plochy s výmerou 2 814 m2, pozemok v lokalite Mníšske parc.
č. 10682/15, orná pôda s výmerou 8 417 m2 sa nahrádza parcelami registra „C“: č. 10682/15,
ostatné plochy s výmerou 5 415 m2 a č. 10682/16, ostatné plochy s výmerou 3 002 m2.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 30. 1. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa
25. 3. 2009 a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.08.2014
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810
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku na revitalizáciu parčíka na ulici Špačinská v Trnave
/TIR PETROLEUM, s r. o./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím časti pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 8908/1, 8911/1, 8909/1, 8908/5, 8908/6,
8908/7, 8909/9, 8909/6, 8910/2, 8910/3, 8910/4, 8909/5, 9060/3, 9060/6 a 9060/7, vo
vlastníctve mesta Trnava, na vybudovanie stavebného objektu „Revitalizácia parčíka pri
čerpacej stanici na ulici A. Kmeťa“ v rámci stavby „Samoobslužná kontajnerová čerpacia
stanica“ na ulici A. Kmeťa podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní,
pre spoločnosť TIR PETROLEUM, s r. o., Nitrianska 5, 917 54 Trnava, IČO: 36246018, ako
stavebníka stavby
2. Schvaľuje
odkúpenie skolaudovaného stavebného objektu „Revitalizácia parčíka pri čerpacej stanici na
ulici A. Kmeťa“ uvedeného v bode 1 do majetku, správy a údržby mesta Trnava od
spoločnosti TIR PETROLEUM, s r. o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, IČO: 36246018, ako
stavebníka stavby, za cenu 1 euro.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie dodatku zmluvy
Termín: do 31.07.2014
b) pripraviť dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 7. 3. 2014 a predložiť na
podpis primátorovi mesta
Termín: do 30.09.2014
c) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov na uzatvorenie zmluvy

811
uznesenie
k použitiu pozemku mesta na umiestnenie horúcovodnej prípojky
na Bulharskej ulici a na Priemyselnej ulici v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava – parcely registra "E"
č. 1172/1, zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, na umiestnenie
horúcovodnej prípojky pre Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity, sídliacu na
Priemyselnej ulici v Trnave, podľa projektovej dokumentácie povolenej v stavebnom konaní,
spoločnosťou ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., so sídlom Skladová 2,
Trnava, IČO: 36 226 904, za podmienky umožnenia pripokládky potrebného počtu chráničiek
HDPE 40 v trase horúcovodnej prípojky mestu Trnava, na základe osobitnej dohody pre
potreby optickej siete TOMNET.
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2. Schvaľuje
zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísanom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000
ako parcela registra "E" č. 1172/1, prípadne na iných parcelách, určených geometrickým
plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní horúcovodnej prípojky pre
Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity, sídliacu na Priemyselnej ulici v Trnave, v prospech
spoločnosti ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., so sídlom Skladová 2,
Trnava, IČO: 36 226 904, spočívajúceho v povinnosti každodobého vlastníka strpieť
na svojich pozemkoch umiestnenie horúcovodnej prípojky a s tým súvisiacich užívateľských
práv, za odplatu vo výške 304,20 eura, pričom správny poplatok spojený s vkladom do
katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 31.07.2014
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis
primátorovi mesta
Termín: do 31.08.2014
812
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie prístupovej komunikácie
a zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena
/Ulica Staničná - Jahja/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV
č. 5000 ako parc. č. 8718/1 s výmerou cca 130 m2 Remzijom Jahjom, nar. 14. 10. 1948,
bytom
Ulica Štefánikova č. 13, Trnava na vybudovanie prístupovej komunikácie k parkovacím
miestam situovaným na pozemku parc. č. 8718/8 v jeho vlastníctve.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku
v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č. 5000 ako parc. č. 8718/1,
na ktorej je situovaná prístupová komunikácia s plochou cca 130 m2 k parkovacím miestam
situovaným na pozemku parc. č. 8718/8 podľa projektovej dokumentácie schválenej
v stavebnom konaní, v prospech Remziju Jahju, nar. 14. 10. 1948, bytom Ulica Štefánikova
č. 13, Trnava, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku
umiestnenie prístupovej komunikácie a s tým súvisiacich užívateľských práv. Správny
poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností
hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného, časovo neobmedzeného
vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na
podpis
Termín: do 31.08.2014
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b) po skolaudovaní prístupovej komunikácie uzatvoriť zmluvu o zriadení bezodplatného,
časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu

813
uznesenie
k zníženiu nájomného pre prenájom nebytových priestorov
v objekte kina Hviezda Trnava, Paulínska 1
/Ladislav Krištofič/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu výšky nájomného
schváleného v nadväznosti na predchádzajúce výberové konanie uznesením č. 216/2012
Mestskej rady mesta Trnava pre Ladislava Krištofiča, 917 00 Trnava, Botanická 20, IČO:
30339642 v rámci prenájmu nebytových priestorov kina Hviezda Trnava, Paulínska 1, vo
výmere 55,29 m2 , na účel zabezpečenia prevádzky predajne odevov second hand, na
základe odporučenia Finančnej komisie MZ, v nasledovnom rozsahu:
Zníženie nájomného o 200 % z celkovej atraktivity 350 %, t. j. na 150 % atraktivity z ceny
predloženej nájomca v rámci výberového konania, upravenej o infláciu v súlade s bodom 6
čl. 7 časť IV VZN 241 v znení doplnkov, na výšku nájomného:
55,29 m2 x 87,40 eura/m2 /rok ......................................... 4 832,35 eura ročne,
s účinnosťou od 1.7.2014 na obdobie 1 kalendárneho roka, t. j. do 30.06.2015, pri zachovaní
ostatných podmienok nájomnej zmluvy spísanej s platnou notárskou zápisnicou, ktorá
nadobudla účinnosť dňom 23.05.2012
2. Ukladá
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
upraviť dodatkom nájomnú zmluvu s Ladislavom Krištofičom, podľa bodu 1/ schvaľovacej
časti uznesenia
Termín: 15.07.2014
814
uznesenie
k určeniu počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a volebných
obvodov v meste Trnava na volebné obdobie 2014 - 2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Určuje
a) počet 31 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na volebné obdobie 2014 2018,
b) 6 volebných obvodov na území mesta Trnava pre volebné obdobie 2014 – 2018, pričom
vo volebnom obvode č. 1 sa volia 5 poslanci
vo volebnom obvode č. 2 sa volia 6 poslanci
vo volebnom obvode č. 3 sa volia 7 poslanci
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vo volebnom obvode č. 4 sa volia 7 poslanci
vo volebnom obvode č. 5 sa volia 5 poslanci
vo volebnom obvode č. 6 sa volí 1 poslanec
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zverejniť počet poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie
2014 – 2018, členenie volebných obvodov a počet poslancov, ktorí sa v nich volia.
Termín: do 02.09.2014
815
uznesenie
k určeniu rozsahu výkonu funkcie primátora mesta
pre volebné obdobie 2014 - 2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
rozsah výkonu funkcie primátora mesta Trnava pre volebné obdobie 2014 – 2018 na plný
pracovný úväzok.
816
uznesenie
k Programu odpadového hospodárstva
Mesta Trnava na roky 2011 - 2015
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Program odpadového hospodárstva Mesta Trnava na roky 2011 – 2015
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) predložiť Program odpadového hospodárstva Mesta Trnava na roky 2011 – 2015 na
schválenie príslušnému orgánu štátnej správy
Termín: do 07.07.2014
b) zabezpečiť plnenie Programu odpadového hospodárstva Mesta Trnava na roky 2011 2015
Termín: priebežne do 31.12.2015
c) zverejniť Program odpadového hospodárstva Mesta Trnava na roky 2011 - 2105 na
webovom sídle mesta
Termín: bezodkladne po nadobudnutí platnosti rozhodnutia, ktorým príslušný nadriadený
orgán schváli Program odpadového hospodárstva Mesta Trnava na roky 2011 - 2015
d) aktualizovať program a predložiť ho na opätovné schválenie príslušnému orgánu štátnej
správy, v prípade ak sa v čase po jeho schválení zásadným spôsobom zmenia skutočnosti,
ktoré sú rozhodujúce pre obsah programu
Termín: priebežne v prípade potreby v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom
hospodárstve
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817
uznesenie
k plánu kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2014
2. Berie na vedomie
informatívnu správu o plnení plánu kontrolnej činnosti ÚHK za obdobie od 01.01.2014
do 05.06.2014
3. Poveruje
hlavného kontrolóra mesta
na vykonanie následnej finančnej kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti

818
uznesenie
k návrhu organizačného zabezpečenia a rozpočtu 13. ročníka medzinárodného
festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 2014“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ organizačné zabezpečenie 13. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov
„TRNAVSKÁ BRÁNA 2014“
b/ ceny za prenájom pozemku a za predajné zariadenia vo vlastníctve mesta Trnava počas
Trnavskej brány 2014:
- pri občerstvovacích zariadeniach v zmysle platného VZN č. 409 o miestnych daniach
- pri ľudovoumeleckých výrobcoch v zmysle platného VZN č. 356 Trhový poriadok
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb počas príležitostného trhu
„TRNAVSKÁ BRÁNA“
c/ zloženie organizačného štábu 13. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov
„TRNAVSKÁ BRÁNA 2014“
- Mgr. Anna Pekárová – SKaŠZ Trnava
- Mgr. Terézia Krupčíková – SKaŠZ Trnava
- Ing. Lukáš Kráľovič – Mesto Trnava
- Jozef Stacho – folklórny súbor Trnafčan
- Ing. Ivona Táčovská – Trnavský ľudový cech
- Mgr. Stanislava Borisová – detský folklórny súbor Drienka
2. Ukladá
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu o priebehu a konečné zúčtovanie
13. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „TRNAVSKÁ BRÁNA 2014“.
Termín: november 2014
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819
uznesenie
k Organizačnému zabezpečeniu Vianočných trhov 2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2014 v dňoch 28.11.2014 – 31.12.2014
a umiestnenie betlehemu na Trojičnom námestí v termíne do 07.01.2015.
b) Všeobecné zásady pre organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2014.
c) Bezodplatnú výpožičku lokality konania VT 2014 - Trojičné námestie aj úsek medzi
objektom Domu kultúry a OD Jednota, časť ulíc Hviezdoslavova – pred budovou Slovenskej
pošty, Štefánikova – po mestskú vežu, Hlavná ulica – po Radničnú reštauráciu, za účelom
zabezpečenia a organizovania Vianočných trhov 2014 pre spoločnosť MEDIAFLASH, s.r.o.,
so sídlom Bernolákova 2, Trnava, IČO: 45943826, v zmysle „Zmluvy“, na dobu určitú od
17.11.2014 do 31.12.2014, priestor na Trojičnom námestí z dôvodu umiestnenia Betlehema
do 07.01.2015.
d) Bezodplatnú výpožičku mestského mobiliáru – bufetové stoly 79 ks, drevené stánky 31 ks,
oceľové brány 37 ks, záhradné lavice 88 ks, záhradný stôl 132 ks, dekoračné brány 3 ks,
WC unimobunky 1 ks, za účelom zabezpečenia a organizovania Vianočných trhov 2013 pre
spoločnosť MEDIAFLASH, s.r.o., so sídlom Bernolákova 2, Trnava, IČO: 45943826,
v zmysle „Zmluvy“, na dobu určitú od 17.11.2014 do 31.12.2014, Betlehem 1 ks na dobu
určitú od 17.11.2014 do 07.01.2015.
2. Poveruje
Primátora mesta schválením prípadnej zmeny času predaja počas VT 2014, ustanoveného
Organizačným zabezpečením Vianočných trhov 2014.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť organizovanie VT 2014 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia,
príslušných VZN a Zmluvy o zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov.
Termín: počas VT 2014
b) pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31.10.2014

820
uznesenie
k informatívnej správe o stave areálu TT-IP
(Trnava Industrial Park)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o stave areálu TT-IP (Trnava Industrial Park) za rok 2012 a 2013.
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821
uznesenie
k informatívnej správe
o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
predloženú informatívnu správu o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok
2013

822
uznesenie
k informatívnej správe o stave projektu
„Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava“
v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie

Informatívnu správu o stave projektu „Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava“
v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)
2. Odporúča

primátorovi mesta
podpísať Dohodu o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. Z21110222003701 zo dňa 18.3.2014

