(534-584)
U Z N E S E N I A
z 15. riadneho zasadnutia Mestského zastupite stva mesta
Trnava, ktoré sa uskuto nilo d a 26. apríla 2005 v konferen nej sále trnavskej radnice
____________________________________________________________
534
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 233,
ktorým sa vydáva doplnok . 1) k VZN . 225 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 233 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i vyhlásenie VZN zverejnením na úradnej tabuli
mesta Trnava
Termín: 29.4.2005

535
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 234
ktorým sa vydáva doplnok . 2) k VZN . 171 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 234, ktorým sa vydáva doplnok . 2) k VZN . 171 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i vyhlásenie VZN zverejnením na úradnej tabuli
mesta Trnava
Termín: 29.4.2005
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uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 235,
ktorým sa vydáva doplnok . 1) k VZN . 184 o správe
a prevádzkovaní cintorínov na území mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 235, ktorým sa vydáva doplnok . 1) k VZN . 184
o správe a prevádzkovaní cintorínov na území mesta Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i vyhlásenie VZN zverejnením na úradnej tabuli
mesta Trnava
Termín: do 29.4.2005

537
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 236,
ktorým sa vydáva doplnok . 7) k VZN . 85 o prevode
vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch
vo vlastníctve mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN .236, ktorým sa vydáva doplnok . 7) k VZN . 85 o
prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových
domoch vo vlastníctve mesta Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i vyhlásenie VZN zverejnením na úradnej tabuli
mesta Trnava
Termín: 29.4.2005
538
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu .237,
ktorým sa vydáva doplnok . 5) k VZN . 155 o ur ovaní
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN .237, ktorým sa vydáva doplnok . 5) k VZN . 155 o
ur ovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta Trnava

- 3 2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i vyhlásenie VZN zverejnením na úradnej tabuli
mesta Trnava
Termín: 29.4.2005

539
uznesenie
k Závere nému ú tu mesta Trnava za rok 2004
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) závere ný ú et mesta Trnava za rok 2004 s tým, že
súhlasí s celoro ným hospodárením bez výhrad
b) prídel do rezervného fondu mesta
v iastke

21 295 700,27 Sk

v rámci rezervného fondu mesta ú elové viazanie finan ných prostriedkov v iastkach:
* na použitie pre rozpo tové
organizácie v iastkach, v akých
boli ku koncu roka odvedené na
ú et mesta

2 389 900,43 Sk

* pre Správu kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava na realizáciu
sochy Sv. Otca Jána Pavla II.
1 300 000,00 Sk
* pre Správu kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava na rekonštrukciu
prírodného kina
900 000,00 Sk
* získané finan né prostriedky od Fondu
národného majetku na realizáciu rozvojových programov mesta alebo splatenie
úverov
7 308 833,00 Sk
* na použitie v zmysle zásad tvorby
a použitia rezervného fondu

8 796 966,84 Sk

c) prídel do rezervného fondu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava z výsledku hospodárenia
podnikate skej innosti
28 724,76 Sk
d) prídel do rezervného fondu Správy mestského majetku
Trnava z výsledku hospodárenia podnikate skej innosti
13 307 164,57 Sk
e) prídel do rezervného fondu Základnej umeleckej školy
M.Sch.Trnavského z výsledku hospodárenia hlavnej innosti
590,44 Sk

- 4 f) prídel do sociálneho fondu mesta
g) ostatné použitie prebytku
hospodárenia
* zostatok transferu ŠR SR na financovanie obchodnej spolo nosti
Invest Trnava s.r.o. na pokra ovanie
v realizácii projektu v roku 2005

600 000,00 Sk
110 401 060,10 Sk

2. Berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Závere nému
ú tu mesta Trnava za rok 2004
b) stanovisko Finan nej komisie Mestského zastupite stva
mesta Trnava
c) správu nezávislého auditora z overenia ro nej ú tovnej
uzávierky mesta Trnava za rok 2004

540
uznesenie
k rozpo tovým pravidlám mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
Rozpo tové pravidlá mesta Trnava
2. Ukladá
Správe mestského majetku Trnava
Stredisku sociálnej starostlivosti Trnava
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
a) na základe schválených Rozpo tových pravidiel mesta
Trnava spracova rozpo tové pravidlá pre príspevkové
organizácie zriadené mestom a predloži ich na schválenie
primátorovi mesta, po predchádzajúcej konzultácii s
mestským úradom
Termín: do 30.6.2005
Mestskému úradu v Trnave
b) na základe schválených Rozpo tových pravidiel mesta
Trnava primerane upravi rozpo tové pravidlá pre
rozpo tové organizácie zriadené mestom a predloži
na schválenie primátorovi mesta
Termín: do 30.6.2005
c) na základe schválených rozpo tových pravidiel pripravi
návrh formulára, ktorým sa budú uplat ova rozpo tové
opatrenia a predloži na schválenie primátorovi mesta
Termín: do 30.4.2005
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uznesenie
k úverovému rámcu na zabezpe enie financovania
investi ných akcií odsúhlasených v rozpo te mesta Trnava
pre rok 2005
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
požiadavku Správy mestského majetku Trnava, príspevková
organizácia na erpanie úverového rámca na zabezpe enie
investi ných akcií odsúhlasených v rozpo te mesta Trnava
pre rok 2005:
Štefánikova 4, Priemyselná 5, Hviezdoslavova 6, Trhová 3,
Hlavná 1 a 5 výmenníkových staníc: Študentská C,D,E 20-24
a Prednádražie II/4
2. Schva uje
a) úverový rámec v predpokladanej max. výške 42 mil. Sk na
financovanie investi ných akcií odsúhlasených v rozpo te
mesta Trnava pre rok 2005: Štefánikova 4, Priemyselná 5,
Hviezdoslavova 6, Trhová 3, Hlavná 1 a výmenníkových staníc:
Študentská C,D,E, 20-24, Prednádražie II/4
b) zabezpe enie poskytnutého úveru Ru ite skou listinou
mesta Trnava
3. Súhlasí aby,
a) Správa mestského majetku Trnava, príspevková organizácia
rokovala s bankovými ústavmi v zmysle schva ovacej asti
uznesenia
b) Správa mestského majetku Trnava, príspevková organizácia
uzavrela úverovú zmluvu s bankovým ústavom poskytujúcim
najvýhodnejšie úverové podmienky, po predchádzajúcom súhlase
mesta Trnava
Termín: do 30.5.2005
542
uznesenie
k optimalizácii základného školstva
v zria ovate skej pôsobnosti mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
A) žiados o vyradenie nasledovných škôl a školských
zariadení zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR:
1. Základná škola Spartakovská 5, Trnava
2. Školský klub detí pri Základnej škole Spartakovská 5,
Trnava
3. Školská jedále pri Základnej škole Spartakovská 5,
Trnava

- 6 4. Základná škola V jame 3, Trnava
5. Školský klub detí pri Základnej škole V jame 3,
Trnava
6. Školská jedále pri Základnej škole V jame 3,
Trnava
7. Základná škola Limbová 3, Trnava
8. Školský klub detí pri Základnej škole Limbová 3,
Trnava
9. Školská jedále pri Základnej škole Limbová 3,
Trnava
10.Základná škola Gorkého 21, Trnava
11.Školský klub detí pri Základnej škole Gorkého 21,
Trnava
12.Školská jedále pri Základnej škole Gorkého 21,
Trnava
13.Základná škola Mozartova 10, Trnava
14.Školský klub detí pri Základnej škole Mozartova 10,
Trnava
15.Školská jedále pri Základnej škole Mozartova 10,
Trnava
16.Základná škola K.Mahra 11, Trnava
17.Školský klub detí pri Základnej škole K.Mahra 11,
Trnava
18.Školská jedále pri Základnej škole K.Mahra 11,
Trnava
Termín: 31.12.2005
B) žiados o spojenie splynutím nasledovných základných škôl
do nových subjektov s právnou subjektivitou
1. spojenie splynutím Základnej školy V jame 3, Trnava
a Základnej školy Spartakovská 5, Trnava do jedného
subjektu s právnou subjektivitou pod názvom
Základná škola Hlboká, Spartakovská 5, Trnava
2. spojenie splynutím Základnej školy Limbová 3, Trnava
a Základnej školy Gorkého 21, Trnava, Trnava do jedného
subjektu s právnou subjektivitou pod názvom
Základá škola Tulipán, Gorkého 21, Trnava
3. spojenie
Trnava a
subjektu
Základná

splynutím Základnej školy Mozartova 10,
Základnej školy K.Mahra 11, Trnava do jedného
s právnou subjektivitou pod názvom
škola Prednádražie, K.Mahra 11, Trnava

Termín: 1.1.2006
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Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi všetky potrebné podklady a predloži na MŠ SR
so žiados ou o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení
v zmysle schva ovacej asti tohto uznesenia
Termín: do 1.9.2005
b) pripravi všetky potrebné podklady a predloži na MŠ SR
so žiados ou o zaradenie do siete škôl a školských zariadení
v zmysle schva ovacej asti tohto uznesenia
Termín: do 1.9.2005
c) spracova vyhodnotenie opatrení prijatých v súvislosti s
optimalizáciou v oblasti základného školstva a ich ekonomický dopad za obdobie 9/2006 až 1/2007 pod a jednotlivých
základných škôl a predloži na rokovanie mestského zastupite stva
Termín: apríl 2007
d) predloži informatívnu správu v zmysle bodu 2e) uznesenia
na rokovanie mestského zastupite stva
Termín: september 2005
riadite om základných škôl
e) predloži na Mestský úrad v Trnave, odbor vzdelávania
preh ad o štruktúre žiakov 9. ro níka z h adiska ich
prijatia na gymnáziá, stredné školy, u ovské školy
i s uvedením tých, ktorí v štúdiu alej nepokra ujú
Termín: do 31.7.2005
543
uznesenie
k Obecnej školskej rade mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) ukon enie funk ného obdobia Obecnej školskej rady mesta
Trnava z dôvodu jej nefunk nosti
Termín: 26.4.2005
b) ustanovenie Mestskej školskej rady mesta Trnava v zmysle
vyhlášky MŠ SR . 291/2004 Z.z. z 15.4.2004, ktorou sa
ur ujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej
samosprávy, o ich zložení, o ich organiza nom a finan nom
zabezpe ení
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zrealizova legislatívne a administratívne úkony potrebné
pre ustanovenie Mestskej školskej rady v zmysle schváleného
uznesenia
Termín: do 31.7.2005
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uznesenie
k zrušeniu školských zariadení
- Materská škola Spojná 6, Trnava
- Školská jedále pri MŠ Spojná 6, Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) zrušenie Materskej školy Spojná 6, Trnava
Termín: 30.6.2004
b) zrušenie Školskej jedálne pri Materskej škole Spojná 6,
Trnava
Termín: 30.6.2004
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i všetky potrebné náležitosti súvisiace so zrušením
Materskej školy Spojná 6, Trnava
Termín: do 31.5.2005

