UZNESENIA
z 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupite stva mesta Trnava, konaného
d a 2. mája 2006

774
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 251
o správe a prevádzkovaní cintorínov na území mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 251 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 a na internetovej
stránke mesta Trnava.
Termín: 3.5.2006

775
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 252
o nakladaní s nájomnými bytmi na ul. V. Clementisa v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
Všeobecne záväzné nariadenie . 252 o nakladaní s nájomnými bytmi na Ul. V.
Clementisa v Trnave.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Vyhlási VZN . 252 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejni na
internetovej stránke mesta
Termín: 5.5.2006

776
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 253
o nakladaní s nájomnými bytmi na Františkánskej ul. v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 253, o nakladaní s nájomnými bytmi na Františkánskej ul. v Trnave.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlási VZN . 253 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejni na internetovej
stránke mesta.
Termín: 5. 5. 2006

777
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 254,
ktorým sa mení a dop a VZN . 206 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb po as príležitostného trhu Dni zdravia
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 254, ktorým sa mení a dop a VZN . 206 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb po as príležitostného trhu Dni zdravia
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlási VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejni na internetovej
stránke mesta Trnava.
Termín : 05.05.2006
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778
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 255,
ktorým sa mení a dop a VZN . 221 o Mestskej polícii mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 255, ktorým sa mení a dop a VZN . 221 o Mestskej polícii mesta Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlási VZN . 255 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejni na internetovej
stránke mesta.
Termín: 04.05.2006
779
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 256,
o spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu riadite a základnej umeleckej školy
a školského zariadenia
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 256, o spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu riadite a základnej
umeleckej školy a riadite a školského zariadenia
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlási VZN . 256 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejni na internetovej
stránke mesta.
Termín: 5.5.2006

780
uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania zmeny ÚPN mesta Trnava Ko išské – IV. etapa
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povo uje
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – Ko išské IV. etapa
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – Ko išské IV. etapa
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b) zabezpe i prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – Ko išské IV. etapa
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN
c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava predloži na schválenie mestskému
zastupite stvu
Termín: júnové zasadnutie MZ
781
uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania zmeny ÚPN mesta Trnava Výrobný areál bývalého
závodu Milex na Trstínskej ulici v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povo uje
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - Výrobný areál bývalého závodu Milex
na Trstínskej ulici v Trnave
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - Výrobný areál bývalého
závodu Milex na Trstínskej ulici v Trnave
b) zabezpe i prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - Výrobný areál
bývalého závodu Milex na Trstínskej ulici v Trnave
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN
c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava predloži na schválenie
mestskému zastupite stvu
Termín: júnové zasadnutie MZ
3. Zrušuje
uznesenie MZ . 729/2005 zo d a 13.12.2005, ktorým bola schválená Úprava 01/2005

782
uznesenie
k Závere nému ú tu mesta Trnava za rok 2005
Mestské zastupite stvo po prerokovaní :
1. schva uje
a) závere ný ú et mesta Trnava za rok 2005 s tým, že súhlasí
s celoro ným hospodárením bez výhrad
b) rozdelenie prebytku hospodárenia
ba) zostatok príjmov z roku 2005 na použitie v roku 2006
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261 520 013,36 Sk

* zostatok transferu ŠR SR na financovanie obchodnej
spolo nosti Invest Trnava s.r.o. na pokra ovanie
v realizácii projektu
* zostatok úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov
* zostatok transferu zo ŠR na projekt Vyhr me si rukávy
* zostatok grantu na Rozvoj a implementáciu regionálnej
inova nej stratégie TTKS
* zostatok transferu na rodinné prídavky
* zostatok transferu zo ŠR na zabezpe enie volieb do VÚC
* zostatok príspevku pre školy na výrobu jedla a zo školného
* zostatok nepoužitých vlastných príjmov rozpo tových
organizácií zriadených mestom
bb) rozdelenie do fondov

224 950 463,00 Sk
29 729 506,50 Sk
698 142,00 Sk
125 083,68 Sk
10 755,00 Sk
358 627,00 Sk
2 158 828,53 Sk
3 488 607,65 Sk
39 734 328,27 Sk

* prídel do rezervného fondu mesta
- v tom ú elové viazanie finan ných prostriedkov
na financovanie separovaného zberu
* prídel do sociálneho fondu mesta

28 500 590,08 Sk
6 150 000,00 Sk
600 000,00 Sk

* prídel do rezervného fondu Správy kultúrnych a
športových zariadení z výsledku hospodárenia
podnikate skej innosti

4 257,58 Sk

* prídel do rezervného fondu Správy mestského majetku
z výsledku hospodárenia podnikate skej innosti

10 629 455,33 Sk

* prídel do rezervného fondu Základnej umeleckej školy
M. Sch. Trnavského z výsledku hospodárenia hlavnej
innosti

25,28 Sk

2. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k závere nému ú tu
mesta Trnava za rok 2005
stanovisko Finan nej komisie Mestského zastupite stva
mesta Trnava k závere nému ú tu mesta Trnava za rok 2005
správu nezávislého auditora z overenia ro nej ú tovnej
uzávierky mesta Trnava za rok 2005
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783
uznesenie
k 1. aktualizácii rozpo tu mesta Trnava na rok 2006
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. schva uje
1. aktualizáciu rozpo tu mesta Trnava na rok 2006
784
uznesenie
k vyhodnoteniu 1-kolového ponukového konania na predaj bytov
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
na základe výsledkov ponukového konania
a/ predaj garsónky . 20 na II. poschodí bytového domu s. . 3582 – 65 b. j. + nebytový
priestor na ul. Študentská 53 v Trnave o podlahovej ploche 11,67 m2 s prináležiacim
spoluvlastníckym podielom 23/10000 na spolo ných astiach a spolo ných zariadeniach
Miroslave Hájikovej, nar. 29. 12. 1962, bytom Trnava, Spartakovská 22 za cenu
504.000,- Sk, s termínom úhrady kúpnej ceny do 22. 5. 2006,
b/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na ú et mesta do 22.5.2006 a neuzatvorenia kúpnej
zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a/ prechádza právo kúpy bytu na
Beátu Marušíkovú, nar. 16. 4. 1960 a manž. Jozefa Marušíka, nar. 16. 3. 1957 obaja bytom
Trnava, Olympijská 24 za cenu 407.000,- Sk,
c/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na ú et mesta do 30 dní odo d a doru enia výpisu
uznesenia MZ a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode b/ prechádza
právo kúpy bytu na
Jozefa Oravca, nar. 20. 6. 1954, bytom Smolenice, Komenského 6 za cenu 404.000,- Sk.
2. Schva uje
na základe výsledkov ponukového konania
a/ predaj 1 – izbového bytu . 12 na III. NP v bytovom dome s. . 112 – 14 b. j. + nebytový
priestor na ul. Štefánikova . 22 v Trnave o podlahovej ploche 57,71 m2 s prináležiacim
spoluvlastníckym podielom 558/10000 na spolo ných astiach, spolo ných zariadeniach
domu a pozemku parc. . 35,
Imrichovi Gažovi, nar. 15. 2. 1960 a manž. udmile Gažovej, rod. Škultétyovej,
nar. 22. 10. 1959, obaja bytom Opoj . 21 za cenu 1.600.000,- Sk, s termínom úhrady kúpnej
ceny do 22. 5. 2006.
b/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na ú et mesta do 22.5.2006 a neuzatvorenia kúpnej
zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a/ prechádza právo kúpy bytu na
Ing. Evu Zatkovú, nar. 20. 6. 1966, bytom Trnava , ul. Horné bašty . 5 za cenu
1.300.000,- Sk,
c/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na ú et mesta do 30 dní odo d a doru enia výpisu
uznesenia MZ a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode b/ prechádza
právo kúpy bytu na
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Karola Poóra, nar. 14. 4. 1946 a manž. Zdenku Poórovú, nar. 16. 8. 1954, obaja bytom
Trnava, ul. L. Janá ka . 1 za cenu 1.100.000,- Sk.
3. Schva uje
na základe výsledkov ponukového konania
a/ predaj 1 – izbového bytu . 59 na II. N.P. v bytovom dome s. . 6560 – 108 b. j. na ul.
Olympijská 22 v Trnave o podlahovej ploche 29,54 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym
podielom na spolo ných astiach , spolo ných zariadeniach domu a pozemku parc. .
5292/48 o ve kosti 49/10000
Jozefovi Oravcovi, nar. 20. 6. 1954, bytom Smolenice, Komenského 6, za cenu
921.000,- Sk, s termínom úhrady kúpnej ceny do 22. 5. 2006,
b/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na ú et mesta do 22.5.2006 a neuzatvorenia kúpnej
zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a/ prechádza právo kúpy bytu na
Mgr. Evu Berna ákovú, nar. 2. 5. 1980, bytom Trstená, Západ 1053/6 za cenu 912.010,- Sk.
c/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na ú et mesta do 30 dní odo d a doru enia výpisu
uznesenia MZ a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode b/ prechádza
právo kúpy bytu na
Miroslavu Hájikovú, nar. 29. 12. 1962, bytom Trnava, Spartakovská 22 za cenu
891.000,-Sk,
4. Schva uje
na základe výsledkov ponukového konania
a/ predaj 1 – izbového bytu . 41 na IV. N.P. v bytovom dome s. . 6560 – 108 b. j. na ul.
Olympijská . 24 v Trnave o podlahovej ploche 28,95 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym
podielom 48/10000 na spolo ných astiach, spolo ných zariadeniach domu a pozemku parc.
. 5292/48,
Mgr. Eve Berna ákovej, nar. 2. 5. 1980, bytom Trstená, Západ 1053/6 za cenu 927.010,- Sk.
s termínom úhrady kúpnej ceny do 22. 5. 2006,
b/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na ú et mesta do 22.5.2006 a neuzatvorenia kúpnej
zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a/ prechádza právo kúpy bytu na
Jozefa Oravca, nar. 20. 6. 1954, bytom Smolenice, Komenského 6, za cenu 921.000,- Sk
c/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na ú et mesta do 30 dní odo d a doru enia výpisu
uznesenia MZ a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode b/ prechádza
právo kúpy bytu na
Miroslavu Hájikovú, nar. 29. 12. 1962, bytom Trnava, Spartakovská 22 za cenu
891.000,-Sk,
5. Schva uje
na základe výsledkov ponukového konania
a/ predaj 1 – izbového bytu . 109 na VII. NP v bytovom dome s. . 6009 – 110 b. j. na ul.
Golianova . 23 v Trnave o podlahovej ploche 33,15 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym
podielom 54/10000 na spolo ných astiach, spolo ných zariadeniach domu a pozemku parc.
. 8399/55.
Mariánovi Benkovi, nar. 12. 5. 1973 a manž. Viole Benkovej, rod. Levaiová, nar. 9. 5. 1983
Obaja bytom Trnava, ul. A. Kubinu 3199/12 za cenu 785.000,- Sk, s termínom úhrady kúpnej
ceny do 22. 5. 2006.
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6. Ukladá
Správe mestského majetku
Pripravi a predloži zmluvy o kúpe bytov v zmysle VZN . 105 a zák. . 182/93 Z.z.
v platnom znení primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 5 dní odo d a úhrady kúpnej ceny na ú et mesta

785
uznesenie
k vyhodnoteniu ponukového konania (pozemky v lokalite Kozáckej ulice v Trnave)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
na základe výsledku ponukového konania
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov v katastrálnom území Trnava, zapísaných
v katastri nehnute ností na liste vlastníctva mesta Trnava . 5000: parc. . 8258/22, záhrady
o výmere 548 m2, parc. . 8258/23, záhrady o výmere 454 m2, parc. . 8258/24, záhrady
o výmere 444 m2, parc. . 8258/25, záhrady o výmere 434 m2, parc. . 8258/26, záhrady
o výmere 424 m2, parc. . 8258/27, záhrady o výmere 255 m2 , ako jeden celok spolu
s výmerou 2559 m2
Miroslavovi Hrušovskému, narod. 17. 6. 1963 a manželke Magdaléne, rod. Jurigovej, narod.
2. 10. 1962, obom bytom Šúrovce, Slne ná 23
za cenu 1 410,00 Sk/m2, t. j. spolu za 3 608 190,00 Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom nehnute ností
Termín: do 31. 5. 2006
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30. 6. 2006
786
uznesenie
k výstavbe „Obytného súboru Ko išské v Trnave“ – Tender na investora
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. S c h v a u j e
a) vypísanie tendra na investora „Obytného súboru Ko išské“ v Trnave
b) s tým súvisiace nakladanie s pozemkami vo vlastníctve mesta, ktoré v zmysle Územného
plánu mesta Trnava tvoria „Obytný súbor Ko išské“ v Trnave.
2. P o v e r u j e
primátora mesta k rokovaniu s potencionálnymi investormi
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3. U k l a d á
Mestskému úradu v Trnave a Majetkovej komisii mestského zastupite stva mesta Trnava
spracova podmienky tendra na investora výstavby „Obytného súboru Ko išské“ v Trnave
v súlade s možnos ami danými platnou legislatívou - zákonom . 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a zákonom . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
noviel.
Termín: 19. 5.2006
787
uznesenie
k zmene uzn. MZ . 340/2004 22.6.2004 (súhlas s použitím pozemku mesta na
vybudovanie park. miesta - ul. Markovi ova)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Súhlasí
a) s použitím asti pozemku v k. ú. Trnava parc. . 9013 / pôvodné parc. . 2946 / na
Markovi ovej ul. v Trnave na vybudovanie 1 parkovacieho miesta pre spolo nos
TRADIMEX Slovakia, s. r. o., Markovi ova 44, Trnava, I O 36251330, pod a projektovej
dokumentácie odsúhlasenej MsÚ,
b) s prijatím daru 1 parkovacieho miesta do majetku mesta do 30 dní po kolaudácii.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zasla uznesenie mestského zastupite stva spolo nosti TRADIMEX Slovakia, s. r. o.,
Termín : do 15. 5. 2006
b) pripravi zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 15. 6. 2006
c) pripravi a predloži darovaciu zmluvu primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 45 dní po skolaudovaní parkovacieho miesta
788
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta
(Rekonštrukcia NN siete – Pekárska ul.)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s využitím pozemku v k. ú. Trnava parc. . 8817/1 zapísaného na LV . 5000 vo vlastníctve
mesta Trnava a pozemku parc. . 8819/1 v rozsahu právnej parcely s pôvodným parc. .
747/16, ktorá je v pozemkovej knihe neknihovaná, a preto sa jej vlastníkom v zmysle § 14
ods. 2 zák. . 180/1995 Z.z. stalo mesto Trnava, na rekonštrukciu NN siete pod a projektovej
dokumentácie schválenej stavebným úradom Západoslovenskej energetike a. s., ulenova 6,
Bratislava , I O 35823551
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2. Schva uje
zriadenie bezodplatného asovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k. ú.
Trnava parc. . 8817/1, zapísaného na LV . 5000 a pozemku parc. . 8819/1 v rozsahu
právnej parcely s pôvodným parc. . 747/16, ktorá je v pozemkovej knihe neknihovaná,
a preto sa jej vlastníkom v zmysle § 14 ods. 2 zák. . 180/1995 Z.z. stalo mesto Trnava,
prípadne alších ur ených porealiza ným geometrickým plánom v uliciach Pekárska a Horné
Bašty, cez ktoré prechádza podzemné vedenie NN siete v rámci stavby „ Rekonštrukcia NN,
Pekárska ul. „ v prospech spolo nosti Západoslovenská energetika a. s., ulenova 6,
Bratislava, I O 35823551, spo ívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpie na svojom
pozemku umiestnenie NN siete a s tým súvisiacich užívate ských práv, za podmienok :
a) umožnenie pripokládky HDPE rúr pre optický kábel pre potreby mesta Trnava v trase
bližšie ur enej mestom Trnava na základe osobitnej dohody,
b ) dodržanie podmienok upres ujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení,
pri om správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do
katastra nehnute ností hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpe i súvisiace náležitosti
Termín : do 31. 5. 2006
b/ pripravi zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 15. 6. 2006
c/ po uložení NN siete uzatvori zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta
a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 45 dní po predložení geometrického plánu
789
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena – verejný rozvod elektriny na pozemkoch vo vlastníctve
Mesta Trnava – Ul. 9. mája
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s využitím pozemkov v k.ú. Trnava parc. . 9005/1, 9011, 9012, 9008, 9015, 9034, 9075/1,
9005/3, 9074/1 v rozsahu právnych parciel s pôvodnými parc. . 1960,2869,1964,2946, 2823,
ktoré sú v pozemkovej knihe neknihované a preto sa ich vlastníkom v zmysle § 14 ods. 2 zák.
. 180/1995 Z.z. stalo mesto Trnava, pre uloženie NN elektrických rozvodov na Ulici 9. mája,
pod a projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, Západoslovenskou
energetikou, a.s., so sídlom v Bratislave, ul. ulenova 6, I O: 35823551.
2. Schva uje
zriadenie bezodplatného asovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú.
Trnava, parc. . 9005/1, 9011, 9012, 9008, 9015, 9034, 9075/1, 9005/3, 9074/1 v rozsahu
právnych parciel s pôvodnými parc. . 1960, 2869, 1964, 2946, 2823, 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 prospech spolo nosti Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom v Bratislave, ul. ulenova
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6, I O: 35823551, spo ívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpie na svojom pozemku
umiestnenie inžinierskych sietí – NN elektrických rozvodov a s tým súvisiacich
užívate ských práv, za podmienok:
a) umožnenie pripokládky HDPE rúr pre optický kábel pre potreby mesta Trnava v trase
bližšie ur enej mestom Trnava na základe osobitnej dohody,
b) dodržania podmienok upres ujúcich realizáciu stavby uvedených v príslušnom
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 s uzatvorením zmluvy
Termín: 15.5.2006
b) uzatvori zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predloži primátorovi
mesta k podpisu
Termín: 15.6.2006
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

