(51-101)
UZNESENIA
z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
konaného 24. apríla 2007 v konferenčnej sále trnavskej radnice
__________________________________________________________________________

51
uznesenie
k prejednaniu protestu prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 261
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 261 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava, zo dňa 5.9.2006
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ doručiť odpis zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava Okresnej
prokuratúre v Trnave
Termín: do 4.5.2007
b/ pripraviť návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
Termín: ihneď

52
uznesenie
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 277,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 261 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 277, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 261 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: do 27.4.2007
b/ oznámiť prevádzkovateľom, ktorí majú prevádzkovú dobu v rozpore s VZN č. 261, na
povinnosť zosúladiť prevádzkovú dobu s platným VZN č. 261 v znení neskorších noviel
v termíne do 31.05.2007
Termín: ihneď

53
uznesenie
k zriadeniu stáleho výkonného orgánu mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Zriaďuje
ako svoje stále výkonné orgány v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 18 Štatútu mesta Trnava funkcie dvoch dlhodobo
uvoľnených členov mestskej rady
2. Berie na vedomie
a/ výsledky volieb dlhodobo uvoľneného člena mestskej rady zo dňa 21.12.2006 pána
Eduarda Čechoviča s účinnosťou od 21.12.2006
b/ výsledky volieb dlhodobo uvoľneného člena mestskej rady zo dňa 20.2.2007 Ing. Jozefa
Pobieckého s účinnosťou od 20.2.2007 s nástupom od 1.3.2007
3. Určuje
že pre výkon funkcií budú dlhodobo uvoľnení členovia mestskej rady dlhodobo plne uvoľnení
zo zamestnania
4. Berie na vedomie
plnomocenstvo primátora mesta, ktorým určuje rozsah úkonov a činností vykonávaných
dlhodobo uvoľnenými členmi mestskej rady

54
uznesenie
k protestu prokurátora proti opatreniu – uzneseniu Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava č. 4/2006 prijatého 21.12.2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Berie na vedomie
protest prokurátora č. Pd 86/07-3 proti opatreniu – uzneseniu Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava č. 4/2006 prijatého 21.12.2006
2. Vyhovuje
protestu prokurátora č. Pd 86/07-3 a ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č.
4/2006 zo dňa 21.12.2006
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
doručiť uznesenie a odpis zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Okresnej prokuratúre v Trnave
Termín: do 30.4.2007

55
uznesenie
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 278 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 222
o miestnych daniach v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 278, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 222 o miestnych daniach v znení neskorších
predpisov
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: do 27.4.2007

56
uznesenie
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 279,
ktorým sa vydáva doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 192/2003 na
vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci a stanovení výšky úhrad za
sociálne služby poskytované mestom Trnava v znení VZN č. 204, VZN č. 226
a VZN č. 247
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
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VZN č. 279, ktorým sa vydáva doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 192/2003
na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci a stanovení výšky úhrad za
sociálne služby poskytované mestom Trnava v znení VZN č. 204, VZN č. 226 a VZN č. 247
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: 27.4.2007
b/ vydať úplné znenie VZN č. 279 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej
pomoci a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava
Termín: 20.5.2007

57
uznesenie
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 280,
ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 280, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: 25.4.2007
b/ zabezpečiť označenie ulíc v zmysle schváleného VZN
Termín: 1.6.2007
c/ zabezpečiť informovanie občanov o určení názvu nových ulíc prostredníctvom príslušných
výborov mestských častí
Termín: 1.6.2007

58
uznesenie
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 281 ,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Trnava – Cukrovar
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie

5
a/ pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Územnému plánu
zóny Trnava – Cukrovar a spôsob ich vyhodnotenia
b/ stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania v zmysle §
25 zákona č. 50/76 Zb. v znení noviel /stavebný zákon/
c/ odporúčanie Mestskej rady mesta Trnava
- do druhej časti čl. 2 za ods. 8 vložiť novú kapitolu v znení:
9) Vecná a časová koordinácia novej výstavby v zóne s rozvojom základnej komunikačnej
kostry mesta Trnava
Súčasťou výstavby objektov v sektore C (vo vymedzených blokoch C.01, C.03, C.05, C.06,
C.08, C.10 – aj samostatne) a podmienkou pre ich kolaudáciu musí byť i:
- výstavba a kolaudácia podchodu pre peších pod Rybníkovou ul. v predĺžení
Štefánikovej ul. a, rekonštrukcia a kolaudácia Rybníkovej ul. minimálne v úseku
Hornopotočná – Šrobárova ul., v zmysle návrhu riešenia
- rekonštrukcia a kolaudácia križovatky Hospodárska – T.Vansovej – Trstínska –
Šrobárova – vrátane nového napojenia zóny cez most ponad Trnávku, v zmysle
návrhu riešenia.
Súčasťou výstavby objektov v sektore A (vo vymedzených blokoch A.01, A.02, A.03, A.04,
A.10, A.11, A.12, A.13 – aj samostatne) a v sektore B (vo vymedzených blokoch B.01, B.03,
B.05, B.07, B.09 – aj samostatne) a podmienkou pre ich kolaudáciu musí byť i:
- rekonštrukcia a kolaudácia križovatky Hospodárska – T.Vansovej – Trstínska –
Šrobárova – vrátane nového napojenia zóny cez most ponad Trnávku, v zmysle
návrhu riešenia
- rekonštrukcia a kolaudácia križovatky Trstínska – Ružindolská – Cukrová na MOK,
vrátane premostenia toku Trnávka a rekonštrukcie Cukrovej ul. min. v úseku po
hranicu cukrovaru so zónou Slávia, v zmysle návrhu riešenia.
- následnou úpravou čísla posledného ods. na ...10...
10) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
2. Schvaľuje
a/ Územný plán zóny Trnava - Cukrovar
b/ VZN č. 281, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Trnava - Cukrovar
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: 26.4.2007
b/ zabezpečiť uloženie /archiváciu/ Územného plánu zóny Trnava - Cukrovar a VZN č. 281
Termín: priebežne
c/ zabezpečiť uloženie Územného plánu zóny Trnava - Cukrovar a VZN č. 281 na Krajskom
stavebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade
Termín: do 24.7.2007
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59
uznesenie
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 282,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227/2004 v znení VZN č. 239/2005, VZN č. 259/2006
a VZN č. 270/2006 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch
využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k zmene Územného
plánu mesta Trnava Zmena 01/2007 (pri prerokovávaní B/2007), Vojenský archív SR,
Lokalita Dolné za cestou – rozšírenie (parc.č. 10730, 10731/1, 10732) a spôsob ich
vyhodnotenia
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania
v zmysle § 25 zákona č.50/76 Zb. v znení noviel (stavebný zákon)
2. Schvaľuje
a) zmenu ÚPN mesta Trnava ZD 01/2007, Vojenský archív SR, Lokalita Dolné za cestou
– rozšírenie (parc.č. 10730, 10731/1, 10732)
b) vypustenie regulatívu na obmedzovanie umiestňovanie herní s výhernými automatmi zo
zmeny ÚPN Zmena 09/2006
c) VZN č. 282, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení noviel o Územnom pláne mesta
Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť zverejnenie VZN č. 282 na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke mesta Trnava
Termín: 26.4.2007
b) zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmeny ZD 01/2007, Vojenský archív SR, Lokalita
Dolné za cestou – rozšírenie (parc.č. 10730, 10731/1, 10732) a VZN č. 282
Termín: priebežne
c) zabezpečiť uloženie zmien ÚPN mesta Trnava ZD 01/2007, Vojenský archív SR,
Lokalita Dolné za cestou – rozšírenie (parc.č. 10730, 10731/1, 10732) a VZN č. 282 na
Krajskom stavebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade
Termín: do 24.7.2007