545
uznesenie
k zrušeniu Strediska služieb škole, Paulínska 13, Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zrušenie Strediska služieb škole, Paulínska 13, Trnava
Termín: 31.12.2004
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i všetky potrebné náležitosti súvisiace so zrušením
Strediska služieb škole, Paulínska 13, Trnava
Termín: do 31.5.2005
546
uznesenie
k zrušeniu Materskej školy Tehelná 9/B, Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zrušenie Materskej školy Tehelná 9/B, Trnava
Termín: 30.4.2005
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i všetky potrebné náležitosti súvisiace so zrušením
Materskej školy Tehelná 9/B, Trnava
Termín: do 31.5.2005

- 9 547
uznesenie
k zriadeniu Základnej školy s materskou školou
I.Krasku 27, Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
A) zrušenie:
1. Základnej školy I. Krasku 27, Trnava
2. Školského klubu detí pri Základnej škole I. Krasku 27,
Trnava
3. Školskej jedálne pri Základnej škole I. Krasku, Trnava
4. Materskej školy Dedinská 27, Trnava
5. Školskej jedálne pri Materskej škole Dedinská 27, Trnava
Termín: 30.4.2005
B) zriadenie:
1. Základnej školy s materskou školou Ivana Krasku . 27,
Trnava
2. Školskej jedálne ako sú asti Základnej školy s materskou
školou Ivana Krasku . 27, Trnava
3. Školského klubu detí ako sú asti Základnej školy s materskou školou Ivana Krasku . 27, Trnava
Termín: 1.5.2005
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i všetky potrebné náležitosti súvisiace so
zrušením vyradených škôl a školských zariadení
Termín: do 31.5.2005
b) pripravi zria ovaciu listinu na podpis primátorovi mesta
v zmysle schva ovacej asti tohto uznesenia
Termín: do 31.5.2005
c) zabezpe i všetky právne a administratívne úkony
v zmysle schva ovacej asti tohto uznesenia
Termín: do 30.6.2005
548
uznesenie
k predaju bytu v zmysle postupu
"Nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava"
- legalizácia
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
predaj 1-izbového bytu

. 14 na Halenárskej ul.

. 35 v

- 10 Trnave o podlahovej ploche 53,38 m2 s prináležiacim
spoluvlastníckym podielom na spolo ných astiach,
zariadeniach domu a pozemku parc. . 593 o ve kosti
226/10000 Jane Jankovi ovej, nar. 11.8.1969, bytom Trnava,
Halenárska . 35 za cenu 380.000,- Sk
2. Ukladá
Správe mestského majetku Trnava
pripravi zmluvu o kúpe bytu v súlade s postupom pri
"Nakladaní s vo nými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava" a
predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31.5.2005
549
uznesenie
k predaju pozemku na Poštovej ulici v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta v k.ú.
Trnava na Poštovej ulici v Trnave, parc. . 5292/237, zast. pl.,
(dvor), výmera 472 m2, oddelenej geometrickým plánom . 14/2005
Anne Matovi ovej, nar. 27. 9. 1966, bytom Trnava, Vajanského 34
za cenu 1 500,- Sk/m2, t.j. spolu 708 000,- Sk
s podmienkou, že pozemok nebude oplotený betónovým plotom
2.

Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 31.5.2005

b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži
podpisu
Termín: do 30.6.2005

primátorovi mesta k

550
uznesenie
k prevodu pozemkov Na hlinách Krajskému úradu v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
prevod nehnute ného majetku - pozemkov v k. ú. Trnava p. .
5311/52 o výmere 1036 m2, a p. . 5311/53 o výmere 1147 m2,
zapísaných na liste vlastníctva . 5000 vo vlastníctve Mesta
Trnava, do vlastníctva Slovenskej republiky - Krajského
úradu v Trnave na rekonštrukciu a dostavbu gymnázia Na
hlinách za cenu 1,00 Sk.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i súvisiace náležitosti
Termín: 15.5.2005

- 11 b) pripravi zmluvu a predloži
Termín: 30.6.2005

na podpis primátorovi mesta

551
uznesenie
k odpredaju podielov z pozemku
vo vlastníctve Mesta Trnava parc. . 2526 v k.ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome s. . 3617 na Hospodárskej
ul. . 77 v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
I. Schva uje
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného
na LV . 5000, parc. . 2526 k. ú. Trnava s celkovou výmerou 165
m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spolo ných
astiach a zariadeniach domu súp. . 3617, zapísaného na LV
.
8662 na Hospodárskej ulici . 77 vlastníkom bytov za cenu 3,50
Sk/m2 takto:
1) podielu
3523/95342 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 1 Tomášovi Benedikovi ovi, nar.
9.3.1979, bytom Vajanského 32 s manželkou Žanetou, rod.
erve anskou, nar. 28.4.1976, bytom Hospodárska 77, za cenu
21,50 Sk,
2) podielu
5807/95342 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 2 Bohumiovi Benešovi, nar.
22.7.1943 s manželkou Zdenkou,
rod. Horváthovou,
nar.
4.12.1942, obaja bytom Hospodárska 77, za cenu 35,00 Sk,
3) podielu 3523/95342 do vlastníctva vlastní ke bytu . 3 Lucii
Pestúnovej rod. Paverovej, nar. 5.11.1979, bytom Hospodárska
77, za cenu 21,50 Sk,
4) podielu 3523/95342 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 4
Martine Lošonskej rod. Ábelovej
nar. 23.2.1970,
bytom
Hospodárska 77, za cenu 21,50 Sk,
5) podielu
5874/95342 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 5 RNDr. Františkovi Kolmanovi,
nar. 22.5.1940 s manželkou Máriou, rod. Dubovskou, nar.
1.5.1944, obaja bytom Hospodárska 77, za cenu 35,50 Sk,
6) podielu
3523/95342 do
bezpodielového spolu vlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 6 Jozefovi Horváthovi, nar.
9.5.1951, s manželkou Gizelou rod. Rajtovou, nar. 28.5.1942,
obaja bytom Hospodárska 77, za cenu 21,50 Sk,
7) podielu 3523/95342 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 7
Cecílii Habigerovej rod. Kollárovej, nar. 14.8.1930, bytom
Hospodárska 77, za cenu 21,50 Sk,
8) podielu 5807/95342 do vlastníctva vlastní ke bytu . 8 Helene
Meravej rod. Meravej, nar. 7.10.1947, bytom Hospodárska 77,
za cenu 35,00 Sk,
9) podielu
3523/95342 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov
vlastníkom bytu
. 9 Ivanovi Benešovi,
nar.
23.6.1972
s manželkou Renátou,
rod. Bodnárovou,
nar.
16.10.1971, obaja bytom Hospodárska 77, za cenu 21,50 Sk,
10) podielu 3523/95342 do vlastníctva vlastní ke bytu . 10 Anne
Zimenovej,
rod.
Tur anovej,
nar.
27.10.1933,
bytom
Hospodárska 77, za cenu 21,50 Sk,
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. 11
Marii Tumpákovej, rod. Kadl kovej, nar. 10.12.1944, bytom
Hospodárska 77, za cenu 35,00 Sk,
12) podielu
3523/95342 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 12 Milanovi Kondelovi, nar.
2.9.1944
s
manželkou Dášou,
rod.
Kubovi ovou,
nar.
22.11.1950, obaja bytom Hospodárska 77, za cenu 21,50 Sk,
13) podielu 3595/95342 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 13
Márii Šef íkovej, nar. 30.8.1970, bytom Hospodárska 77, za
cenu 22,00 Sk,
14) podielu
5807/95342 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 14 Igorovi Brezinovi, nar.
6.11.1956, bytom Hospodárska 77, s manželkou Máriou rod.
Fridrichovou, nar. 21.2. 1955, bytom Na hlinách 41, za cenu
35,00 Sk,
15) podielu
3595/95342 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 15 Ing. Viliamovi He kovi, nar.
2.12.1932, s manželkou Štefániou
rod.
un íkovou, nar.
9.6.1936, obaja bytom Ul. K. ulena 5, za cenu 22,00 Sk,
16) podielu 5807/95342 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 17
Terézii Mrvovej, narod. 24.9.1942, bytom Hospodárska 77, za
cenu 35,00 Sk,
17) podielu 3523/95342 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 18
udmile Buchtovej rod. Pravotovskej, nar. 24.9.1935, bytom
Hospodárska 77, za cenu 21,50 Sk,
18) podielu 3523/95342 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 19
Anne
Vara kovej, rod. Mužíkovej, nar. 5.4.1932, bytom
Hospodárska 77, za cenu 21,50 Sk,
19) podielu 5879/95342 do vlastní ctva vlastní ke bytu
. 20
Gabriele Podobovej, nar. 21.5.1972, bytom Hospodárska 77, za
cenu 35,50 Sk,
20) podielu 3523/95342 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 21
Márii Kohoutovej, rod. Halenárovej, nar. 19.9.1936, bytom
Hospodárska 77, za cenu 21,50 Sk,
21) podielu 5016/95342 do vlastníctva vlastníkovi bytu
. 22
Romanovi Strmenskému, nar. 23.7.1971, bytom Hospodárska 77,
za cenu 30,50 Sk,
- s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad
do katastra nehnute ností budú spolo ne a nerozdielne hradi
kupujúci.
II. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 15.5.2005
b) pripravi
kúpnu zmluvu
podpis
Termín: do 31.7.2005