790
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta
(prekládka horúcovodu – ul. T. Vansovej)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s využitím pozemku v k. ú. Trnava parc. . 2540/1 zapísaného na LV . 5000 na prekládku
rozvodu tepla pod a projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom spolo nosti
Anistav, s. r. o., Hlavná 619/95 Stupava, I O 35946245.
2. Schva uje
zriadenie bezodplatného asovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k. ú.
Trnava parc. 2540/1 cez ktorý prechádza podzemné vedenie rozvodu tepla v rámci stavby
„Bytový dom Albert, ul. T. Vansovej“ v prospech spolo nosti Trnavská teplárenská, a. s.,
Coburgova 84, Trnava, I O 36246034, spo ívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpie na
svojom pozemku umiestnenie rozvodu tepla a s tým súvisiacich užívate ských práv, za
podmienky
- dodržanie podmienok upres ujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení,
pri om správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do
katastra nehnute ností hradí oprávnený z vecného bremena.
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3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpe i súvisiace náležitosti
Termín : do 31. 5. 2006
b/ pripravi zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo
vlastníctve mesta Trnava a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 15. 6. 2006
c/ po uložení rozvodu tepla uzatvori zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku
mesta Trnava a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 45 dní po predložení geometrického plánu

791
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Trnava pre verejný rozvod tepla na ul. G. Dusíka, J. G. Tajovského, B. Smetanu
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s využitím pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, zapísaných na LV . 5000 ako
parc. . 1502/1, 1581/1, 1581/4, 1623/6, 1635/102, 1635/90, 1635/134, 1635/75, 1635/79,
1635/82, 1635/166, 1635/167, 1635/57, 1635/132, 1635/72, 1635/71, 1635/46, 8720/1, 8721,
8722/1, na výmenu parovodného potrubia za horúcovodné, pod a projektovej dokumentácie
schválenej stavebným úradom, Trnavskou teplárenskou, a. s., so sídlom v Trnave, ul.
Coburgova 84, I O: 36246034.
2. Schva uje
zriadenie bezodplatného asovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísaných na LV . 5000 ako parc. . 1502/1,
1581/1, 1581/4, 1623/6, 1635/102, 1635/90, 1635/134, 1635/75, 1635/79, 1635/82, 1635/166,
1635/167, 1635/57, 1635/132, 1635/72, 1635/71, 1635/46, 8720/1, 8721, 8722/1, prípadne
alších ur ených porealiza ným geometrickým plánom; cez ktoré prechádza horúcovodná
sústava v uliciach: G. Dusíka, J.G. Tajovského, B. Smetanu, Mozartova, ajkovského
v prospech Trnavskej teplárenskej a. s., so sídlom v Trnave, ul. Coburgova 84,
spo ívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpie na svojom pozemku umiestnenie
inžinierskych sietí - horúcovodu a s tým súvisiacich užívate ských práv, za podmienok:
c) umožnenie pripokládky HDPE rúr pre optický kábel pre potreby mesta Trnava v trase
bližšie ur enej mestom Trnava na základe osobitnej dohody,
d) dodržania podmienok upres ujúcich realizáciu stavby uvedených v príslušnom
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, uzatvori zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemkoch mesta a predloži primátorovi mesta k podpisu.
Termín: 30.06.2006
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b) 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

792
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Trnava v prospech
spolo nosti Tenisové centrum Trnava, a.s.
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zriadenie bezodplatného asovo obmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Trnava,
parc. . 3547/1, 3547/5, 3547/20, 3547/32, 3547/33, ktoré sú vo vlastníctve mesta Trnava,
zapísané na LV . 5000, v prospech spolo nosti Tenisové centrum Trnava, a.s., Bottova 40,
Trnava, I O: 36 266353 na dobu 30 rokov za ú elom výstavby a prevádzkovania stavby
Tenisové centrum Trnava v rozsahu upresnenom geometrickým zameraním, pri om správny
poplatok súvisiaci s návrhom na vklad vecného bremena do katastra nehnute ností znáša
oprávnený z vecného bremena.
2. Schva uje
zmenu zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o výpoži ke uzatvorenú d a 4.5.2005 medzi
mestom Trnava a Tenisové centrum Trnava, a.s. v znení dodatkov tak, že sa zmení predmet
výpoži ky v zmysle bodu 1 tohto uznesenia.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s uzatvorením zmluvy
Termín: 15.5.2006
b) pripravi dodatok k zmluve o budúcej zmluve výpoži ke a predloži primátorovi mesta
k podpisu
Termín: 15.6.2006
c) pripravi zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predloži primátorovi
mesta k podpisu
Termín: 15.6.2006
d) pripravi zmluvu o zriadení vecného bremena a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 60 dní po predložení kolauda ného rozhodnutia na stavbu Tenisové centrum
Trnava a predložení geometrického plánu na zriadenie vecného bremena
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793
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. . 1635/68 v k. ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. . 2808 na ajkovského 2
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 parc. .
1635/68 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 510 m2 , zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spolo ných astiach a zariadeniach domu súp. . 2808 na ajkovského 2,
vlastníkom bytov zapísaným na LV . 9170 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 6591/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 1
Róbertovi Zwiržinovi nar. 22.11.1938 s manželkou Jankou rod. Paulovi ovou nar.
8.5.1944 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,00 Sk,
2. podielu 6468/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 3
Vladimírovi Kostolanskému nar. 18.12.1944 s manželkou Emíliou rod. Svítkovou nar.
21.1.1946 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 25,50 Sk,
3. podielu 6523/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 4
udovítovi Kolárovi nar. 15.1.1947 s manželkou Máriou rod. Pé ovou nar. 22.6.1949
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,00 Sk,
4. podielu 6633/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 7
Mariánovi Odlerovi nar. 15.7.1967 s manželkou Andreou rod. Bujnovou nar. 29.11.1966
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,50
5. podielu 6497/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 9 Alžbete Šibíkovej rod.
Truba ovej, nar. 5.3.1954, bytom ajkovského 2, za cenu 26,00 Sk,
6. podielu 6480/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 10
Marekovi Engelhardtovi nar. 19.8.1973 s manželkou Bibianou rod. Mazánovou nar.
22.5.1975 obaja bytom Nedožery – Brezany, Ul. Družby 683/7, za cenu 25,50 Sk,
7. podielu 6627/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 12
Jozefovi Ku erovi nar. 4.6.1938 s manželkou Margitou rod. Brázdovi ovou nar.
25.9.1947 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,50 Sk,
8. podielu 6605/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 13 Dušanovi Kusému nar.
2.11.1947 s manželkou Martou rod. Viceníkovou nar. 14.11.1949 obaja bytom
ajkovského 2, za cenu 26,00 Sk,
9. podielu 4171/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 14 Ing. Michaele Buzalkovej nar.
9.1.1975 bytom ajkovského 2, za cenu 16,50 Sk,
10. podielu 6467/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 15
Rudolfovi Záreckému nar. 1.9.1959 s manželkou Janou rod. Hruškovou nar. 28.5.1963
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 25,50 Sk,
11. podielu 6457/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
16 Petrovi Krištofíkovi nar. 9.8.1957 s manželkou ubicou rod. Adamkovou nar. 6.5.1956
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 25,50
12. podielu 4200/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 17 Kataríne Demovi ovej rod.
Fišerovej, nar. 17.5.1962, bytom ajkovského 2, za cenu 16,50 Sk,
13. podielu 6635/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 18 Márii Kraj ovi ovej rod.
Plan íkovej, nar. 5.3.1938, bytom ajkovského 2, za cenu 26,50 Sk,
14. podielu 6621/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 19
Antonovi Ujlakymu nar. 14.10.1947 s manželkou Antóniou rod. Michalcovou nar.
13.11.1949 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,50 Sk,
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15. podielu 4190/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 20 Anne Jakabovi ovej rod.
Jakabovi ovej, nar. 1.4.1940, bytom ajkovského 2, za cenu 16,50 Sk,
16. podielu 6494/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 21
Ing. Ivanovi Palayovi nar. 17.5.1953 s manželkou Mgr. Máriou rod. Ješkovou nar.
18.1.1953 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,00 Sk,
17. podielu 6502/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 22 Drahomíre Sk íteckej rod.
Collerovej, nar. 26.3.1958, bytom ajkovkého 2, za cenu 26,00 Sk,
18. podielu 4207/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 23 Márii Czompolyovej rod.
Lonskej, nar. 22.7.1925, bytom ajkovkého 2, za cenu 16,50 Sk,
19. podielu 6634/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 24 Kataríne Jakubcovej rod.
Minarovi ovej, nar. 17.3.1970, bytom ajkovkého 2, za cenu 26,50 Sk,
20. podielu 6634/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 25 Ivone Cáfalovej rod.
Cáfalovkej, nar. 10.5.1967, bytom ajkovkého 2, za cenu 26,50 Sk,
21. podielu 4202/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 26 Marte Zelenákovej rod.
Zelenákovej, nar. 22.11.1954, bytom ajkovkého 2, za cenu 24,50 Sk,
22. podielu 6471/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 28 Gabriele Sárkovej rod.
Morvayovej, nar. 22.1.1971, bytom ajkovkého2, za cenu 25,50 Sk,
23. podielu 6170/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 29 Ružene Florovej rod. Florovej,
nar. 20.10.1940, bytom ajkovkého2, za cenu 16,50 Sk,
24. podielu 6602/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 30
Mariánovi Kanderovi nar. 25.8.1962 s manželkou Andreou rod. Folttínyovou nar.
25.4.1967 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,00 Sk,
25. podielu 6602/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 31
Ing. Jozefovi Drímalovi nar. 8.4.1949 s manželkou Vierou rod. Zrubanovou nar.
9.11.1949 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,00 Sk,
26. podielu 4170/449243 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 32 Vincentovi Šov íkovi nar.
3.7.1922, bytom ajkovkého2, za cenu 16,50 Sk,
27. podielu 6463/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 33
Milanovi Chovancovi nar. 25.11.1950 s manželkou Darinou rod. Tur anovou nar.
25.6.1950 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 25,50 Sk,
28. podielu 6463/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 34
Lucianovi Alexandru Ionica nar. 19.12.1979 s manželkou Miriam rod. Cuninkovou nar.
11.8.1978 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 25,50 Sk,
29. podielu 6602/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 36
Františkovi Puschenreiterovi nar. 17.3.1949 s manželkou Jankou rod. Kopeckou nar.
24.4.1950 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,00 Sk,
30. podielu 6602/449243 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 37 Ing. Jozefovi Rosinovi, nar.
4.3.1957, bytom Študentská 26, za cenu 26,00 Sk,
31. podielu 4170/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 38 Márii Pejkovi ovej rod.
Pejkovi ovej, nar. 5.9.1948, bytom ajkovkého2, za cenu 16,50 Sk,
32. podielu 6463/449243 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 39 Ing. Marekovi K ažíkovi, nar.
21.5.1974, bytom ajkovského 2, za cenu 25,50 Sk,
33. podielu 6463/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 40
Bohušovi Háji kovi nar. 11.10.1963 s manželkou Zdenkou rod. Gajdošovou nar. 3.8.1965
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 25,50 Sk,
34. podielu 4170/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 41
Ing. Karolovi Brnkovi CSc, nar. 14.11.1935, bytom Ovocná 9, s manželkou Mgr.
Gabrielou rod. Gulovou nar. 2.10.1943 bytom ajkovského 2, za cenu 16,50 Sk,
35. podielu 6602/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 42 Magdaléne Opálkovej rod.
Opálkovej, nar. 8.4.1961, bytom ajkovkého2, za cenu 26,00 Sk,
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36. podielu 6602/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 43
Viliamovi Krej ímu nar. 10.8.1952 s manželkou Evou rod. Novákovou nar. 22.7.1949
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,00 Sk,
37. podielu 4170/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 44 Anne Kolarovi ovej rod.
Kolarovi ovej, nar. 10.1.1934, bytom ajkovkého2, za cenu 16,50 Sk,
38. podielu 6463/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 45
Jozefovi Kaplanovi nar. 28.2.1949 s manželkou Gabrielou rod. Ko iskou nar. 10.9.1952
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 25,50 Sk,
39. podielu 6463/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 46
Karolovi Hlinkovi nar. 5.10.1948 s manželkou Máriou rod. Práznovskou nar. 14.5.1953
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 25,50 Sk,
40. podielu 4170/449243 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu . 47 Milanovi
Bobkovi ovi, nar. 17.4.1948 a Štefánii Bobkovi ovej rod. Jakubcovej nar. 6.1.1945, obaja
bytom ajkovského 2, každému s podielom ½, , za celkovú cenu 16,50 Sk,
41. podielu 6614/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 48
Igorovi Hercovi nar. 26.3.1957 s manželkou Miroslavou rod. Budínskou nar. 19.5.1961
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,50 Sk,
42. podielu 6620/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 49
Kamilovi Péchymu nar. 3.7.1947 s manželkou Vierou rod. Vavrovou nar. 23.9.1952
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,50 Sk,
43. podielu 4170/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 50
Karolovi Gongolíkovi nar. 6.10.1960 s manželkou Kamilou rod. Kapustovou nar.
13.2.1955 obaja bytom Tajovského 13, za cenu 16,50 Sk,
44. podielu 6463/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 51
Alexandrovi Vej íkovi nar. 9.3.1952 s manželkou Danielou rod. Halanovou nar.
27.9.1958 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 25,50 Sk,
45. podielu 6463/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 52
Paedr. Petrovi ambálovi nar. 25.7.1950 s manželkou Evou rod. Belancovou nar.
24.8.1952 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 25,50 Sk,
46. podielu 4170/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 53 Gabriele Melíškovej rod.
Kova i ovej, nar. 28.7.1961, bytom Starohájska 7, za cenu 16,50 Sk,
47. podielu 6766/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 54
Lukášovi Janákovi nar. 3.4.1940 s manželkou Katarínou rod. Kraj írovou nar. 29.10.1947
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 27,00 Sk,
48. podielu 6582/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 55 Helene Bódisovej rod. Vidovej,
nar. 24.7.1931, bytom ajkovkého 2, za cenu 26,00 Sk,
49. podielu 4180/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 56 Márii Palkovi ovej rod.
Kázmerovej, nar. 11.9.1943, bytom ajkovkého 2, za cenu 16,50 Sk,
50. podielu 6487/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 57
Pavlovi Turanskému nar. 28.2.1960 s manželkou Zlaticou rod. Šabovou nar. 17.12.1962
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,00 Sk,
51. podielu 6487/449243 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 58 Mariánovi Puškášovi, nar.
22.2.1950, bytom ajkovkého2, za cenu 26,00 Sk,
52. podielu 4170/449243 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 59 Vladimírovi ervenkovi, nar.
19.9.1971, bytom ajkovkého2, za cenu 16,50 Sk,
53. podielu 6614/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 60
Miroslavovi Hilkovi ovi nar. 8.4.1947 s manželkou Annou rod. Klabníkovou nar.
17.1.1950 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 27,00 Sk,
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54. podielu 6624/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 61
Antonovi Kova i ovi nar. 4.2.1944 s manželkou Helenou rod. Suchánovou nar. 31.5.1952
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,50 Sk,
55. podielu 6463/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 63
Jozefovi Gebauerovi nar. 5.3.1949 s manželkou Annou rod. Cabadajovou nar. 26.7.1951
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 25,50 Sk,
56. podielu 6451/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 64 Magdaléne Sivákovej rod.
Csontosovej, nar. 16.9.1952, bytom ajkovského 2, za cenu 25,50 Sk,
57. podielu 4158/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 65 Alžbete Á ovej rod. Á ovej,
nar. 14.11.1955, bytom ajkovského 2, za cenu 16,50 Sk,
58. podielu 6596/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 67
Štefanovi Remenárovi nar. 19.6.1957 s manželkou Alenou rod. Gregori kovou nar.
21.7.1963 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,00 Sk,
59. podielu 4164/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 68 Marte Bašovej rod. Bašovej,
nar. 1.7.1948, bytom ajkovského 2, za cenu 16,50 Sk,
60. podielu 6445/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 69
ubošovi Zacharovi nar. 30.1.1974 s manželkou Danicou rod. Miklovi ovou nar.
19.4.1978 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 25,50 Sk,
61. podielu 6483/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 70
Ing. Michalovi avosjkému nar. 14.5.1977 s manželkou Ing. Adriánou rod. Péchyovou
nar. 27.6.1977 obaja bytom ajkovského 2, za cenu 25,50 Sk,
62. podielu 4190/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 71
Ivanovi Hrdému nar. 30.3.1974 s manželkou Mgr. Andreou rod. Mazánikovou nar.
9.7.1973 obaja bytom Koniarekova 2, za cenu 16,50 Sk,
63. podielu 6713/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 72
Jánovi Voštinárovi nar. 7.12.1963 s manželkou Želmírou rod. Lužákovou nar. 8.1.1971
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,50 Sk,
64. podielu 6626/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 73
Pavlovi Rapantovi nar. 5.7.1950 s manželkou Vlastou rod. Rozbeskou nar. 26.3.1949
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,50 Sk,
65. podielu 4194/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 74 Alžbete Hološovej rod.
Hološovej, nar. 21.6.1950, bytom ajkovského 2, za cenu 16,50 Sk,
66. podielu 6491/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 75
Ivanovi Hr kovi nar. 7.7.1970 s manželkou ubicou rod. Šternovou nar. 29.7.1969 obaja
bytom ajkovského 2, za cenu 26,00 Sk,
67. podielu 6491/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 76
Vincentovi Kobeti ovi nar. 4.8.1947 s manželkou Klárou rod. Bil íkovou nar. 5.10.1952
obaja bytom ajkovského 2, za cenu 26,00 Sk,
68. podielu 4198/449243 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 77 Karolovi Hoblíkovi nar.
8.9.1939 bytom ajkovského 2, za cenu 16,50 Sk,
69. podielu 6630/449243 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu . 78 Mgr. Lívii
Polákovej rod. Polákovej nar. 6.4.1978 bytom ajkovského 2 a Bc. Andrejovi Papayovi
rod. Papay nar. 11.7.1975 bytom Mozartova 11, každému s podielom ½, spolu za cenu
26,50 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnute ností
budú spolo ne a nerozdielne hradi kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
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Termín: do 15. 5. 2006
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 7. 2006