823
uznesenie
k informatívnej správe
o účasti mesta Trnava na medzinárodnom projekte ERASMUS + zameranom
na komunálnu koordináciu vzdelávacích aktivít s cieľom zefektívnenia a uľahčenia
prechodu žiakov, študentov zo školy na trh práce
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informatívnu správu o účasti mesta Trnava na medzinárodnom projekte ERASMUS +
zameranom na komunálnu koordináciu vzdelávacích aktivít s cieľom zefektívnenia
a uľahčenia prechodu žiakov, študentov zo školy na trh práce.
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824
uznesenie
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktorých termín plnenia je v intervale od 08.04.2014 do 02.06.2014
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 8.4.2014 do 2.6.2014.
2. Schvaľuje
zmenu textu uznesení:
a1)
Uznesenie (orgán MZ č. 783/2014
číslo/rok):
Názov uznesenia k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 28.1.2014 do
7.4.2014
Navrhovaná zmena: Zrušiť bod 2. písm. a1) uznesenia
a2)
Uznesenie (orgán MZ č. 676/2013
číslo/rok):
Názov uznesenia k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu športovísk v areáli
základnej školy na ul. Kornela Mahra 11
Navrhovaná zmena:  vypustiť text v bode 1a) uznesenia
„- na výstavbu atletickej dráhy a doskočiska pre skok do diaľky“
 vypustiť text v bode 1b) uznesenia
„atletickej dráhy a doskočiska pre skok do diaľky“
a3)
Uznesenie (orgán MZ č. 765/2014
číslo/rok):
Názov uznesenia k výpožičke pozemkov – športový areál na Ul. Šafárikova v Trnave
Navrhovaná zmena:  v schvaľovacej časti uznesenia v bode 1 sa súčasný text označuje
ako „a)“ a dopĺňa sa text: „b) dohodu o novácii vzájomných
záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o vypožičaní priestorov
Športového areálu, Šafárikova ulica v Trnave uzatvorenej dňa
17. 5. 1995 v znení dodatkov, medzi Mestom Trnava, Správou
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a spoločnosťou
FORTUNA IS, spol. s r.o., Trnava, záväzkami vyplývajúcimi zo
Zmluvy o výpožičke uzatvorenej na základe tohto uznesenia“.
a4)
Uznesenie (orgán MZ č. 291/2012
číslo/rok):
Názov uznesenia k súhlasu s použitím pozemku na uloženie káblov VN na Ul.
Botanickej v Trnave
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Navrhovaná zmena:  nahradiť v bode 1. a 2. text ...“ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6,
Bratislava, IČO 36 361 518“...
novým
...“Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova č. 6, Bratislava,
IČO 36 361 518“...
 doplniť v bode 1. a 2. za textom ...“p. č. 1484/14“... nový
text...“a parc. č. 1636/20“...
a5)
Uznesenie (orgán MZ č. 758/2010 zo dňa 23.02.2014, v znení uznesenia MZ
číslo/rok): č. 729/2014 zo dňa 18.02.2014
Názov uznesenia: k prevodu nájmu a zmena výmery /rozšírenie výmery o ďalšie
priestory prenájmu/ nebytových priestorov v objekte na Okružnej
ulici č. 21 - DOMALL s.r.o.
Navrhovaná zmena:  v schvaľovacej časti uznesenia zmena výmery z pôvodnej
výmery 104,81 m2 na novú na novú výmeru 64,13 m2
a6)
Uznesenie (orgán): MZ č. 754/2014
Názov uznesenia k predaju podielu z pozemku ...Na hlinách 63
Navrhovaná zmena:  nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom:
...“Ivane Walker rod. Dohnálekovej, bytom Copse Hill, Westende
29, Brighton BNI 5GA, Veľká Británia“... nahradiť ...“Mgr. Marcele
Loveckej rod. Loveckej, nar. 23. 5. 1979, bytom Bučany 347“....
a7)
Uznesenie (orgán MZ č. 753/2014
číslo/rok):
Názov uznesenia k priamemu predaju pozemkov /Johns Manville Slovakia, a. s./
Navrhovaná zmena:  v bode 1. text „parc. reg. „E“ č. 1962, zastavené plochy
a nádvoria s výmerou 2668 m2, spolu s výmerou 2887 m2“
nahradiť textom „a časti parc. reg „E“ č. 1962, zastavané plochy
a nádvoria, podľa GP č. 117/2010 vyhotoveným spoločnosťou
TT-GEO, s. r. o., Špačinská cesta č. 17, Trnava diel č. 72
s výmerou 527 m2, diel č. 73 s výmerou 13 m2, diel č. 74
s výmerou 57 m2, diel č. 75 s výmerou 60 m2, diel č. 76
s výmerou 141 m2, diel č. 77 s výmerou 5 m2, diel č. 78
s výmerou 62 m2, diel č. 79 s výmerou 53 m2, diel č. 80
s výmerou 37 m2, diel č. 81 s výmerou 32 m2, diel č. 82
s výmerou 32 m2, diel č. 83 s výmerou 129 m2, spolu s výmerou
1349 m2 (parc. reg „E“ č. 1600 a diely parc. reg. „E“ č. 1962)“.
 v bode 1. text „spolu 101 045 eur“ nahradiť textom „spolu
47 215 eur“.
a8)
Uznesenie (orgán MZ č. 524/2013 zo dňa 16.04.2013 v znení č. 704/2014 zo dňa
číslo/rok): 18.02.2014
Názov uznesenia k predaju pozemku pre výstavbu na sídlisku Na hlinách (Fortezza
spol. s r. o.)
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Navrhovaná zmena: Termín začatia výstavby pripravovanej stavby „Parkovací dom
Trnava Hliny“ dohodnutý v čl. V. písm. a) zmluvy o uzavretí
budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 24.7.2013, zverejnenej dňa
6.8.2013 (centrálne číslo zmluvy: 661/2013) uzatvorenej medzi
Mestom Trnava a spoločnosťou Fortezza spol. s r. o., IČO:
45 567 018, so sídlom Bučianska 6582/7, 917 01 Trnava, sa
predlžuje o ďalších 12 mesiacov, t. j. do 24.07.2015.
a9)
Uznesenie (orgán MZ č. 784/2014
číslo/rok):
Názov uznesenia k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu ihriska v areáli ZŠ s
MŠ I. Krasku 29
Navrhovaná zmena:  nahradiť text v bode 1a) uznesenia
„Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovká 1E, Bratislava, IČO:
35793783“
textom
„Nadácia Pontis, Zelinárska 2, Bratislava, IČO: 31784828“
 nahradiť text v bode 1b) uznesenia
„od spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovká 1E,
Bratislava“
textom
„od Nadácie Pontis, Zelinárska 2, Bratislava“
Pôvodný termín: 31. 5. 2014
Navrhovaný termín: 15. 7. 2014
3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1) č. 676/2013
b2) č. 583/2013
b3) č. 617/2013
b4) č. 784/2014
b5) č. 113/2011
b6) č. 196/2011
b7) č. 373/2012
b8) č. 762/2014
b9) č. 746/2014
b10) č. 753/2014
b11) č. 784/2014