a predloži

primátorovi

mesta

552
uznesenie
k odpredaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava
parc. . 5671/79 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom
dome s. . 6478 na Ul. T.Tekela . 4 v Trnave

na

- 13 Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
I. Schva uje
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného
na LV 5000 parc. . 5671/79 k. ú. Trnava o celkovej výmere 399
m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spolo ných
astiach a zariadeniach domu súp. . 6478 na Ul. T. Tekela . 4
vlastníkom bytov za cenu 3,50 Sk/m2 takto:
1) podielu
7692/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 1 Jozefovi Machovi ovi, nar.
27.1.1955 s manželkou Jankou, rod. ížovou, nar. 11.11. 1959,
obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
2) podielu
9486/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 2 Mgr. Mariánovi Slamkovi, nar.
21.8.1960 s manželkou Mgr. Evou, rod. Neuschlovou, nar.
22.1.1964, obaja bytom Na hlinách 57, za cenu 34,00 Sk,
3) podielu
7692/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 3 Mgr. Stanislavovi Veselskému,
nar. 10.7.1972 s manželkou Mgr. Monikou, rod. Kapalkovou,
nar. 30.5. 1976, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
4) podielu
7692/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 4 Vladimírovi Dankovi, nar.
18.7.1938 s manželkou Magdalénou, rod. Hirkovou, nar. 19.4.
1939, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
5) podielu
7692/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 5 Rudolfovi Valentovi ovi, nar.
2.7.1969 s manželkou Valériou, rod. Bušovou, nar. 7.12.1969,
obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
6) podielu
9486/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 6 Jánovi Krištofi a,
nar.
28.3.1971 s manželkou Zdenkou, rod. Bukovskou, nar. 3.5.1970,
obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 34,00 Sk,
7) podielu 7727/391789 do vlastníctva vlastníkovi bytu
. 7
Ivanovi Bede ovi, nar. 9.5.1934, bytom T. Tekela 4, za cenu
27,50 Sk,
8) podielu
7692/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 8 Ing. Miroslavovi Bolemanovi,
nar. 29.7.1955 s manželkou Vierou, rod. Matušákovou, nar.
1.7. 1958, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
9) podielu
7727/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 9 Antonovi Malovcovi, nar.
9.6.1957 s manželkou Danielou, rod. Šugrovou, nar. 16.5.1958,
obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
10) podielu 9535/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 10 Jozefovi Smutnému, nar.
23.2.1948 s manželkou Blankou, rod. Pospíšilovou, nar. 16.5.
1955, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 34,00 Sk,
11) podielu 7730/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 11 Dušanovi Kuracinovi, nar.
23.10.1969 s manželkou Lýdiou, rod. Marekovi ovou, nar.
1.4.1972, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
12) podielu 7727/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu .12 Pavlovi Magulovi, nar. 1.4.1958
s manželkou
udmilou, rod. Polakovi ovou, nar. 30.10.1960,
obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
13) podielu 7727/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov
vlastníkom bytu
. 13 Jánovi Današovi,
nar.
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obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
14) podielu 9486/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 14 Antonovi Bihárymu, nar.
5.4.1953 s manželkou Máriou, rod. Horvátovou, nar. 8.10.1951,
obaja bytom Hrn iarovce 12, za cenu 34,00 Sk,
15) podielu 7731/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov
vlastníkom bytu
. 15 Petrovi Peckovi,
nar.
23.7.1955
s manželkou Máriou,
rod. Vomo ilovou,
nar.
14.8.1957, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
16) podielu 7727/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 16 Ivanovi Goldmanovi, nar.
19.6.1954 s manželkou Jozefínou, rod. Valovi ovou, nar.
8.6.1957, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
17) podielu 7727/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 17 Stanislavovi Bohunickému, nar.
21.10.1934
s manželkou Nadeždou,
rod. Fialovou,
nar.
10.3.1947, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
18) podielu 9486/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 18 Ing. Jaroslavovi Neštickému,
nar. 29.11.1953 s manželkou Jarmilou, rod. Benkovskou, nar.
23.11.1955, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 34,00 Sk,
19) podielu 7727/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 19 Ladislavovi Katrovi, nar.
17.7.1956 s manželkou Dáriou, rod. Šimovou, nar. 9.8.1957,
obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
20) podielu 7727/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 20 Shapoorovi Sahidi, nar.
18.5.1971
bytom T. Tekela 4 s manželkou Ivetou, rod.
Loveckou, nar. 20.2.1973, bytom J. Slottu 23, za cenu 27,50
Sk,
21) podielu 7730/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 21 Pavlovi Rapantovi, nar.
27.9.1961
s manželkou Máriou,
rod. Tomovi ovou,
nar.
12.3.1967, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
22) podielu 7727/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 23 Ing. Pavlovi Skubákovi, nar.
22.2.1953 s manželkou Ing. Katarínou, rod. Predmerskou, nar.
8.8.1954, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
23) podielu 7692/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 24 Ladislavovi Vysko ovi, nar.
18.4.1956
s manželkou Máriou,
rod.
Vara kovou,
nar.
22.5.1959, obaja bytom Bohdanovce nad Parnou 381, za cenu
27,50 Sk,
24) podielu 7692/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 25 Jozefovi Koštrnovi, nar.
18.10.1954 s manželkou Emíliou,
rod. Ko ibalovou, nar.
3.3.1958, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
25) podielu 9521/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 26 RNDr. Robertovi Vargovi, nar.
4.12.1949 s manželkou Máriou, rod. Homzovou, nar. 16.8.1952,
obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 34,00 Sk,
26) podielu 7730/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 27 Stanislavovi Gronichovi, nar.
1.7.1957
s manželkou Mgr.
Danielou, rod. Lisou, nar.
9.1.1954, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
27) podielu 7727/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 28 Jozefovi Rešetkovi, nar.
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s manželkou Máriou,
rod.
Hanicovou,
nar.
21.5.1954, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
28) podielu 7736/391789 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 29
Anne Kyselicovej, rod. Cvikovej, narod. 22.10.1957 , bytom T.
Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
29) podielu 7730/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 31 Františkovi Tillingerovi, nar.
20.4.1951 s manželkou Vierou, rod. Vagovou, nar. 29.11.1953,
obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
30) podielu 7727/391789 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 32
Cecilii Kosovej, rod. Jajcajovej, narod. 1.2.1934, bytom T.
Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
31) podielu 7692/391789 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 33
Beáte Morvayovej, narod. 8.6.1966, bytom T. Tekela 4, za cenu
27,50 Sk,
32) podielu 9535/391789 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 34
Jánovi Magulovi, narod. 26.2.1950, bytom T. Tekela 4, za cenu
34,00 Sk,
33) podielu 7727/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 35 Mgr. Františkovi Kosmálovi,
nar. 15.12.1949 s manželkou Máriou, rod. Ryškovou, nar.
2.2.1956, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
34) podielu 7692/391789 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 37
Daniele Adam íkovej, rod. Feketeovej, narod. 25.12.1958,
bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
35) podielu 7692/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 39 Ing. Daliborovi Dragúnovi,
nar. 17.6.1970 s manželkou Martinou, rod. Violovou, nar.
8.4.1973, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
36) podielu 7727/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 40 Deziderovi Gogo ákovi, nar.
17.12.1954
s manželkou Kristínou,
rod. Megovou,
nar.
5.8.1955, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
37) podielu 7692/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 41 Ing. Milanovi ajkovi, nar.
12.2.1955
s manželkou Máriou,
rod. Klottonovou,
nar.
28.10.1955, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
38) podielu 9486/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 42 Romanovi Obalovi,
nar.
9.3.1963 s manželkou Gabrielou,
rod. Špiríkovou,
nar.
28.5.1970, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 34,00 Sk,
39) podielu 7727/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 43 Milanovi Kollárovi, nar.
1.10.1960 s manželkou ubicou, rod. Vaškovou, nar. 23.9.1962,
obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
40) podielu 7692/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 44 Antonovi Petrášovi, nar.
11.2.1972 s manželkou Adrianou,
rod. Bardiovskou, nar.
25.4.1972, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
41) podielu 7730/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 45 Vladimírovi Tomovi, nar.
3.5.1958
s manželkou
udmilou,
rod. Fornerovou,
nar.
7.5.1961, obaja bytom G. Steinera 33, za cenu 27,50 Sk,
42) podielu 9524/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 46 Alexandrovi Rapantovi, nar.
24.7.1954
s manželkou Martou,
rod. Barabásovou,
nar.
23.4.1956, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 34,00 Sk,
43) podielu 7730/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva

- 16 manželov vlastníkom bytu . 47 Petrovi Vidovi, nar. 7.3.1969
s manželkou Katarínou, rod. Šimon íkovou, nar. 9.6.1976,
obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
44) podielu 7730/391789 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 48 Dušanovi Barabásovi, nar.
29.3.1953 s manželkou Boženou,
rod. Holienkovou,
nar.
9.6.1956, obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
- s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad
do katastra nehnute ností budú spolo ne a nerozdielne hradi
kupujúci.
II. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 15.5.2005
b) pripravi
kúpnu zmluvu
podpis
Termín: do 31.8.2005

a predloži

primátorovi

mesta

553
uznesenie
k predaju pozemku vo vlastníctve mesta Trnava
pod garážou na Prechodnej ulici v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta
Trnava na Prechodnej ulici, zapísaného na liste vlastníctva
. 5000, v k. ú. Trnava, zastavaná plocha, parc. . 8927/3
s výmerou 20 m2, vlastníkom garáže Ing. Františkovi Odkladalovi, nar. 03. 07. 1949 a manželke Márii, rod. Záhumenskej,
nar. 29. 09. 1954, obaja bytom Trnava, Bu ianska 9, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu spolu
16 800,- Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s predajom pozemku
pod garážou
Termín: do 15.5.2005
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži
na podpis
Termín: do 15.6.2005

primátorovi mesta

554
uznesenie
k zámene pozemkov na Ulici I.Krasku v Trnave-Modranke
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1.