794
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. . 5671/69 v k. ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. . 6474 na Ul. J. Slottu 36, 37, 38
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. .
5671/69 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 654 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spolo ných astiach a zariadeniach domu súp. . 6474 na Ul. J. Slottu 36, 37, 38
vlastníkom bytov zapísaným na LV . 9100 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 10350/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 1
Vojtechovi Ottmarovi nar. 8. 7. 1945 s manželkou Vierou rod. ervenkovou nar.
29.10.1948 obaja bytom J. Slottu 36, za cenu 100,00 Sk,
2. podielu 9166/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 2
Ladislavovi Krivi kovi nar. 2.10.1956 s manželkou Zitou rod. Šuranovou nar. 5.4.1958
obaja bytom Slottu 36, za cenu 88,50 Sk,
3. podielu 10723/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 3
Ladislavovi Pastorekovi nar. 27.6.1949 s manželkou Emíliou rod. Kollárovou nar.
4.5.1955 obaja bytom Slottu 36, za cenu 103,50 Sk,
4. podielu 9491/237241 do vlastníctva vlastní ke bytu . 4 udmile Pikusovej rod. Kišovej
nar. 10.11.1953 bytom Slottu 36, za cenu 91,50
5. podielu 10533/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 5
Jánovi Petíkovi nar. 5.11.1938 s manželkou Margitou rod. Straškovou nar. 19.12.1938
obaja bytom Slottu 36, za cenu 101,50 Sk,
6. podielu 9166/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 6
Pavlovi Lehotovi nar. 6.7.1969 s manželkou Renátou rod. Maronovou nar. 13.10.1969
obaja bytom Slottu 36, za cenu 88,50 Sk,
7. podielu 9234/237241 do vlastníctva vlastní ke bytu . 7 Viere Mikušovej rod.
Rodererovej, nar. 26.6.1949, bytom Slottu 36, za cenu 89,00 Sk,
8. podielu 9491/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 8
Mariánovi Gécovi nar. 18.11.1947 s manželkou Máriou rod. Hutníkovou nar. 26.10.1949
obaja bytom Slottu 36, za cenu 91,50 Sk,
9. podielu 9693/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 9
Róbertovi Gerhátovi nar. 21.9.1957 s manželkou Renátou rod. Hrašnovou nar. 28.4.1959
obaja bytom J. Slottu 37, za cenu 93,50 Sk,
10. podielu 9500/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 10
Jozefovi Kvetanovi nar. 10.7.1953 s manželkou O gou rod. Marekovou nar. 18.8.1954
obaja bytom Slottu 37, za cenu 91,50 Sk,
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11. podielu 9850/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 11
Ing. Jozefovi Bobekovi nar. 19.10.1941 s manželkou Michaelou rod. urišovou nar.
14.11.1942 obaja bytom Slottu 37, za cenu 95,00 Sk,
12. podielu 9762/237241 do vlastníctva vlastní ke bytu . 12 Viere Bausovej rod. V šovej
nar. 21.6.1941 bytom Slottu 37, za cenu 94,00
13. podielu 10654/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
13 Ing. Jánovi Mišovi nar. 1.1.1955 s manželkou Janou rod. Šimonovou nar. 22.9.1952
obaja bytom Slottu 37, za cenu 103,00 Sk,
14. podielu 9762/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 14
Petrovi Santayovi nar. 25.11.1952 s manželkou Pavlínou rod. Magulovou nar. 19.7.1952
obaja bytom Slottu 37, za cenu 94,00 Sk,
15. podielu 10273/237241 do vlastníctva vlastní ke bytu . 15 Anne Kulichovej rod.
Knapovej, nar. 24.1.1955, bytom Slottu 37, za cenu 99,00 Sk,
16. podielu 9702/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 16
Mgr. Jánovi Tóthovi nar. 31.10.1965 s manželkou Mgr. Janou rod. Rybovou nar.
12.1.1967 obaja bytom Slottu 37, za cenu 93,50 Sk,
17. podielu 9693/237241 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 17 Ing. Rastislavovi Mutnému,
nar. 26.7.1975, bytom Slottu 38, za cenu 93,50 Sk,
18. podielu 9938/237241 do vlastníctva vlastní ke bytu . 18 Anne Kurekovej, rod.
Chynoranskej, nar. 23.9.1959, bytom Slottu 38, za cenu 96,00 Sk,
19. podielu 10341/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
21 Milanovi Gabalcovi nar. 10.12.1948 s manželkou Máriou rod. Hri ovskou nar.
13.11.1948 obaja bytom Slottu 38, za cenu 100,00 Sk,
20. podielu 10171/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
22 Ing. Jozefovi Martinkovi ovi nar. 14.5.1950 s manželkou Mgr. Teréziou rod.
Vittekovou nar. 14.8.1948 obaja bytom J. Slottu 38, za cenu 98,00 Sk,
21. podielu 9771/237241 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu . 23 Miroslavovi
Pin ekovi, nar. 22.2.1958 a Eve Pin ekovej rod. Královi ovej, obaja bytom Slottu 38,
každému v podiele ½, za celkovú cenu 94,50 Sk,
22. podielu 10663/237241 do bezpodielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu . 24
Františkovi Slivovi nar. 20. 6. 1957 s manželkou Emíliou rod. Hlúchovou, nar.
25.10.1959, bytom Slottu 38, za cenu 103,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnute ností
budú spolo ne a nerozdielne hradi kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 15. 5. 2006
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 7. 2006
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795
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. . 5312/5 v k. ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. . 6863 na Ul. Na hlinách 60-64
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu 497 505/576036 na pozemku v spoluvlastníctve
Mesta Trnava parc. . 5312/5 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 981 m2 zapísaného na LV .
8900, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spolo ných astiach a zariadeniach
domu súp. . 6863 na Ul. Na hlinách 60, 61, 62, 63, 64 vlastníkom bytov zapísaným na LV .
8312 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 6168/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 3
Ing. Mariánovi Riškovi nar. 30. 1. 1958 s manželkou Ing. Alenou rod. Kašovou nar.
27.9.1962 obaja bytom Na hlinách 60, za cenu 37,00 Sk,
2. podielu 6168/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 5
Vladimírovi Kavuliakovi nar. 2.2.1968 s manželkou Milenou rod. Labudovou nar.
12.7.1967 obaja bytom Na hlinách 60, za cenu 37,00 Sk,
3. podielu 8066/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 6
Jozefovi Tarkovi nar. 19.3.1958 s manželkou O gou rod. emanovou nar. 20.6.1960
obaja bytom Na hlinách 60, za cenu 48,00 Sk,
4. podielu 7930/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 10
Ing. Petrovi Režnákovi nar. 31.5.1955 s manželkou Evou rod. Mra kovou nar. 24.1.1952
obaja bytom Na hlinách 60, za cenu 47,50
5. podielu 6161/576036 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 13 Jozefovi Oravcovi nar.
20.6.1954, bytom Smolenice, Komenského 6, za cenu 37,00 Sk,
6. podielu 7930/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 27
Ing. Branislavovi Machovi nar. 26.10.1961 s manželkou Miroslavou rod. Szabovou nar.
30.4.1964 obaja bytom Na hlinách 61, za cenu 47,50 Sk,
7. podielu 6168/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 28
Mariánovi Drimajovi nar. 15.12.1967 s manželkou Silviou rod. Gašparovi ovou nar.
21.7.1969 obaja bytom Na hlinách 61, za cenu 37,00 Sk,
8. podielu 6168/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 30
Felixovi Bošnákovi nar. 18.11.1947 s manželkou Helenou rod. Šuranovou nar. 5.4.1957
obaja bytom Na hlinách 61, za cenu 37,00 Sk,
9. podielu 6122/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 32
Ing. Dušanovi Gažovi nar. 26.10.1963 s manželkou Jelou rod. Štefánikovou nar.
25.9.1965 obaja bytom Na hlinách 61, za cenu 36,50 Sk,
10. podielu 7409/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
34 Jánovi Halenárovi nar. 28.7.1966 s manželkou Valériou rod. Hedvigovou nar.
13.10.1966 obaja bytom Na hlinách 62, za cenu 44,00 Sk,
11. podielu 8596/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 39
Františkovi Jurinovi nar. 23.1.1966 s manželkou Annou rod. Suchánovou nar. 20.7.1967
obaja bytom Na hlinách 62, za cenu 51,00 Sk,
12. podielu 8729/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 41
Štefanovi Machálekovi nar. 20.2.1951 s manželkou Helenou rod. Bartovi ovou nar.
28.4.1951 obaja bytom Na hlinách 62, za cenu 52,00 Sk,
13. podielu 7403/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 42
Vladimírovi Kocianovi nar. 17.1.1963 s manželkou Irenou rod. Luká ovou nar. 11.2.1961
obaja bytom Na hlinách 62, za cenu 44,00 Sk,
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14. podielu 8596/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 43
Ing. Petrovi Golá ovi nar. 28.2.1949 s manželkou Magdou rod. Valovi ovou nar.
13.2.1959 obaja bytom Na hlinách 62, za cenu 51,00 Sk,
15. podielu 7409/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 44
Jánovi Slovákovi nar. 30.1.1957 s manželkou Máriou rod. Krná ovou nar. 22.4.1960
obaja bytom Na hlinách 62, za cenu 44,00 Sk,
16. podielu 8588/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
45 Ing. Mariánovi Sý ovi nar. 24.3.1955 s manželkou Mgr. Vierou rod. Skalkovou nar.
30.5.1955 obaja bytom Na hlinách 62, za cenu 51,00 Sk,
17. podielu 7409/576036 do vlastníctva vlastní ke bytu . 46 Michaele Forgá ovej nar.
24.7.1976, bytom Hlohovec, Dukelská 74, za cenu 44,00 Sk,
18. podielu 7930/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 50
Marekovi apekovi nar. 19.5.1973 s manželkou Andreou rod. Krivošíkovou nar.
15.8.1973 obaja bytom Na hlinách 61, za cenu 47,50 Sk,
19. podielu 6293/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 51
Rastislavovi Bacigálovi nar. 18.6.1977 s manželkou Stanislavou rod. Šimon i ovou nar.
30.11.1975 obaja bytom Na hlinách 58, za cenu 37,50 Sk,
20. podielu 7930/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 52
Vladimírovi Kulíšekovi nar. 31.3.1962 s manželkou Itou rod. Lan ari ovou nar.
5.12.1965 obaja bytom Na hlinách 63, za cenu 47,50 Sk,
21. podielu 6168/576036 do vlastníctva vlastní ke bytu . 53 Emílii Patylovej nar.
15.10.1963, bytom Na hlinách 63, za cenu 37,00 Sk,
22. podielu 6168/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 55
ubošovi Budinskému nar. 29.1.1964 s manželkou Ing. Janou rod. Prelovskou nar.
10.11.1965 obaja bytom Na hlinách 63, za cenu 37,00 Sk,
23. podielu 8031/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 56
Jozefovi Ivankovi nar. 13.6.1959 s manželkou Annou rod. Drdulovou nar. 26.4.1958
obaja bytom Na hlinách 63, za cenu 48,00 Sk,
24. podielu 6316/576036 do vlastníctva vlastní ke bytu . 57 Viere Krchnákovej rod.
Jan átovej, nar. 12.5.1958, bytom Okružná 15, za cenu 37,50 Sk,
25. podielu 6293/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 59
Ing. Aloisovi Lan ovi nar. 18.2.1948 s manželkou Mgr. Emanuelou rod. Hittmárovou
nar. 15.2.1954 obaja bytom Na hlinách 63, za cenu 37,50 Sk,
26. podielu 6168/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 61
JUDR. Alexandrovi D memu nar. 19.6.1956 s manželkou Bc. O gou rod. Kucharikovou
nar. 21.2.1956 obaja bytom Bu ianska 9, za cenu 37,00 Sk,
27. podielu 8062/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 62
Martinovi Fan ovi ovi nar. 11.8.1963 s manželkou Janou rod. Hlúchovou nar. 29.6.1965
obaja bytom Na hlinách 63, za cenu 48,00 Sk,
28. podielu 7947/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 65
Pavlovi Machá ovi nar. 3.11.1964 s manželkou Janou rod. Jancovou nar. 7.2.1968 obaja
bytom Na hlinách 64, za cenu 47,50 Sk,
29. podielu 7930/576036 do vlastníctva vlastní ke bytu . 67 Viere Kulifajovej rod.
Bednárikovej nar. 15.11.1967, bytom Na hlinách 64, za cenu 47,50 Sk,
30. podielu 6168/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 68
Petrovi Šipkovskému nar. 6.10.1962 s manželkou Jaroslavou rod. Baránkovou nar.
26.3.1965 obaja bytom Na hlinách 64, za cenu 37,00 Sk,
31. podielu 7930/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 69
Jozefovi Ruži kovi nar. 10.4.1961 s manželkou O gou rod. Pavlíkovou nar. 17.5.1965
obaja bytom Na hlinách 64, za cenu 47,50 Sk,
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32. podielu 6168/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
72 Jánovi Cuninkovi nar. 30.4.1975 s manželkou So ou rod. er anskou nar. 16.1.1975
obaja bytom Na hlinách 64, za cenu 37,00 Sk,
33. podielu 7930/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 73
Jozefovi Uhlíkovi nar. 22.1.1963 s manželkou Helenou rod. Šulkovou nar. 7.8.1964 obaja
bytom Na hlinách 64, za cenu 47,50 Sk,
34. podielu 6254/576036 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 80
Dušanovi Juhásovi nar. 4.2.1969 s manželkou Monikou rod. Božíkovou nar. 15.5.1974
obaja bytom Na hlinách 64, za cenu 37,50 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnute ností
budú spolo ne a nerozdielne hradi kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 15. 5. 2006
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 7. 2006

