(292-328)
U Z N E S E N I A
z 9. riadneho zasadnutia Mestského zastupite stva mesta Trnava,
konaného d a 27.4.2004 v konferen nej sále trnavskej radnice
-----------------------------------------------------------292 uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 211, ktorým sa vydáva doplnok
7 k všeobecne záväznému nariadeniu . 149 o miestnych poplatkoch

.

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 211, ktorým sa vydáva doplnok . 7 k VZN . 149 o miestnych
poplatkoch v znení VZN . 159, VZN . 172, VZN . 173, VZN . 188,
VZN . 203 a VZN . 210.
2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave zabezpe i zverejnenie VZN
spôsobom v mieste obvyklým. Termín: 29.4.2004

293 uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 212, ktorým sa vydáva doplnok
1 k VZN . 171 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje VZN . 212, ktorým sa vydáva doplnok k VZN . 171 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave zabezpe i zverejnenie VZN
spôsobom v mieste obvyklým. Termín: 30.4.2004 - 2 294 uznesenie
k novele Všeobecne záväzného nariadenia . 213, ktorým sa mení a
dop a VZN . 193/2003 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok

.

mestom Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje novelu Všeobecne záväzného nariadenia . 213, ktorým sa
mení a dop a VZN . 193/2003 o poskytovaní jednorazových sociálnych
dávok mestom Trnava.
2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave zverejni
obvyklým Termín: 30.4.2004

VZN spôsobom v meste

295 uznesenie
k závere nému ú tu mesta Trnava za rok 2003
Mestské zastupite stvo po prerokovaní:
1. Schva uje
a) závere ný ú et mesta Trnava za rok 2003 s tým, že súhlasí s
celoro ným hospodárením bez výhrad
b) prídel do rezervného fondu mesta v iastke
............................. 19 440 494,71 Sk
v rámci rezervného fondu mesta ú elové viazanie finan ných
prostriedkov v iastkach:
- na použitie pre rozpo tové organizácie mesta v iastkach, v akých
boli ku koncu roka odvedené na ú et mesta ...........................
1 731 509,29 Sk
- na pokra ovanie financovania projektu Ecocity
........................ 90 384,65 Sk
- na pokra ovanie financovania projektu "Trnava sa otvára EÚ"
.......................... 206 840,75 Sk
- na použitie v zmysle zásad tvorby a použitia rezervného fondu v
iastke .......... 17 411 760,02 Sk
c) prídel do fondu Zdravé mesto v iastke
................................ 182 216,97 Sk
d) prídel do fondu komunálneho odpadu v iastke
................................. 47 664,00 Sk
- 3 e) prídel do fondu odmien v
000 000,00 Sk

iastke .............................. 3

f) prídel do sociálneho fondu v

iastke

................................ 600 000,00 Sk
g) prídel do rezervného fondu Strediska sociálnej starostlivosti z
výsledku hospodárenia hlavnej innosti
.................................. 45 909,92 Sk
h) prídel do rezervného fondu Správy kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava ....... 54 767,88 Sk - z výsledku hospodárenia
hlavnej innosti ........................ 22 819,97 Sk - z výsledku
hospodárenia podnikate skej innosti ................. 31 947,91 Sk
ch) prídel do rezervného fondu Správy mestského majetku z výsledku
hospodárenia podnikate skej innosti .............................. 9
616 612,00 Sk
i) ostatné použitie prebytku hospodárenia .........................
127 430 702,00 Sk
- použitie zostatku transferu zo ŠR SR z roku 2003 na financovanie
obchodnej spolo nosti Invest Trnava s.r.o. v roku 2004
........................ 127 400 000,00 Sk
- použitie zostatku nevyplatených rodinných prídavkov na výplatu
rodinných prídavkov v roku 2004 ............................. 12
555,00 Sk
- vrátenie zostatku decentraliza nej dotácie na financovanie škôl do
štátneho rozpo tu ................................ 18 147,00 Sk
j) zásady tvorby a použitia fondu odmien
2. Berie na vedomie
a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k závere nému ú tu mesta
Trnava za rok 2003
b) Stanovisko Finan nej komisie Mestského zastupite stva mesta Trnava
c) Správu nezávislého audítora z overenia ro nej ú tovnej závierky
mesta Trnava za rok 2003

- 4 296 uznesenie
k 2. aktualizácii rozpo tu mesta Trnava na rok 2004

Mestské zastupite stvo po prerokovaní:
1. Schva uje:
a) zmenu uznesenia MZ . 224/2003 v znení neskoršej zmeny prijatej
uznesením . 258/2004 takto:
v bode I:
- znenie v bode a) sa mení takto: a) rozpo et mesta Trnava na rok
2004 v príjmovej a výdavkovej asti v znení 2. aktualizácie
- znenie v bode b) sa mení takto: b) erpanie úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania a jeho zabezpe enie nehnute ným majetkom mesta vo
výške 1,5 násobku poskytnutého úveru * na výstavbu nájomných bytov na
ulici Vl. Clementisa vo výške 72 000 tis. Sk, z toho v roku 2004 v
iastke 16 917 tis. Sk
- znenie v bode c) sa mení takto: c) erpanie úveru z komer nej banky
a jeho zabezpe enie pod a podmienok banky * na financovanie
investi ných akcií mesta uvedených v rozpo te mesta Trnava na rok
2004 vo výške 25 000 tis. Sk
v bode III:
- znenie v bode a) sa mení takto: a) rozpo ty príspevkových
organizácií mesta na rok 2004 v znení aktualizácie * Strediska
sociálnej starostlivosti * Správy kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava * Správy mestského majetku
- znenie v bode b) sa mení takto: b) erpanie
majetku z komer nej banky a jeho zabezpe enie
na financovanie investi nýcfh akcií uvedených
mestského majetku na rok 2004 vo výške 10 000

úveru Správy mestského
pod a podmienok banky *
v rozpo te Správy
tis. Sk

- 5 297 uznesenie
k Východiskám a programovým tézam materského a základného školstva v
meste Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
- pracovný materiál Východiská a programové tézy materského a

základného školstva v meste Trnava
- spájanie základných a materských škôl do právnych subjektov
2. Schva uje
a) spojenie Základnej školy I. Krasku 27 Trnava a Materskej školy
Dedinská 27 Trnava v asti Modranka do právneho subjektu Termín:
1.7.2004
b) spojenie Materskej školy Tehelná 9/B a Materskej školy V Jame 27
do jedného subjektu bez právnej subjektivity pod názvom Materská
škola V Jame 27 Termín: 1.7.2004
c) zrušenie funk ných miest riadite ov školských jedální pri MŠ
Termín: 1.7.2004
3. Ukladá Mestskému úradu v Trnave a) prerokova s riadite mi škôl a
školských zariadení, ktorých zria ovate om je mesto Trnava pracovný
materiál Východiská a programové tézy materského a základného
školstva v meste Trnava
b) zabezpe i všetky právne a organiza né náležitosti potrebné pre
realizáciu uznesenia
Termín: 30.6.2004

298 uznesenie
k Stredisku služieb škole - prechod
mestského majetku Trnava

innosti z Mesta Trnava na Správu

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
prechod inností - Strediska služieb škole, Paulínska 13, 917 00
Trnava pod Správu mestského majetku Trnava, - 6 Františkánska 16, 917 00 Trnava.
2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave a) zabezpe i prechod inností
Strediska služieb škole, Paulínska 13, Trnava pod Správu mestského
majetku Trnava, Františkánska 16, Trnava.
Termín: 1.7.2004

299 uznesenie
k zmene Organiza ného poriadku Mestského úradu v Trnave - Školský
úrad mesta Trnava

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zmenu Organiza ného poriadku Mestského úradu v Trnave v navrhovanom
znení
2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave a) predloži Krajskému školskému
úradu v Trnave návrh na vydanie rozhodnutia o potvrdení Školského
úradu mesta Trnava b) zabezpe i
innosti Školského úradu mesta
Trnava v rámci schválenej organiza nej štruktúry Mestského úradu v
Trnave
Termín: 1.7.2004

300 uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
1.1./ Uznesenie
asti

. 654/2002 zo d a 23.4.2002 v písm. a/ schva ovacej

a 30/ predaj 2-izbového bytu . 43 na 3.NP o podlahovej ploche
54,38m2 za cenu 51 027,-Sk Marte Drgo ovej, nar. 6.9.1951, trvale
bytom Na hlinách . 3, Trnava
1.2./ Uznesenie
asti

. 207/2003 zo d a 28.10.2003 v písm. a/ schva ovacej

- 7 a 11/ predaj garzónky . 41 na 8. NP o podlahovej ploche 24,61m2 za
cenu 8 918,-Sk Vincentovi Kraj írovi ovi, nar. 7.9.1948, trvale bytom
Dolné Orešany 432
1.3./ Uznesenie
asti

. 46/2003 zo d a 25.2.2003 v písm. a/ schva ovacej

a 26/ predaj 2-izbového bytu . 25 na 7. NP o podlahovej ploche 50,09
m2 za cenu 44 548,-Sk Petrovi Ivanovi ovi, nar. 10.12.1965, trvale
bytom Na hlinách . 2, Trnava s manž. Vierou Ivanovi ovou, rod.
Klátikovou, nar. 27.10.1967, trvale bytom tamtiež
1.4./ Uznesenie
asti

. 514/2001 zo d a 11.9.2001 v písm. e/ schva ovacej

e 124/ predaj 3-izbového bytu . 9 na 5. NP o podlahovej ploche 66,51
m2 za cenu 45 599,-Sk PhDr. Kataríne Kotlebovej, rod. Pullmanovej,

nar. 4.10.1960, trvale bytom Vl. Clementisa

. 25, Trnava

2. Schva uje
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova
6001

. 2, parc.

. 8399/49, súp.

.

a 01/ predaj 1-izbového bytu . 2 na 1. NP o podlahovej ploche 33,11
m2 za cenu 12 642,-Sk Drahomíre Lavi kovej, nar. 9.5.1978, trvale
bytom Golianova . 2, Trnava
a 02/ predaj 3-izbového bytu . 6 na 2. NP o podlahovej ploche 80,62
m2 za cenu 30 785,-Sk Drahomíre Tellez Videauxovej, rod. Rudolfovej,
nar. 13.4.1963, trvale bytom Golianova . 2, Trnava s manž. Juan
Tellez Videauxom, nar. 24.5.1960, trvale bytom tamtiež
a 03/ predaj 2-izbového bytu . 7 na 3. NP o podlahovej ploche 64,33
m2 za cenu 24 563,-Sk Andree Hornákovej, rod. Kunkovej, nar.
8.9.1973, trvale bytom Golianova . 2, Trnava s manž. Jozefom
Hornákom, nar. 2.3.1972, trvale bytom tamtiež
a 04/ predaj 3-izbového bytu . 9 na 3. NP o podlahovej ploche 79,42
m2 za cenu 30 329,-Sk Františkovi Kotvasovi, nar. 10.9.1969, trvale
bytom Golianova . 2, Trnava s manž. Drahomírou Kotvasovou, rod.
Brestovanskou, nar. 14.2.1965, trvale bytom tamtiež
a 05/ predaj 2-izbového bytu . 10 na 4. NP o podlahovej ploche 63,13
m2 za cenu 24 108,-Sk Romanovi Hermanovi, nar. 30.4.1970, trvale
bytom Golianova . 2, Trnava s manž. Martou Hermanovou, rod.
Myšákovou, - 8 nar. 26.1.1971, trvale bytom tamtiež
a 06/ predaj 3-izbového bytu . 12 na 4. NP o podlahovej ploche 79,72
m2 za cenu 30 443,-Sk ubošovi Matulovi, nar. 26.9.1968, trvale bytom
Golianova . 2, Trnava s manž. Janou Matulovou, rod. Malekovou, nar.
13.2.1973, trvale bytom tamtiež
a 07/ predaj 2-izbového bytu . 13 na 5. NP o podlahovej ploche 63,60
m2 za cenu 24 285,-Sk Kolomanovi Pechovi, nar. 9.4.1965, trvale bytom
Golianova . 2, Trnava s manž. Darinou Pechovou, rod. Ka ovou, nar.
23.9.1966, trvale bytom tamtiež
a 08/ predaj 1-izbového bytu . 14 na 5. NP o podlahovej ploche 34,28
m2 za cenu 13 093,-Sk Jaroslavovi Križanovi, nar. 29.4.1976, trvale
bytom Golianova . 2, Trnava
a 09/ predaj 3-izbového bytu . 15 na 5. NP o podlahovej ploche 79,71
m2 za cenu 30 440,-Sk Stanislavovi Jur ovi, nar. 8.6.1960, trvale
bytom Golianova . 2, Trnava s manž. Martou Jur ovou, rod.
Kole ákovou, nar. 6.6.1963, trvale bytom tamtiež
a 10/ predaj 2-izbového bytu . 16 na 6. NP o podlahovej ploche 63,73
m2 za cenu 24 335,-Sk Jánovi Novockému, nar. 10.9.1953, trvale bytom