Schva uje

na
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astí pozemkov vo vlastníctve mesta
Trnava
zapísaných na LV 1300 v k. ú. Modranka p. . 804, 802/1 a
802/2 oddelených geometrickým plánom . 39/2005 ako p.
.
804/2 s výmerou 115 m2, p. . 802/3 s výmerou 91 m2 a p. .
802/4 s výmerou 43 m2, v dohodnutej cene 1.200,00 Sk/m2,
spolu hodnota pozemku potom predstavuje sumu 298.800,00 Sk
za
as pozemku zapísaného na LV . 213 vo vlastníctve Mgr.
Márie Polá kovej, rod. Rumanovi ovej, nar. 15.6.1951, bytom
Trnava, Dedinská 4400/55, p. . 803 oddelenú geometrickým
plánom
. 39/2005 ako p. . 803/2 s výmerou 52 m2, v
dohodnutej cene 1.200,00Sk/m2, spolu hodnota pozemku potom
predstavuje sumu 62.400,00 Sk, s tým, že Mgr. Polá ková
doplatí Mestu Trnava rozdiel v cene pozemkov 236.400,00 Sk
ku d u podpísania zámennej zmluvy.
2.

Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom nehnute ností
Termín: do 31.5.2005

b) pripravi zámennú zmluvu a predloži
primátorovi mesta
Termín: do 30.6.2005

na podpis

555
uznesenie
k súhlasu s prijatím daru do majetku mesta - pozemkov pre prepojovaciu komunikáciu a IS pre IBV
Cukrová, Kopánka Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
prijatie daru - pozemkov v k. ú. Trnava pre výstavbu prepojovacej
komunikácie IBV Cukrová, Kopánka, Trnava v rozsahu bezpodielového
spoluvlastníctva manželov:
Ing. Emanuela Polešenského, nar. 24. 1. 1939 a manž. Dany Polešenskej, nar. 28. 10. 1941, obaja bytom Trnava, Ulica Jána Hajdóczyho 83 - pozemku zapísaného na LV 1031 z PK parc. . 1530/2,
orná pôda, výmera 1288 m2, ako diel 15, výmera 82 m2 ozna eného
pod a geometrického plánu . 17/2004.
2.

Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) oznámi stanovisko mestského zastupite stva darcom
Termín: do 31. 5. 2005
b) pripravi zmluvu o budúcej darovacej zmluve na pozemky
pre výstavbu prepojovacej komunikácie a predloži
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30. 6. 2005

- 18 556
uznesenie
k súhlasu s delimitáciou vlastníctva štátu do majetku
mesta Trnava - pozemkov pod stavbou
"Komunika né prepojenie ulíc Trstínska-Cukrová v Trnave"
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s delimitáciou vlastníctva štátu v správe Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava - bezplatným prevodom dielov pozemkov v k. ú. Trnava, vytvorených geometrickým plánom ís. 201/
/2004 vyhotoveným Danou Van ovou úradne overeným pod . 900/2004
d a 13. 10. 2004 z pozemnoknižných parciel vedených v pozemnoknižných vložkách a to:
a)z pozemnoknižnej parcely . 1633/5, orná pôda o výmere 1069 m2
vedenej v pozemnoknižnej vložke . 2810 od lenený:
diel . 10 o výmere 166 m2,
diel . 11 o výmere 539 m2,
diel . 12 o výmere
2 m2,
diel . 13 o výmere 187 m2,
diel . 14 o výmere 15 m2,
b)z pozemnoknižnej parcely . 1633/4, ost. pl. o výmere 728 m2
vedenej v pozemnoknižnej vložke . 2810 od lenený:
diel . 15 o výmere 31 m2,
diel . 16 o výmere 286 m2,
diel . 17 o výmere 39 m2,
c)z pozemnoknižnej parcely . 1633/37, záhrada o výmere 477 m2
vedenej ako EKN parcela na LV 9085 od lenený:
diel . 23 o výmere 40 m2,
diel . 24 o výmere
2 m2,
diel . 25 o výmere 57 m2,
diel . 26 o výmere 55 m2,
diel . 27 o výmere 24 m2,
diel . 28 o výmere 142 m2,
d)z pozemnoknižnej parcely . 1616/3, ost. pl. o výmere 410 m2
vedenej v pozemnoknižnej vložke . 2810 od lenený:
diel . 44 o výmere 44 m2,
diel . 45 o výmere 212 m2,
diel . 46 o výmere 31 m2,
e)z pozemnoknižnej parcely . 1616/4 orná pôda o výmere 277 m2
vedenej v pozemnoknižnej vložke . 2810 od lenený:
diel . 47 o výmere
7 m2,
diel . 48 o výmere 268 m2,
f)z pozemnoknižnej parcely . 1615, orná pôda o výmere 1874 m2
vedenej v pozemnoknižnej vložke . 3359 od lenený:
diel . 52 o výmere 51 m2,
diel . 53 o výmere 207 m2,
diel . 54 o výmere 856 m2,
g)z pozemnoknižnej parcely . 780/2, ost. pl. o výmere 257 m2
vedenej v pozemnoknižnej vložke . 2810 od lenený:
diel . 60 o výmere 32 m2,
diel . 61 o výmere 44 m2,
h)z pozemnoknižnej parcely . 1069/3, ost. pl. o výmere 839 m2
vedenej v pozemnoknižnej vložke . 2810 od lenený:
diel . 62 o výmere 375 m2,
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diel . 64 o výmere 34 m2,
do vlastníctva mesta Trnava pre realizáciu stavby "Komunika né
prepojenie ulíc. Trstínska - Cukrová v Trnave".
2.

U k l a d á
Mestskému úradu v Trnave
a) zasla uznesenie mestského zastupite stva a podpísané
delimita né protokoly Ministerstvu hospodárstva SR
Termín: do 31. 5. 2005
b) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 45 dní po obdržaní podpísaných delimita ných
protokolov z Ministerstva hospodárstav SR
557
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie
inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta "Rekonštrukcia NTL plynovodov - ul. Orgovánová, Mýtna,
Markovi ova, Bratislavská ulica"
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s využitím pozemkov v k.ú. Trnava parc. . 9013 a 9015 v rozsahu
právnych parciel pôv.p. . 2946 a 1965/1, ktoré sú v pozemkovej
knihe neknihované, a preto sa ich vlastníkom v zmysle § 14 ods. 2
zák. . 180/1995 Z.z. stalo mesto Trnava, na rekonštrukciu miestnych nízkotlakových plynovodov, pod a projektovej dokumentácie
schválenej stavebným úradom, Slovenským plynárenským podnikom,
a.s., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 44/a, I O: 35815256,
s podmienkou pripoloženia 2 ks chráni iek pre optický kábel pre
potreby mesta Trnava, v trase po ul. Orgovánovej, v asti medzi ul. 9.mája a ul. M.Gorkého, a po ul. Markovi ovej.
2. Schva uje
zriadenie bezodplatného asovo neobmedzeného vecného bremena na
pozemkoch v k. ú. Trnava, parc. . 9013 a 9015 v rozsahu právnych
parciel pôv.p. . 2946 a 1965/1, ktoré sú v pozemkovej knihe
neknihované, a preto sa ich vlastníkom v zmysle § 14 ods. 2 zák.
.180/1995 Z.z. stalo mesto Trnava, prípadne alších ur ených porealiza ným geometrickým plánom, v uliciach: Markovi ova, Orgovánová, Mýtna, M.Gorkého a Bratislavská, cez ktoré prechádza
podzemné vedenie plynu v rámci stavby "Rekonštrukcia miestnych
ntl plynovodov Trnava", v prospech spolo nosti Slovenský plynárenský priemysel a. s., so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy
44/a, spo ívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpie na svojom
pozemku umiestnenie inžinierskych sietí - plynovodu a s tým súvisiacich užívate ských práv, za podmienok:
a) zosúladenia stavby s rekonštruk nými prácami na MK Orgovánová
b) uloženia 2 ks chráni iek pre optický kábel pre potreby mesta
Trnava v trase v trase po ul. Orgovánovej, v asti medzi ul.
9.mája a ul. M.Gorkého, a po ul. Markovi ovej, pri om mesto
Trnava dodá investorovi chráni ky a investor zabezpe í projek né práce, výkopové práce, montáž chráni iek a povrchové

- 20 úpravy. Na finacovanie pripokládky bude uzatvorená zmluva o
združení finan ných prostriedkov, pri om vkladom mesta Trnava
bude hodnota chráni iek.
c) dodržania podmienok upres ujúcich realizáciu stavby uvedených
v stavebnom povolení, pri om správny poplatok spojený s vkladom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnute ností hradí oprávnený z vecného bremena.
3.

Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i súvisiace náležitosti
Termín: 30.5.2005

b) pripravi zmluvu o združení finan ných prostriedkov a zmluvu o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta a
predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín: 30.6.2005
c) po uložení inž. sietí uzatvori zmluvu o zriadení vecného
bremena na pozemkoch mesta a predloži primátorovi mesta
k podpisu
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu
558
uznesenie
k zmene textu uznesenia MZ

. 509/2005 zo d a 22.2.2005

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zmenu textu uznesenia Mestského zastupite stva mesta Trnava
. 509/2005 zo d a 22. februára 2005
a) v bode 2. písm. C) nasledovne:
"uloženia 2 ks chráni iek pre optický kábel pre potreby mesta
Trnava v celej trase navrhovanej akcie, pri om mesto Trnava
dodá investorovi chráni ky a Trnavská Teplárenská a.s.
zabezpe í projek né práce, výkopové práce, montáž chráni iek
a povrchové úpravy. Na financovanie pripokládky bude uzatvorená zmluva o združení finan ných prostriedkov, pri om vkladom mesta Trnava bude hodnota chráni iek."
b) v bode 2. písm. D) nasledovne:
"poskytnutia polovi nej kapacity chráni ky optického kábla
Trnavskej teplárenskej a. s. vybudovaného v doterajších
etapách, mestu Trnava na základe osobitnej dohody."
c) v bode 3. písm. a) nasledovne:
"zabezpe i súvisiace náležitosti, uzatvori zmluvu o združení finan ných prostriedkov, príslušnú dohodu a zmluvu o budúcej zmluve ...."
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyda
úplné znenie uznesenia Mestského zastupite stva mesta
Trnava . 509/2005
Termín: do 10.5.2005
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uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí
na pozemkoch vo vlastníctve mesta - VN elektrického vedenia
pre stavbu "Tenisové centrum Trnava"
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s využitím pozemkov v k. ú. Trnava parc. . 3547/4, 3540/4,
3547/32, 3547/33, 3547/3, 8857 vo vlastníctve mesta Trnava,
v súvislosti s výstavbou Tenisového centra Trnava, na
uloženie inžinierskych sietí - VN elektrických vedení pod a
projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom
a ZSE, a.s. spolo nos ou Tenisové centrum Trnava, a.s.,
I O: 36 266 353.
2. Schva uje
zriadenie bezodplatného asovo neobmedzeného vecného
bremena na pozemkoch v k. ú. Trnava, parc. . 3547/4,
3540/4, 3547/32, 3547/33, 3547/3, 8857, zapísaných na liste
vlastníctva . 5000, vo vlastníctve mesta Trnava, prípadne
alších ur ených porealiza ným geometrickým plánom, cez
ktoré prechádzajú VN elektrického vedenia v rámci stavby
"Tenisové centrum Trnava", v prospech spolo nosti
Západoslovenská energetika, a.s., ulenova 6, Bratislava,
spo ívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpie na svojom
pozemku umiestnenie VN elektrického vedenia a s tým
súvisiacich užívate ských práv, s dodržaním podmienok
upres ujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom
povolení, pri om správny poplatok spojený s vkladom práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnute ností
hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace so zriadením vecného
bremena
Termín: 30.5.2005
b) pripravi zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta a predloži
primátorovi mesta k podpisu
Termín: 30.6.2005
c) po uložení inžinierskych sietí uzatvori zmluvu
o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta a predloži
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu
560
uznesenie
k zaradeniu pozemkov vo vlastníctve mesta do ponukového
konania
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1. Schva uje
zaradenie astí pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava
na ul. Coburgová v Trnave nasledovných parc. . 8653, 8654 a
8674/4 stanovených geometrickým plánom do ponukového konania
na základe podmienok, ktoré budú stanovené MsÚ v Trnave pre
stavby na bývanie alebo ubytovacie zariadenie s možnos ou polyfunkcie
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave a Majetkovej komisii MZ
stanovi podmienky výstavby, sú ažné podmienky a realizova ponukové konanie a zverejni aj v regionálnej tla i
Termín: do 31.7.2005
561
uznesenie
k predaju pozemkov na Hornopoto nej ulici v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Nesúhlasí
s priamym predajom pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú.
Trnava, parc. . 215, zast. pl., výmera 513 m2, parc. .
216/2, zast. pl., výmera 29 m2, parc. . 216/1, záhrady,
výmera 298 m2, parc. . 217, zast. pl., výmera 227 m2,
parc. . 218, zast. pl., výmera 334 m2, parc. . 219 zast.
pl., výmera 349 m2, parc. . 220 záhrady, výmera 183 m2,
parc. . 221, zast. pl., výmera 364 m2, parc. . 222, zast.
pl., výmera 318 m2, parc. . 223, zast. pl., výmera 573 m2,
parc. . 224, zast. pl., výmera 676 m2, spolu vo výmere
3 864 m2 na Hornopoto enej ul. v Trnave spolo nosti
AX INVEST, spol. s r. o., Kapitulská 16, Trnava na výstavbu
polyfunk ného objektu v zmysle platného územného plánu za
cenu 6.000,- Sk/m2.
2. Schva uje
zaradenie pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava
parc. . 215, zast. pl., výmera 513 m2, parc. . 216/2,
zast. pl., výmera 29 m2, parc. . 216/1, záhrady, výmera
298 m2, parc. . 217, zast. pl., výmera 227 m2, parc. .
218, zast. pl., výmera 334 m2, parc. . 219 zast. pl.,
výmera 349 m2, parc. . 220 záhrady, výmera 183 m2, parc.
. 221, zast. pl., výmera 364 m2, parc. . 222, zast. pl.,
výmera 318 m2, parc. . 223, zast. pl., výmera 573 m2,
parc. . 224, zast. pl., výmera 676 m2, spolu o výmere
3 864 m2 na Hornopoto nej ul. v Trnave do ponukového
konania na výstavbu polyfunk ného objektu v zmysle platného
územného plánu a podmienok ur ených Majetkovou komisiou.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) oznámi stanovisko mestského zastupite stva spolo nosti
AX Invest, s.r.o., Kapitulská 16, Trnava
Termín: do 15.5.2005
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a Majetkovej komisii MZ
b) realizova ponukové konanie
Termín: do 31.12.2005
562
uznesenie
k súhlasu so zmenou úhrady kúpnej ceny za pozemky
na Chovate skej ulici v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s úhradou kúpnej ceny za pozemky vo vlastníctve mesta Trnava
schválených na odpredaj uznesením MZ . 431/2004 z 26. 10. 2004
takto :
Pri podpise kúpnej zmluvy uhradí kupujúci - spolo nos DeltAspol,
spol. s r.o. so sídlom Chovate ská 10, 917 01, Trnava as kúpnej ceny vo výške 800.000,- Sk v hotovosti, zvyšok
kúpnej ceny vo výške 5.500.000,- Sk uhradí kupujúci formou úveru
poskytnutého Slovenskou Záru nou a Rozvojovou Bankou, a. s. do
30 dní po povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho s podmienkou, že ak kupujúci neuhradí dohodnutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu a dohodnutej lehote, predávajúcemu vzniká
právo na odstúpenie od tejto kúpnej zmluvy.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravi a predloži primátorovi mesta k podpisu kúpnu zmluvu
s úhradou kúpnej ceny v zmysle bodu 1. tohto uznesenia.
Termín: 31. 5. 2005

563
uznesenie
k súhlase so zmenou úhrady kúpnej ceny za pozemky,
súhlas s použitím pozemku mesta na vybudovanie parkovacích miest,
darovaním investície parkovacích miest na ul. K. Mahra
do majetku mesta
/GWS Slovakia, spol. s r. o./
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s úhradou kúpnej ceny za asti pozemkov parc. . 1502/1
a 1502/2, ktorých odpredaj bol schválený uznesením MZ . 396 zo
d a 7. 9. 2004, za nasledovných podmienok :
Kupujúci odovzdá predávajúcemu ku d u podpísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pozemkov / akreditívnu listinu / o zložení
pe ažných prostriedkov v celej výške dohodnutej kúpnej ceny v
prospech predávajúceho s tým, že výplata kúpnej ceny bude uskuto nená v dvoch astiach. Prvá as kúpnej ceny vo výške 80 %
bude uvo nená do 10 dní po doru ení kupujúcemu právoplatného
územného rozhodnutia o umiestnení stavby, druhá as kúpnej ceny
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b) s použitím asti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú.
Trnava, parc. . 1502/1, 1502/2 a 1578 o výmere, ktorá bude
upresnená geometrickým plánom na vybudovanie parkovacích miest
v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavbu " Bytový dom, ul. K. Mahra, Trnava " pre investora GWS Slovakia, s.
r. o., Ro nícka 116, Bratislava, I O 35 860 502.
c) s prijatím daru investície parkovacích miest po skolaudovaní
a porealiza nom zameraní od spolo nosti GWS Slovakia, s. r. o.,
Ro nícka 116, Bratislava do majetku mesta.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zakomponova do zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vypracovanej
na základe uzn. MZ . 396/2004 úhradu kúpnej ceny v zmysle
bodu 1a) tohto uznesenia
b) pripravi a predloži zmluvu o budúcej darovacej zmluve
primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 31. 5. 2005
c) pripravi darovaciu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby
parkovacích miest primátorovi mesta k podpisu

564
uznesenie
k priamemu predaju asti pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava na výstavbu hotelového a kongresového
zariadenia (BK GROUP, a.s. Pieš any)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve asti pozemku v
k.ú. Trnava, parc. . 251, zapísanej na LV . 5000, o výmere
pod a vypracovaného geometrického plánu pod a alternatívy B, za
cenu 5.000,- Sk/m2 spolo nosti BK GROUP, a.s., Žilinská 126,
Pieš any, I O: 34119442 na výstavbu hotelového a kongresového
zariadenia spolo nosti Holiday Inn - Express
b) opravu ísla LV v uznesení MZ . 513/2005 zo d a 22.2.22005
nasledovne - parc. . 249, zast. pl., dvor, výmera 359 m2,
zapísaná na LV . 4
2. Súhlasí
a) s do asným použitím zvyšnej asti pozemku parc. . 251, pod a
alternatívy B, zapísaného na LV . 5000, o výmere pod a vypracovaného geometrického plánu spolo nosti BK GROUP, a.s. Žilinská 126, Pieš any, na výstavbu asti prepojovacej komunikácie,
ktorej as bude do asne využívaná na parkovanie, do termínu
realizácie prepojovacej komunikácie ulíc Hornopoto ná - J.Hollého
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do asne využívanej na parkovanie, na asti pozemku parc. . 251
od spolo nosti BK GROUP, a.s., Žilinská 126, Pieš any do majetku
mesta po realizácii prepojovacej komunikácie ulíc Hornopoto ná
- J.Hollého
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi náležitosti súvisiace s predajom vlastníctva
Termín: do 15 dní po obdržaní GP od kupujúceho
b) pripravi zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloži
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30 dní po obdržaní GP
c) pripravi a predloži primátorovi mesta zmluvu o budúcej
darovacej zmluve v zmysle bodu 2b) tohto uznesenia
Termín: do 30 dní po obdržaní GP