60
uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania zmien ÚPN mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Povoľuje
spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava :
- zmena D - Areál hasičského a záchranného zboru Malženická ul.
- zmena E- Komerčná vybavenosť nadregionálneho významu pri diaľničnom privádzači
- zmena F – Rozšírenie koľajiska na Staničnej ulici
- zmena G – Areál Swedwoodu
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava – zmeny E, F a G na
základe prefinancovania žiadateľmi
b) zabezpečiť prerokovanie zmien Územného plánu mesta Trnava - zmeny D, E, F a G
Termín: po spracovaní zmien ÚPN
c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava predložiť na schválenie mestskému
zastupiteľstvu
Termín: jún 2007 alebo december 2007

61
uznesenie
k informatívnej správe o riešení sťažnosti vlastníkov bytov na Ulici gen. Goliana 23
na neplatičov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informatívnu správu o riešení sťažnosti vlastníkov bytov na Ulici gen. Goliana 23 na
neplatičov
2. Ukladá
SMM Trnava s.r.o.
a) Bezodkladne zabezpečiť vysťahovanie v materiáli uvedených rodín do pridelených
bytových náhrad.
Termín: do 30. 6. 2007
b) V riešení problematiky rodiny v byte č. 88, Ulica gen. Goliána 23 (s ktorou je mesto
v súdnom spore) konať po rozhodnutí súdu.
Termín: do 90 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu

62
uznesenie
k Záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
a) záverečný účet mesta Trnava za rok 2006 s tým, že súhlasí s celoročným hospodárením
bez výhrad
b) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu
1. z prebytku bežného rozpočtu vo výške 81 648 314,24 Sk
2. zo zostatku účelovo určených príjmov z roku 2005 vo výške 231 790 506,86 Sk
3. z rezervného fondu vo výške 31 778 433,67 Sk
4. z fondu rozvoja bývania vo výške 19 391 000 Sk
5. z fondu Zdravé mesto vo výške 110 000 Sk
6. z úverových zdrojov vo výške 185 904 326,75 Sk
c) zostatok príjmov z roku 2006 na použitie v roku 2007 vo výške 94 199 387,29 Sk
d) rozdelenie do fondov
1. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Správa
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava vo výške 47 000,83 Sk
2. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie
ZUŠ M. Sch. Trnavského vo výške 1 584,38 Sk
2. Berie na vedomie
a/ stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2006
b/ stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k záverečnému
účtu mesta Trnava za rok 2006
c/ správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky mesta Trnava za rok 2006
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predložiť na rokovanie MZ samostatne po účtovnom a daňovom usporiadaní
hospodárenia správu o hospodárení príspevkovej organizácie Správa mestského
majetku, Trnava za rok 2006
Termín : 2. polrok 2007

63
uznesenie
k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2007
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64
uznesenie
k návrhu zmeny Organizačného a rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
s účinnosťou od 24.4.2007
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zapracovať schválené zmeny do Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava
Termín: 31.5.2007

65
uznesenie
k návrhu na zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava s účinnosťou od 1.4.2007
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zapracovať schválené zmeny do Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
a vydať úplné znenie
Termín: 31.5.2007