do 31.08.2014
do 31.12.2014
do 31.12.2014
do 15.07.2014
do 31.12.2014
do 31.12.2014
do 31.10.2014
do 31.07.2014
do 15.07.2014
do 15.09.2014
do 15.07.2014

825
uznesenie
k účasti mesta Trnava vo funkčnom mestskom území Trnavy
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
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Informáciu o možnosti využitia prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných
fondov v novom programovom období 2014 - 2020 na prípravu a realizáciu
Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS) v rámci funkčných
mestských území
2. Schvaľuje

účasť mesta Trnava vo Funkčnom mestskom území Trnavy, ktoré tvorí mesto Trnava
a 15 obcí (Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou,
Šelpice, Bučany, Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol,
Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Suchá nad Parnou, Ružindol) za účelom prípravy
a realizácie Regionálnej integrovanej stratégie (RIÚS) na roky 2014 - 2020
3. Poveruje

primátora mesta
spolupracovať na príprave a realizácii Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP) ako nástroja Regionálnych integrovaných územných stratégií
(RIÚS)

826
uznesenie
k prešetreniu podnetu na poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre
porušenie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
prešetrenie podnetu na poslanca mestského zastupiteľstva pre porušenie ustanovení čl. 6
ods. 1 až 3 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov zrealizované Komisiou na ochranu verejného záujmu pri
výkone verejných funkcií.
2. Schvaľuje
a) záver Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, podľa ktorej
neboli zistené také skutočnosti, ktoré by poukazovali na porušenie ustanovení čl. 6 ods. 1 až
3 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie
verejného funkcionára poslancom MZ Mgr. Matejom Lančaričom,
b) zastavenie konania v danej veci.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
doručiť uznesenie MZ mesta Trnava poslancovi MZ Mgr. Matejovi Lančaričovi a podávateľke
podnetu Bc. Andree Pallang.
Termín: 15.07.2014
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827
uznesenie
k prešetreniu podnetu na poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre
porušenie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
prešetrenie podnetu na poslanca mestského zastupiteľstva pre porušenie ustanovení čl. 4
ods. 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
2. Neschvaľuje
záver Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, podľa ktorého bolo
poslancom MZ Mgr. Matejom Lančaričom porušené ustanovenie čl. 4 ods. 2 Ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
3. Schvaľuje
zastavenie konania v danej veci
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
doručiť uznesenie MZ mesta Trnava poslancovi MZ Mgr. Matejovi Lančaričovi a podávateľke
podnetu Bc. Andree Pallang.
Termín: 15.07.2014

Ing. Vladimír B u t k o
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 25.06.2014
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