796
uznesenie
k predaju pozemku v k. ú. Modranka
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV . 1300 v k. ú.
Modranka p. . 498/2 – záhrad s výmerou 98 m2 za cenu 120,00 Sk/m2
do podielového spoluvlastníctva Miroslavovi Križanovi nar. 22.10.1962, bytom Bratislava,
Martin ekova 30, Ing. Elene Molnárovej nar. 24. 2. 1982 bytom Trnava, Ul. V. Clementisa
26 a Mgr. Gabriele Kosírovej rod. Križanovej, nar. 11.1.1957, bytom Trnava, Ul. G. Dusíka
27, každému podiel 1/3 za cenu 3 920,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnute ností
budú hradi kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 15. 5. 2006
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30. 6. 2006
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797
uznesenie
k priamemu predaju pozemku na ul. Kalin iakovej
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
priamy predaj asti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV . 5000, parc. .
2490, zast. pl., o výmere 200 m2 upresnenej porealiza ným zameraním stavby spolo nosti
PAPILON J & M, spol. s r. o., Hospodárska ul. . 54, Trnava, I O 34118233 za cenu
2.000,- Sk/m2, t. j. spolu 400.000,- Sk na vybudovanie prístupovej komunikácie k plánovanej
výstavbe penziónu na pozemku parc. . 2488,
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ pripravi náležitosti súvisiace s odpredajom pozemku
Termín : do 20. 5. 2006
b/ pripravi a predloži primátorovi mesta zmluvu o budúcej kúpnej zmluve k podpisu
Termín : do 15. 6. 2006

798
uznesenie
k predaju pozemku vo vlastníctve mesta na Okružnej ul. v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
priamy predaj pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava na Okružnej ul. v Trnave,
parc. íslo 5327/107 zast. plocha, výmera 202 m2 oddelenej geometrickým plánom íslo
40/2006 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Milanovi Tollarovi ovi, nar.
30. 10. 1954 a manž. MUDr. Daniele Tollarovi ovej, rod. Belicovej, nar. 7. 7. 1955, obaja
bytom Košolná . 155 kúpnou zmluvou za cenu 1000,- Sk/m2, t. j. spolu 202 000,- Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnute ností
budú hradi kupujúci
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom nehnute nosti a oznámi stanovisko
mestského zastupite stva vlastníkovi pozemku
Termín: do 30. 6. 2006
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.7.2006

- 23 -

799
uznesenie
k predaju pozemkov na ul. K. ulena v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) priamy predaj pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava na ul. K. ulena parc. .
5667/2 zast. pl., výmera 1362 m2 a as parc. . 5671/95 zast. pl., výmera 1086 m2,
oddelenej ako diel 2 geometrickým plánom . 20/2005 za ú elom vybudovania polyfunk ného objektu - relaxa ného centra s ubytovaním, resp. radovej zástavby rodinných
domov zmluvou o budúcej kúpnej zmluve v ½ do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Karolovi Lipovskému, nar. 23. 11. 1957 a manž. Jane, nar. 31. 7. 1969, rod.
Blahovej, obaja bytom Trnava, Ulica Palárikova 10 a v ½ do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Milošovi Lopatkovi, nar. 4. 10. 1963 a manž. Márii, nar. 2. 2. 1964, rod.
Pastorkovej, obaja bytom Trnava, Ulica Vladimíra Clementisa 29 za cenu 2 000,- Sk/m2, t. j.
spolu 4 896 000,- Sk s tým, že upozor uje kupujúcich, že objekt na parc. . 5667/2 nie je vo
vlastníctve mesta,
b)prijatie daru skolaudovanej stavby chodníka a prislúchajúceho pozemku pozd ž ul. K.
ulena a investície zelene vo svahu na pozemku mesta p. . 5671/95od kupujúcich
vymenovaných v bode 1.a)
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva majetku mesta a prijatím daru
do majetku mesta
Termín: do 30 dní po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnute nosti nachádzajúcej sa na
pozemku mesta p. . 5667/2 pánom Karolom Lipovským a manž. Janou
b) pripravi zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a darovacej zmluve a predloži primátorovi
mesta k podpisu
Termín: do 60 dní po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnute nosti nachádzajúcej sa na
pozemku mesta p. . 5667/2 pánom Karolom Lipovským a manž. Janou

800
uznesenie
k predaju pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou v lokalite ulíc Prechodná
a Oblúková
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v lokalite ulíc
Prechodná a Oblúková, zapísaného na liste vlastníctva . 5000, v k. ú. Trnava, zastavaná
plocha, parc. . 5449 v podiele ½ s výmerou 10,5 m2, vlastníkom garáže Ing.
Vladimírovi Sel anovi, nar. 20. 08. 1935 a manželke Terézii, rod. Školníkovej, nar. 01.
06. 1939, obaja bytom Trnava, Jána Hajdóczyho 48, do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, za cenu spolu 2165,- Sk s tým, že kupujúci uhradia správny poplatok spojený
s návrhom na vklad do katastra nehnute ností.
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpe i náležitosti súvisiace s predajom pozemku pod garážou
Termín: 20. 05. 2006
b/ pripravi kúpnu zmluvu a predloži primátorovi mesta na podpis
Termín: 15. 06. 2006

801
uznesenie
k odpredaju asti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava spolo nosti TAMA Slovakia,
s.r.o. za ú elom vybudovania šachty IS
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
odpredaj asti pozemku v k. ú. Trnava parc. . 8654 vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného
na LV . 4 o výmere 4 m2, spolo nosti TAMA Slovakia, a.s., Sladovnícka 15, Trnava, I O:
35 755 440, za ú elom vybudovania šachty pre umiestnenie inžinierskych sietí, za cenu
11 664,- Sk, ktorá bola uhradená pri uzatvorení zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena, pri om kupujúci predloží geometrický plán a uhradí správny poplatok
spojený so zápisom do katastra nehnute ností.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s uzatvorením zmluvy
Termín: 15.5.2006
b) pripravi zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín: 15.6.2006
c) pripravi kúpnu zmluvu a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 60 dní po predložení geometrického plánu

802
uznesenie
ku kúpe pozemkov na Veternej ulici do majetku mesta pre stavbu „Rekonštrukcia MK
Veterná ul. v Trnave“
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie MZ . 750/2006 zo d a 21. 2. 2006

- 25 -

2. Schva uje
a) kúpu pozemku zmluvou o budúcej kúpnej zmluve v k. ú. Trnava vo vlastníctve spolo nosti SCT, s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava, I O 35 951 915, parc. .
5292/268 orná pôda, výmera 293 m2 oddeleného geometrickým plánom . 61/2006
do majetku mesta Trnava pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia MK Veterná ul. v Trnave“
za cenu 600,- Sk/m2, t. j. spolu 175 800,- Sk
b) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava od vlastníka spolo nosti SCT, s.r.o., Dostojevského rad 1,
811 09 Bratislava, I O 35 951 915, as parc. . 5309/15 zast. pl., výmera 1461 m2
v spoluvlastníckom podiele 1/5 kúpnou zmluvou do majetku mesta Trnava pre realizáciu
stavby „Rekonštrukcia MK Veterná ul. v Trnave“ za cenu 600,- Sk/m2,
t. j. spolu 175 320,- Sk
c) kúpu pozemku v k. ú. Trnava od vlastníka spolo nosti SCT, s.r.o.,Dostojevského rad 1,
811 09 Bratislava, I O 35 951 915, parc. . 5292/276 zast. pl., výmera 5 m2 oddeleného
geometrickým plánom . 60/2006 kúpnou zmluvou do majetku mesta Trnava
pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia MK Veterná ul. v Trnave“
za cenu 600,- Sk/m2, t. j. spolu 3 000,- Sk
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s kúpou pozemkov do majetku mesta
Termín: 31. 5. 2006
b) pripravi a predloži zmluvu o budúcej kúpnej zmluve primátorovi mesta k podpisu
Termín: 15. 6. 2006
c) pripravi a predloži kúpne zmluvy primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30 dní po nadobudnutí vlastníctva k pozemkom spolo nos ou SCT, s.r.o.,
Bratislava