66
uznesenie
k vyhodnoteniu 1-kolového ponukového konania na predaj bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
na základe výsledkov ponukového konania
a/ predaj garsónky č. 24 na II. NP bytového domu s. č. 437 - 24 b. j. na Ulici Halenárska č.
37 v Trnave o podlahovej ploche 44,59 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom
446/20616 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a pozemku parc. č. 593/3
a s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 959/23735 na pozemku parc. č. 593/1
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Jozefovi Kosíkovi, nar. 1.3.1924, bytom Sereď, Nová 24 za cenu 882.512,- Sk
s termínom úhrady kúpnej ceny do 14. 5. 2007,
b/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 14.5.2007 a neuzatvorenia kúpnej
zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a/ prechádza právo kúpy bytu na
Ing. Boženu Ďurkovičovú, nar. 25.6.1961, bytom Trnava, Ulica Hlboká 15 a manž. Ing.
Eduarda Ďurkoviča, nar. 22.4.1947, bytom Trnava, Ulica Tajovského 10 cenu 830.100,- Sk
c/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 30 dní odo dňa doručenia výpisu
uznesenia MZ a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode b/ prechádza
právo kúpy bytu na
Andreja Planetu, nar. 8.6.1971 a manž. Ingrid Planetovú, nar. 17.9.1971, rod. Reptovú, obaja
bytom Trnava, Ulica Jána Hajdóczyho č. 39 za cenu 810.000,- Sk.
2. Schvaľuje
na základe výsledkov ponukového konania
a) predaj garsónky č. 8 na III. NP bytového domu s. č. 6463 – 72 b. j. na Ulici Spartakovská
č. 8 v Trnave o podlahovej ploche 24,61 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom
65/1000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. č.
5671/51
Mariána Púchleho, nar. 27.8.1963, bytom Trnava, ul. Na hlinách č. 43 za cenu 855.000,- Sk
s termínom úhrady kúpnej ceny do 14. 5. 2007,
b/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 14.5.2007 a neuzatvorenia kúpnej
zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a/ prechádza právo kúpy bytu na
Máriu Minarčinovú, nar. 11.3.1985, bytom Trnava, Ulica Bučianska 9 za cenu 830.000,- Sk.
3. Schvaľuje
na základe výsledkov ponukového konania
a) predaj 1 –izbového bytu č. 5 na II. NP bytového domu s. č. 6001 – 23 b. j. na Ulici gen.
Goliána č. 2 v Trnave o podlahovej ploche 34,31 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym
podielom 242/10000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na pozemku
8399/49
Andrejovi Planetovi, nar. 8.6.1971 a manželke Ingrid Planetovej, nar. 17.9.1971, rod.
Reptová, obaja bytom Trnava, Ulica Jána Hajdóczyho č. 39 za cenu 510.000,- Sk s termínom
úhrady kúpnej ceny do 14. 5. 2007,
b/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 14.5.2007 a neuzatvorenia kúpnej
zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a/ prechádza právo kúpy bytu na
Mgr. Jozefa Zámožíka, nar. 3. 4. 1980, bytom Trnava, Ulica Ľudmily Podjavorínskej č.
2543/13 za cenu 311.000,- Sk.
4. Schvaľuje
na základe výsledkov ponukového konania
predaj 1 -izbového bytu č. 8 na III. NP bytového domu s. č. 6001 – 23 b. j. na Ulici gen
Goliána č. 2 v Trnave o podlahovej ploche 33,14 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym
podielom 233/10000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na pozemku
8399/49
a/ Helene Balažovičovej, nar. 5. 4. 1942, bytom Trnava, Ulica gen.Goliána č. 10 za cenu
600.000,- Sk s termínom úhrady kúpnej ceny do 14. 5. 2007,
b/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 14.5.2007 a neuzatvorenia kúpnej
zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a/ prechádza právo kúpy bytu na
Teodora Miezgu, nar. 15. 9. 1971, bytom Trnava, Ulica sv. Cyrila a Metoda č. 28, v 1/2
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a Zuzanu Kurzovú, rod. Olosová nar. 4. 11. 1976, bytom Trnava, Ulica Čajkovského č. 31,
v 1/2 za cenu 510.000,- Sk,
c/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 30 dní odo dňa doručenia výpisu
uznesenia MZ a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode b/ prechádza
právo kúpy bytu na
Jaroslava Znamenáka, nar. 6. 2. 1964, bytom Trnava, Ulica gen. Goliána č. 43 za cenu
351.000,- Sk.
5. Schvaľuje
na základe výsledkov ponukového konania
a) predaj 2 -izbového bytu č. 44 na V. NP bytového domu s. č. 6009 – 110 b. j. na Ulici
gen. Goliána č. 20 v Trnave o podlahovej ploche 50,88 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym
podielom 83/10000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na pozemku
8399/55
Richardovi Schneiderovi, nar. 2. 8. 1983, bytom Trnava, Agátová ulica č. 16 za cenu
845.655,- Sk s termínom úhrady kúpnej ceny do 14. 5. 2007.
6. Schvaľuje
na základe výsledkov ponukového konania
a) predaj 2 -izbového bytu č. 96 na IV. NP bytového domu s. č. 6009 – 110 b. j. na Ulici
gen. Goliána č. 23 v Trnave o podlahovej ploche 50,42 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym
podielom 83/10000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na pozemku
8399/55
Jozefovi Masárovi, nar. 7. 11. 1976, bytom Trnava, Ulica Vladimíra Clementisa č. 75, v 1/2
a Adriáne Szabovej, nar. 21. 4. 1983, rod Szabová, bytom Trnava, Ulica Vladimíra
Clementisa č. 75, v 1/2 za cenu 755.000,- Sk s termínom úhrady kúpnej ceny do 14. 5. 2007,
b/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 14.5.2007 a neuzatvorenia kúpnej
zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a/ prechádza právo kúpy bytu na
Alžbetu Kandráčovú, nar. 29. 5. 1954, rod. Dunková a manžela Viktora Kandráča, nar.
4. 1. 1959, obaja bytom Trnava, Ulica Jeruzalemská č. 41 za cenu 750.000,- Sk,
c/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 30 dní odo dňa doručenia výpisu
uznesenia MZ a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode b/ prechádza
právo kúpy bytu na
Richarda Schneidera, nar. 2. 8. 1983, bytom Trnava, Agátová ulica č. 16
za cenu 735.655,- Sk.
7. Ukladá
SMM Trnava, s. r. o.
pripraviť a predložiť zmluvy o kúpe bytov v zmysle VZN č. 105 a zák. č. 182/93 Z.z.
v platnom znení primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 5 dní odo dňa úhrady kúpnej ceny na účet mesta