565
uznesenie
k výpoži ke astí pozemkov na vybudovanie odbo ovacieho pruhu,
združenie finan ných prostriedkov a súhlas s použitím
pozemku mesta na vybudovanie parkovacích miest na
Hospodárskej ulici
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) výpoži ku asti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú.
Trnava, parc. . 2540/1 o výmere 330 m2 na vybudovanie odbo ovacieho pruhu z ul. Trstínska cesta na ul. T. Vansovej pre spolo nos ÖMV Slovensko, spol. s r. o., Moskovská 13, Bratislava
b) združenie finan ných prostriedkov na výstavbu odbo ovacieho
pruhu na pozemku parc. . 2540/1, LV 5000 z ul. Trstínska cesta
na ul. T. Vansovej medzi Mestom Trnava a ÖMV Slovensko, spol.
s r. o., Moskovská 13, Bratislava, pri om výška vkladu Mesta
Trnava bude 300.000,- Sk, výška vkladu ÖMV Slovensko, spol. s r.
o., Moskovská 13, Bratislava bude zvyšok nákladov na realizáciu
predmetnej investície.
2. Súhlasí
a) s použitím asti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú.
Trnava, parc. . 8794/1 na Hospodárskej ul. v Trnave na vybudovanie 53 parkovacích miest v súlade so schválenou projektovou
dokumentáciou " SPH AVANTI Trnava " na ul. Hospodárska pre investora ÖMV Slovensko,spol. s r. o., Moskovská 13, Bratislava.
b) s prijatím daru investície 53 parkovacích miest po ú tovnom
odpísaní v evidencii HIM spol. ÖMV Slovensko, s. r. o., Moskovs-
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3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi a predloži zmluvu o výpoži ke v zmysle bodu 1a)
tohto uznesenia primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31. 5.2005
b) pripravi a predloži zmluvu o združení finan ných prostriedkov v zmysle bodu 1b) tohto uznesenia primátorovi mesta
k podpisu
Termín: do 31. 5. 2005
c) pripravi a predloži zmluvu o budúcej darovacej zmluve
parkovacích miest primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31. 5. 2005
566
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku mesta na vybudovanie
parkovacích miest
- darovanie investície parkovacích miest na ul. B.Smetanu
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 parc. . 1502/1 o výmere, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, na vybudovanie 51 parkovacích miest v súlade so
schválenou projektovou dokemntáciou pre stavbu " 48 bj B.Smetanu, Trnava " na ul. B. Smetanu pre investora Richarda avojského,
Hlavná 40, Zelene , I O 33 555 265.
b) s prijatím daru investície 51 parkovacích miest po skolaudovaní a porealiza nom zameraní od Richarda avojského, Hlavná 40,
Zelene , I O 33 555 265 do majetku mesta Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi a predloži zmluvu o budúcej darovacej zmluve
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31. 5. 2005
b) pripravi darovaciu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby
parkovacích miest primátorovi mesta k podpisu
567
uznesenie
k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov
pod skládkou TKO v k.ú. Boleráz
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
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A) kúpu pozemku v k. ú. Boleráz zapísaného na LV . 1145 s
pôvodným parc. . 952 - orná pôda, s celkovou výmerou 11491
m2, diel 69 s výmerou 53 m2, ktorý sa pri le uje k p.
.
1000/1, pod a geometrického plánu .11854278-244/97 za cenu
14,50 Sk/m2, od spoluvlastníkov:
a) Márie Holickej rod. Zají kovej, nar. 13.3.1929, bytom
Boleráz 513, so spoluvlastníckym podielom 1/2 za celkovú
cenu 384,50 Sk,
b) Jozefa Vlkovi a, nar. 21.5.1955, bytom Trnava, Ul. T.
Tekela 8, so spoluvlastníckym podielom 1/2 za celkovú cenu
384,50 Sk.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravi a predloži
na podpis primátorovi mesta kúpnu
zmluvu
Termín: do 31.5.2005
568
uznesenie
k zmene uznesenia MZ . 489/2004 zo d a 14.12.2004
k združeniu finan ných prostriedkov mesta
so Slovenským futbalovým zväzom
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) so zmenou uznesenia Mestského zastupite stva mesta
Trnava .489/2004 zo d a 14.12.2004 v bode 1, ktorý
znie:
"združenie finan ných prostriedkov medzi: Mestom Trnava a
Slovenským futbalovým zväzom, na realizáciu II.etapy
rekonštrukcie futbalového mini-ihriska s umelým
trávnikom na ZŠ K.Mahra 1 - položenie umelého trávnika s
hliníkovo-plastovými mantinelmi, montáž umelého
osvetlenia a s tým súvisiace práce, spolu vo výške
28076,- EUR, z toho podiel mesta 7861,3,- EUR, podiel
Slovenského futbalového zväzu 16845,6,- EUR a podiel
.A.S.A. Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, Trnava 3369,1,EUR."
b) so zmenou uznesenia Mestského zastupite stva mesta
Trnava .489/2004 zo d a 14.12.2004 v bode 3 písm.
a), ktoré znie:
"zabezpe i súvisiace náležitosti
Termín: do 20.5.2005"
c) so zmenou uznesenia Mestského zastupite stva mesta
Trnava .489/2004 zo d a 14.12.2004 v bode 3, kam sa
vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
"pripravi zmluvu o sponzorstve so spolo nos ou .A.S.A.
Trnava, s.r.o. pre Mesto Trnava a zabezpe i úhradu
podielu vo výške 11230,4,- EUR v rovnaký de , ako budú
finan né prostriedky spolo nosti .A.S.A. Trnava, s.r.o.
pripísané na ú et Mesta Trnava."

- 28 569
uznesenie
k odkúpeniu nehnute ností vo vlastníctve štátu
- v správe Ministerstva obrany SR
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
odkúpenie nehnute ností vo vlastníctve štátu v správe Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava, Vojenského archívu
v Trnave a celého bývalého areálu Trnavskej univerzity, parc. .
245/1 zast. pl., výmera 1882 m2, súp. . 601, 245/2 zast. pl.,
výmera 1710 m2, súp. . 7346, parc. . 245/3 zast. pl., výmera
518 m2, súp. . 7347, parc. . 245/4 zast. pl., výmera 1142 m2,
súp. . 7348, parc. . 245/5 zast. pl., výmera 289 m2, súp. .
7349, parc. . 245/6 zast. pl., výmera 176 m2, súp. . 7350,
parc. . 245/7, zast. pl., výmera 117 m2, súp. . 7351, parc. .
245/8 zast. pl., výmera 134 m2, súp. . 7352, parc. . 245/9
zast. pl., výmera 518 m2, súp. . 7353, parc. . 245/10 zast.
pl., výmera 330 m2, súp. . 7354, parc. . 245/11 zast. pl., výmera 156 m2, súp. . 7355, parc. . 245/12 zast. pl., výmera
230 m2, súp. . 7356, parc. . 245/13 zast. pl., výmera 324 m2,
súp. . 7357, parc. . 245/14 zast. pl., výmera 795 m2, súp.
.
7358, parc.
. 245/15 zast. pl., výmera 347 m2, súp.
. 7359,
parc.
. 245/16 zast. pl., výmera 242 m2, súp. . 7360, parc. .
245/17 zast. pl., výmera 968 m2, parc. . 245/18 zast. pl., výmera 1769 m2, parc. . 245/19 zast. pl., výmera 6486 m2 a parc.
245/20 zast. pl., výmera 89 m2 do majetku mesta Trnava za 1,- Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 30 dní po obdržaní rozhodnutia vlády
b) spracova kúpnu zmluvu a predloži primátorovi na podpis
Termín: do 60 dní po obdržaní rozhodnutia vlády
570
uznesenie
k priamemu predaju pozemku v k.ú. Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta v k.ú.
Trnava na Starohájskej ul. v Trnave asti parc. . 5671/6 s výmerou stanovenou geometrickým plánom za 1,- Sk Ministerstvu
obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava na výstavbu budovy vojenského
archívu s tým, že ak investor neza ne stavbu do 12 mesiacov od
podpisu zmluvy, zruší sa kúpna zmluva
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 30 dní po predložení zastavovacej štúdie

- 29 b) spracova kúpnu zmluvu a predloži primátorovi na podpis
Termín: do 60 dní po predložení zastavovacej štúdie
571
uznesenie
k doplnku Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu
zverený
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
doplnok . 8) k "Zásadám hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol
mestu zverený"
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) vyda úplné znenie "Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol
mestu zverený" s ú innos ou od 27.4.2005
Termín: do 30.5.2005
b) v investi ných akciách mesta Trnava pripoklada
automaticky
Termín: trvalý

chráni ky
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uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
1.1./ Uznesenie . 275/2004 zo d a 24.2.2004 v písm. a/
schva ovacej asti
a 01/
predaj 2-izbového bytu
. 47 na 1. NP o
podlahovej ploche 61,68 m2 za cenu 10 756,-Sk
Kataríne Šimon íkovej, rod. Tomáškovej, nar. 7.2.1910,
trvale bytom B. Smetanu . 5, Trnava
spolo ne s Valeriou Šimon íkovou, nar. 10.5.1943, trvale
bytom tamtiež
1.2./ Uznesenie . 654/2002 zo d a 23.4.2002 v písm. a/
schva ovacej asti
a 33/
predaj 3-izbového bytu
. 49 na 6. NP o
podlahovej ploche 71,50 m2 za cenu 50 874,-Sk
Jozefovi Rehákovi, nar. 31.5.1961, trvale bytom Na hlinách
. 12, Trnava
s manž. Monikou Rehákovou, rod. Slamkovou, nar. 19.4.1967,
trvale bytom tamtiež

- 30 1.3./ Uznesenie . 393/2000 zo d a 12.12.2000 v písm. b/
schva ovacej asti
b 34/
predaj 3-izbového bytu
. 20 na 1. NP o
podlahovej ploche 66,46 m2 za cenu 29 009,-Sk
Jozefovi Pugzíkovi, trvale bytom Spartakovská . 12, Trnava
2. Schva uje
- v k. ú. Trnava na ul. A. Hlinku
parc. . 903/1, súp. . 3876

.