803
uznesenie
k odkúpeniu spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava, parcela registra E
. 1483 v areáli streleckého centra Štrky za ú elom majetkoprávneho vysporiadania
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava, zapísanom na LV . 5370,
parcela registra "E" . 1483, nachádzajúceho sa v areáli strelnice Štrky za ú elom
vysporiadania majetkovoprávnych vz ahov, od spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckych podielov za cenu 130,- Sk/m2:
A) Margita HANULÁKOVÁ, nar. 29.05.1933, bytom Trnava, Ulica Ustianska 14, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1407/375408, cena celkom 7 621,50 Sk,
B) Valéria ZACHAROVÁ, nar. 11.06.1936, bytom Trnava, Ulica G. Steinera 13, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1407/375408, cena celkom 7 621,50 Sk,
C) Angela VITTEKOVÁ, nar. 07.04.1938, bytom Trnava, Ulica ajkovského 8, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1407/187704, cena celkom 15 242,50 Sk,
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D) Jozef KRUŽEL, nar. 02.03.1941, bytom Trnava, Ulica Ustianska 6, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 848/46926, cena celkom 36 747,- Sk,
E) Ján KRÚŽE , nar. 08.10.1929, bytom Trnava, Ulica Ustianska 2, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 848/46926, cena celkom 36 747,- Sk,
F) Elena KRUŽE OVÁ, nar. 26.08.1931, bytom Trnava, Ulica J. Hlubíka 34, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 848/46926, cena celkom 36 747,- Sk,
G) Ján KRÁL, nar. 10.08.1947, bytom Trnava, Ulica Ustianska 7, vo výške spoluvlastníckeho
podielu 313/15642, cena celkom 40 690,- Sk,
H) Cyril MATKOV ÍK, nar. 04.07.1939, bytom Trnava, Ulica Veterná 5, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 679/15642, cena celkom 88 270,- Sk,
I) Gabriela ŠEF ÍKOVÁ, nar. 09.10.1955, bytom Trnava, Ulica Ustianska 35, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 644/46926, cena celkom 27 907,- Sk,
J) Margita KOLENOVÁ, nar. 07.11.1925, bytom Bratislava, Ulica Údolná 3, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 644/46926, cena celkom 27 907,- Sk,
K) Anna KÁ EROVÁ, nar. 20.04.1948, bytom Trnava, Ulica Ustianska 33, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 644/46926, cena celkom 27 907,-Sk.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi podklady súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy
Termín: 15.5.2006
b) uzatvori kúpnu zmluvu a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín: 15.6.2006

804
uznesenie
k zámene asti pozemku na Športovej ul. v Trnave vo vlastníctve Františka Rozmana a
Alana Za ka
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zámenu asti pozemku v k. ú. Trnava parc. . 6358, ktorý je zapísaný na LV . 5000, vlastník
Mesto Trnava za as pozemku v k. ú. Trnava parc. . 6356, ktorý je zapísaný na LV . 4821,
vo vlastníctve podielových spoluvlastníkov Františka Rozmana, nar. 26.10.1924, bytom
Trnava, Ulica Športová 9 so spoluvlastníckym podielom ½ a Alana Za ka, bytom Trnava, J.
Fándlyho 16 so spoluvlastníckym podielom ½, v pomere 1:1 s predpokladanou výmerou
cca 150 m2 na jednej strane, o bude upresnené geometrickým plánom.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s uzatvorením zmluvy
Termín: 15.5.2006
b) pripravi zmluvu o budúcej zámennej zmluve a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín: 15.6.2006
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c) pripravi zámennú zmluvu a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30 dní po spracovaní geometrického plánu
805
uznesenie
k odkúpeniu pozemku pod komunikáciou (Ul. Zelená)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV .
2491, parcela registra „ C „ 1884/65, pod a GP . 164/2005, vypracovaného Geodetickými
službami – Ing. Peter Bacigál, Divadelná 6, Trnava pozemok parc. . 8766, zast. pl., výmera
1323 m2 za ú elom vysporiadania majetkoprávnych vz ahov pod komunikáciou od
spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckych podielov za cenu 150,- Sk/m2 :
A) Antónia urechová, rod. Brnková, nar. 29. 8. 1928, bytom Trnava, Študentská 20, vo
výške spoluvlastníckeho podielu 1/4, cena celkom 49.612,50 Sk,
B) Alexander La ný, nar. 7. 11. 1982, bytom Trnava, Ovocná ul. 1, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1/4, cena celkom 49.612,50 Sk,
C) Ing. Karol Brnka, nar. 14. 11. 1935, bytom Trnava, Ovocná 9, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1/4, cena celkom 49.612,50 Sk,
D) Mgr. Alžbeta Šmídová, rod. Brnková, nar. 13. 12. 1943, bytom Trnava, ajkovského 40,
vo výške spoluvlastníckeho podielu 1/4, cena celkom 49.612,50 Sk.
2. Schva uje
spätnú úhradu nájomného za užívanie pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV . 2491,
parcela registra „ C „ 1884/65 pod miestnou komunikáciou Ul. Zelená o celkovej výmere
1323 m2 na dobu ur itú od 16. 1. 2003 do 31. 5. 2006 za cenu 2,- Sk/m2/rok , t. j. spolu
8924,- Sk spoluvlastníkom pozemku vo výške ich spoluvlastníckych podielov :
A) Antónia urechová, rod. Brnková, nar. 29. 8. 1928, bytom Trnava, Študentská 20, vo
výške spoluvlastníckeho podielu 1/4, cena celkom 2.231,- Sk,
B) Alexander La ný, nar. 7. 11. 1982, bytom Trnava, Ovocná ul. 1, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1/4, cena celkom 2.231,- Sk,
C) Ing. Karol Brnka, nar. 14. 11. 1935, bytom Trnava, Ovocná 9, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1/4, cena celkom 2.231,- Sk,
D) Mgr. Alžbeta Šmídová, rod. Brnková, nar. 13. 12. 1943, bytom Trnava, ajkovského 40,
vo výške spoluvlastníckeho podielu 1/4, cena celkom 2.231,- Sk.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi podklady súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy a zmluvy o spätnej úhrade
nájomného
Termín : do 20. 5. 2006
b) uzatvori kúpnu zmluvu a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 15. 6. 2006
c) uzatvori zmluvu o spätnej úhrade nájomného a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 15. 6. 2006
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806
uznesenie
k predaju pozemku na Hornopoto nej ul. v Trnave - odstúpenie mesta od zmluvy
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie MZ . 432/2004 zo d a 26. 10. 2004, ktorým bol schválený predaj pozemkov vo
vlastníctve mesta na Hornopoto nej ul. v Trnave parc. . 194, 195, 197, 198, 199 a 200 všetko zastavaná plocha v celkovej výmere 1 910 m2 spolo nosti L.M. FINANC, s.r.o., Tehelná . 8, Trnava, I O 36250244, v zastúpení Ladislavom Matovi om, Tehelná 8, Trnava za
ú elom výstavby polyfunk ného objektu na nároží Pekárskej a Hornopoto nej ul. v Trnave
pod a predloženej štúdie vrátane podzemných parkovísk za cenu 6 000,- Sk/m2,
t. j. spolu 11 460 000,- Sk, z dôvodu nesplnenia podmienok vyplývajúcich zo zmluvy
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy podpísanej d a 10. 12. 2004, l. V., písm. a) t. j. nezahájenia výstavby do 12 mesiacov od podpisu zmluvy, ím zaniká nárok spolo nosti L.M.
FINANC, s.r.o., Trnava na uzatvorenie kúpnej zmluvy dohodnutý v l. II. zmluvy
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i náležitosti súvisiace so zánikom nároku na uzatvorenie kúpnej zmluvy a vráti spolo nosti L.M. FINANC, s.r.o., Trnava as vyplatenej kúpnej ceny vo výške
9 168 000,- Sk
Termín: do 30 – tich dní od oznámenia ú tu spolo nosti

807
uznesenie
k priamemu predaju pozemku – prístup k rodinnému domu z Murgašovej ulice
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1 . Schva uje
Priamy predaj asti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava , parc. . 3572/2 , zast. pl. o
výmere 58 m2 vytvorený geometrickým plánom . 008/2006, overený Správou katastra
Trnava pod .140/2006 z parc. . 3572 zapísanej na LV . 5000 do vlastníctva Eugena
Majeského, nar. 21.10.1968, bytom Špa inská cesta 31, Trnava a manželky Soni Majeskej
r. Džubinovej, nar. 25.9.1975 bytom T. Tekela 17, Trnava za cenu 800,- Sk/m2, t. j. spolu
za cenu 46 400,- Sk na vybudovanie prístupu k jestvujúcemu rodinnému domu na p. . 3575
na Špa inskej ceste . 31 z Murgašovej ulice, za podmienky zabezpe enia a vybudovania
vyvolaných investícií na vlastné náklady:
- výrub jedného ks stromu a následnej náhradnej výsadby
- vybudovanie plného plotu materskej škôlky výšky 2,0 m
- premiestnenie st pu NN
- premiestnenie elektrickej rozvodnej skrine mimo priestoru vjazdu
- vybudovanie vstupnej brány na uli nej iare
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
použi sumu z predaja pozemku na rekonštrukciu záhradného zariadenia a rekultiváciu zelene
MŠ Murgašova
Termín: priebežne
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi náležitosti súvisiace s odpredajom pozemku
Termín: do 20. 5. 2006
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži na podpis primátorovi mesta
Termín: 15. 6. 2006

808
uznesenie
k návrhu na odpustenie poh adávky a odpísanie nevymožite nej poh adávky Správy
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
A) Odpustenie poh adávky Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava –
príspevkovej organizácie zriadenej mestom Trnava, vo výške 26.027,60 Sk, ktorú je
nájomca - ob ianske združenie Trnavské mestské zbory, Trnava, Hlavná 17, zaviazaný
uhradi za prenájom nebytových priestorov meštianskeho domu Trnava, Hlavná 17, bez
povinnosti jej alšieho vymáhania.
B) Odpis nevymožite nej poh adávky Správy kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava – príspevkovej organizácie zriadenej mestom Trnava, vo výške 15.000,-Sk, ktorú
je Peter Legnavský – PL.M, Poprad, Budovate ská 75 povinný uhradi na prenájom
priestorov Mestskej športovej haly v Trnave, s podmienkou vedenia poh adávky
v podsúvahovej evidencii a možnos ou jej alšieho vymáhania.
2. Ukladá
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
A) Zabezpe i odpis poh adávky pod a bodu 1A) z ú tovnej evidencie Správy kultúrnych
a športových zariadení mesta Trnava, bez povinnosti jej alšieho vymáhania.
Termín: 30. 6. 2006
B) Zabezpe i odpis nevymožite nej poh adávky pod a bodu 1B) z ú tovnej evidencie
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a vies odpísanú poh adávku
v podsúvahovej evidencii, s možnos ou jej vymáhania v súlade s platnou legislatívou.
Termín: 30. 6. 2006
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809
uznesenie
k predaju prenajatého pozemku na Okružnej ulici v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
ukon enie nájomného vz ahu, uzatvoreného d a 27. 8. 2001, na prenájom pozemku
v k. ú. Trnava parc. . 5326/39, zapísaného v katastri nehnute ností na liste vlastníctva
mesta Trnava . 5000, ako zastavaná plocha o výmere 954 m2, na dobu ur itú 15 rokov
od 1. 9. 2001 medzi prenajímate om - mestom Trnava a nájomcom - Ing. uborom
Pivoluskom – TVORSAD, so sídlom Okružná 21, Trnava,
dohodou po doriešení stavby parkoviska, vybudovaného iasto ne na prenajatom pozemku,
najneskôr ku d u podpísania kúpnej zmluvy
2. Schva uje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku v katastrálnom území Trnava parc. . 5326/43,
zastavaná plocha s výmerou 874 m2, oddeleného geometrickým plánom . 81/2006
z pozemku parc. . 5326/39, zapísaného v katastri nehnute ností na liste vlastníctva mesta
Trnava . 5000, Ing. uborovi Pivoluskovi, narod. 16. 5. 1959 a manželke Ing. Alene, rod.
Detrichovej, narod. 24. 8. 1960, obaja bytom Trnava, Krížová 11, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov za cenu 1 500,00 Sk/m2, t. j. spolu za 1 311 000,00 Sk
s podmienkou predkupného práva k pozemku pre mesto Trnava za cenu ekvivalentnú
cene pozemku dohodnutej v zmysle tohto uznesenia
a
s podmienkou, že kupujúci
uhradia správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra nehnute ností
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s ukon ením nájomného vz ahu v zmysle bodu 1.
a s prevodom nehnute nosti v zmysle bodu 2.
Termín: do 30. 6. 2006
b) pripravi dohodu o ukon ení nájomného vz ahu v zmysle bodu 1. a predloži na
podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 7. 2006
c) pripravi kúpnu zmluvu v zmysle bodu 2. a predloži na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 7. 2006

810
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Trnava, pre prepojovací plynovod Hlavná – J. Bottu
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
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s využitím pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, zapísaných na LV . 5000 ako
parc. . 823/1, 823/5, 8728/1, 8743/1, 8796/1, 8806/2, 8807, 8827/1, 8827/2, 8828/1, 8829,
8831, na rekonštrukciu plynovodu, pod a projektovej dokumentácie schválenej stavebným
úradom, Slovenským plynárenským priemyslom, a.s., so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské
Nivy 44/a, I O: 35 815 256.
2. Schva uje
zriadenie bezodplatného asovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísaných na LV . 5000 ako parc. . 823/1,
823/5, 8728/1, 8743/1, 8796/1, 8806/2, 8807, 8827/1, 8827/2, 8828/1, 8829, 8831, prípadne
alších ur ených porealiza ným geometrickým plánom; cez ktoré prechádza prepojovací
plynovod v uliciach: Hlavná, Radlinského, Hospodárska, Študentská a J. Bottu v prospech
Slovenského plynárenského priemyslu, 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) umožnenie pripokládky HDPE rúr pre optický kábel pre potreby mesta Trnava v trase
bližšie ur enej mestom Trnava na základe osobitnej dohody,
b) dodržania podmienok upres ujúcich realizáciu stavby uvedených v príslušnom
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, uzatvori zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemkoch mesta a predloži primátorovi mesta k podpisu.
Termín: 30.06.2006
b) 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