67
uznesenie
k zaradeniu majetku mesta do ponukového konania - byty
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
zaradenie majetku mesta do ponukového konania
a) garsónky č. 56 na ul. Lomonosova č. 4 v Trnave o podlahovej ploche 19,50 m2
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 36/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 1616,
b) 1 -izbového bytu č. 24 na ul. G. Dusíka č. 41 v Trnave o podlahovej ploche 32,40 m2
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 140/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a pozemku parc. č. 1496,
c) 1 – izbový byt č. 39 na ul. Golianova 20 v Trnave o podlahovej ploche 33,52 m2
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 55/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a pozemku parc. č. 8399/55,
d) 1 -izbového bytu č. 19 na ul. Hospodárska č. 70 v Trnave o podlahovej ploche 35,66 m2
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 85/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a pozemku parc. č. 2519,
e) 1 -izbového bytu č. 21 na ul. Hospodárska č. 94 v Trnave o podlahovej ploche 35,66 m2
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 403/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a pozemku parc. č. 2523.
2. Ukladá
Majetkovej komisii
a Mestskému úradu v Trnave
realizovať ponukové konanie v zmysle VZN č. 105 v znení zmien a doplnkov.
Termín: do 30. 9. 2007

68
uznesenie
k zaradeniu majetku mesta do ponukového konania – pozemky
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zaradenie pozemkov zapísaných na LV č. 4 :
- parc. č. 369, zast. pl. a nádvoria, o výmere 719 m2,
- parc. č. 370, zast. pl. a nádvoria, o výmere 663 m2,
do ponukového konania na zástavbu v zmysle schváleného Územného plánu centrálnej
mestskej zóny mesta Trnava.
2. Ukladá
Majetkovej komisii
a Mestskému úradu v Trnave
realizovať ponukové konanie v zmysle VZN č. 105 v znení zmien a doplnkov.
Termín : do 30. 9. 2007
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69
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/104 v k. ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6643
na Ul. V. Clementisa 32, 33, 34, 35
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č.
5680/104 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 779 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6643 na Ul. V. Clementisa 32,
33, 34, 35 vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8403 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 7414/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3
Miroslavovi Beňák nar. 28. 9. 1959 s manželkou Alenou rod. Zvonárovou nar. 20.3.1963
obaja bytom Clementisa 32, za cenu 42,50 Sk,
2. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4
Ing. Milanovi Ferencovi nar. 29.9.1957 bytom Clementisa 32 s manželkou Ing. Ruženou
rod. Snohovou nar. 31.1.1961 bytom Krajná 7, za cenu 43,00 Sk,
3. podielu 7414/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5
Štefanovi Mujgošovi nar. 25.3.1964 s manželkou Ing. Janou rod. Janovskou nar. 3.9.1962
obaja bytom Clementisa 32, za cenu 42,50 Sk,
4. podielu 7466/475150 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 6 Magdaléne Libošvárovej rod.
Kopálovej nar. 15.3.1958 bytom Clementisa 32, za cenu 43,00 Sk,
5. podielu 7414/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7
Bohumilovi Kalnému nar. 26.4.1959 s manželkou Ľudmilou rod. Ondrušovou nar.
14.3.1960 obaja bytom Clementisa 32, za cenu 42,50 Sk,
6. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8
Štefanovi Galbičkovi nar. 9.2.1959 s manželkou Vierou rod. Holíkovou nar. 11.1.1959
obaja bytom Clementisa 32, za cenu 43,00 Sk,
7. podielu 7414/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9
Branislavovi Drahošovi nar. 20.4.1960 s manželkou RNDr. Ľubicou rod. Bulkovou nar.
11.12.1958 obaja bytom Clementisa 32, za cenu 42,50 Sk,
8. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10
Ing. Petrovi Čarnému nar. 13.10.1958 s manželkou Máriou rod. Mišejovou nar. 2.12.1963
obaja bytom Clementisa 32, za cenu 43,00 Sk,
9. podielu 7414/475150 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Zdenke Kuchárkovej rod.
Magulovej, nar. 23.1.1963, bytom Clementisa 32, za cenu 42,50 Sk,
10. podielu 7414/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13
Ing. Dušanovi Kravecovi nar. 21. 9. 1955 bytom Clementisa 32 s manželkou Mgr.
Danielou rod. Hettešovou nar. 19.3.1958 bytom Palárikova 12, za cenu 42,50 Sk,
11. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14
Antonovi Stachovi nar. 7.10.1958 s manželkou Margitou rod. Šmalinskou nar. 8.11.1963
obaja bytom Clementisa 32, za cenu 43,00 Sk,
12. podielu 7414/475150 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 15 Ing. Miroslavovi Malovcovi
nar. 29.4.1973 bytom Clementisa 32, za cenu 42,50 Sk,
13. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16
Ivanovi Piešťanskému nar. 16.3.1964 s manželkou Annou rod. Jasencovou nar. 8.2.1966
obaja bytom Clementisa 32, za cenu 43,00 Sk,
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14. podielu 7466/475150 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 19 Miroslavovi Jurčovičovi nar.
13.9.1970 bytom Vištuk 49, za cenu 43,00 Sk,
15. podielu 7851/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20
Vladimírovi Lukačovičovi nar. 12.4.1959 s manželkou Jozefínou rod. Polákovou nar.
15.6.1953 obaja bytom Clementisa 33, za cenu 45,00 Sk,
16. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21
Milanovi Omastovi nar. 11.12.1960 s manželkou Alenou rod. Vavrovou nar. 10.11.1965
obaja bytom Clementisa 33, za cenu 43,00 Sk,
17. podielu 7851/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22
Ing. Igorovi Pinkavovi nar. 31.1.1957 s manželkou Ing. Ľubicou rod. Vaškovou nar.
6.9.1961 obaja bytom Clementisa 33, za cenu 45,00 Sk,
18. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23
Františkovi Póšovi nar. 8.10.1954 s manželkou Beátou rod. Balaškovou nar.12.9.1955
obaja bytom Clementisa 33, za cenu 43,00 Sk,
19. podielu 7851/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24
Jozefovi Cvechovi nar. 30.1.1949 s manželkou Kamilou rod. Šušelovou nar. 7.11.1950
obaja bytom Clementisa 33, za cenu 45,00 Sk,
20. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25
Ing. Mariánovi Tajcnárovi nar. 29.3.1961 s manželkou Klaudiou rod. Schifferovou nar.
8.2.1960 obaja bytom Clementisa 33, za cenu 43,00 Sk,