Golianova

. 2, Trnava

a 11/ predaj 1-izbového bytu . 17 na 6. NP o podlahovej ploche 34,38
m2 za cenu 13 121,-Sk Lýdii ažkej, rod. Mihokovej, nar. 1.2.1963,
trvale bytom Golianova . 2, Trnava
a 12/ predaj 2-izbového bytu . 19 na 7. NP o podlahovej ploche 64,58
m2 za cenu 24 660,-Sk Jánovi Žolnayovi, nar. 31.12.1943, trvale bytom
Golianova . 2, Trnava
a 13/ predaj 2-izbového bytu . 22 na 8. NP o podlahovej ploche 63,54
m2 za cenu 24 265,-Sk Mariane Michnovej, nar. 18.7.1963, trvale bytom
Golianova . 2, Trnava
a 14/ predaj 3-izbového bytu . 24 na 8. NP o podlahovej ploche 79,10
m2 za cenu 30 203,-Sk Zdene Bojnanskej, rod. Gábrišovej, nar.
25.9.1955, trvale bytom Golianova . 2, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. T. Tekela
. 6920
b 01/ predaj 1-izbového bytu

. 12-15, parc.

. 5680/115, súp.

. 1 na 1. NP o podlahovej - 9 -

ploche 48,52m2 za cenu 57 756,-Sk Petrovi Tokošovi, nar. 20.12.1976,
trvale bytom T. Tekela . 12, Trnava
b 02/ predaj 3-izbového bytu . 3 na 2. NP o podlahovej ploche
61,56m2 za cenu 73 267,-Sk Dorote Michali kovej, rod. Zalczerovej,
nar. 17.2.1953, trvale bytom T. Tekela . 12, Trnava
b 03/ predaj 3-izbového bytu . 4 na 2. NP o podlahovej ploche
78,52m2 za cenu 93 444,-Sk RNDr. Sidónii Kadlicovej, rod.
Santnerovej, nar. 11.4.1962, trvale bytom T. Tekela . 12, Trnava s
manž. Martinom Kadlicom, nar. 23.1.1960, trvale bytom tamtiež
b 04/ predaj 3-izbového bytu . 6 na 3. NP o podlahovej ploche
78,45m2 za cenu 93 363,-Sk Dušanovi He kovi, nar. 26.5.1958, trvale
bytom T. Tekela . 12, Trnava s manž. Zdenkou He kovou, rod.
Šimkovou, nar. 25.3.1960, trvale bytom Krajná . 51, Trnava
b 05/ predaj 3-izbového bytu . 7 na 4. NP o podlahovej ploche
61,41m2 za cenu 73 094,-Sk Branislavovi Plevzovi, nar. 13.12.1963,
trvale bytom T. Tekela . 12, Trnava s manž. Renátou Plevzovou, rod.
Tarandovou, nar. 19.11.1969, trvale bytom tamtiež
b 06/ predaj 3-izbového bytu . 8 na 4. NP o podlahovej ploche
78,52m2 za cenu 93 444,-Sk ubici Rusnákovej, rod. Merdovej, nar.
24.4.1970, trvale bytom T. Tekela . 12, Trnava
b 07/ predaj 3-izbového bytu . 9 na 5. NP o podlahovej ploche
61,45m2 za cenu 73 140,-Sk Lýdie Balážovej, rod. Minarovi ovej, nar.
29.9.1960, trvale bytom T. Tekela . 12, Trnava s manž. Michalom
Balážom, nar. 5.1.1966, trvale bytom tamtiež
b 08/ predaj 3-izbového bytu

. 10 na 5. NP o podlahovej ploche

78,52m2 za cenu 93 444,-Sk udovítovi Zacharovi, nar. 26.3.1969,
trvale bytom T. Tekela . 12, Trnava s manž. Janou Zacharovou, rod.
Belokostolskou, nar. 14.7.1970, trvale bytom tamtiež
b 09/ predaj 3-izbového bytu . 11 na 6. NP o podlahovej ploche
61,41m2 za cenu 73 094,-Sk Ivete Brestovanskej, rod. Nem ekovej, nar.
5.7.1967, trvale bytom T. Tekela . 12, Trnava s manž. Marošom
Brestovanským, nar. 7.8.1965, trvale bytom tamtiež
b 10/ predaj 3-izbového bytu . 12 na 6. NP o podlahovej ploche
78,60m2 za cenu 93 555,-Sk - 10 Jozefovi Racekovi, nar. 25.7.1968, trvale bytom T. Tekela . 12,
Trnava s manž. Vierou Racekovou, rod. Barincovou, nar. 5.7.1969,
trvale bytom tamtiež
b 11/ predaj 3-izbového bytu . 13 na 7. NP o podlahovej ploche
61,48m2 za cenu 73 175,-Sk Tiborovi Polákovi, nar. 15.2.1965, trvale
bytom T. Tekela . 12, Trnava s manž. Evou Polákovou, rod.
Pola ekovou, nar. 30.6.1968, trvale bytom tamtiež
b 12/ predaj 3-izbového bytu . 17 na 2. NP o podlahovej ploche
61,45m2 za cenu 73 140,-Sk Jane Jasenkovej, rod. Bielkovej, nar.
12.5.1964, trvale bytom T. Tekela . 13, Trnava s manž. Michalom
Jasenkom, nar. 11.4.1962, trvale bytom tamtiež
b 13/ predaj 3-izbového bytu . 20 na 3. NP o podlahovej ploche
78,56m2 za cenu 93 509,-Sk Ing. Mariánovi Putterovi, nar. 17.1.1966,
trvale bytom T. Tekela . 13, Trnava s manž. Mgr. Adrianou
Putterovou, rod. Fajnorovou, nar. 10.7.1970, trvale bytom tamtiež
b 14/ predaj 3-izbového bytu . 21 na 4. NP o podlahovej ploche
61,45m2 za cenu 73 140,-Sk Jozefovi Moravanskému, nar. 6.1.1955,
trvale bytom T. Tekela . 13, Trnava s manž. Martou Moravanskou, rod.
Bil íkovou, nar. 3.10.1956, trvale bytom tamtiež
b 15/ predaj 3-izbového bytu . 22 na 4. NP o podlahovej ploche
78,56m2 za cenu 93 509,-Sk Milanovi Peškovi, nar. 25.9.1948, trvale
bytom T. Tekela . 13, Trnava s manž. Kvetoslavou Peškovou, rod.
Bacigálovou, nar. 4.3.1950, trvale bytom tamtiež
b 16/ predaj 3-izbového bytu . 23 na 5. NP o podlahovej ploche
61,27m2 za cenu 72 933,-Sk Máriovi Hrabovskému, nar. 27.3.1973,
trvale bytom T. Tekela . 13, Trnava s manž. Martinou Hrabovskou,
rod. Hudekovou, nar. 26.5.1973, trvale bytom tamtiež
b 17/ predaj 3-izbového bytu . 24 na 5. NP o podlahovej ploche
78,52m2 za cenu 93 444,-Sk Anne Drobnej, rod. Munkovej, nar.
10.7.1948, trvale bytom T. Tekela . 13, Trnava s manž. Miroslavom
Drobným, nar. 5.11.1944, trvale bytom tamtiež
b 18/ predaj 3-izbového bytu . 25 na 6. NP o podlahovej ploche
61,41m2 za cenu 73 094,-Sk Františkovi Burianovi, nar. 14.5.1973,
trvale bytom T. Tekela . 13, Trnava - 11 -

s manž. udmilou Burianovou, rod. Mrvovou, nar. 27.5.1975, trvale
bytom tamtiež
b 19/ predaj 3-izbového bytu . 26 na 6. NP o podlahovej ploche
78,60m2 za cenu 93 555,-Sk Mgr. Darine Jur ovej, rod. Krátkej, nar.
3.10.1959, trvale bytom T. Tekela . 13, Trnava s manž. Jaroslavom
Jur om, nar. 21.9.1965, trvale bytom tamtiež
b 20/ predaj 3-izbového bytu . 28 na 7. NP o podlahovej ploche
78,52m2 za cenu 93 444,-Sk ubošovi urišovi, nar. 1.10.1959, trvale
bytom T. Tekela . 13, Trnava s manž. Alenou urišovou, rod.
Gudabovou, nar. 19.2.1963, trvale bytom tamtiež
b 21/ predaj 3-izbového bytu . 29 na 1. NP o podlahovej ploche
78,52m2 za cenu 93 444,-Sk Anne Benkovskej, rod. Zacharovej, nar.
23.11.1958, trvale bytom T. Tekela . 14, Trnava s manž. Danielom
Benkovským, nar. 11.9.1958, trvale bytom tamtiež
b 22/ predaj 1-izbového bytu . 30 na 1. NP o podlahovej ploche
48,55m2 za cenu 57 791,-Sk Márii Bielkovej, rod. Audovej, nar.
25.9.1943, trvale bytom T. Tekela . 14, Trnava
b 23/ predaj 3-izbového bytu . 32 na 2. NP o podlahovej ploche
61,45m2 za cenu 73 140,-Sk PaedDr. ubomíre Szabovej, rod. Ha kovej,
nar. 31.12.1957, trvale bytom T. Tekela . 14, Trnava
b 24/ predaj 3-izbového bytu . 33 na 3. NP o podlahovej ploche
78,52m2 za cenu 93 444,-Sk ubošovi Jamborovi, nar. 2.9.1963, trvale
bytom T. Tekela . 14, Trnava
b 25/ predaj 3-izbového bytu . 34 na 3. NP o podlahovej ploche
61,41m2 za cenu 73 094,-Sk Miroslavovi Kumi íkovi, nar. 20.6.1960,
trvale bytom T. Tekela . 14, Trnava s manž. Renátou Kumi íkovou,
rod. Zelmanovou, nar. 4.11.1965, trvale bytom tamtiež
b 26/ predaj 3-izbového bytu . 36 na 4. NP o podlahovej ploche
61,48m2 za cenu 73 175,-Sk Viere Gažovej, rod. Vaškovej, nar.
19.6.1951, trvale bytom T. Tekela . 14, Trnava s manž. Marianom
Gažom, nar. 13.4.1953, trvale bytom tamtiež b 27/ predaj 3-izbového
bytu . 37 na 5. NP o podlahovej ploche 78,56m2 za cenu 93 509,-Sk
Ing. Márii Haladovej, rod. Heregovej, nar. 12.2.1961, trvale bytom T.
Tekela . 14, Trnava s manž. Vítom Haladom, nar. 5.8.1959, trvale
bytom tamtiež - 12 b 28/ predaj 3-izbového bytu . 38 na 5. NP o podlahovej ploche
61,56m2 za cenu 73 267,-Sk ubomírovi Gunišovi, nar. 11.12.1965,
trvale bytom T. Tekela . 14, Trnava s manž. Gabrielou Gunišovou,
rod. Horváthovou, nar. 10.2.1968, trvale bytom tamtiež
b 29/ predaj 3-izbového bytu . 40 na 6. NP o podlahovej ploche
61,55m2 za cenu 73 255,-Sk Petrovi Budayovi, nar. 23.5.1972, trvale
bytom T. Tekela . 14, Trnava s manž. Dagmar Budayovou, rod.
Vl kovou, nar. 24.6.1970, trvale bytom tamtiež
b 30/ predaj 3-izbového bytu