40,42,44,46,48,50,52,54,

a 01/
predaj 3-izbového bytu . 8 na 1. NP o
podlahovej ploche 84,89 m2 za cenu 27 842,-Sk
Anne Slámkovej, rod. Sekerovej, nar. 1.2.1944, trvale bytom
A. Hlinku . 48, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. A. Kubinu
2540/22, súp. . 3194

. 5,6,

parc.

.

a 02/
predaj garsonky . 7 na 3. NP o podlahovej
ploche 19,39 m2 za cenu 6 144,-Sk
Jozefovi Kosíkovi, nar. 8.11.1943, trvale bytom A. Kubinu
5, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Botanická
súp. . 5643

. 3,

parc.

. 1635/110,

a 03/
predaj 1-izbového bytu . 14 na 4. NP o
podlahovej ploche 41,74 m2 za cenu 18 320,-Sk
Karolovi Barancovi, nar. 23.7.1967, trvale bytom Botanická
. 3, Trnava
s manž. Janou Barancovou, rod. Botíkovou, nar. 6.8.1972,
trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul.
1635/67, súp. . 6319

ajkovského

. 5-9, parc.

.

a 04/
predaj 3-izbového bytu
. 56 na 4. NP o
podlahovej ploche 73,49 m2 za cenu 31 025,-Sk
Márii Štefan íkovej, rod. Kupkovi ovej, nar. 1.1.1951,
trvale bytom ajkovského . 9, Trnava
spolo ne s Ronaldom Minárikom, nar. 29.7.1978, trvale
bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova
8399/55, súp. . 6009

.

. 18-23, parc.

.

a 05/
predaj 3-izbového bytu . 89 na 1. NP o
podlahovej ploche 66,83 m2 za cenu 24 902,-Sk
Mariánovi Kulichovi, nar. 25.5.1958, trvale bytom Golianova
. 23, Trnava
s manž. Amáliou Kulichovou, rod. Hrebí kovou, nar.
13.4.1962, trvale bytom tamtiež

- 31 - v k. ú. Trnava na ul. Golianova
8399/79, súp. . 6021

. 50-54, parc.

.

a 06/
predaj 2-izbového bytu . 85 na 8. NP o
podlahovej ploche 50,52 m2 za cenu 19 423,-Sk
Ivanovi Pugzíkovi, nar. 24.2.1949, trvale bytom Golianova .
54, Trnava
s manž. Danielou Pugzíkovou, rod. Ballákovou, nar. 4.6.1954,
trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Hospodárska
2530, súp. . 3618

. 82, 83, parc.

.

a 07/
predaj 3-izbového bytu . 31 na 5. NP o
podlahovej ploche 82,55 m2 za cenu 25 369,-Sk
Jozefovi Machalovi, nar. 2.3.1940, trvale bytom Hospodárska
. 83, Trnava
s manž. Lýdiou Machalovou, rod. Michalovou, nar. 12.7.1941,
trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Na hlinách
5312/10, súp. . 6779

. 10-13, parc.

.

a 08/
predaj 3-izbového bytu . 49 na 6. NP o
podlahovej ploche 71,50 m2 za cenu 41 788,-Sk
Jozefovi Rehákovi, nar. 31.5.1961, trvale bytom Na hlinách
. 12, Trnava
s manž. Monikou Rehákovou, rod. Slamkovou, nar. 19.4.1967,
trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Spartakovská
5671/16, súp. . 6546

. 11-13, parc.

.

a 09/
predaj 3-izbového bytu . 20 na 1. NP o
podlahovej ploche 66,46 m2 za cenu 23 314,-Sk
Jozefovi Pugzíkovi, nar. 27.1.1952, trvale bytom
Spartakovská . 12, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Šafárikova
1635/127, súp. . 2836

. 3-5, parc.

.

a 10/
predaj 3-izbového bytu . 47 na 6. NP o
podlahovej ploche 66,00 m2 za cenu 26 686,-Sk
Františkovi Kostolanskému, nar. 7.10.1961, trvale bytom
Šafárikova . 5, Trnava
s manž. ubicou Kostolanskou, rod. Kone nou, nar. 11.8.1966,
trvale bytom tamtiež
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad
do katastra nehnute ností budú spolo ne a nerozdielne hradi
kupujúci
3. Ukladá
Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii

- 32 pripravi zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle
schva ovacej asti uznesenia
Termín: do 30.9.2005
573
uznesenie
k návrhu na výnimky pri pride ovaní bytov
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia . 161
o nakladaní s nájomnými bytmi pre mladé rodiny a ob anov
s ažkým zdravotným postihnutím na Veternej ulici v Trnave
v znení noviel
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s uzatvorením nájomnej zmluvy pre
Stanislava Bil íka, nar. 29.5.1977 a Katarínu Bil íkovú,
nar. 2.4.1983, bytom Veterná 18/C Trnava na byt . 28 na
Veternej ul. 18/D na dobu ur itú do 31.3.2007 s podmienkou odovzdania doteraz užívaného bytu . 12 na Veternej
ul. 18/C Stredisku sociálnej starostlivosti, V.Clementisa 51, Trnava
b) s pridelením náhradného bytu
Romanovi Gažovi ovi, nar. 22.11.1969, Michale Gažoviovej, nar. 15.2.1979, bytom Veterná 18/E Trnava na návrh bytovej komisie po uvo není vhodného bytu bez žrebovania s podmienkou odovzdania doteraz užívaného bytu
. 42 na Veternej ul. 18/E Stredisku sociálnej starostlivosti, V.Clementisa 51, Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravi súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom
bytov a predloži primátorovi mesta na podpis
Termín: pre byt pod písm. 1a) do 15.5.2005
pre byt pod písm. 1b) 10 dní po schválení návrhu
v bytovej komisii
574
uznesenie
k odpusteniu zmluvnej pokuty
- Dáša Gažovi ová
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Odporú a
odpusti zmluvnú pokutu pani Dáši Gažovi ovej, bytom Odbojárska
30, Trnava v iastke 15.000,- Sk s tým, že pani Gažovi ová
uhradí iastku 5.000,- Sk
2. Ukladá
Správe mestského majetku Trnava
dorieši súvisiace náležitosti
Termín: 15.6.2005
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uznesenie
k návrhu na výnimky z nakladania s bytmi
vo vlastníctve mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava:
Martine Janíkovej, nar. 1.11.1972, bytom Halenárska 7, Trnava
vyda súhlas na nájom 2-izbového bytu . 79 na Golianovej ul.
54, na dobu neur itú - bytová náhrada
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravi súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu a
predloži primátorovi mesta na podpis
Termín: do 3.5.2005
576
uznesenie
k návrhu na zmenu výšky asti úhrady
alimenta ne povinných osôb vo i ob anovi
umiestnenému v Zariadení opatrovate skej služby
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
bod b) uznesenia MZ . 218/1995, výšku príplatku
v iastke, ktorá predstavuje rozdiel medzi súhrnom príjmov
osôb, ktoré majú vyživovaciu povinnos ( alej len
alimenta ne povinné osoby) vo i ob anovi, ktorému sa
poskytuje sociálna služba a sumu 5.000,- Sk vynásobenej
po tom lenov domácnosti výživou odkázaných na alimenta ne
povinnú osobu
2. Schva uje
a) výšku príplatku v iastke, ktorá predstavuje rozdiel
medzi súhrnom príjmov zárobkovo innýách alimenta ne
povinných osôb a sumy aktuálnej minimálnej mzdy t.j. 6.500,Sk vynásobenej po tom lenov domácnosti výživou odkázaných
na alimenta ne povinnú osobu
b) výška príplatku bude vypo ítaná ako rozdiel medzi
skuto nými nákladmi na ubytovanú osobu a sumou 90% z
dôchodku, ktorý odvádza každý ubytovaný
c) túto sumu medziro ne aktualizova
výškou minimálnej mzdy

súbežne so stanovenou

3. Ukladá
Stredisku sociálnej starostlivosti Trnava
postupova v súlade s prijatým uznesením
Termín: 1.6.2005
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uznesenie
k spoluú asti mesta Trnava na zriadení a na prevádzke
"Hospicu Svetlo" a zariadenia opatrovate skej a
ošetrovate skej starostlivosti
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s partnerstvom s n.o. Svetlo pri zriadení a prevádzke
hospidu a zariadenia opatrovate skej a ošetrovate skej
starostlivosti
b) s delegovaním za Mesto Trnava do správnej rady n.o.
Svetlo Ing. udovíta Dau a, dlhodobo uvo neného lena
Mestskej rady mesta Trnava
2. Schva uje
iastku 500.000,- Sk vy lenenú v rozpo te mesta Trnava na
rok 2005 ako vklad mesta na budovanie predmetného zariadenia
3. Ukladá
Ing. udovítovi Dau ovi
a) prerokova v správnej rade n.o. Svetlo spracovanie návrhu
zmluvy o partnerstve medzi n.o. Svetlo a Mestom Trnava pri
zriadení a prevádzke predmetného zariadenia
Termín: do 31.5.2005
b) po jeho doru ení na Mesto Trnava predloži
do Mestského zastupite stva mesta Trnava