21. podielu 7851/475150 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Mgr. Dagmar Jurankovej rod.
Rakovanovej nar. 25.12.1968 bytom Clementisa 33, za cenu 45,00 Sk,
22. podielu 7851/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28
Tomášovi Štefkovi nar. 1.5.1964 s manželkou Marcelou rod. Kubičkovou nar. 24.1.1965
obaja bytom Clementisa 33, za cenu 45,00 Sk,
23. podielu 7466/475150 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 29 Ing. Martinovi Viskupičovi
nar. 6.7.1978 bytom Hlboká 15, za cenu 43,00 Sk,
24. podielu 7851/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30
Ing. Jozefovi Balajovi nar. 31.5.1978 s manželkou Janette rod. Šarvaicovou nar. 24.5.1975
obaja bytom Clementisa 33, za cenu 45,00 Sk,
25. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31
Deziderovi Žarnócaiovi nar. 29.10.1958 s manželkou Dankou rod. Mruškovičovou nar.
8.8.1963 obaja bytom Clementisa 33, za cenu 43,00 Sk,
26. podielu 7851/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32
Jozefovi Jurišičovi nar. 28.2.1958 s manželkou Evou rod. Marečkovou nar. 14.11.1961
obaja bytom Clementisa 33, za cenu 45,00 Sk,
27. podielu 7466/475150 do podielového spoluvlastníctva vlastníčke bytu č. 33 Jarmile
Šoporovej rod. Horvátovej
nar. 14.2.1955 bytom Vinohrady nad Váhom 358
a Tomášovi Šoporovi nar. 16.1.1980, bytom Clementisa 34, každému v podiele ½, spolu
za cenu 43,00 Sk,
28. podielu 5396/475150 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 34 Helene Mikulíkovej rod.
Matejíkovej nar. 4.8.1963 bytom Clementisa 34, za cenu 31,00 Sk,
29. podielu 7414/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35
Vítovi Lieskovskému nar. 1.5.1952 s manželkou Drahomírou rod. Záhorcovou nar.
3.4.1957 obaja bytom Clementisa 34, za cenu 42,50 Sk,
30. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36
Jozefovi Mĺkvemu nar. 6.3.1962 s manželkou Evou rod. Opoldovou nar. 25.6.1966 obaja
bytom Clementisa 34, za cenu 43,00 Sk,
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31. podielu 7414/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 37
Jozefovi Farymu nar. 20.6.1958 s manželkou Danielou rod. Ryšavou nar. 20.4.1962 obaja
bytom Clementisa 34, za cenu 42,50 Sk,
32. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 38
Ing. Štefanovi Mesárošovi nar. 26.12.1961 s manželkou Margitou rod. Kosíkovou nar.
1.5.1962 obaja bytom Clementisa 34, za cenu 43,00 Sk,
33. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 40
Ing. Ľubošovi Branišovi nar. 22.9.1959 s manželkou Veronikou rod. Zvolenskou nar.
25.4.1962 obaja bytom Clementisa 34, za cenu 43,00 Sk,
34. podielu 7414/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 41
Miroslavovi Smolekovi nar. 17.3.1961 s manželkou Margitou rod. Hrádelovou nar.
29.12.1964 obaja bytom Clementisa 34, za cenu 42,50 Sk,
35. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 42
Jaroslavovi Johanesovi nar. 12.3.1957 s manželkou Boženou rod. Cvíčelovou nar.
2.2.1958 obaja bytom Clementisa 34, za cenu 43,00 Sk,
36. podielu 7414/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 43
Ľubošovi Šimončičovi nar. 26.2.1962 s manželkou Kvetoslavou rod. Popovičovou nar.
21.4.1964 obaja bytom Clementisa 34, za cenu 42,50 Sk,
37. podielu 7414/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 45
Milošovi Michalovi nar. 26.2.1965 s manželkou Ľubicou rod. Jaššovou nar. 1.12.1964
obaja bytom Clementisa 34, za cenu 42,50 Sk,
38. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 46
Richardovi Latákovi nar. 27.5.1956 s manželkou Oľgou rod. Folajtárovou nar. 13.6.1963
obaja bytom Clementisa 34, za cenu 43,00 Sk,
39. podielu 7414/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 47
Jaroslavovi Drozdovi nar. 21.10.1959 s manželkou Gabrielou rod. Kočiovou nar.
11.7.1963 obaja bytom Clementisa 34, za cenu 42,50 Sk,
40. podielu 7466/475150 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 48 Mgr. Bc. Jane Náhlikovej rod.
Náhlikovej nar. 17.4.1980 bytom Dolnopotočná 2, za cenu 43,00 Sk,
41. podielu 5868/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 49
Jozefovi Petrášovi nar. 30.4.1929 s manželkou Máriou rod. Báčikovou nar. 24.8.1939
obaja bytom Clementisa 35, za cenu 33,50 Sk,
42. podielu 7851/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 52
Danielovi Majchrákovi nar. 11.10.1972 s manželkou Gabrielou rod. Belánovou nar.
3.6.1974 obaja bytom Clementisa 35, za cenu 45,00 Sk,
43. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 53
Milanovi Škarbalovi nar. 23.2.1953 s manželkou Danou rod. Hlavatovičovou nar.
30.8.1960 obaja bytom Clementisa 35, za cenu 43,00 Sk,
44. podielu 7851/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 54
Dušanovi Kratmůllerovi nar. 15.7.1952 s manželkou Evou rod. Ščípovou nar. 29.12.1952
obaja bytom Clementisa 35, za cenu 45,00 Sk,
45. podielu 7851/475150 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 56 Ing. Emílii Kubalovej rod.
Surovej nar. 23.11.1972 bytom Clementisa 35, za cenu 45,00 Sk,
46. podielu 7466/475150 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 57 Karolovi Bučkovi nar.
7.9.1954 bytom Clementisa 35, za cenu 43,00 Sk,
47. podielu 7851/475150 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 58 Alžbete Poláčkovej rod.
Czéreovej nar. 16.5.1963 bytom Clementisa 35, za cenu 45,00 Sk,
48. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 59
Zdenkovi Novákovi nar. 27.3.1960 s manželkou Gabrielou rod. Trebatickou nar. 8.4.1964
obaja bytom Clementisa 35, za cenu 43,00 Sk,
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49. podielu 7851/475150 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 60 Ľubici Uváčkovej rod. Paškovej
nar. 9.1.1961 bytom Clementisa 35, za cenu 45,00 Sk,
50. podielu 7466/475150 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 61 Zuzane Strémiovej rod.
Strémiovej nar. 24.10.1964 bytom Clementisa 35, za cenu 43,00 Sk,
51. podielu 7851/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 62
Jánovi Habalovi nar. 13.1.1955 s manželkou Emíliou rod. Drábikovou nar. 11.12.1959
obaja bytom Clementisa 35, za cenu 45,00 Sk,
52. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 63
Mariánovi Kurilovi nar. 4.12.1950 s manželkou Jozefínou rod. Jankovičovou nar.
5.11.1957 obaja bytom Clementisa 35, za cenu 43,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 15. 5. 2007
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 7. 2007