811
uznesenie
k návrhu na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní
1. R u š í
Uznesenie mestského zastupite stva . 76l z 21. 2. 2006 v bode
a) súhlas na nájom 3-izb. bytu . 87 na Golianovej ul. 54 pre Kozárovú Martu
a Štefana Kozára, Športová 15, Trnava
b) súhlas na nájom 2-izb. bytu . 9 na Golianovej ul. 9 pre Žgan íka Vincenta
a Žgan íkovú Kornéliu, Spartakovská 5, Trnava
c) súhlas na nájom 3-izb. bytu . 110 na Golianovej ul. 23 pre Radványiho
Hadriána, Radványiovú O gu a Radvániovú O gu ml., Halenárska 5, Trnava
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d) súhlas na nájom 3-izb. bytu . 107 na Golianovej ul. 23 pre Balážovú Silviu a Baláža Martina, Halenárska 5, Trnava
2. Schva uje
Výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava:
a) Hermanovi Jozefovi nar. 3. 12. 1959, bytom Halenárska 14 a Polákovej Jarmile nar. 13. 5. 1972, bytom Halenárska 14, Trnava vyda súhlas na nájom 1-izb.
bytu . 78 na Ul. T. Tekela 11 s podmienkou odovzda doteraz užívaný byt
na ul. Halenárska 14, v Trnave.
b) Kozárovej Marte nar. 5. 6. l943 a Kozárovi Štefanovi, nar. 13. 9. 1951,
bytom Športová 15, Trnava vyda súhlas na nájom 3-izb. bytu . 5 na
Golianovej ul. 18, s podmienkou odovzda doteraz užívaný 1-izb. mestský byt na Športovej ul. 15 v Trnave.
c) Žgan íkovi Vincentovi nar. 14. 3. l944 a Žgan íkovej Kornélii nar. 9. 5.
1945, bytom Spartakovská 5, Trnava vyda súhlas na nájom 3-izb. bytu
. 19 na T. Tekela 13 v Trnave s podmienkou odovzda doteraz užívaný
služobný byt na Spartakovskej ul. 5 v Trnave.
d) Beníkovi Arpádovi nar. 18. 10. 1960 a Beníkovej Zuzane nar. 12. 8. 1962, bytom V. Clementisa 19, Trnava vyda súhlas na l-izb. bytu . 8 na Golianovej ul.
2 s podmienkou odovzda doteraz užívaný 3-izb. byt na V. Clementisa 19 v
Trnave.
e) Haršánymu Františkovi nar. 26. 8. 1940 a Haršányovej Jarmile nar. 7. 12.
1948, bytom Limbova 3, Trnava vyda súhlas na nájom 2-izb. bytu . 44
na Golianovej ul. 20, s podmienkou odovzda doteraz užívaný služobný byt
na Limbovej ul. 3 v Trnave.
f) Kosná ovej Marte nar. 23. 11. 1955, bytom Hodžova 40, Trnava
vyda súhlas na nájom 2-izb. bytu . 87 na Golianovej ul. 54, s podmienkou odovzda doteraz užívaný služobný byt na Hodžovej ul. 40 v Trnave.
g) Vojtašákovej Melánii nar. 27. 5. 1951, Vojtašákovi Jánovi nar. 5. 2. 1948,
bytom Ul. Štefana Moyzesa 50, Trnava vyda súhlas na nájom 2-izb. bytu
. 96 na Golianovej ul. 23, s podmienkou odovzda doteraz užívaný služobný
byt na Ul. Štefana Moyzesa 50 v Trnave.
h) Muchovej Monike nar. 23. 2. 1979, bytom Veterná 18/C vyda súhlas na nájom bytu . 4 na Veternej ul. 18/C na dobu ur itú do 31. 5. 2007.
i) Bartošovej Adriane nar. 26. 10. 1975, Veterná 18/C vyda súhlas na nájom
bytu . 13 na Veternej ul. 18/C na dobu ur itú do 31. 5. 2007.
j) Šev íkovej Soni nar. 5. 1. 1976, bytom Veterná 18/D, Trnava vyda súhlas na
nájom bytu . 21 na Veternej ul. 18/D na dobu ur itú do 31. 5. 2007.
k) Tichej Ivete nar. 30. 11. 1974, bytom Veterná 18/E vyda súhlas na nájom bytu
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. 43 na Veternej ul. 18/E na dobu ur itú do 31. 5. 2007.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
- Pripravi súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predloži ich
primátorovi mesta na podpis.
- Oznámi ob anom menovaným v tomto uznesení v ods. 1 a Správe mestského majetku Trnava o zrušení uznesenia . 761 zo d a 21. 2. 2006, písmeno a) – d).
Termín: do 20. 5. 2006

812
uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
1.1./ Uznesenie . 85/2003 zo d a 29.4.2003 v písm. a/ schva ovacej asti
a 28/ predaj 1-izbového bytu . 50 na 5. NP o podlahovej ploche 29,35m2
za cenu 10 970,-Sk
Libuši Mogyoróšovej, rod. Hlavandovej, nar. 29.5.1950, trvale bytom Spartakovská . 13,
Trnava
2. Schva uje
- v k. ú. Trnava na ul. ajkovského . 5-9, parc. . 1635/67, súp. . 6319
a 01/ predaj 1-izbového bytu . 22 na 1. NP o podlahovej ploche 30,49 m2
za cenu 13 581,-Sk
Zlatici Drinkovej, rod. Tomíkovej, nar. 25.3.1967, trvale bytom ajkovského . 7, Trnava
s manž. Jozefom Drinkom, nar. 13.6.1966, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova . 1, parc. . 8399/153, súp. . 6000
a 02/ predaj 2-izbového bytu . 1 na 1. NP o podlahovej ploche 63,50 m2
za cenu 24 383,-Sk
Jozefe Betyárovej, rod. Betyárovej, nar. 28.4.1940, trvale bytom Golianova . 1, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. . Podjavorinskej . 25-30, parc. . 6299, súp. . 2547, pozemok nie je
vo vlastníctve mesta
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a 03/ predaj 2-izbového bytu . 56 na 4. NP o podlahovej ploche 53,27 m2
za cenu 9 996,-Sk
Monike Žilinskej, rod. Martinkovej, nar. 11.11.1970, trvale bytom . Podjavorinskej . 26,
Trnava
s manž. Milanom Žilinským, nar. 3.1.1955, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Na hlinách . 2-4, parc. . 5317/13, súp. . 6776
a 04/ predaj 2-izbového bytu . 52 na 5. NP o podlahovej ploche 54,45 m2
za cenu 40 409,-Sk
Darine Sekerkovej, rod. Klichovej, nar. 5.11.1950, trvale bytom Na hlinách . 3, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Spartakovská . 11-13, parc. . 5671/16, súp. . 6546
a 05/ predaj 1-izbového bytu . 50 na 5. NP o podlahovej ploche 29,35 m2
za cenu 10 299,-Sk
Libuši Mogyoróšovej, rod. Hlavandovej, nar. 29.5.1950, trvale bytom Spartakovská . 13,
Trnava
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
- pripravi zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schva ovacej asti uznesenia
Termín : do 30.9.2006

813
uznesenie
k rozpo tu a organiza nému zabezpe eniu Dní zdravia 2006
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a/ Organiza né zabezpe enie Dní zdravia 2006 v d och 23. a 24. júna 2006.
b/ Ceny za prenájom pozemku a za predajné zariadenie vo vlastníctve mesta Trnava po as
Dní zdravia 2006.
c/ Rozpo et Dní zdravia 2006.
d/ Predsedu prípravného a organiza ného výboru Dní zdravia 2006 - Dr. Milana Brežáka.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predloži na rokovanie mestského zastupite stva správu o priebehu a kone né zú tovanie Dní
zdravia 2006.
Termín : október 2006
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814
uznesenie
k návrhu na „Organiza né zabezpe enie Tradi ného trnavského jarmoku 2006“
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) Návrh na Organiza né zabezpe enie (v texte tiež OZ) Tradi ného trnavského jarmoku
2006 (v texte tiež TTJ 2006) v d och 7. až 10. septembra 2006.
b) Zásady pre zabezpe enie TTJ 2006.
c) Poplatky a ur enie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve
mesta Trnava po as akcie TTJ 2006.
d) Návrh rozpo tu finan ného zabezpe enia TTJ 2006.
e) Fond riadite a pre lenov OS TTJ 2006 vo výške 10% zo zisku TTJ 2006.
f) Riadite a Organiza nej skupiny TTJ 2006 (v texte tiež OS TTJ 2006) Ing. Jozefa
Jakubca.
2. Ukladá
a) Riadite ovi OS TTJ 2006 Ing. Jozefovi Jakubcovi
zabezpe i organizovanie TTJ 2006 v zmysle schválených návrhov a zásad a VZN . 207
v znení neskorších predpisov.
b) Na prvé riadne zasadnutie Mestského zastupite stva mesta Trnava v roku 2007 predloži
správu o priebehu a kone nom zú tovaní TTJ 2006.
Termín: priebežne, február 2007
c) Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava
vykona kontrolu zú tovania TTJ 2006.
Termín: do 31.12.2006
d) Mestskému úradu v Trnave
Oznámi FC Spartak, že poži iavate bude po as konania naklada s majetkom, ktorý je
predmetom výpoži ky a použije ho za ú elom umiestnenia atrakcií TZ po as konania
TTJ a získané finan né prostriedky poukáže mesto pre FC Spartak na vyrovnanie jeho
dlhu vo i TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLO NOS , A. S. PIEŠ ANY.
3. Odporú a
Riadite ovi OS TTJ 2006 Ing. Jozefovi Jakubcovi
menova do OS TTJ 2006 poslancov mestského zastupite stva – lenov mestskej rady.
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815
uznesenie
k návrhu na „Organiza né zabezpe enie Viano ných trhov 2006“
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) Návrh na „Organiza né zabezpe enie Viano ných trhov 2006“ (v texte tiež VT 2006)
v d och 01. až 22. decembra 2006.
b) Zásady pre realizáciu akcie VT 2006.
c) Platby a ur enie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve
Mesta Trnava po as akcie VT 2006.
d) Návrh rozpo tu finan ného zabezpe enia VT 2006.
e) Použitie finan ných prostriedkov zo zisku TTJ 2006 na úhradu výdavkov VT 2006
prevyšujúcich príjmy VT 2006.
f) Riadite a organiza nej skupiny (OS) VT 2006 – Ing. Jozefa Jakubca.
2. Ukladá
a) Riadite ovi OS VT 2006 Ing. Jakubcovi
zabezpe i organizovanie VT 2006 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia . 208
Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste – príležitostný trh Viano né trhy v znení neskorších predpisov, schválených
návrhov a zásad.
b) Na prvé riadne zasadnutie Mestského zastupite stva mesta Trnava v roku 2007 predloži
správu o priebehu a kone nom zú tovaní VT 2006.
Termín: priebežne, február 2007
c) Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava
vykona kontrolu zú tovania akcie VT 2006.
Termín: do 31.01.2007
3. Odporú a
Riadite ovi OS VT 2006 Ing. Jozefovi Jakubcovi
menova do OS VT 2006 poslancov mestského zastupite stva – lenov mestskej rady.

816
uznesenie
k návrhu Profilu zdravia mesta Trnava 2005
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
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Profil zdravia mesta Trnava 2005
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i vydanie publikácie Profil zdravia mesta Trnava 2005
Termín: do 30. júla 2006
b) zabezpe i zverejnenie Profilu zdravia mesta Trnava 2005 na internetovej stránke mesta
Trnava, zabezpe i jeho distribúciu do všetkých škôl, rozhodujúcich inštitúcií a podnikov
v meste Trnava, oboznámi širokú verejnos o vydaní Profilu zdravia mesta Trnava 2005
prostredníctvom Noviniek z radnice a iných tla ových médií.
Termín: do 30. augusta 2006

817
uznesenie
k analýze efektívnosti innosti MsP Trnava pod a hodnoteného územia
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie:
Analýzu efektívnosti innosti MsP mesta Trnava pod a hodnoteného územia.

818
uznesenie
k návrhu na zmenu Zria ovacej listiny Správy kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zmenu zria ovacej listiny organizácie Správa kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava v predloženom znení
2. Ukladá
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
vyda úplné znenie upravenej zria ovacej listiny a premietnu
v zria ovacej listine do ostatných dokumentov organizácie.
Termín: 31. 5. 2006
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schválené zmeny

819
uznesenie
k návrhu na zmenu Zria ovacej listiny Strediska sociálnej starostlivosti Vl. Clementisa
. 51 Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schva uje
zmenu Zria ovacej listiny Strediska sociálnej starostlivosti Trnava v predloženom znení
2. Ukladá
Stredisku sociálnej starostlivosti Trnava
vyda úplné znenie Zria ovacej listiny a premietnu
dokumentov Strediska sociálnej starostlivosti.
Termín: 31.5.2006

schválené zmeny do ostatných

820
uznesenie
k projektu vybudovania a využite nosti Trnavskej optickej metropolitnej siete
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
Projekt vybudovania a využite nosti Trnavskej optickej metropolitnej siete pod a
predloženého návrhu
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) realizova vybudovanie Trnavskej optickej metropolitnej siete TOMNET v súlade
s predloženým projektom
Termín: priebežne
b) navrhnú a predloži na rokovanie mestského zastupite stva zriadenie obchodnej
spolo nosti so zameraním na riadenie a správu Trnavskej optickej metropolitnej siete
TOMNET
Termín: 31.10.2006
821
uznesenie
k informatívnej správe k zberu bioplynu na skládke TKO Trnava – Zavarská cesta
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
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informatívnu správu k zberu bioplynu na skládke TKO Trnava –Zavarská cesta.
2. Súhlasí
s realizáciou projektu spolo nosti Terrasystems, s.r.o., Banská Bystrica na odplynenie
skládky TKO Trnava – Zavarská cesta.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
- zabezpe i náležitosti súvisiace s realizáciou projektu pod a bodu 2.
Termín: 31.5.2006.

822
uznesenie
k informatívnej správe o zápise a o po toch otváraných tried prvých ro níkov v šk. roku
2006/2007 na základných školách v zria ovate skej pôsobnosti mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informatívnu správu o zápise a o po toch otváraných tried prvých ro níkov v šk. roku
2006/2007 na základných školách v zria ovate skej pôsobnosti mesta Trnava.