. 41 na 7. NP o podlahovej ploche

78,52m2 za cenu 93 444,-Sk Ing. Jozefovi Ružarovskému, nar.
14.3.1950, trvale bytom T. Tekela . 14, Trnava s manž. Alenou
Ružarovskou, rod. Uhrovou, nar. 4.11.1954, trvale bytom tamtiež
b 31/ predaj 3-izbového bytu . 42 na 7. NP o podlahovej ploche
61,41m2 za cenu 73 094,-Sk Milošovi Vaškovi ovi, nar. 15.11.1966,
trvale bytom T. Tekela . 14, Trnava s manž. Martou Vaškovi ovou,
rod. Horníkovou, nar. 6.7.1969, trvale bytom tamtiež
b 32/ predaj 1-izbového bytu . 44 na 1. NP o podlahovej ploche
48,56m2 za cenu 57 802,-Sk Anne Matovi ovej, rod. Bielkovej, nar.
7.3.1949, trvale bytom T. Tekela . 15, Trnava
b 33/ predaj 3-izbového bytu . 46 na 2. NP o podlahovej ploche
61,45m2 za cenu 73 140,-Sk Vlaste Badiarovej, rod. Fan ovi ovej, nar.
19.10.1957, trvale bytom T. Tekela . 15, Trnava
b 34/ predaj 3-izbového bytu . 50 na 4. NP o podlahovej ploche
61,41m2 za cenu 73 094,-Sk Jaroslavovi Rýzkovi, nar. 17.3.1967,
trvale bytom T. Tekela . 15, Trnava s manž. Ivetou Rýzkovou, rod.
Záhorcovou, nar. 26.3.1968, trvale bytom tamtiež
b 35/ predaj 3-izbového bytu . 51 na 5. NP o podlahovej ploche
78,66m2 za cenu 93 624,-Sk JUDr. Júliusovi Šef íkovi, nar. 22.7.1964,
trvale bytom T. Tekela . 15, Trnava s manž. Martou Šef íkovou, rod.
Šimon i ovou, nar. 10.11.1964, trvale bytom tamtiež

- 13 b 36/ predaj 3-izbového bytu . 52 na 5. NP o podlahovej ploche
61,55m2 za cenu 73 255,-Sk Jozefovi Zabákovi, nar. 12.8.1965, trvale
bytom T. Tekela . 15, Trnava s manž. Danielou Zabákovou, rod.
Podstrelenou, nar. 23.3.1968, trvale bytom tamtiež
b 37/ predaj 3-izbového bytu . 53 na 6. NP o podlahovej ploche
78,56m2 za cenu 93 509,-Sk Mgr. Petrovi Machatovi, nar. 2.6.1959,
trvale bytom T. Tekela . 15, Trnava s manž. Margitou Machatovou,
rod. Kelebercovou, nar. 20.5.1959, trvale bytom tamtiež
b 38/ predaj 3-izbového bytu . 54 na 6. NP o podlahovej ploche
61,41m2 za cenu 73 094,-Sk Františkovi Tibenskému, nar. 3.6.1964,
trvale bytom T. Tekela . 15, Trnava s manž. Emíliou Tibenskou, rod.
Vallovou, nar. 18.2.1964, trvale bytom tamtiež
b 39/ predaj 3-izbového bytu . 55 na 7. NP o podlahovej ploche
78,56m2 za cenu 93 509,-Sk Márii Hole kovej, rod. Winterovej, nar.
9.9.1954, trvale bytom T. Tekela . 15, Trnava s manž. Ji ím
Hole kom, nar. 2.4.1949, trvale bytom tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. A. Hlinku . 40-54, parc.
3876, pozemok nie je vo vlastníctve mesta Trnava

. 903/1, súp.

.

c 01/ predaj 1-izbového bytu . 11 na 1. NP o podlahovej ploche
51,91m2 za cenu 17 318,-Sk Antonovi Svíbovi, nar. 12.10.1979, trvale
bytom A. Hlinku . 50, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Botanická
5643

. 3, parc.

. 1635/110, súp.

.

c 02/ predaj 3-izbového bytu . 33 na 7. NP o podlahovej ploche
65,32m2 za cenu 28 649,-Sk Milanovi Kiacovi, nar. 26.4.1953, trvale
bytom Botanická . 3, Trnava s manž. Alenou Kiacovou, rod.
Melíškovou, nar. 25.5.1958, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova
6005

. 9-11, parc.

. 8399/44, súp.

.

c 03/ predaj 3-izbového bytu . 5 na 2. NP o podlahovej ploche
67,04m2 za cenu 25 752,-Sk Jánovi Holovi ovi, nar. 21.11.1945, trvale
bytom Golianova . 9, Trnava s manž. Emíliou Holovi ovou, rod.
Surovou, nar. 30.7.1954, trvale bytom tamtiež

- 14 - v k. ú. Trnava na ul. Golianova
. 6012

. 29-31, na parc.

. 8399/56, súp.

c 04/ predaj 3-izbového bytu . 27 na 6. NP o podlahovej ploche 67,15
m2 za cenu 25 823,-Sk Eve Kla kovej, rod. Adámkovej, nar. 1.6.1951,
trvale bytom Golianova . 30, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova
6013

. 32, na parc.

. 8399/69, súp.

.

c 05/ predaj 1-izbového bytu . 26 na 6. NP o podlahovej ploche 41,22
m2 za cenu 14 787,-Sk Janette Masárovej, nar. 11.5.1970, trvale bytom
Golianova . 32, Trnava
c 06/ predaj 2-izbového bytu . 79 na 1. NP o podlahovej ploche 51,04
m2 za cenu 18 311,-Sk Márii Sochorovej, nar. 18.11.1960, trvale bytom
Golianova . 32, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova
. 6024

. 63, na parc.

. 8399/110, súp.

c 07/ predaj 1-izbového bytu . 17 na 7. NP o podlahovej ploche 33,85
m2 za cenu 13 546,-Sk O ge Goreovej, rod. Mihokovej, nar. 13.8.1955,
trvale bytom Golianova . 63, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. G. Dusíka
2815

. 51-55, na parc.

. 1492, súp.

.

c 08/ predaj 3-izbového bytu .
m2 za cenu 13 670,-Sk Júliusovi
bytom G. Dusíka . 55, Trnava s
Geschnábelovou, nar. 20.8.1958,

33 na 2. NP o podlahovej ploche 55,43
Farkašovi, nar. 30.9.1957, trvale
manž. Veronikou Farkašovou, rod.
trvale bytom tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. G. Dusíka
2816

. 60-64, na parc.

. 1493, súp.

.

c 09/ predaj 4-izbového bytu . 36 na 4. NP o podlahovej ploche 73,88
m2 za cenu 18 682,-Sk Jánovi Rampákovi, nar. 17.8.1948, trvale bytom
G. Dusíka . 64, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Hospodárska
3617

. 80, 81, parc.

. 2528, súp.

.

c 10/ predaj 3-izbového bytu . 15 na 8. NP o podlahovej ploche 66,24
m2 za cenu 20 662,-Sk Márii Mihálkovej, rod. Žemli kovej, nar.
2.12.1969, trvale bytom Hospodárska . 80, Trnava s manž. Miroslavom
Mihálkom, nar. 3.3.1972, trvale bytom tamtiež
- 15 - v k. ú. Trnava na ul. Hospodárska
3618

. 91, parc.

. 2529, súp.

.

c 11/ predaj 2-izbového bytu . 11 na 5. NP o podlahovej ploche 57,94
m2 za cenu 22 647,-Sk Milanovi Kondelovi, nar. 2.9.1944, trvale bytom
Hospodárska . 91, Trnava s manž. Dašou Kondelovou, rod. Kubovi ovou,
nar. 22.11.1950, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Na hlinách
6776

. 2-4, parc.

. 5317/13, súp.

.

c 12/ predaj 2-izbového bytu . 25 na 7. NP o podlahovej ploche 50,09
m2 za cenu 42 091,-Sk Petrovi Ivanovi ovi, nar. 10.12.1965, trvale
bytom Na hlinách . 2, Trnava s manž. Vierou Ivanovi ovou, rod.
Klátikovou, nar. 27.10.1967, trvale bytom tamtiež
c 13/ predaj 1-izbového bytu . 62 na 7. NP o podlahovej ploche 37,75
m2 za cenu 31 729,-Sk Jane Havelovej, nar. 24.2.1985, trvale bytom Na
hlinách . 3, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Nerudova
6029

. 6-11, parc.

. 8399/90, súp.

.

c 14/ predaj 2-izbového bytu . 23 na 9. NP o podlahovej ploche 50,93
m2 za cenu 20 023,-Sk Ingrid Torá ovej, rod. Torá ovej, nar.
10.5.1972, trvale bytom Nerudova . 6, Trnava
c 15/ predaj 3-izbového bytu . 45 na 4. NP o podlahovej ploche 67,30
m2 za cenu 26 451,-Sk Marte Kme ovej, rod. Hajkovej, nar. 27.9.1952,
trvale bytom Nerudova . 8, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. Olympijská
súp. . 6560

. 20,22,24,26, parc.

. 5292/48,

c 16/ predaj 1-izbového bytu . 23 na 8. NP o podlahovej ploche 29,78
m2 za cenu 15 698,-Sk Františkovi Kraj ovi ovi, nar. 27.2.1943,
trvale bytom Olympijská . 26, Trnava spolo ne s Ester Torá ovou,
nar. 19.2.1979, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Spartakovská
6458

. 2, parc.

. 5671/45, súp.

.

c 17/ predaj 1-izbového bytu . 8 na 3. NP o podlahovej ploche 24,60
m2 za cenu 8 249,-Sk Hermine Horváthovej, rod. Lehnertovej, nar.
2.10.1924, trvale bytom Spartakovská . 2, Trnava
- 16 - v k. ú. Trnava na ul. Špa inská cesta
súp. . 635

. 25,27,29, parc.

. 5413,

c 18/ predaj 2-izbového bytu . 37 na 6. NP o podlahovej ploche 53,95
m2 za cenu 14 882,-Sk Miroslave Bohunickej, rod. Mihalikovej, nar.
16.5.1974, trvale bytom Špa inská cesta . 27, Trnava s manž.
Danielom Bohunickým, nar. 17.7.1970, trvale bytom Malženice . 68
- v k. ú. Trnava na ul. Študentská . 13, 15, parc.
3588, pozemok nie je vo vlastníctve mesta Trnava

. 1381, súp.

.

c 19/ predaj 3-izbového bytu . 18 na 3. NP o podlahovej ploche 79,95
m2 za cenu 19 783,-Sk Hubertovi aplovi, nar. 5.5.1953, trvale bytom
Študentská . 15, Trnava s manž. Gabrielou aplovou, rod. Kompasovou,
nar. 2.1.1950, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Tehelná
5721

. 31-33, parc.