70
uznesenia
k predaju pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou na Oblúkovej ulici
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava na Oblúkovej ulici,
zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, v k. ú. Trnava, zastavaná plocha, parc. č. 5447/24
s výmerou 18 m2, vlastníkovi garáže Petrovi Kubišovi, nar. 23. 09. 1965, bytom Trnava,
Špačinská cesta 56, do výlučného vlastníctva, za cenu spolu 3140,- Sk s tým, že kupujúci
uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: 15.5.2007
b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31.5.2007
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71
uznesenie
k predaju pozemku v k. ú. Modranka spol. FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj častí pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka pôv. p. č. 1995 – ostatná plocha, oddelených geometrickým plánom č. 72/2006
ako p. č. 478/34 s výmerou 126 m2 , p. č. 465/5 s výmerou 80 m2 , p. č. 478/35 s výmerou
103 m2, p. č. 466/5 s výmerou 70 m2, p. č. 478/36 s výmerou 102 m2, p. č. 467/8 s
výmerou 36 m2, p. č. 478/37 s výmerou 45 m2, spolu výmeru 562 m2 za cenu 1200,00
Sk/m2 t. j. spolu za 674 400 Sk do vlastníctva spol. FARMA FRESH SLOVAKIA, s. r. o.,
Majcichov 50, IČO 36 238 813.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 15. 5. 2007
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30. 6. 2007

72
uznesenie
k predaju pozemku na Tatranskej ul. v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava na Tatranskej ul.
v Trnave, parc. číslo 4506 zast. plocha, výmera 180 m2 a parc. č. 4507 zast. plocha, výmera
83 m2 spolu 263 m2 pánovi Horákovi Ľubomírovi, nar. 11. 10. 1963, bytom Trnava,
Tatranská 1, za cenu 800,- Sk/m2, t. j. spolu 210 400,- Sk, s podmienkou, že správny
poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom nehnuteľnosti a oznámiť stanovisko
mestského zastupiteľstva kupujúcemu pozemku
Termín: do 31. 5. 2007
b)pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30. 6. 2007
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73
uznesenie
k odpredaju časti pozemku na ul. K. Mahra (Západoslovenská energetika, a. s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s odpredajom časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 1502/1, o
výmere 20,60 m2 upresnenej porealizačným zameraním stavby, spoločnosti Západoslovenská
energetika, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 35823551 za cenu 1.500,- Sk/m2, t. j. spolu
30.900,- Sk na umiestnenie transformačnej stanice pre stavbu „ Bytový dom na ul. K. Mahra
„ v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ pripraviť náležitosti súvisiace s odpredajom pozemku
Termín : do 15. 5. 2007
b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta zmluvu o budúcej kúpnej zmluve k podpisu
Termín : do 15. 6. 2007
74
uznesenie
k odkúpeniu majetku Slovenského poľovníckeho zväzu, RgO Trnava situovaného
v areáli strelnice Štrky do vlastníctva mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) odkúpenie stavby „ prístavba k objektu strelnice Trnava – Štrky „ zapísanej na LV č.
7586, situovanej na pozemku v k. ú. Trnava, parc. č. 10583/44, LV č. 5000 od Slovenského
poľovníckeho zväzu, RgO Trnava,Vajanského č. 23, Trnava, IČO 00418714 do majetku
mesta Trnava,
b) odkúpenie nasledovného majetku Slovenského poľovníckeho zväzu, RgO
Trnava,Vajanského č. 23, Trnava, IČO 00418714 situovaného v areáli strelnice Trnava –
Štrky do majetku mesta Trnava :
- drobné stavby – cesty, chodníky a chodníky asfaltové,
- strelište bežiaci terč BT 50 a technologické zariadenie,
- guľové strelište s 18-timi stanovišťami,
- chata na strelnici,
- veľkoobjemový kontajner.
Dohodnutá kúpna cena za majetok uvedený v bode a) a b) tohto uznesenia je vo výške
450.000,- Sk.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Pripraviť a predložiť kúpnu zmluvu primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 30. 5. 2007
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75
uznesenie
k zámene pozemkov na Botanickej ulici v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 30/2007
1. Schvaľuje
zámenu časti z pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta
Trnava p. č. 1636/1 – orná pôda s výmerou 7303 m2, geometrickým plánom č. 30/2007
oddelenej ako diel 4 s výmerou 2409 m2, ktorý sa pričlení k p. č. 1636/11 a pozemku p. č.
1636/8 – pôv. p. č. 1907/2 s výmerou 319 m2,
za pozemky zapísané na LV č. 9757 vo vlastníctve COLORSPOL, spol. s r. o., Novoť 153,
IČO 36 377 384, p. č. 1636/9 - or. p. s výmerou 2264 m2 a časti z pozemku p. č. 1636/11 or. p. s výmerou 3641 m2 geometrickým plánom č. 30/2007 oddelenej ako diel 6 s výmerou
145 m2, ktorý sa pričlení k p. č. 1636/1 a diel 7 - novovytvorená p. č. 1636/12 s výmerou 176
m2, s podmienkou uhradiť za rozdiel výmer 143 m2 cenu 1 900 Sk/m2 t. j. 271 700 Sk
Mestu Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpečiť podklady pre spracovanie zámennej zmluvy
Termín: 13. 5. 2007
b) pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30. 6. 2007