823
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení Mestského zastupite stva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je do 10.4.2006
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupite stva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je do 10.4.2006
2. Schva uje
úpravy textu uznesení MZ
a)
MZ – . 668/2002
k priamemu odpredaju pozemku na Vajanského ul.
* nahradi text v uznesení:
...Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schva uje
priamy predaj astí pozemkov v zmysle Geometrického plánu .
354/2005 zo d a 13.12.2005 vypracovanom Ing. Jaroslavom
Režnákom
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- parc. . 768/16, diel - 1., zast. pl., o výmere 1 m2,
- parc. . 753/1, diel - 3, zast. pl., o výmere 1 m2, diel - 4, zast.pl. o
výmere 1 m2, diel - 5, zast. pl., o výmere 1 m2,
- parc. . 768/15, diel - 7, zast. pl., o výmere 104 m2,
- parc. . 768/4, diel - 9, zast. pl., o výmere 1 m2,
- parc. . 768/4, diel - 10, zast. pl., o výmere 37 m2,
k. ú. Trnava, zapísaných na LV . 5000, spolo nosti HRT, s. r. o.,
Skladová ul. 1, Trnava, I O 31 432 735.
2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave
predloži výpis uznesenia Správe katastra Trnava
Termín : do 15. 5. 2006...
b)
MZ – . 35/2003
k výpoži ke pozemku na Orešianskej ceste v Trnave
* Nový text v nasledovnom bode v schva ovacej asti:
...b/ zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu ur itú 10
rokov, spo ívajúceho v práve prechodu peši aj povozom v prospech
Združenia na ochranu zvierat, Trnava, cez pozemok zapísaný na liste
vlastníctva . 5000, vlastníka mesto Trnava, v k. ú. Trnava ako
parc. . 3307/35 – orná pôda, v šírke a d žke vyzna enej
geometrickým plánom . 71/2005 pre každodobého vlastníka
nehnute nosti...
c)
MZ . 635/2005 v znení 773/2006
k odpredaju podielov z pozemku p. . 5671/66 na Ul. J. Slottu 21 – 23
* Nový text v nasledovnom bode v schva ovacej asti:
...51. podielu 7093/456445 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu . 69
Mariánovi Škrabákovi nar. 7.5.1973, s manželkou Andreou rod. Langovou, nar. 2.1.1974,
obaja bytom Slottu 23, za cenu 35,50 Sk,...
d)
MZ . 708/2005 v znení 773/2006
k odpredaju podielov z pozemku p. . 1635/77 na ajkovského 39-41
* Nový text v nasledovnom bode v schva ovacej asti:
...25. podielu 6575/353400 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 32 Jánovi Nem ekovi nar.
14.12.1964, bytom ajkovského 40, za cenu 35,50 Sk,...
e)
MZ – . 712/2005
k zriadeniu vecného bremena na asti pozemku na ul. . Podjavorinskej
* V schva ovacej asti nahradi text:
...RSDr. Petra Bohunického, nar. 2.7.1952 a manželky Anny Bohunickej, nar. 29.5.1952,
obaja bytom Trnava, Golianova 47... textom : ...Ing. Vladimíra Hadara, nar.25.9.1960,
bytom Trnava, ajkovského 40...
f)
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MZ . 750/2006
* V bode 1. Schva uje, písm. b) zmena ceny
z ...173 320,- Sk.... na ...175 320,- Sk...
g)
MZ . 753/2006
k odpredaju podielov z pozemku p. . 5680/105 na Ul. V. Clementisa 30, 31
* Nový text v nasledovných bodoch v schva ovacej asti:
1. podielu 136/10000... za cenu 43,50 Sk...
2. podielu 137/10000.... obaja bytom Spartakovská 3, za cenu 43,50 Sk ...
3. podielu 157/10000...50,00 Sk,...
4. podielu 137/10000...43,50 Sk...
5. podielu 136/10000...43,50 Sk...
6. podielu 144/10000...46,00 Sk...
7. podielu 137/10000... Jovan evi ovej... miesto Jovan ovi ovej...43,50 Sk...
8. podielu 137/10000...43,50 Sk...
9. podielu 144/10000...46,00 Sk...
10. podielu 137/10000...43,50 Sk...
11. podielu 137/10000...43,50 Sk...
12. podielu 136/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu
. 35 Vítovi Fornerovi nar. 23.7.1958 a Eve rod. Zelkovej, nar. 11.8.1964, obaja
bytom Clementisova 30, za cenu 43,50 Sk, ...
13. podielu 136/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu
. 42 Jozefovi Šturdíkovi nar. 17.12.1949 a Vlaste rod. Szczygielovej, nar.
22.2.1948, obaja bytom Clementisova 30, za cenu 43,50 Sk, ...
h)
MZ . 754/2006
k odpredaju podielov z pozemku p. . 1495 na Ul. G. Dusíka 47 - 50
Nový text v nasledovných bodoch v schva ovacej asti:
...2. podielu 5199/182103 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 2
Tomášovi a anému nar. 3.11.1979 s manželkou Andreou rod. Bo ovou, nar. 4.12.1976,
obaja bytom G. Dusíka 47, za cenu 62,50 Sk,
4. .... obaja bytom P. Pázma a 4...
6. .... obaja bytom Pezinok, Rulandská 12, ...
8. podielu 7054/182103 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 8 Grodovskému Michalovi,
nar. 3.2.1976, bytom Bratislava, Stavbárska 8689/4, za cenu 85,00 Sk,
22. ...Hlinkovi bytom Veterná 11...
24. ....obaja bytom ajkovského 21...
26. ....bytom ajkovského 45...
27. ....bytom Markovi ova 39...
30. podielu 5517/182103 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu . 30 Jánovi
Holi ovi nar. 4.9.1977, bytom Turá Lúka 391 s podielom ½ a Erike Žákovej rod. Žákovej,
nar. 15.3.1980, bytom Myjava, Jánošikova 383/2 s podielom ½, za celkovú cenu 66,50 Sk, ...
3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ .
. 594/2005

do 31.12.2006
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. 635/2005
. 665/2005 v bode 3
. 680/2005
. 683/2005
. 686/2005 v bode 2.B1
. 708/2005
. 714/2005
. 722/2005
. 749/2006
. 750/2006
. 753/2006 v bode 2b)
. 754/2006 v bode 2b)
. 771/2006 v bode 2a)

do 31.5.2006
do 31.5.2006
do 30.6.2006
do 30.6.2006
do 31.5.2006
do 31.5.2006
do 30.6.2006
do 30.6.2006
do 30.6.2006
do 30.5.2006
do 31.5.2006
do 31.5.2006
do 30.6.2006

4. Ruší
uznesenia MZ
. 185/2003
. 186/2003
. 206/2003
. 639/2005

824
uznesenie
k zmene údajov v uznesení MZ . 758/2006 z 21.2.2006 (Odkúpenie pozemkov pod
stavbou „Južná miestna komunikácia“ realizovanou v rámci výstavby závodu PSA
Citroen)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
nasledovnú úpravu textu uznesenia MZ . 758/2006 zo d a 21. februára 2006:
* text v uznesení v bodoch 1, 2 a 3 sa nahrádza textom:
„1. Súhlasí
s kúpou pozemkov v k. ú. Modranka pod stavbou „Dopravné napojenie areálu – Južná
miestna komunikácia“ od nižšie uvedených vlastníkov za cenu pod a znaleckého posudku
/financovanie ktorých bude v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi mestom Trnava, PSA
Peugeot Citröen a Slovenskou republikou v zastúpení MH SR:
Odku VLASTNÍK
pova
ná
výme
ra
/m2/
1924
41 Molnár Marián

Ulica

Mesto

Hospodárska 59

Trnava

Parc. .
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Dátum
narod.,
prípadne
I O
16.7.1945

1928/2

1932/2

24 Gabriel Milan
Gergelyová Katarína
Ku íková Gabriela
Novanská Mária
SPF-SR Slovenský pozemkový
fond
90 Kuchar Štefan

1942 4017 Hofierka Ivan
Ing. Trupová Terézia

1946

JUDr. Luká Zden k
Kimli ková Jozefína
Kissová Marta
Lejska Josef
Lejska Jozef
Lejsková Mária
Luká Ján
Luká Leopold
Luká Metod
Luká Milan
Luká Štefan
Marcíková Alexandra
MUDr. Luká Gracián
Neubauerová Veronika
Slovák Ján
Volná Sylva
845 Drobný Michal
Polakovi ová Sidónia
Stanková Mária
Šuranová Emília
Zvolenský Anton

1947 2381
1949/1 1084

2049
2052

49
730

Zvolenský Daniel
Zvolenský Erik
Zvolenský Patrik
Luká ová Mária
Haršányiová udmila
Ing. Haršányi Klement,
Ludmila
Kubovi ová Helena
RNDr. Orlický Jozef
Haladová Anna
Šarvaicová Sidónia

2059 4750 Bobková Viera
Cuninková Jana
Dobišová O ga
Fra ová Terézia

Vl kovce 245
Hlboká 5943/12
Koniarekova 4
Vl kovce 245
Búdkova 36

Vl kovce
Trnava
Trnava
Vl kovce
Bratislava

F. He ku 26

Hrn iarovce
nad Parnou
Bratislava-Dúbravka
Bratislava-Karlova
Ves
Blansko, R
Trnava-Modranka
Bratislava - Ružinov
Brno-Líse , R
Brno, R
Brno, R
Šulekovo
Prostejov, R
Trnava - Modranka
Blansko, R
Bratislava-Vajnory
Brno, R
Modra
Bratislava - Petržalka
Trnava
Brno-Líse , R
Vl kovce
Bratislava
Trnava
Trnava-Modranka
Trnava

Nejedlého 1916/12
Jurigovo nám. 439/15
Horní Palava 1730/63
Sere ská 183
Bancíkovej 3
Elplova 2069/10
Kope ná 22
Kope ná 22
Jurkovi a 892/75
J.B.Pecky 11
Raj urská 4131/13
Udolní 1154/1
Pri struhe 9480/15
Pospíšilová 4
Partizánska 1201/98
Fedinova 24
Na hlinách 6863/62
Štefá kova 2385/9
Vl kovce 87
Jela i ova 18
J. Bottu 3581/54
Tichá 4275/28
J.G.Tajovského
5366/11
ajkovského 2809/3
ajkovského 2809/3
Pažitná 1032/53
Sasinková 2627
Sere ská 3975/85
Sere ská 3975/85

5.9.1967
1.6.1975
6.2.1940
16.6.1953
22.3.1930
11.7.1945
9.9.1953
8.7.1922
16.10.1956
11.7.1935
10.6.1954
30.1.1929
29.4.1962
3.9.1938
6.1.1950
18.12.1945
30.7.1927
30.1.1957
24.2.1951
10.11.1961
26.12.1924
30.11.1953
17.5.1959
25.10.1946

Sere ská 169
Odbojárska 10
(blank)
Bosniacka 47

Trnava-Modranka
Trnava
Križovany 190
Trnava-Modranka

26.8.1977
25.10.1975
21.9.1972
28.10.1903
16.3.1948
9.7.1944,
16.3.1948
16.3.1948
9.8.1944
19.1.1953
24.7.1914

Exnárova 17
Sere ská 21
Pavlice 95
Dedinská 85

Bratislava
Trnava-Modranka
Pavlice
Trnava-Modranka

28.2.1941
6.5.1947
22.8.1944
14.10.1939
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Trnava
Trnava
Trnava
Bratislava
Trnava-Modranka
Trnava-Modranka

30.12.1980
2.6.1962
27.10.1968
20.10.1972
17335345

Hutárová Daniela
Rezbárik Rudolf
Zápražná Jozefína
Danková Sidónia
Ková ik Jozef
Ková iková Emília
Ková iková Mária
Ra ko Igor
Kuchár Vít
Drobný Jozef
Greg rková Vilma
Kubi ková Jozefína
Drobný Jozef
Greg rková Vilma
Kubi ková Jozefína
Goldbergerová Anna
Ing. Hutár Eduard
Ing. Sekerová Mária
Kosteková Viera
Mikulková Emília
Orešanská Emília
Sekera Vladimír
Sekerová Etela
Šarvaic Jozef
Šarvaic Milan
Šarvaic Pavol
Goldbergerová Anna
Ing. Hutár Eduard
Ing. Sekerová Mária
Kosteková Viera
Mikulková Emília
Orešanská Emília
Sekera Vladimír
Sekerová Etela
Šarvaic Jozef
Šarvaic Milan
Šarvaic Pavol
Ing. Palkovi ová Viera
Uchal Karol
Drobná Irena
Kuchárová Sidónia
Cuninka Jozef
Martinusová Sidónia
Rozi Marián

1921/2

25

1925/1
2043/54
1929/2

50
80
9

1930/4

11

1931/3

15

1931/4

43

1934/3

21

1935/3

207

1937/1

144

1940/4

166

1941/2

156 Rozi Marián

1943/1
1948/1

15 Molnár Marián
2484 Molnár Marián
s. štát-ONV Trnava
893 Ing. Rezbárik Miroslav

Veterná 20
Sere ská 4
J. Slottu 15
Tehelná 322
Sere ská 115
Dedinská 30
Špa inská cesta 66
Dedinská 63
Sere ská 152
Vl. Clementisa 6455/67
Dedinská 4446/76
Vl kovce 33
Vl. Clementisa 6455/67
Dedinská 4446/76
Vl kovce 33
Šev enkova 1071/19
Viš ová 8
Komárnícka 117/32
Seredská 199
Dedinská 4420/95
Bernolákova 13
Seredská 136
Seredská 199
Seredská 3994/104
Voderady 311
Tehelná 28
Šev enkova 1071/19
Viš ová 8
Komárnícka 117/32
Seredská 199
Dedinská 4420/95
Bernolákova 13
Seredská 136
Seredská 199
Seredská 3994/104
Voderady 311
Tehelná 28
Sere ská 98
Jilemnického 23
Javorová 4191/25
Seredská 4042/118
Sere ská 91
Sere ská 95
Appenzeller trasse
135
Appenzeller trasse
135
Hospodárska 59
Soblahovská 1108/21
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Trnava
Trnava-Modranka
Tranva
Vranov nad Top ou
Trnava-Modranka
Trnava-Modranka
Trnava
Trnava-Modranka
Modranka
Trnava
Trnava-Modranka
Vl kovce
Trnava
Trnava-Modranka
Vl kovce
Bratislava-Petržalka
Bratislava-Vinohrady
Bratislava
Trnava
Trnava-Modranka
Zelene
Trnava
Trnava
Trnava-Modranka
Voderady
Trnava
Bratislava-Petržalka
Bratislava-Vinohrady
Bratislava
Trnava
Trnava-Modranka
Zelene
Trnava
Trnava
Trnava-Modranka
Voderady
Trnava
Trnava-Modranka
Trnava
Trnava-Modranka
Trnava-Modranka
Trnava-Modranka
Trnava-Modranka
Mníchov 81475, BRD

10.9.1960
20.3.1938
13.1.1956
22.8.1932
6.4.1930
19.2.1947
6.10.1942
23.9.1987
20.12.1930
21.3.1964
18.5.1937
2.3.1944
21.3.1964
18.5.1937
2.3.1944
9.7.1957
10.2.1936
26.4.1954
15.7.1959
7.5.1932
15.11.1940
26.6.1956
21.4.1923
2.8.1952
25.7.1954
5.9.1958
9.7.1957
10.2.1936
26.4.1954
15.7.1959
7.5.1932
15.11.1940
26.6.1956
21.4.1923
2.8.1952
25.7.1954
5.9.1958
28.1.1960
15.5.1967

Mníchov 81475, BRD

11.3.1934

Trnava

16.7.1945

Tren ín

3.12.1957

8.1.1920
16.2.1932
11.3.1934

1950/5
1951/1
1952/2
1953/1

989
870
620
493

1954/1

70

1954/3

270

1955/1
1956/1

279
342

1957/1

96

1958/3

63

1959/3
1960/2

57
10

2035/14

1378

2035/17

1098

2043/18

111

2043/19

29

2043/25

58

2043/27

5

2043/28

37

2043/31

495

Ing. Rezbáriková Jaroslava
Mgr. Rezbárik Milan
Križan Miroslav
Holka Jozef
Fra o Marián
Chlapatý Daniel
Chlpatá Rozália
Martinus Jozef
Martinusová Helena
Bresti ová Anzelma
Jankovi Jozef
Ing. Drobný Milan
Drobný Bystrík
Drobný Ján
Ing. Drobný Milan
Okruhlicová Erika
Zvolenská Mária
Mgr. ernušková Marcela
Beno Miroslav
Karol Milan
Karolová Anna
ŽELEZNI NÁ PREPRAVA,
spol. s r.o.
Zvolenský Ján
Bartová Irma
Bu iová Božena
a aná Anna
Galová Angela
Krivosudská Janka
Krivosudský Eduard
Krivosudský Peter
Šimon i ová Marta
ŽELEZNI NÁ PREPRAVA,
s spol. s r.o.
ŽELEZNI NÁ PREPRAVA,
spol. s r.o.
ŽELEZNI NÁ PREPRAVA,
spol. s r.o.
Nem eková Daniela Ing.
Železni ná preprava, s.r.o.,
áliková Zuzana
Lehotská Jana - Sabová
ŽELEZNI NÁ PREPRAVA,
spol. s r.o.
ŽELEZNI NÁ PREPRAVA,
spol. s r.o.
Ing. Karaba Roman
Molnár Marián
ŽELEZNI NÁ PREPRAVA,
spol. s r.o.
Železni ná preprava, s.r.o.