. 5680/180, súp.

.

c 20/ predaj 3-izbového bytu . 26 na 4. NP o podlahovej ploche 65,96
m2 za cenu 35 497,-Sk Jánovi Svobodovi, nar. 15.10.1955, trvale bytom
Tehelná . 32, Trnava spolo ne s Annou Bublávekovou, rod.
Bublávekovou, nar. 23.11.1957, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. T. Tekela
6482

. 11, parc.

. 5671/174, súp.

.

c 21/ predaj 3-izbového bytu . 96 na 13. NP o podlahovej ploche
73,36 m2 za cenu 25 575,-Sk Terézii Hertingerovej, rod. Idunkovej,
nar. 16.6.1956, trvale bytom T. Tekela . 11, Trnava s manž. Jánom
Hertingerom, nar. 27.9.1952, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Vl. Clementisa
súp. . 6645

. 25-27, parc.

. 5680/106,

c 22/ predaj 3-izbového bytu . 9 na 5. NP o podlahovej ploche 66,51
m2 za cenu 36 668,-Sk PhDr. Kataríne Kotlebovej, rod. Pullmannovej,

nar. 4.10.1960, trvale bytom Vl. Clementisa

. 25, Trnava

3. Ukladá Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii pripravi zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schva ovacej
asti uznesenia Termín : do 31.10.2004

- 17 301 uznesenie
k výnimkám z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava:
a/ Márii Adamcovej, nar. 5. 8. 1967, bytom Jeruzalemská 27, Trnava
vyda súhlas na nájom 3-izb. bytu . 1 na Ul. Golianova 63, na dobu
neur itú - bytová náhrada.
b/ Vrátenie alikvótnej asti pe ažného príspevku, po dohode s
Okresným úradom a pani Adamcovou, ktorý bol Márii Adamcovej
poskytnutý v zmysle § 63 ods. 3 zákona . 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov.
2. Ruší
Uznesenie Mestského zastupite stva mesta Trnava . 655 1a/2002 zo d a
23. 4. 2002, ktorým bol Jozefovi a Eve Šimekovým vydaný súhlas na
nájom 1-izb. bytu . 103 na Ul. Golianova 23.
3. Ukladá
a/ Mestskému úradu v Trnave Pripravi súhlas na uzatvorenie nájomných
zmlúv na nájom bytov a predloži primátorovi mesta na podpis. Termín:
15. 5. 2004
b/ Uhradi alikvótnu as pe ažného príspevku poskytnutého Márii
Adamcovej v zmysle § 63 ods. 3 zákona . 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov Úradu práce sociálnych vecí a
rodiny v Trnave. Termín: do 30. 6. 2004
c/ Preveri , i je prechod nájmu bytu p. Tká ovej na jej právnych
nástupcov v súlade s ob ianskym zákonníkom.
d/ Vyhotovi zoznam žiadostí o bytové náhrady, resp. náhradné
ubytovanie v súvislosti s priamymi aj nepriamymi reštitúciami. Zoznam
predloži do MR.
e/ Preveri ,

i je možné ako bytovú náhradu poskytova

ubytov u.

Termín: do 20.5.2004

- 18 302 uznesenie
k odpredaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. .
5671/63 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s. . 6455 na
Clementisovej ul. . 67, 68, 69 v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
I. Schva uje
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. .
5671/63 v k. ú. Trnava o celkovej výmere 543 m2, zodpovedajúcich
spoluvlastníckym podielom na spolo ných astiach a zariadeniach domu
súp. . 6455 na Clementisovej ulici . 69 vlastníkom bytov za cenu
3,50 Sk/m2 takto:
1) podielu 7065/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 1 Petrovi Szöllösymu, nar. 21.1.1953, s
manželkou Margitou, rod. Záhradníkovou, nar. 21.4. 1951, obaja
bytom Clementisova 69, za cenu 35,50 Sk,
2) podielu 6795/377170 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 2 Márii
Sklár ikovej,
rod.
Gal íkovej,
narod.
23.4.1951,
bytom
Clementisova 69, za cenu 34,00 Sk,
3) podielu 7065/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 3 Alojzovi Šarvaicovi, nar. 19.12.1947 s
manželkou Jozefínou, rod. Vysko ovou, nar. 10.1.1951, obaja bytom
Clementisova 69, za cenu 35,50 Sk,
4) podielu 6945/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 4 Jozefovi Sekerešovi, nar. 4.4. 1955 s
manželkou Alenou, rod. Fördösovou, nar. 14.2.1960, obaja bytom
Clementisova 69, za cenu 35,00 Sk,
5) podielu 6825/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníckom bytu
. 5 Marianovi Danihelovi nar. 8.1.1949 s
manželkou Zdenkou rod. Tomašovi ovou, narod. 20.1.1954, obaja
bytom Clementisova 69, za cenu 34,50 Sk,
6) podielu 7065/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 6 Vladimírovi Juranovi, nar. 2.12.1951, s
manželkou Máriou, rod. Kober íkovou, nar. 13.8.1956, obaja bytom
Clementisova 69, za cenu 35,50 Sk,
7) podielu 6945/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 8 Jozefovi Pijakovi, nar. 13.2. 1968 s
manželkou Janou, rod. Hríbikovou, nar. 30.6.1973, obaja bytom
Clementisova 69, za cenu 35,00 Sk,
8) podielu 6945/377170 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 9 O ge
Parákovej, rod. Stolárovej, narod. 28.4.1952 , bytom Clementisova

69, za cenu 35,00 Sk,
9) podielu 6945/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 11 Danielovi Šimon i ovi, nar. 14.5.1961 s
manželkou Máriou, rod. Kraj ovi ovou, nar. 16.4.1959, obaja bytom
Clementisovej 69, za cenu 35,00 Sk,
10)
podielu
7085/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 13 Vlastimilovi Kabátovi, narod.
8.6.1972
s
manželkou
Mgr.
Elizabeth,
rod.
Dan ovou,
nar.
17.2.1975, obaja bytom Clementisova 69, za cenu 35,50 Sk,
11)
podielu
6825/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 14 Františkovi Novotnému, nar. - 19 9.6.1961
s manželkou Blaženou, rod. Taligovou, nar. 4.3. 1963,
obaja bytom Clementisova 69, za cenu 34,50 Sk,
12)
podielu
6945/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníckom bytu . 15 Vladimírovi Šantovi nar. 3.4.1954
s manželkou Katarínou rod. Moti ákovou, narod. 21.6. 1954, obaja
bytom Clementisova 69, za cenu 35,00 Sk,
13)
podielu
6945/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 16 Rudolfovi Glosovi, nar. 8.7. 1948 s
manželkou Katarínou, rod. Fiebigovou, nar. 26.3. 1952, obaja bytom
Clementisova 69, za cenu 35,00 Sk,
14)
podielu
6945/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 17 Emanuelovi Štefanovi nar. 23.11.
1952 s manželkou Janou, rod. Balážikovou, nar. 31.1.1956, obaja
bytom Clementisova 69, za cenu 35,00 Sk,
15)
podielu
6945/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 18 Jozefovi Botkovi, nar. 25.8. 1951 s
manželkou Štefániou, rod. Urbánkovou, nar. 8.11.1951, obaja bytom
Clementisova 69, za cenu 35,00 Sk,
II.
Schva uje
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.
.
5671/63 v k. ú. Trnava o celkovej výmere 543 m2, zodpovedajúcich
spoluvlastníckym podielom na spolo ných astiach a zariadeniach domu
súp. . 6455 na Clementisovej ulici . 68 vlastníkom bytov
za cenu 3,50 Sk/m2 takto:
1) podielu 6665/377170 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 19 Viere
Pin ekovej rod. Ježovej, narod. 28.5.1949, bytom Clementisova 68,
za cenu 33,50 Sk,
2) podielu 7065/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 20 Štefanovi Kosmálovi, nar. 9.8.1951 s
manželkou Martou, rod. Dovi i ovou, nar. 4.9.1952, obaja bytom
Clementisova 68, za cenu 35,50 Sk,
3) podielu 6945/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu . 21 Jaroslavovi Rajcherovi, nar. 28.1. 1956 s
manželkou Rozáliou, rod. Šmidovi ovou, nar. 7.7.1958, obaja bytom
Clementisova 68, za cenu 35,00 Sk,
4) podielu 6945/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 22 Tiborovi Hrubíkovi nar. 10.3.1951 s
manželkou Agnesou rod. Ferechovou, narod. 17.4.1951, obaja bytom
Clementisova 68, za cenu 35,00 Sk,
5) podielu 6945/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 23 Jozefovi Jakabovi ovi nar. 30.7.1950 s

6)

7)
8)

9)

manželkou Evou rod. Zacharovou nar. 7.11.1954, obaja bytom
Malženice 355, za cenu 35,00 Sk,
podielu 7065/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 24 Antonovi Miklovi ovi, nar. 14.12.1943, s
manželkou Jaroslavou, rod. Liškovou, nar. 14.11.1947, obaja bytom
Clementisova 68, za cenu 35,50 Sk,
podielu 6945/377170 do vlastníctva vlastní ke bytu . 25 Mgr. Anne
Vare kovej, rod. Turanovej, narod. 27.8.1952 , bytom Clementisova
68, za cenu 35,00 Sk,
podielu 6945/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 26 Milanovi Tibenskému, nar. 18.8.1963 s
manželkou Norou, rod. Krištofíkovou, nar. 20.7.1966, obaja bytom
Clementisovej 68, za cenu 35,00 Sk,
podielu 6945/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu . 27 Jozefovi Jedli kovi, narod. - 20 -

6.5.1973
s manželkou Zuzanou, rod. Habi ákovou, nar. 24.7.1978,
obaja bytom Clementisova 68, za cenu 35,00 Sk,
10)
podielu
6945/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 28 Stanislavovi Opatovskému, nar.
1.8.1950 s manželkou Annou, rod. Turanskou, nar. 8.7. 1953, obaja
bytom Clementisova 68, za cenu 35,00 Sk,
11)
podielu
6965/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníckom bytu
. 29 Ing. Jozefovi Miklovi ovi nar.
6.3.1948 s manželkou Helenou rod. Dobrovodskou, narod. 19.12.1951,
obaja bytom Clementisova 68, za cenu 35,00 Sk,
12)
podielu
6965/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 30 ubomírovi Pavlovi ovi, nar. 4.5.
1948 s manželkou Annou, rod. Kupcovou, nar. 14.7. 1950, obaja
bytom Clementisova 68, za cenu 35,00 Sk,
13)
podielu
6945/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 31 Zdenkovi Križanovi nar. 16.3. 1953
s manželkou Jarmilou, rod. Blažkovou, nar. 10.3.1957, obaja bytom
Clementisova 68, za cenu 35,00 Sk,
14)
podielu
7155/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 32 Miroslavovi Džubarovi, nar. 25.8.
1953 s manželkou Máriou, rod. Hypíkovou, nar. 16.8.1955, obaja
bytom Clementisova 68, za cenu 36,00 Sk,
15)
podielu
7155/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 33 Jánovi Gáblovskému, nar. 24.5. 1954
s manželkou Máriou, rod. Sýkorovou, nar. 12.12.1957, obaja bytom
Clementisova 68, za cenu 36,00 Sk,
16)
podielu
6965/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 34 Ing. ubomírovi Opatovskému, nar.
18.9. 1946 s manželkou Máriou, rod. Zuš íkovou, nar. 30.11. 1949,
obaja bytom Clementisova 68, za cenu 35,00 Sk,
17)
podielu
6945/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 35 Miroslavovi Kontínovi nar. 18.7.
1964 s manželkou Vierou, rod. Kolen iakovou, nar. 18.3.1964, obaja
bytom Clementisova 68, za cenu 35,00 Sk,
18)
podielu
6945/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 36 Jozefovi Lutterovi, nar. 24.2. 1953
s manželkou Máriou, rod. Hornákovou, nar. 21.11.1948, obaja bytom
Bradlanská 12, za cenu 35,00 Sk,

III.