76
uznesenie
k súhlasu s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie parkovacích
miest (Ul. Ľ. Podjavorinskej)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 6303/1 na
vybudovanie 10 parkovacích miest v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre
stavbu „ Nadstavba bytového domu – 8 b. j. „ na Ul. Ľ. Podjavorinskej č. 22 – 24 v Trnave
pre investora DOMOV Slovakia, a. s., Račianska 30/A, Bratislava, IČO 35777761
b) s prijatím daru investície 10 parkovacích miest po skolaudovaní a porealizačnom zameraní
od spoločnosti DOMOV Slovakia, a. s., Račianska 30/A, Bratislava, IČO 35777761 do
majetku mesta Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
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a) pripraviť a predložiť zmluvu o budúcej darovacej zmluve primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 31. 5. 2007
b) pripraviť darovaciu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby parkovacích miest
primátorovi mesta k podpisu.

77
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku na Olivovej ulici
pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Modranka p. č. 1664 a p. č. 432/1
na uloženie vodovodu v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Modranka p. č. 1664 a p. č. 432/1 pre uloženie podzemného
vedenia – rozšírenia vodovodu v Trnave, časť Modranka, Olivová ulica, s napájacím bodom
na verejný vodovod DN 100 v križovatke ulíc Olivová a Sereďská, podľa projektovej
dokumentácie, odsúhlasenej stavebným úradom, v prospech vlastníka stavby - Trnavskej
vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Priemyselná 10, Piešťany, IČO 36 252 484,
spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie
vodovodu a s tým súvisiacich užívateľských práv, za podmienky úhrady správneho poplatku
spojeného s vkladom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností
oprávneným z vecného bremena.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta
a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31. 5. 2007
b) po uložení vodovodu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 30 dní po predložení geometrického plánu

78
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku na Ulici Sladovnícka v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Súhlasí
s použitím pozemku a so zriadením odplatného vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava v k. ú. Trnava pôvodné parc. č. 1072/19, zapísaného v katastri nehnuteľností
v liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000 v registri „E“ ako ostatné plochy, v prospech
spoločnosti Trnava REAL, s. r. o., so sídlom Trnava, Sladovnícka 15, IČO: 35 735 627,
spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť na svojom pozemku umiestnenie prestrešenia
vstupu do budovy a označenie prevádzky - Hotel PRESTIGE za cenu 10 000,- Sk
jednorazovo, za záber pozemku 5-timi stĺpmi, stanovený porealizačným zameraním podľa
varianty č. 3.a na dobu neurčitú s podmienkami:
- pred vstupom do hotela bude doplnené zábradlie a živý plot, totožný s jestvujúcim;
- zvislé podpery konštrukcie prestrešenia a stĺporadia budú ukotvené v chodníku, nie v deliacom páse so živým plotom;
- v prípade nutnosti zásahu do priestoru deliaceho pásu so živým plotom medzi chodníkom
a komunikáciou treba pred začatím prác osloviť správcu mestskej zelene.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena
Termín: do 31. 5. 2007
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť primátorovi
mesta k podpisu
Termín: do 30. 6. 2007
c) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta v prospech
spoločnosti Trnava REAL, s.r.o., Sladovnícka 15, Trnava, po kolaudácii a porealizačnom
zameraní stavby a predložiť primátorovi k podpisu
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a dokladov na uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena na skolaudovanú stavbu prestrešenia vstupu a označenia prevádzky - Hotel
PRESTIGE
79
uznesenie
k prijatiu daru investície výhybne s pozemkom na Zavarskej ceste v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s prijatím daru investície skolaudovanej výhybne v hodnote 56 229,80 Sk bez DPH
a pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 10751/50, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste
vlastníctva č. 9414, ostatné plochy o výmere 33 m2
do majetku mesta Trnava
od .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o., so sídlom Zohor, Bratislavská 18, IČO: 31 318 762
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy
Termín: do 31. 5. 2007
b) pripraviť darovaciu zmluvu a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31. 7. 2007
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80
uznesenie
k súhlasu s prijatím daru verejného osvetlenia, telesa miestnej verejnej komunikácie,
chodníkov, zelene a prislúchajúcich pozemkov v IBV Za traťou II. Trnava
od právnickej osoby do majetku Mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
prijatie daru do majetku Mesta Trnava od investora výstavby technickej infraštruktúry
IBV – Za traťou II, Trnava, spoločnosti V.V. Building, s.r.o., Oblúkova 32, 917 01 Trnava,
IČO 36 264 105, a to:
- verejného osvetlenia,
- telesa miestnej verejnej komunikácie a chodníkov,
- verejnej zelene a
prislúchjúcich pozemkov parc. č. 10806/109, 10806/158, 10806/159 a 10806/74 s celkovou
výmerou 8900 m2 ku dňu vydania kolaudačného rozhodnutia s podmienkami
majetkoprávneho usporiadania pozemkov parc. č. 10806/159 a 10806/74 z vlastníctva
fyzických osôb na investora, pozývania Mesta Trnava na kontrolné dni, oznámenia
harmonogramu výstavby verejného osvetlenia, miestnej verejnej komunikácie, chodníkov,
verejnej zelene a rodinných domov, oznámenia dodávateľa stavby, dĺžky a podmienok
záruky v trvaní 60 mesiacov.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej darovacej zmluve
Termín:do 15. mája 2007
b) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 15. júna 2007
c) zabezpečiť prevzatie pozemkov a kolaudovaných stavieb do správy a údržby Mesta
Trnava
Termín: ku dňu vydania kolaudačného rozhodnutia
d) pripraviť darovaciu zmluvu a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30 dní od doručenia podkladov pre uzatvorenie darovacej zmluvy