Bernoláková 9
Zory Lackovej 906/5
Martin ekova 30
Jaderná 5
Dedinská 85
Dedinská 48
Rajcurská 4104/44
Tehelná 5762/30
Topo ová 64
Sere ská 80
T. Tekela 6
Na hlinách 59
Záhrady 528/16
Sere ská 62
Špa inská cesta 66
Kollárova 4
Sklenárová 44
Karola Adlera 12
Spartakovská 4
Dedinská 46
Dedinská 46
Koniarekova 19

Tren ín
907 01Myjava
Bratislava
Trnava
Trnava - Modranka
Trnava - Modranka
Trnava - Modranka
Trnava
Trnava - Modranka
Trnava-Modranka
Trnava
Trnava
Zavar
Trnava-Modranka
Trnava
Trnava
Bratislava-Ružinov
841 02 Bratislava
Trnava
Trnava-Modranka
Trnava-Modranka
Trnava

Gejza Dusika 1
Hosté 112
Javorová 18
Železni ná 1037/13
Šopor a 256
Drotárska cesta 46
Javorová17
Slne ná 1398/22
Javorová 33
Brestová 1
Koniarekova 19

Trnava
92545
Trnava-Modranka
Sere
Šopor a
Bratislava
Trnava-Modranka
Sere
Trnava-Modranka
Bratislava
Trnava

Koniarekova 19

Trnava

34140549

Koniarekova 19

Trnava

34140549

ajkovského 2809/3
Koniarekova 19
Dolné Zelenice 120
Tajovského 5888/18
Koniarekova 19

Trnava
Trnava
Dolné Zelenice
Trnava
Trnava

16.2.1964
34140549
34140549

Koniarekova 19

Trnava

34140549

Stromová 25
Hospodárska 59
Koniarekova 19

Bratislava
Trnava
Trnava

23.1.1966
16.7.1945
34140549

Koniarekova 19

Trnava

34140549
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24.9.1941
25.8.1942
22.10.1962
4.1.1963
29.3.1967
13.3.1944
22.9.1943
17.4.1959
8.11.1959
5.4.1939
5.1.1945
15.1.1956
3.8.1967
9.5.1934
13.5.1936
29.10.1973
18.10.1931
22.5.1965
21.6.1960
13.11.1951
9.10.1925
34140549

15.11.1932
18.1.1939
22.1.1943
11.6.1972
24.10.1937
24.9.1978
34140549

2043/34
2043/35
2043/52
2043/56

2043/59

2043/6

319 ŽELEZNI NÁ PREPRAVA,
spol. s r.o.
203 ŽELEZNI NÁ PREPRAVA,
spol. s r.o.
110 ŽELEZNI NÁ PREPRAVA,
spol. s r.o.
11 Zvolenský Marián
ŽELEZNI NÁ PREPRAVA,
spol. s r.o.
274 Železni ná preprava, s.r.o.

10

2043/68

57

2050/1
2050/2
2050/3
2050/4

198
434
634
813

2053/1

693

2053/2

471

2055/1

694

uraj Ondrej Bc.
urajová Zuzana Ing.
Macura Ján
Macurová Daniela
Melichar Huguin Jolana
Melichar Pavel
Olah Jozef
ŽELEZNI NÁ PREPRAVA,
spol. s r.o.
Bokrošová O ga
Bokrošová O ga
Fra ová Terézia
Dosko ilová Elena
Dudáš Pavol
Grambli ková Mária
Goldbergerová Anna
Ing. Hutár Eduard
Ing. Sekerová Mária
Kosteková Viera
Mikulková Emília
Orešanská Emília
Sekera Vladimír
Sekerová Etela
Šarvaic Jozef
Šarvaic Milan
Šarvaic Pavol
Goldbergerová Anna
Ing. Hutár Eduard
Ing. Sekerová Mária
Kosteková Viera
Mikulková Emília
Orešanská Emília
Sekera Vladimír
Sekerová Etela
Šarvaic Jozef
Šarvaic Milan
Šarvaic Pavol
Barbiriková Mária

Koniarekova 19

Trnava

34140549

Koniarekova 19

Trnava

34140549

Koniarekova 19

Trnava

34140549

Majcichov 431
Koniarekova 19

Majcichov
Trnava

27.4.1958
34140549

Koniarekova 19

Trnava

34140549

Heyrovského 2051/12
Mierová 378/48B
Rybná 5548/57
Rybná 5548/57
2 rue d´Ánjou

Bratislava-Lama
Bratislava-Ružinov
Biely Kostol
Biely Kostol
Strasbourg,
Francúzko
Glenwood park lane 12 Warwick, Bermuda
Viktorínova 2
Trnava
Koniarekova 19
Trnava

7.3.1975
13.10.1969
13.12.1936
30.10.1964
12.3.1964

Sere ská 10
Sere ská 10
Dedinská 85
Sere ská 4072/54
Palkovi ová 11
Budatínska 9
Šev enkova 1071/19
Viš ová 8
Komárnícka 117/32
Seredská 199
Dedinská 4420/95
Bernolákova 13
Seredská 136
Seredská 199
Seredská 3994/104
Voderady 311
Tehelná 28
Šev enkova 1071/19
Viš ová 8
Komárnícka 117/32
Seredská 199
Dedinská 4420/95
Bernolákova 13
Seredská 136
Seredská 199
Seredská 3994/104
Voderady 311
Tehelná 28
Majcichov 505

3.9.1936
3.9.1936
14.1.1939
3.5.1963
26.5.1958
25.3.1961
9.7.1957
10.2.1936
26.4.1954
15.7.1959
7.5.1932
15.11.1940
26.6.1956
21.4.1923
2.8.1952
25.7.1954
5.9.1958
9.7.1957
10.2.1936
26.4.1954
15.7.1959
7.5.1932
15.11.1940
26.6.1956
21.4.1923
2.8.1952
25.7.1954
5.9.1958
14.4.1961
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Trnava-Modranka
Trnava-Modranka
Trnava-Modranka
Trnava-Modranka
Bratislava
Bratislava
Bratislava-Petržalka
Bratislava-Vinohrady
Bratislava
Trnava
Trnava-Modranka
Zelene
Trnava
Trnava
Trnava-Modranka
Voderady
Trnava
Bratislava-Petržalka
Bratislava-Vinohrady
Bratislava
Trnava
Trnava-Modranka
Zelene
Trnava
Trnava
Trnava-Modranka
Voderady
Trnava
Majcichov

21.5.1965
29.7.1942
34140549

2055/2
431/56
431/69
1934/9
1935/1
1936/1

1938

1939/1

873 Palkovi František
723 Remžová Anna
1002 Kova iková Ružena
93 Ing. Palkovi ová Viera
Uchal Karol
112 Miškolciová Antonia
145 MVDr. Králová Beata
Zacharová Alojzia
Rabekova Rozália
79 Luká Ján
Ing. Luká ubomír
Luká ová Gizela
Luká Peter
Luká Pavel
Luká ová Božena
Šmitala Alexander
82 Luká Ján
Ing. Luká ubomír
Luká ová Gizela
Luká Peter
Luká Pavel
Luká ová Božena
Šmitala Alexander

1941/3

918 Rozi Marián

1940/5

653 Rozi Marián

1944/1
1945/1
2043/53
2056
1949/10

140
Kova iková Ružena
7
421 Remžová Anna
ŽELEZNI NÁ PREPRAVA,
351
spol. s r.o.
165
Zamborská Monika
3
614 Slovenská správa ciest

Sere ská 195
Sere ská 3979/89
Seredská cesta 90

Trnava-Modranka
Trnava
Trnava

30.7.1956
8.3.1937
5.2.1955

Sere ská 98
Jilemnického 23
Špa inská cesta 43
Školská
Opoj 78
ajkovského 52
Raj úrska 25
Hospodárska 78
Hospodárska 78
Kme ova 172
Kme ova 172
Kme ova 172
Sere ská 3984/94
Raj úrska 25
Hospodárska 78
Hospodárska 78
Kme ova 172
Kme ova 172
Kme ova 172
Sere ská 3984/94
Appenzeller trasse
135
Appenzeller trasse
135

Trnava-Modranka
Trnava
Trnava
Vrbové
Opoj
Trnava
Trnava-Modranka
Trnava
Trnava
966 21Lov a
966 21Lov a
966 21 Lov a
Trnava 5
Trnava-Modranka
Trnava
Trnava
966 21Lov a
966 21Lov a
966 21 Lov a
Trnava 5
Mníchov 81475,
BRD
Mníchov 81475,
BRD

28.1.1960
15.5.1967
5.1.1932
28.8.1970
23.6.1937
22.2.1956
28.5.1959
19.3.1954
6.12.1933
4.12.1956
12.4.1959
14.3.1932
6.4.1924
28.5.1959
19.3.1954
6.12.1933
4.12.1956
12.4.1959
14.3.1932
6.4.1924

Seredská cesta 90

Trnava

5.2.1955

Sere ská 3979/89

Trnava

8.3.1937

Koniarekova 19

Trnava

34140549

Bernolákova 27

Trnava

7.5.1925

Mileti ova 19

Bratislava

11.3.1934
11.3.1934

2. Súhlasí
S kúpou pozemkov v k. ú. Modranka pod stavbou „Dopravné napojenie areálu –
Južná miestna komunikácia“ po zomrelých, domnelých alebo zatia neznámych
vlastníkoch za cenu pod a znaleckého posudku pod a postupu v súlade
s príslušnými právnymi predpismi.
2051
2052
2052
2054/1
2054/1

2058 Šarvaic Štefan pravdepodobne zomrel
Šarvaic Alexander pravdepodobne zomrel
Šarvaic Ján - pravdepodobne
zomrel
690 Püspöky Alexander pravdepodobne zomrel
Püspöky Mária pravdepodobne zomrela

Trnava

Bosniacka 47

Trnava-Modranka

Bosniacka 43

Trnava-Modranka
Trnava-Modranka
Trnava-Modranka
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9.8.1917

28.9.1910

2054/2
1960/2

696 Bo ková Katarína pravdepodobne zomrela
Krivosudská Eva pravdepodobne zomrela

Stredno epenská
1915/73

Sere

7.10.1940

3. Splnomoc uje
INVEST Trnava, s.r.o.
na realizáciu výkupu v prospech mesta Trnava
Termín: 31.8.2006“
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyda úplné znenie uznesenia . 758/2006

825
uznesenie
k zmene v uznesení . 552/2005
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zmenu v texte uznesenia Mestského zastupite stva Mesta Trnava
uznesení . 626/2005, 663/2005, . 692/2005 a 734/2005 nasledovne:
....23) namiesto podielu 7692/391789 uvies ... podielu 7727/391789...

. 552/2005 v znení

826
uznesenie
k zmene v uznesení . 708/2005 a 753/2006
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) zmenu v texte uznesenia Mestského zastupite stva Mesta Trnava . 708/2005 v znení
uznesenia . 773/2006 nový text v bode 37):
... podielu 6510/353400 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 47
Vladimírovi Kormúthovi nar. 19.5.1959 s manželkou Annou rod. Pekarovi ovou, obaja
bytom Kalin iakova 13, za cenu 35,50 Sk ...
b) zmenu v materiáli . 21.1. k zmene uznesenia MZ . 753/2006 nasledovne:
...13. podielu 137/10000 ... miesto podielu 136/10000
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827
uznesenie
k zmene v uznesení . 718/2005
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zmenu v texte uznesenia Mestského zastupite stva Mesta Trnava . 718/2005
a) nový text v bode 3):
... zriadenie bezodplatného asovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve Mesta Trnava pre uloženie podzemného vedenia kanaliza ného zbera a popri
Ružindolskej ceste so zaústením do jestvujúceho kanaliza ného zbera a Ružindol – Biely
Kostol, pod a projektovej dokumentácie, ktorá bude schválená stavebným úradom,
v prospech každodobého vlastníka stavby, spo ívajúceho v povinnosti Mesta Trnava strpie
na svojich pozemkoch umiestnenie kanalizácie a s tým súvisiacich užívate ských práv, za
podmienky úhrady správneho poplatku spojeného s vkladom práva zodpovedajúceho
vecnému bremenu do katastra nehnute ností oprávneným z vecného bremena.
V súvislosti s odsúhlasením tohto technického riešenia odkanalizovania lokality „Na lúkach“
je investor povinný vybudova na vlastné náklady na pozemku stavebnú as erpacej stanice
( S) pod a projektovej dokumentácie odsúhlasenej spol. TAVOS, a.s., ktorej bude S
odovzdaná do majetku a správy, a pod a stavebného povolenia, s podmienkou spolo nej
kolaudácie kanaliza ného napojenia lokality „Na lúkach“ a S.
b) vypustenie textu v bode 4. na konci ... „s podmienkou pripoloženia 1 ks HDPE chráni ky
pre potreby Mesta Trnava po celej d žke trasy vedenia elektronickej komunikácie“
c) zrušenie bodu 5.c) – „uzatvori dohodu o pripokládke chráni ky“
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
uzatvori dodatok k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch
mesta zo d a 8. 2. 2006 a predloži primátorovi mesta na podpis
Termín: 31. 5. 2006

828
uznesenie
k odstúpeniu Ing. Dau u z funkcie DU MR
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
rozhodnutie Ing. udovíta Dau u o odstúpení z funkcie dlhodobo uvo neného lena mestskej
rady k 31.5.2006.
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829
uznesenie
k s ažnosti SVB Orol
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) oznámi SVB Orol, že na základe preverenia a zistených skuto ností nie je možné zo
strany mesta vyda jednozna ný zákaz držania psa, ale tento problém je možné rieši
v ob ianskoprávnom konaní.
Termín: 10.5.2006
b) pripravi list v mene mestského zastupite stva vlastníkovi objektu, v ktorom bude
požiadaný, aby vykonal opatrenia, ktoré budú aspo iasto ne eliminova vzniknutý problém.
Termín: 10.5.2006

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnos : Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ
V Trnave d a 3.5.2006
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