Schva uje

predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta
5671/63 v k. ú. Trnava o celkovej výmere 543 m2,

Trnava

parc.

.

zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spolo ných
astiach a
zariadeniach domu súp.
. 6455 na Clementisovej ulici
. 67
2
vlastníkom bytov za cenu 3,50 Sk/m takto:
1) podielu 7025/377170 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 37 Márii
Koleni ovej
rod.
Šev ovi ovej,
narod.
23.3.1957,
bytom
Clementisova 67, za cenu 35,50 Sk,
2) podielu 6945/377170 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 38 Alene
Kraj ovej rod. Vydrovej, narod. 7.8.1972, bytom Clementisova 67,
za cenu 35,00 Sk,
3) podielu 7025/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu . 39 Antonovi Opáthovi, nar. 4.2.1949 s manželkou
Editou, rod. Hlava kovou, nar. 21.8.1950, obaja bytom Clementisova
67, za cenu 35,50 Sk,
- 21 4) podielu 7085/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu . 41 Miroslavovi Kollárovi ovi, nar. 25.3. 1950 s
manželkou O gou, rod. Orságovou, nar. 3.7.1951, obaja bytom
Clementisova 67, za cenu 35,50 Sk,
5) podielu 6945/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 42 Petrovi Hlavatovi ovi nar. 1.10.1953 s
manželkou Jarmilou rod. Machovi ovou, narod. 1.12.1955, obaja
bytom Clementisova 67, za cenu 35,00 Sk,
6) podielu 7025/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu . 43 Stanislavovi Viskupi ovi, nar. 21.11.1946, s
manželkou Máriou, rod. Galikovou, nar. 14.7.1950, obaja bytom
Clementisova 67, za cenu 35,50 Sk,
7) podielu 7045/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 44 Klementovi Ivanovi ovi, nar. 3.10.1939 s
manželkou Teréziou, rod. Peškovou, nar. 13.7.1941, obaja bytom
Clementisovej 67, za cenu 35,50 Sk,
8) podielu 6945/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 45 Róbertovi Ondrejkovi, narod. 1.9.1955 s
manželkou Janou, rod. Polákovou, nar. 14.2.1961, obaja bytom
Clementisova 67, za cenu 35,00 Sk,
9) podielu 6945/377170 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu . 47 Ivanovi Paulíkovi, nar. 5.6.1964 s manželkou
Ivetou,
rod.
Mihálikovou,
nar.
24.8.
1968,
obaja
bytom
Clementisova 67, za cenu 35,00 Sk,
10)
podielu
7185/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníckom bytu . 48 Ivanovi Kolevovi nar. 12.2.1954 s
manželkou Dagmar rod. Berátovou, narod. 26.12.1955, obaja bytom
Ul. A. Sládkovi a 38, za cenu 36,00 Sk,
11)
podielu
6945/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 49 Vladimírovi Toká ovi, nar. 22.12.
1951 s manželkou Helenou, rod. Masarykovou, nar. 1.3. 1953, obaja
bytom Clementisova 67, za cenu 35,00 Sk,
12)
podielu
7085/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 50 Viliamovi Bohunickému nar. 19.12.

1945 s manželkou Elenou, rod. Nádaskou, nar. 5.1.1956, obaja bytom
Clementisova 67, za cenu 35,50 Sk,
13)
podielu
6945/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 51 Jozefovi Drobnému nar. 21.3. 1964 s
manželkou Katarínou, rod.
erve anskou, nar. 30.6.1964, obaja
bytom Clementisova 67, za cenu 35,00 Sk,
14)
podielu
6845/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 52 Jánovi Sedlákovi, nar. 11.9. 1946 s
manželkou Máriou, rod. Lebedovou, nar. 29.9.1949, obaja bytom
Clementisova 67, za cenu 34,50 Sk,
15)
podielu
6945/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 53 Jozefovi Cuninkovi, nar. 24.3. 1950
s manželkou Vierou, rod. Lantajovou, nar. 4.10. 1954, obaja bytom
Clementisova 67, za cenu 34,50 Sk,
16)
podielu
6835/377170
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 54 Ing. Štefanovi Šulovi, CSc. nar.
20.6. 1944 s manželkou Máriou, rod. Štefan íkovou, nar. 1.4.1946,
obaja bytom Clementisova 67, za cenu 34,50 Sk.

-
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IV.
Ukladá
Mestskému úradu v Trnave a)
prevodom vlastníctva
Termín:
do 15. 5. 2004 b)
primátorovi mesta na podpis.
Termín:
do 31. 7. 2004

zabezpe i
pripravi

náležitosti
kúpne

zmluvy

súvisiace
a

s

predloži

303 uznesenie
k

odpredaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. .
1487 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s. . 2782 na
Ul. G. Dusíka . 8 - 9 v Trnave

Mestské

zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:

I. Schva uje
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. . 1487
k.
ú.
Trnava
o
celkovej
výmere
637
m2,
zodpovedajúcich
spoluvlastníckym podielom na spolo ných
astiach a zariadeniach
domu súp. . 2782 na Ul. G. Dusíka . 8 - 9 vlastníkom bytov za
cenu 3,50 Sk/m2 takto:
1) podielu
62/1770
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov
vlastníkom bytu
. 20 Milanovi Arpášovi, nar. 5. 1. 1935 s
manželkou Teréziou, rod. Fórrovou, nar. 30. 8. 1936, obaja bytom
G. Dusíka 8, za cenu 78,00 Sk,
2) podielu 51/1770 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 23 Zdenke

Schaderovej, rod. Zbo ilovej, narod. 5. 4. 1935, bytom G. Dusíka
9, za cenu 64,00 Sk,
3) podielu
69/1770
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov
vlastníkom bytu
. 27 Jozefovi Kraj ovi ovi, nar. 12.5. 1944 s
manželkou Mirianou, rod. Šporerovou, nar. 23.6.1948, obaja bytom
G. Dusíka 9, za cenu 87,00 Sk,
4) podielu 69/1770 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 29 Márii
Kardošovej rod. Palkovi ovej, narod. 25. 6. 1938, bytom G. Dusíka
9, za cenu 87,00 Sk.
II.
Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
prevodom vlastníctva
Termín:
do 15. 5. 2004

a)

zabezpe i

b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži
Termín:
do 30. 6. 2004

-

náležitosti

súvisiace

s

primátorovi mesta na podpis.
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304 uznesenie
k

odpredaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. .
5292/60 a 5292/62 k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s. .
1748 na Spojnej ul. . 2 v Trnave

Mestské

zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Schva uje
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.
.
5292/62 a na asti pozemku s pôv. p. . 1315/2 pod a geometrického
plánu
. 13/2004 na pozemku p.
. 5292/60 v k. ú. Trnava o
2
celkovej výmere 366 m , zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom
na spolo ných astiach a zariadeniach domu súp. . 1748 na Spojnej
ul. . 2, vlastníkom bytov zapísaným na LV . 8644 za cenu 3,50
Sk/m2 takto:
1) podielu 7768/247264 do vlastníctva vlastní ke bytu . 1 Kataríne
Belkovej rod. Hrušovskej, nar. 6.10.1932, bytom Spojná ul. 2, za
cenu 40,00 Sk,
2) podielu 7768/247264 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu . 2 Emilovi Stehlíkovi nar. 7.12.1941 s manželkou
Irenou rod. Duffekovou nar. 30. 7. 1943, obaja bytom Spojná 2, za
cenu 40,00 Sk,
3) podielu 7722/247264 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu . 3 Jánovi Križanovi, nar. 14.4.1947, s manželkou
Gabrielou rod. Dlholuckou, nar. 27.3.1947, obaja bytom Spojná 2,
za cenu 40,00 Sk

4) podielu
5346/247264
do
vlastníctva
vlastníkovi
bytu
.
4
Vojtechovi Baranovi, nar. 11.8.1938, bytom Spojná ul. 2, za cenu
27,50 Sk,
5) podielu 7824/247264 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 5 Štefanovi Lenghardtovi, nar. 7.11.1944 s
manželkou Máriou rod. Huttovou nar. 1.5.1945, obaja bytom Spojná
ul. 2, za cenu 40,50 Sk,
6) podielu 7716/247264 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 6 Ing. Aurelovi Zavarskému nar. 1.7.1934 s
manželkou Máriou rod. Kraj ovi ovou nar. 8.9.1937, obaja bytom
Spojná 2, za cenu 40,00 Sk,
7) podielu 8010/247264 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 8 Štefanovi Pastuchovi nar. 9.4.1939 s
manželkou Štefáninou rod. Brichtovou nar. 1.12.1944, obaja bytom
Spojná 2, za cenu 41,50 Sk,
8) podielu 7680/247264 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vlastníkom bytu
. 9 Františkovi Záreckému, nar. 11.6.1970, s
manželkou Gabrielou rod. Uvá ikovou, nar. 2.9.1969, obaja bytom
Spojná 2, za cenu 40,00 Sk
9) podielu 7722/247264 do vlastníctva vlastní ke bytu . 10 Silvii
Masárovi, nar. 25.9.1977, bytom Spojná ul. 2, za cenu 40,00 Sk,
10)
podielu
7968/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 11
ubomírovi Ivanovi ovi, nar.
20.1.1964 s manželkou Radoslavou rod. Miezgovou nar. 8.10.1968,
obaja bytom Spojná ul. 2, za cenu 41,00 Sk,
11)
podielu 7706/247264 do vlastníctva vlastní ke bytu . 12 Anne
Striga ovej, rod. Lacikovej, nar. 19.4.1944, bytom Spojná ul. 2,
za cenu 40,00 Sk,
- 24 12)

podielu
7918/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 13 Petrovi Sol ánymu, nar. 27.10.1971
s manželkou Želmírou rod. Turzovou nar. 28.1.1976, obaja bytom A.
Kubinu 21, za cenu 41,00 Sk,
13)
podielu
7768/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 14 Ing. Marianovi Jan ovi ovi nar.
2.2.1966
s
manželkou
MUDr.
Miriam
rod.
Považanovou
nar.
17.12.1968, obaja bytom Spojná 2, za cenu 40,00 Sk,
14)
podielu
7960/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 15 Radoslavovi Pon ákovi, nar.
11.6.1972, s manželkou So ou rod. Mihálikovou, nar. 4.4.1977,
obaja bytom Spojná 2, za cenu 41,20 Sk
15)
podielu
7786/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 16 Jánovi Hlobenovi, nar. 13.8.1947,
bytom Spojná 1, s manželkou Mgr. udmilou rod. Petrovi ovou nar.
1.1.1945, bytom Spojná ul. 2, za cenu 40,50 Sk,
16)
podielu
7701/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 17 Viliamovi Markovi ovi nar.
31.3.1941 s manželkou Silviou rod. Ištvánikovou nar. 29.8.1951,
obaja bytom Spojná 2, za cenu 40,00 Sk,
17)
podielu
7777/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 18 Ing. Marcelovi Il íkovi nar.
19.3.1970 s manželkou Adrianou rod. Tóblovou nar. 20.10.1973,
obaja bytom Spojná 2, za cenu 40,50 Sk,
18)
podielu 7943/247264 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 19