na rokovanie

578
uznesenie
k návrhu na "Organiza né zabezpe enie Dní zdravia 2005"
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) návrh na organiza né zabezpe enie Dní zdravia 2005
( alej DZ 2005) v d och 24. a 25. júna 2005
b) ceny za prenájom pozemku a za predajné zariadenie vo
vlastníctve mesta Trnava po as DZ 2005
c) návrh rozpo tu finan ného zabezpe enia DZ 2005
d) predsedu prípravného a organiza ného výboru Dní zdravia
2005 Ing. udovíta Dau u
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predloži na rokovanie mestského zastupite stva správu o
priebehu DZ 2005 a kone né zú tovanie DZ 2005
Termín: október 2005
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uznesenie
k informatívnej správe o stanoviskách
a možnej ú asti Mesta Trnava
v obchodnej spolo nosti FC Spartak Trnava a.s.
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) informatívnu správu o stanoviskách a možnej ú asti Mesta
Trnava v obchodnej spolo nosti FC Spartak Trnava a.s.
b) list zo d a 14.3.2005 od prezidenta SFZ doc. JUDr.
Františka Laurinca, CSc., pod a ktorého je FK FC Spartak Trnava
a.s. nástupníckym právnym subjektom FK FC Spartak Trnava o.z. na
základe znenia "Noriem Slovenského futbalového zväzu"
c) správu nezávislého auditora akcionárom spolo nosti FC
Spartak a.s. zo d a 18.3.2005 zaslanú na základe uznesenia
MZ . 494 zo d a 9.2.2005 v závere ktorej sa konštatuje, že
" alšie trvanie spolo nosti je v rozhodujúcej miere závislé
od schopnosti spriaznených osôb vykry nedostatok finan ných
potrieb spolo nosti. Tieto skuto nosti nazna ujú existenciu
významnej neistoty, ktorá môže vyvola závažnú pochybnos o
schopnosti spolo nosti nepretržite pokra ova vo svojej
innosti"
2. Schva uje
a) poskytnutie iastky 500.000,- Sk z rozpo tu mesta Trnava
do rozpo tu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava, ktoré po dohode s vedením FC Spartak Trnava a.s. budú
použité na nevyhnutné úpravy a údržbu majetku mesta v areáli
Štadióna Antona Malatinského v Trnave
b) poskytnutie mimoriadneho finan ného grantu v iastke 300.000,Sk FC Spartak Trnava a.s. na úhradu asti prevádzkových nákladov
na energie
3. Žiada
FK FC Spartak Trnava a.s., vzh adom na správu auditora
uvedenú v bode 1) písm. c) tohto uznesenia, o predloženie
nasledovných materiálov:
a) špecifikáciu záväzkov a poh adávok FK FC Spartak Trnava
o.z. a FK FC Spartak Trnava a.s. k 31.3.2005
b) rozpo ty jednotlivých mládežníckych družstiev za obdobie
2004/2005 a pre obdobie 2005/2006
c) systemizáciu pracovných miest zamestnancov zabezpe ujúcich
prevádzku futbalového štadióna A.Malatinského
- po et zamestnancov
- rámcové pracovné innosti jednotlivých zamestnancov
- bežné výdavky za rok 2004, z toho vy íslené osobné náklady
Termín: do 10.5.2005

- 36 4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi list v zmysle bodu 3) tohto uznesenia a
predloži na podpis primátorovi mesta
Termín: do 29.4.2005
b) pripravi zmluvu o poskytnutí mimoriadneho finan ného grantu
pre FK FC Spartak Trnava a.s. v iastke 300.000,- Sk na úhradu
asti prevádzkových nákladov na energie
Termín: 15.5.2005
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
c) zabezpe i spracovanie statického posudku tribún na
štadióne
Termín: 30.10.2005
Mestskému úradu v Trnave
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Komisii mládeže a športu MZ
d) vypracova zámer na stabilizovanie a alší rozvoj futbalu v
meste Trnava so zameraním na výchovu talentovaných futbalistov
Termín: 10.6.2005
580
uznesenie
k plneniu uznesení
Mestského zastupite stva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je do 5.4.2005
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
predložený materiál o plnení uznesení mestského zastupite stva,
ktorých termín plnenia je do 05.04.2005
2. Schva uje
úpravu v texte uznesení MZ:
a) 475/2004
* v schva ovacej asti v bode I.15)
... podielu 6614/200033 do podielového spoluvlastníctva
vlastníkom bytu .16 Bohumilovi Van ovi nar. 15.4.1931 s
podielom 1/2, Martinovi Van ovi nar. 9.1.1975 v podiele
1/4, Petrovi Van ovi, nar. 1.11.1979 v podiele 1/4,
všetci bytom Hospodárska 64, za cenu
40,50 Sk,...
b) 438/2004
* v schva ovacej asti v bode I.7)
... podielu 6459/677777 do bezpodielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu . 49 Márii Vraži ovej, rod.
Kollarovi ovej, nar. 9.5.1962 a Bohušovi Srdošovi, nar.
2.12.1950, obaja s podielom 1/2 a bytom Ul. J. Bottu 22,
za cenu 79,00 Sk,...
c) 506/2005
* v schva ovacej

asti v bode 1.1), 1.7), 1.9)

- 37 1.1) podielu 6584/257114 do spoluvlastníctva vlastníkom bytu . 1
Eve Szigetiovej rod. Szabovej nar. 6.11.1946, bytom Na hlinách
10 a Petrovi Szigetimu nar. 5.10.1980, bytom Na hlinách 10,
každému s podielom 1/2, spolu za cenu 39,50 Sk,
1.7) podielu 1996/257114 do vlastníctva vlastní ke bytu . 10
Monike Štefákovej, nar. 24.5.1977, bytom A.Kubinu 12, za
cenu 37,50 Sk,
2.9) podielu 1996/257114 do vlastníctva vlastní ke bytu . 36
Anne Horvátovej, rod. Bonkovej, nar. 23.7.1952, bytom A.Kubinu
13, za cenu 12,00 Sk,
* v schva ovacej asti doplni nový bod 2.19)
2.19) podielu 8251/257114 do spoluvlastníctva vlastníkom bytu .
28 Ing. Karolovi Slukovi, nar. 24.11.1944, bytom Hospodárska
82, Marte Slukovej, nar. 10.4.1948, bytom A. Kubinu 13, Mgr.
Monike Cigánikovej rod. Slukovej nar. 6.2.1953, bytom Kras any
62, Jane Mi ekovej rod. Slukovej, nar. 2.8.1955, bytom
Clementisova 53, každému s podielom 1/4, spolu za cenu 49,50
Sk,...
* v schva ovacej asti v bode 1.1)
opravi adresu pobytu na ...obaja bytom Ul. A. Kubinu
12...
* v schva ovacej asti v bode 2.12)
opravi adresu pobytu na ...bytom Ul. A. Kubinu 13...
d) 515/2005
* v schva ovacej asti v bode a) za text "terénnych úprav
a parkovacích miest" a v bode b) za text "terénnych úprav
a parkovacích miest" doplni text ...po ich úplnom ú tovnom
odpísaní spolo nos ou Tenisové centrum, a.s....
e) 439/2004
* v schva ovacej asti zmena uznesenia v bode 10) a 28)
nasledovne:
10) podielu 6615/200278 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 10 Anne Bederkovej rod. Valovi ovej, nar. 1.9.1931,
bytom Ul. B.Smetanu 15, za cenu 40,50 Sk
28) podielu 6615/200278 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 31 Eve Ko išovej rod. Strakovej, nar. 17.7.1931,
bytom Ul. B.Smetanu 16, za cenu 40,50 Sk
3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ
475/2004
v bode 2b)
438/2004
v bode 2b)
506/2005
v bode 3b)
431/2005
492/2004
439/2004
v bode 2b)
476/2004
v bode 2b)
510/2005
521/2005
4. Ruší
uznesenie MZ

. 381/2000

.
do
do
do
do
do
do
do
do
do

31.05.2005
31.05.2005
30.06.2005
15.05.2005
26.04.2005
31.05.2005
31.05.2005
15.05.2005
26.04.2005
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uznesenie
k povoleniu spracovania doplnku textovej asti
ÚPN v kapitole A.2.6 Návrh funk ného využitia územia
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povo uje
spracovanie doplnku textovej asti ÚPN Trnava, kapitola A.2.6.
Návrh funk ného využitia územia
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i spracovanie doplnku textovej
kapitola A.2.6.

asti ÚPN Trnava,

b) zabezpe i prerokovanie doplnku textovej asti ÚPN kapitola
A.2.6. v zmysle právnych predpisov
Termín: po spracovaní doplnku textovej asti ÚPN kapitola
A.2.6.
c) po prerokovaní doplnku Územného plánu mesta Trnava predloži
na schválenie mestskému zastupite stvu
Termín: júnové zasadnutie MZ
582
uznesenie
k petícii vlastníkov nehnute ností Trstínska cesta,
Skladová ulica, Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
riešenie "Petície vlastníkov nehnute ností Trstínska cesta,
Skladová ulica Trnava
583
uznesenie
k vystúpeniu zástupcu peti ného výboru obyvate ov
Hrani nej ulice v m. . Modranka
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
vystúpenie zástupcu peti ného výboru obyvate ov Hrani nej ulice
pána Mariána Kosná a, v súvislosti s riešením požiadaviek
uvedených v liste adresovanom mestskému úradu zo d a 25.4.2005
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Mestskej polícii mesta Trnava
pripravi odborné stanoviská a materiál predloži
mestského zastupite stva
Termín: do 28.6.2005

na rokovanie
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uznesenie
k stanoveniu platu primátora mesta Trnava
Ing. Štefana Bošnáka
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Stanovuje
plat primátora mesta Trnava Ing. Štefana Bošnáka nasledovne:
plat
77.100,- Sk mesa ne
odmeny 50%
mesa ne
s ú innos ou od 1. apríla 2005

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnos : Ing. Juraj Tibenský
prednosta MsÚ
V Trnave d a 27.4.2005