Daniele Krasinskej, nar. 24.8.1955, bytom Spojná ul. 2, za cenu
41,00 Sk,
19)
podielu
7794/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 20 Petrovi
erve anskému, nar.
31.8.1974, bytom Kátlovce 82, s manželkou Michaelou rod. Kysovou,
nar. 14.10.1974, bytom Na hlinách 31E, za cenu 40,50 Sk
20)
podielu
7816/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 21 Stanislavovi Babalovi, nar.
14.10.1942 s manželkou Ji inou rod. Solarovou nar. 20.3.1944,
obaja bytom Spojná ul. 2, za cenu 40,50 Sk,
21)
podielu
7768/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 22 Ivanovi ambálovi, nar. 12.9.1943 s
manželkou Danicou rod. Podolanovou nar. 8.6.1946, obaja bytom
Spojná 2, za cenu 40,00 Sk,
22)
podielu
7739/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 23
ubomírovi Ivanovi ovi, nar.
4.8.1946 s manželkou Zdenkou rod. Goliašovou nar. 22.5.1950, obaja
bytom Spojná ul. 2, za cenu 40,00 Sk,
23)
podielu 7728/247264 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 24
Terézii Kubekovej, rod. Hupkovej, nar. 24.5.1929, bytom Spojná ul.
2, za cenu 40,00 Sk,
24)
podielu
8218/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 26 Františkovi Vitekovi, nar. 4.3.1948
s manželkou Annou rod. Tomašovi ovou nar. 22.2.1948, obaja bytom
Spojná 2 , za cenu 42,50 Sk,
25)
podielu
7828/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 27 Petrovi Ku íkovi nar. 10.5.1959 s
manželkou Elenou rod. Lacušovou nar. 12.6.1966, obaja bytom Spojná
2, za cenu 40,50 Sk,
26)
podielu
7786/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 28 Mgr. ubošovi Šimon i ovi, - 25 nar.
10.5.1962, s manželkou Gabrielou rod. Slovákovou, nar.
30.6.1967, obaja bytom Spojná 2, za cenu 40,50 Sk
27)
podielu
7672/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 29 Milanovi Schatzovi, nar. 14.5.1943,
s manželkou O gou rod. Palkovi ovou nar. 22.5.1947, bytom Spojná
ul. 2, za cenu 39,50 Sk,
28)
podielu
7768/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 30 Augustínovi Brestovanskému nar.
12.7.1950 s manželkou Annou rod. Borovi kovou nar. 7.3.1944, obaja
bytom Spojná 2, za cenu 40,00 Sk,
29)
podielu
7768/247264
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 31 Ing. Eduardovi Silberhornovi nar.
11.12.1964 s manželkou Janou rod. Kubánikovou nar. 4.6.1972, obaja
bytom Spojná 2, za cenu 40,00 Sk,
30)
podielu 7786/247264 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 32
Helene Kollárovej, rod. Kadákovej, nar. 19.9.1946, bytom Spojná
ul. 2, za cenu 40,50 Sk.
2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave a) zabezpe i
náležitosti
súvisiace s prevodom vlastníctva Termín: do 15. 5. 2004
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži
Termín : do 15. 7. 2004

primátorovi mesta na podpis.

305 uznesenie
k

súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na Priemyselnej
ul., na realizáciu prestrešenia hospodárskeho dvora

Mestské

zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Súhlasí s použitím pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k.ú.
Trnava na Priemyselnej ul., parc. . 6511/149 pre realizáciu prestrešenia
hospodárskeho
dvora
pod a
schválenej
projektovej
dokumentácie, pre spolo nos STABIL spol. s r.o., I O: 31436161,
so sídlom v Trnave, ul. Priemyselná 5/B.
2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave zasla
STABIL spol. s r.o. Termín: 15.05.2004

-

uznesenie MZ spolo nosti
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306 uznesenie
Súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta na realizáciu
komunikácie na ul. F. Urbánka a darovanie investície do majetku
mesta
Mestské

zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Súhlasí a) s použitím asti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v
k.ú. Trnava p. . 8729/2 a s použitím
asti pozemku 8729/1 v
rozsahu právnej parcely vo vlastníctve mesta Trnava, na realizáciu
telesa komunikácie na ul. F. Urbánka pod a schválenej projektovej
dokumentácie pre spolo nos SLOVAKIA MAX, a.s., I O: 36248576, so
sídlom v Trnave, ul. Koniarekova 19.
b) s prijatím daru investície telesa komunikácie, po skolaudovaní a
porealiza nom zameraní, od spol. SLOVAKIA MAX, a.s., I O:
36248576, so sídlom v Trnave, Koniarekova 19, do majetku mesta
Trnava.
2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave a) zabezpe i
súvisiace s prijatím daru Termín: 31.05.2004
b) pripravi
a
predloži
zmluvu
o
budúcej
primátorovi mesta k podpisu Termín: 30.06.2004

náležitosti

darovacej

zmluve

c) pripravi
darovaciu zmluvu do 60 dní po kolaudácii
geometrickom zameraní primátorovi mesta k podpisu.

stavby

a

307 uznesenie
k

súhlasu s využitím pozemkov vo vlastníctve mesta na vybudovanie
vstupov prístupových komunikácií, chodníkov a zelene pre "IBV Za
tra ou, Trnava" k súhlasu s prijatím daru pozemkov a investície
komunikácie a terénnych úprav a verejného osvetlenia pre "IBV Za
tra ou, Trnava"

Mestské

zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Súhlasí
s

využitím neknihovaných pozemkov v k. ú. Trnava v rozsahu právnych
parciel vo vlastníctve mesta . 10130/1 a 10131/1 na vybudovanie
vstupov prístupových komunikácií, chodníkov a zelene do IBV Za
tra ou Trnava na Kamennej ceste v Trnave Prvou stavebnou
spolo nos ou,
s.r.o.,
Štefánikova
21,
Trnava
s
podmienkou
skolaudovania stavby len po majetkoprávnom - 27 -

usporiadaní
obj. 01 - Komunikácie a terénne úpravy Prvou stavebou
spolo nos ou s.r.o. Trnava
2. Súhlasí
s

prijatím daru pozemku a skolaudovaných stavieb komunikácie a
terénnych úprav a verejného osvetlenia do majetku mesta po
uplynutí doby ich odpísania Prvou stavebnou spolo nos ou, s.r.o.,
Štefánikova 21, Trnava

3. Ukladá Mestskému úradu v Trnave a)
stavebnej spolo nosti, spol. s r.o.,
Termín: do 14. 5. 2004

zasla
uznesenie Prvej
Štefánikova 21, Trnava

b) pripravi zmluvu o budúcej darovacej zmluve primátorovi mesta k
podpisu Termín: do 15. 6. 2004

308 uznesenie
k

zmenám cien pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava pod garážami v k.
ú. Trnava

Mestské

zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Schva uje zmenu prílohy
. 1 - Postup pri predaji pozemkov vo
vlastníctve mesta Trnava pod garážami v k. ú. Trnava k uzneseniu
MZ . 329/2000 zo d a 12. septembra 2000 v bode . 3 takto:

"Na
z

základe zistených skuto ností v bode . 2 bude cena odpredaja
pozemku stanovená zaradením pozemku do jednej
kategórií:

Kategória "A": 130,- Sk/m2 za pozemok mesta, na ktorom je legálne
postavená
garáž - stavebné povolenie vydané do r. 1989, vlastníctvo
ktorej majite vydokladuje listom vlastníctva - skolaudovaná
garáž + zabezpe enie GP - v prípade potreby - forma prevodu - kúpna
zmluva.
Ak vlastník nezabezpe í GP, cena za jeho vyhotovenie sa zapoíta
do kone nej kúpnej ceny mestského pozemku.
Kategória "B": 800,- Sk/m2 za pozemok mesta, na ktorom je legálne
postavená
garáž - stavebné povolenie vydané po r. 1989, vlastníctvo ktorej
majite
vydokladuje listom vlastníctva - skolaudovaná garáž +
zabezpe enie GP - v prípade potreby - forma prevodu
- kúpna zmluva. Ak vlastník nezabezpe í GP, cena za jeho vyhotovenie
sa zapoíta
do kone nej kúpnej ceny mestského pozemku.
-

28 -

Kategória "C": 1600,- Sk/m2 za pozemok mesta, na ktorom
nelegálne postavená
garáž, ktorej vlastník požiadal o jej legalizáciu - forma
prevodu
- zmluva o budúcej kúpnej zmluve."

bola

2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave realizova
predaj pozemkov vo
vlastníctve mesta Trnava pod garážami v k. ú. Trnava v kategóriách
A, B, C
Termín:
trvalý
309 uznesenie
k

výpoži ke asti pozemku parc. . 3540/2 klubu AUTO RC Trnava na
vybudovanie automodelárskej dráhy

Mestské

zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Schva uje
výpoži ku asti pozemku parc. . 3540/2 v k. ú. Trnava, upresnenú
geometrickým plánom, v zmysle vypracovanej štúdie športového a
rekrea ného areálu Slávia, za ú elom vybudovania automodelárskej
dráhy pre klub AUTO RC Trnava s dobou výpoži ky 10 rokov.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) uzatvori zmluvu o budúcej zmluve o výpoži ke s klubom AUTO RC
Trnava a predloži primátorovi mesta k podpisu, Termín: 31. 7. 2004

b) do 30 dní po predložení kolauda ného rozhodnutia na pretekársku
dráhu pre kategóriu Buggy uzavrie zmluvu o výpoži ke.

310 uznesenie
k odstúpeniu od
SPARTAK Trnava

budúcej

kúpnej

zmluvy

medzi

mestom

Trnava

a

FC

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie MZ . 296/2000, v zmysle ktorého bola uzatvorená zmluva o
uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na rozostavanú stavbu - podstavba
južnej tribúny na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava,
parc.
. 6344/4 a uznesenie
. 445/2001, ktorým boli pred žené
pôvodné termíny.

- 29 2. Súhlasí
s odstúpením od zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na
rozostavanú stavbu - podstavbu južnej tribúny futbalového štadióna
Antona Malatinského na pozemku v k. ú. Trnava, parc. . 6344/4, medzi
mestom Trnava a FC SPARTAK Trnava zo d a 20. 9. 2000.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i náležitosti súvisiace s odstúpením od zmluvy o uzavretí
budúcej kúpnej zmluvy.
Termín: 31. 7. 2004

311 uznesenie
k predaju pozemku v lokalite IBV Kozácka
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje priamy predaj
asti mestského pozemku v katastrálnom
území Trnava parc. . 8258/3, pod a geometrického plánu . 73/2004
diel 2 o výmere 25 m2 Ing. Vladimírovi Surmovi, nar. 28. 2. 1955 a
manželke Ing. Alene, rod. Vašinovej, nar. 2. 11. 1956, obidvom bytom
Trnava, Ul. J. Slottu 19, do bezpodielového spoluvlast- níctva
manželov za cenu 1 500,00 Sk/m2, t. j. spolu za 37 500,00 Sk
2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave

a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom nehnute nosti Termín:
do 31. 5. 2004
b) pripravi
kúpnu zmluvu a predloži
Termín: do 31. 7. 2004

na podpis primátorovi mesta

312 uznesenie
k zámene a výpoži ke pozemkov na Františkánskej ul. v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú.
Trnava parc. ís. 95/97 zast. pl., dvor, vo výmere 72m2 za pozemok vo
vlastníctve Spolo nosti Ježišovej na Slovensku, Štefánikova 44,
Trnava v k. ú. Trnava, parc. ís. 95/78 - 30 zast. pl., dvor, vo výmere 36 m2, na Františkánskej ul. v Trnave,
stanovenú geometrickým plánom ís. 57/2004 bez vzájomného finan ného
vyrovnania,
pre
výstavbu
druhej
definitívnej
trafostanice
na
Františkánskej ul. v Trnave

2. Schva uje výpoži ku pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú.
Trnava parc.
ís. 95/34 zas. pl., dvor, vo výmere 704 m2 na
Františkánskej ul. v Trnave Spolo nosti Ježišovej na Slovensku,
Štefánikova . 44, Trnava, I O 599 051, na dobu 25 rokov
3. Súhlasí s použitím pozemku vo
zast. pl. dvor, výmera 36 m2 pre
ulenova . 6, Bratislava, I O 358
trafostanice na Františkánskej ul.
objektu

vlastníctve mesta parc. . 95/78
Západoslovenskú energetiku, a.s.,
23 551 na výstavbu 2. definitívnej
v Trnave do kolauda ného ukon enia

4. Ukladá Mestskému úradu v Trnave a) zabezpe i
náležitosti
súvisiace s prevodom nehnute ností a oznámi
stanovisko mestského
zastupite stva investorovi trafostanice Termín: do 30. 6. 2004
b) pripravi
zmluvy o zámene a výpoži ke pozemkov a predloži
podpis primátorovi mesta Termín: do 31. 8. 2004

313 uznesenie
k vyhodnoteniu 1-kolového ponukového konania na predaj garáží
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:

na

1. Schva uje na základe výsledkov ponukového konania:
a) predaj garáže . 8 v obytnom dome na ul. Zelene ská . 53, 55 v
Trnave, súp. . 2718, o podlahovej ploche 17,77 m2 s prináležiacim
spoluvlastníckym
podielom
na
spolo ných
astiach,
spolo ných
zariadeniach domu a pozemku parc. . 8252/20 vo ve kosti 191/10000
Ing. Augustínovi Hrdli kovi, nar. 2.12.1967, trvale bytom Trnava,
Zelene ská ul. . 53 za cenu 101 000,-Sk, s termínom úhrady kúpnej
ceny do 17. 5. 2004

- 31 2. Ukladá Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii pripravi kúpnu zmluvu na predaj garáže v zmysle schva ovacej asti
uznesenia a predloži primátorovi mesta k podpisu Termín: do 30 dní
odo d a úhrady kúpnej ceny na ú et mesta Trnava

314 uznesenie
k novelizácii "Zásad pomoci mesta iným investorom
technickej infraštruktúry na území mesta Trnava"

pri

rozvoji

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší "Zásady pomoci mesta iným investorom pri rozvoji technickej
infraštruktúry na území mesta Trnava", ktoré boli schválené uznesením
MZ mesta Trnava . 439 v roku 2001
2. Schva uje "Zásady pomoci mesta iným investorom pri rozvoji
technickej infraštruktúry na území mesta Trnava" v novelizovanom a
plnom znení s ich ú innos ou od 1.5.2004
3. Ukladá a) Mestskému úradu v Trnave postupova pri riešení žiadostí
cudzích investorov o podporu pri výstavbe technickej vybavenosti v
zmysle novoprijatých zásad.
Termín: trvale
b) zverejni
prijaté zásady
internetovej stránke mesta

na

úradnej

tabuli

Termín: do 31.5.2004

315 uznesenie
k "Organiza nému zabezpe eniu Dní zdravia 2004"

MsÚ

Trnava

a

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) Návrh organiza ného zabezpe enia Dní zdravia 2004 ( alej DZ 2004)
v d och 18. a 19. júna 2004.
- 32 b) Ceny za prenájom pozemku a za predajné zariadenie vo vlastníctve
mesta Trnava po as DZ 2004.
c) Návrh rozpo tu finan ného zabezpe enia DZ 2004.
d) Predsedu prípravného a organiza ného výboru Dní zdravia 2004 Ing. udovíta Dau u.
2. Ukladá Predsedovi prípravného a organiza ného výboru DZ 2004
- predloži na rokovanie mestského zastupite stva správu o priebehu
DZ 2004 a kone né zú tovanie DZ 2004
Termín: október 2004

316 uznesenie
k zmene Zria ovacej listiny
príspevková organizácia

Správy

mestského

majetku

Trnava,

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje - zmenu Zria ovacej listiny Správy mestského majetku
Trnava, p.o. v predloženom znení
2. Ukladá Správe mestského majetku Trnava, p.o. - vyda Dodatok
k Zria ovacej listine Správy mestského majetku Trnava, p.o.

. 2

Termín: 1.5.2004

317 uznesenie
k Odme ovaciemu poriadku zamestnancov
Trnava, príspevková organizácia

Správy

mestského

majetku

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje Odme ovací poriadok zamestnancov
majetku Trnava, príspevková organizácia.

Správy

mestského

2. Ukladá Správe mestského majetku Trnava, príspevková organizácia a)
zapracova Odme ovací poriadok do zborníka vnútorných organiza ných a
pracovných poriadkov. Termín: 31. 5. 2004 - 33 b) uplat ova Odme ovací poriadok pri odme ovaní zamestnancov od 1.
mája 2004. Termín: trvalý

318 uznesenie
k informatívnej správe o
innosti a prijatých
opatreniach Protialkoholickej záchytnej izby Trnava

racionaliza ných

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie informatívnu správu o
innosti a prijatých
racionaliza ných opatreniach Protialkoholickej záchytnej izby Trnava
2. Schva uje pokra ovanie prevádzky protialkoholickej záchytnej izby
s termínom do 30. 9. 2004.
3. Ukladá Stredisku sociálnej starostlivosti v Trnave a) pripravi
náhradné riešenie pokra ovania
innosti protialkoholickej záchytnej
izby s možnos ou využitia útulku pre bezdomovcov výlu ne pre ob anov
zachytených na území mesta Trnava a návrh predloži
na rokovanie
mestskej rady
Termín: 31.8.2004
b) oznámi
Trnava

obciam zrušenie prevádzky Protialkoholickej záchytnej izby

c)
oznámi
Policajnému
zboru
SR
alšie
využívanie
innosti
protialkoholickej záchytnej izby výlu ne pre ob anov zachytených na
území mesta Trnava
Termín: 30.9.2004

319 uznesenie
k informatívnej správe o vývoji nájomného
Strediskom sociálnej starostlivosti Trnava

v

bytoch

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:

spravovaných

- 34 1. Berie na vedomie Informatívnu správu o vývoji najomného v bytoch
spravovaných Strediskom sociálnej starostlivosti Trnava.

320 uznesenie
k informatívnej správe o prešetrovaní a vybavovaní petície ob anov
bývajúcich na sídlisku . Podjavorinskej v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie informatívnu správu o priebehu prešetrovania a
vybavovania petície ob anov bývajúcich na sídlisku . Podjavorinskej
v Trnave

321 uznesenie
k informatívnej správe o zodpovednosti za stav a údržbu komunikácií
na území mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie Informatívnu správu o zodpovednosti za stav a
údržbu komunikácií na území mesta Trnava.

322 uznesenie
k zadaniu urbanistickej štúdie IBV Pekné pole II.etapa, Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje zadanie urbanistickej štúdie IBV Pekné pole II. etapa,
Trnava so zapracovaním pripomienok
2. Súhlasí so spracovaním urbanistickej štúdie IBV Pekné pole II.
etapa, Trnava s doplnením zadania v bode D. takto: "Z h adiska
širších vz ahov - 25,6939 ha - priestorové lenenie - trasovanie a
kategorizácia komunikácií vrátene ich napojenia na pri ahlé územie 35 - trasovanie a dimenzie sietí technickej infraštruktúry vrátane ich
prepojenia
na
pri ahlé
územie
Detailné
riešenie
navrhovanej
investície - 4,9274 ha"

3. Ukladá Mestskému úradu v Trnave a) na základe požiadavky odboru
životného prostredia MsÚ (stavebný úrad) po predložení štúdie IBV
Pekné
pole
II.
etapa
zabezpe i
verejnoprávne
prerokovanie
spracovanej štúdie Termín: po spracovaní štúdie
b)
po
verejnoprávnom
prerokovaní
a
zapracovaní
pripomienok
urbanistickú štúdiu predloži
na schválenie na rokovanie mestského
zastupite stva Termín: najbližšie zasadnutie MZ po prerokovaní
c) oboznámi

žiadate ov so stanoviskom MZ Termín: do 7.5.2004

323 uznesenie
k informatívnej správe k zmene

asti urbanistickej štúdie IBV Kozácka

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie informatívnu správu
urbanistickej štúdie IBV Kozácka ulica

o

návrhu

zmeny

asti

2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave a) verejnoprávne prerokova návrh
zmeny
asti urbanistickej štúdie IBV Kozácka ulica Termín: 10. 6.
2004
b) po prerokovaní predloži
materiál na rokovanie
najbližšie zasadnutie MZ po prerokovaní štúdie

MZ

Termín:

Mestského

zimného

324 uznesenie
k zmene podmienok nájomnej zmluvy
štadióna a kúpaliska Kamenný mlyn

na

prenájom

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje zmenu podmienok nájomnej zmluvy na prenájom Mestského
zimného štadióna a kúpaliska Kamenný mlyn, uzatvorenú v zmysle
uznesenia 340/96 MZ mesta Trnava s Petrom Pejkovi om - 36 - EKO-REKREA Trnava, ajkovského 1, I O: 33 211 752, s ú innos ou od
1.1.2004, v nasledovnom rozsahu:
A) Zmeny a doplnenie ustanovení nájomnej zmluvy súvisiace so
zabezpe ením finan nej dostupnosti využívania mestského zimného
štadióna registrovanými športovými klubmi a obyvate mi mesta, na
základe ktorých bude nájomné pre registrované športové kluby v rámci
hodín schváleného limitu uplat ované v rozsahu: - Vo výške približne
5% z celkových nákladov potrebných na prevádzku mestských zariadení,
denne do 18.00 hod. pre kategóriu žiakov - Vo výške približne 10% z
celkových nákladov potrebných na prevádzku mestských zariadení, denne
v ase do 18.00 hod. pre kategórie juniori, dorast, muži - Vo výške

približne 20% z celkových nákladov potrebných na prevádzku mestských
zariadení, denne v
ase od 18.00 hod. do 20.00 hod., pre všetky
vekové kategórie - V cene dohodnutej medzi prenajímate om a nájomcom,
v prípade prekro enia schváleného záväzného limitu hodín, denne v
ase do 20.00 hod., pre všetky vekové kategórie športovcov - Vo výške
komer nej ceny, denne v
ase po 20.00 hod., pre všetky vekové
kategórie športovcov, aj v prípade, ak schválený záväzný limit hodín
nebude prekro ený. - Platby za prenájom
adovej plochy uhradia
registrované športové kluby najskôr zálohovo, na za iatku príslušného
kalendárneho mesiaca, pod a zálohovej faktúry vystavenej nájomcom na
základe záväznej objednávky každého registrovaného klubu. Po ukon ení
príslušného kalendárneho mesiaca nájomca - P. Pejkovi
vystaví
faktúru, v ktorej bude vyú tovaný skuto ný po et hodín prenájmu pre
jednotlivé registrované športové kluby.
B) Výšku záväzných limitov - rozsah hodín, v ktorých budú za prenájom
adovej plochy pre registrované športové kluby uplat ované zvýhodnené
sadzby v zmysle bodu A) tohto uznesenia, pre sezónu 2004/2005 v
rozsahu: Hokejový klub: 280 hodín pri prevádzke vnútornej
adovej
plochy 320 hodín pri prevádzke obidvoch
adových plôch Krasokor .
oddiel: 40 hodín pri prevádzke vnútornej adovej plochy 55 hodín pri
prevádzke obidvoch adových plôch Rýchrokor . oddiel: 40 hodín pri
prevádzke vnútornej adovej plochy 55 hodín pri prevádzke obidvoch
adových plôch Rozsah hodín - záväzný limit bude pre každú sezónu
upravený a schválený primátorom mesta Trnava.

- 37 C) Ceny ur ené v zmysle bodu A) tohto uznesenia pre rok 2004 vo
výške: - Do 18.00 hod.: žiaci 100,-Sk/hod.,bez DPH juniori, dorast a
muži 200,-Sk/hod.,bez DPH - Od 18.00 do 20.00 hod. V rámci limitu:
všetky vekové kategórie 400,-Sk/hod.,bez DPH Po vy erpaní limitu:
všetky vekové kategórie 1000,-Sk/hod.,bez DPH - Po 20.00 hod. Aj v
prípade nevy erpania limitu všetky vekové kategórie komer ná cena,
budú pre každý kalendárny rok upravené a schválené primátorom mesta
Trnava, s prihliadnutím na o akávané zmeny položiek pri tvorbe cien.
D) V oblasti finan ného zabezpe enia prevádzky mestských zariadení: Spôsob fakturácie a úhrad, na základe ktorého bude rozdiel nákladov v
objeme 90% resp. 95% a 80% uplat ovaný v zmysle bodu A) a C) tohto
uznesenia, finan ne vysporiadaný nasledovne: - V mesiacoch január,
február, marec každého kalendárneho roka uhradí tento rozdiel na
základe
fakturácie
nájomcu
vlastník
objektu,
prostredníctvom
prenajímate a - SKaŠZ. - V mesiacoch apríl, máj, jún a júl každého
kalendárneho roka nájomca nebude uplat ova fakturáciu z toho dôvodu,
že MZŠ je mimo prevádzkového obdobia. - V mesiacoch august až
december každého kalendárneho roka budú z objemu 90%, 95%, príp. 80%
(uplatneného v zmysle bodu A) a C) tohto uznesenia), odpo ítané
všetky ostatné príjmy z prevádzky mestských zariadení, prijaté
nájomcom od za iatku každého kalendárneho roka a nájomca vystaví

vlastníkovi objektu - v zastúpení prenajímate a SKaŠZ, faktúru vo
výške zostatku nákladov. - V zmysle tohto spôsobu fakturácie bude
realizovaná aj fakturácia za verejné kor u ovanie. - Najneskôr do
31.3. kalendárneho roka nasledujúceho po ukon ení príslušného
kalendárneho roka sa uskuto ní vyrovnanie hospodárskeho výsledku.
Vyrovnanie hospodárskeho výsledku sa uskuto ní na základe da ového
priznania nájomcu, z ktorého budú vy lenené innosti pre mesto Trnava
(MZŠ, tržnica, burza, nebytové priestory, in-line plocha, reklama,
kúpalisko). - Kalkulovaný zisk pre nájomcu vo výške 400 tis. Sk pred
zdanením, ur ený na základe hospodárenia za uplynulé obdobia. E)
Hmotnú zainteresovanos
nájomcu v záujme zvyšovania tržieb a
hospodárskeho výsledku, pod a dvoch kritérií, ktorými budú zisk a
tržby:
- 38 - Zisk: - Z dosiahnutého hospodárskeho výsledku nad 400 tis. Sk sa
vypo íta 25% v prospech nájomcu, rozdiel vo výške 75% nájomca odvedie
v prospech prenajímate a - Maximálna hodnota zisku pred zdanením sa
ur uje do výšky dvojnásobku kalkulovaného zisku. - Pri nedosiahnutí
zisku v kalkulovanej výške 400 tis. Sk sa z mínusového rozdielu
vypo íta 25% a nájomca si uplatní nárok vo i prenajímate ovi, pri om
minimálna možná dosiahnutá výška zisku po prepo te nesmie klesnú pod
75% z kalkulovaného zisku. Rozdiel do výšky 75% z kalkulovaného zisku
si nájomca uplatní vo i prenajímate ovi. - Nedosiahnutie zisku musí
by zdôvodnené a zdokladované. - Tržby: Nájomca má nárok na 25% z
tržieb (mestského zimného štadióna, s výnimkou platieb za prenájom
pre registrované športové kluby,
alej tržieb z tržnice, burzy,
nebytových priestorov, in-line plochy, reklamy a kúpaliska), ktoré
presahujú tržby pod a rozpo tu schváleného štatutárnym zástupcom
mesta, na základe analýzy skuto nosti a celkového vývoja pre každý
kalendárny rok. F) Doplnenie nájomnej zmluvy, na základe ktorého bude
vysporiadaná zostatková hodnota investícií nájomcu, ktoré priamo
súvisia s jeho innos ou.
2. Ukladá Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a)
Uzatvori dodatok k nájomnej zmluve s Petrom Pejkovi om- EKO-REKREA
Trnava, s ú innos ou od 1.1.2004, v zmysle bodu 1/ tohto uznesenia.
Termín: 31.5.2004 b) Predloži na rokovanie Mestskej rady v Trnave
návrh na prenájom nebytových priestorov šatní pre registrované
športové kluby. Termín: 10.8.2004

325 uznesenie
k odkúpeniu technickej dokumentácie na výstavbu
inkubátora a technologického centra v Trnave

Podnikate ského

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje odkúpenie hnute ného majetku do vlastníctva mesta Trnava
a to: a) architektonickú štúdiu v cene 165 000,- Sk b) technickú
dokumentáciu v cene 1 142 000,- Sk c) geodetickú dokumentáciu

ú elovej mapy areálu SMM Priemyselná ulica v cene 10 000,- 39 d) správy z inžiniersko geologického prieskumu pozemku v areáli
Technických služieb na Priemyselnej 5 v Trnave pre ú ely výstavby
podnikate ského inkubátora v cene 35 000,- Sk e) posudku k
projektovej dokumentácii v cene 4 000,- Sk od Správy mestského
majetku Trnava, p.o., so sídlom v Trnave, Františkánska ulica . 16,
I O: 318 735 96 za cenu reálne vynaložených nákladov, t.j. 1 356
400,Sk,
slovom
jedenmilióntristopä desiatšes tisícštyristo
Slovenských korún.
2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave zabezpe i
plnením kúpnej zmluvy Termín: do 30.4.2004

náležitosti súvisiace s

326 uznesenie
k plneniu uznesení Mestského
termín plnenia je do 5.4.2004

zastupite stva

mesta

Trnava,

ktorých

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie predložený materiál o plnení uznesení mestského
zastupite stva, ktorých termín plnenia je do 5.4.2004
2. Schva uje
2.1. pred ženie termínov za atia výstavby
. 753/2002 do 31.12.2004

. 689/2002 do 01.09.2004

2.2. úpravu v texte uznesenia MZ
a)
. 231/2003 v schva ovacej
parc. . 5680/18...
b) . 263/2004 v schva ovacej
"Kloptovej" ...Baxovej...
8. cenu "37,00 Sk" nahradi

asti bod 1) rozšíri
asti v bode

14. namiesto "Hlboká 19" uvies

- 40 -

. III. 3. uvies

...14,50 Sk...

12,16 namiesto "Sere ská 104/A" uvies

o ...pozemok

...Sere ská 209...

...Hlboká 20...

namiesto

c) . 264/2004 v schva ovacej asti bode III. 18. podielu 7477/349637
do vlastníctva vlastní ke bytu
. 54 Gabriele Sklár ikovej, nar.
23.3.1953, bytom Špa inská 5, za cenu 46,70 Sk 19. podielu
7582/349637 do vlastníctva vlastní ke bytu . 60 Kataríne Pelecovej
rod. Samporovej, nar. 13.9.1976, bytom Špa inská 5, za cenu 47,50 Sk.
d) . 252/2003 v schva ovacej asti bod 1) zruši odseky: - oddelenie
Nukleárnej medicíny - oddelenie Sterilizácie - oddelenie Zubnej
pohotovosti - Hematologické laboratórium a ambulancia
v ukladacej

asti bod 4b) upravi

termín ...najneskôr od 1.10.2004...

327 uznesenie
k zriadeniu vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych
sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta
k prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta pre telefónnu prípojku
k súhlasu s využitím pozemkov vo vlastníctve mesta na vybudovanie
prístupovej komunikácie k budove UCM a s prijatím daru ukon enej
komunikácie do majetku mesta
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje zriadenie bezodplatného
asovo neobmedzeného vecného
bremena na pozemkoch v k.ú. Trnava, parc.
. 5680/31 a parc.
.
5680/13 vo vlastníctve mesta na ul. Vl. Clementisa v Trnave v
prospech spol. Lidl Slovenská republika, v.o.s. Vajnorská 160, 843 01
Bratislava, I O 35793783 spo ívajúcom v povinnosti vlastníka strpie
na svojom pozemku umiestnenie IS - vodovodnej, plynovej a elektrickej
prípojky, vrátane prekládky, a s tým súvisiacich užívate ských práv
2. Schva uje prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta parc. . 5680/31,
a parc.
. 5680/13 na uloženie telekomunika ných sietí v d žke
stanovenej v PD pre Lidl, SR v.o.s., Vajnorská 160, Bratislava za
cenu 10,- Sk/bm/rok na dobu neur itú od 1.8.2004

- 41 3. Súhlasí a) s využitím pozemkov vo vlastníctve mesta na ul. Vl.
Clementisa v Trnave parc.
. 5680/123, 5680/221 a 5680/13 na
vybudovanie prístupovej komunikácie k budove UCM pre investora
komunikácie spolo nos
Lidl Slovenská republika, Bratislava, b) s
prijatím daru prístupovej komunikácie do majetku mesta po jej
kolauda nom ukon ení od spol. Lidl, SR, Vajnorská 160,Ba
3. Ukladá Mestskému úradu v Trnave a) zasla uznesenie spol. Lidl,
SR, v.o.s., Bratislava Termín: do 15. 5. 2004 b) zabezpe i
náležitosti súvisiace so zriadením vecného bremena a uzatvorením

nájomnej zmluvy Termín: do 31. 5. 2004 c) pripravi nájomnú zmluvu a
budúce zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta v
prospech spol Lidl SR, Ba, a prijatí daru ukon enej prístupovej
komunikácie Termín: do 15. 6. 2004

328 uznesenie
k vyhláseniu o neuplatnení predkupného práva
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
" Vyhlásenie "

že, Mesto Trnava vo i zmluvnej strane PRAGMA a.s., Nevädzova 8,
Bratislava, I O 31389627, neuplatní svoje predkupné právo na pozemok
v k. ú. Trnava oddeleného geo- metrickým plánom . 157/2003 parc. .
5680/241 zast. pl., dvor vo výmere 6137 m2 na ul. Vl. Clementisa v
Trnave, príloha . 2 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej d a
17. 3. 2004, a to v období vybavovania územného rozhodnutia a
stavebného povolenia pre obchodné zariadenie Lidl, ako ani v momente
prevodu predmetného pozemku zo spolo nosti PRAGMA a.s. na budúceho
kupujúceho - investora Lidl Slovenská republika, v.o.s., Vajnorská
160, 834 01 Bratislava.
Mesto Trnava sa týmto Vyhlásením nevzdáva svojho predkupného práva
vo i budúcemu vlastníkovi pozemku v zmysle l. VI. a l. VII. budúcej
kúpnej zmluvy a kúpnej zmluvy
- 42 Toto vyhlásenie nadobúda právoplatnos
za podmienky, že
iastka
12.274.000,- Sk v neodvolate nom dokumentárnom akreditíve
ís.
202.018/MAR bude jednozna ne deklarovaná v prospech Mesta Trnava
2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave zasla Vyhlásenie spolo . PRAGMA
a.s., Nevädzova 8, Bratislava Termín: do 10. 5. 2004

Ing. Štefan B o š n á k primátor mesta

Za formálnu správnos : Ing. Juraj Tibenský prednosta MsÚ
V Trnave d a 28.4.2004