81
uznesenie
k urovnaniu duplicitného vlastníctva pozemkov dohodou pre realizáciu stavby
Komunikačné prepojenie Trstínska – Cukrová v Trnave
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
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urovnanie duplicitného vlastníctva pozemkov v k. ú. Trnava na Trstínskej ceste v Trnave
parc. registra „E“ č. 788 záhrada, výmera 173 m2, parc. registra „E“ č. 789 záhrada, výmera
223 m2 a parc. registra „E“ č. 790 zast. pl., dvor, výmera 212 m2, ktoré sú zapísané v katastri
nehnuteľností na LV 5000 - vlastník Mestom Trnava a na LV č. 6849 – vlastník Mgr. Lídia
Legényová, nar. 23. 6. 1950, bytom Trnava, Študentská 14, dohodou, podľa geometrického
plánu č. 10/2007 nasledovne:
1) Mesto Trnava uznáva vlastnícke právo Mgr. Lídie Legényovej, nar. 23. 6. 1950, bytom
Trnava, Študentská 14 k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností Trnava,
Správy katastra Trnava listu vlastníctva č. 6849 v časti A: majetková podstata , Parcely
registra „E“ ako
- parc.č. 788, záhrady s výmerou 99 m2, zníženou na základe GP č 10/2007,
- parc.č. 789, záhrady s výmerou 172 m2, zníženou na základe GP č. 10/2007,
- parc.č. 790, záhrady s výmerou 97 m2, zníženou na základe GP č. 10/2007,
spolu nová výmera parc.č. 788, 789 a 790 je 368 m2,
2) Mgr. Lídia Legényová uznáva vlastnícke právo Mesta Trnava k nehnuteľnostiam
zapísaným v katastri nehnuteľností Trnava, Správy katastra Trnava listu vlastníctva č. 5000
v časti A: majetková podstata , Parcely registra „C“ ako
- parc.č. 3378/6, zast.pl. s výmerou 181 m2, oddelená na základe GP č 10/2007,
- parc.č. 3378/5, zast.pl. s výmerou 59 m2, oddelená na základe GP č. 10/2007,
spolu výmera novytvorených pozemkov parc.č. 3378/6 a 3378/5 je 240 m2, pre realizáciu
stavby “Komunikačné prepojenie Trstínska – Cukrová v Trnave“.
2. Schvaľuje
záväzok mesta, že do 12 mesiacov zamení mesto 368 m2 pozemkov vo vlastníctve Mgr.
Legényovej za pozemok vo vlastníctve Mesta Trnava v lokalite Kočišské, vhodný na stavbu
s tým, že predmet budúcej dohody bude i dohoda o usporiadaní rozdielu vo výmerách
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpečiť náležitosti súvisiace s dohodou o urovnaní vlastníctva a oznámiť stanovisko
mestského zastupiteľstva Mgr. Legényovej
Termín: do 15. 5. 2007
b)pripraviť dohodu o urovnaní vlastníctva a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30. 6. 2007
c)zabezpečiť náležitosti súvisiace so zámenou a kúpou pozemkov a pripraviť materiál do
mestského zastupiteľstva
Termín: do 12 mesiacov po podpise dohody o urovnaní vlastníctva.

82
uznesenie
k prenájmu pozemku na Ulici Mikovíniho v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
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firme REKORD, spol. s r. o., so sídlom Trnava, Coburgova 84, IČO: 34 115 951,
na základe nájomnej zmluvy zo dňa 31. 7. 2003 v znení dodatkov č. 1 až č. 4 od 1. 1. 2007
prenájom pozemkov v katastrálnom území Trnava parc. č. 6511/181, zastavané plochy
s výmerou 535 m2 a parc. č. 6511/182, zastavané plochy s výmerou 300 m2, oddelených
geometrickým plánom č. 67/2006 z pozemkov parc. č. 6511/30 a parc. č.. 6511/10,
zapísaných v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000, za ročné
nájomné vo výške 115,00 Sk/m2 pre pozemok pod budovou parc. č. 6511/181 a vo výške
465,00 Sk/m2 za pozemok pod spevnenými plochami parc. č. 6511/182, pričom výška
nájomného bude od 1. 1. 2008 každoročne upravená o percento oficiálne oznámenej
inflácie meny
2. Ukladá
SMM Trnava, s. r. o., so sídlom Trnava, Františkánska 16, IČO 36 682 233, nástupníckej
organizácii po Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii, so sídlom Trnava,
Františkánska 16
uzatvoriť dodatok č. 5 k nájomnej zmluve z 31. 7. 2003 v znení dodatkov č. 1 až č. 4
Termín: do 31. 5. 2007
83
uznesenie
k zámene pozemkov na Jarnej ulici v Trnave – Modranke
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zámenu pozemkov v k. ú. Modranka zapísaných na LV č. 1300 vo vlastníctve Mesta Trnava časť p. č. 599 geometrickým plánom č. 190/2006 oddelená ako diel 5 s výmerou 80 m2 a časť
p. č. 597/1 oddelená ako diel 2 s výmerou 2 m2
za časť pozemku zapísaného na LV 350 vo vlastníctve Evy Malovcovej rod. Šulkovej, nar.
10.1.1951, bytom Sereďská 156, Trnava - Modranka, p. č. 598, geometrickým plánom č.
190/2006 oddelená ako diel 4 s výmerou 12 m2, ktorá sa pričleňuje k p. č. 597/1,
s podmienkou, že Eva Malovcová rod. Šulková, nar. 10.1.1951, bytom Sereďská 156,
Modranka, ako budúca vlastníčka pozemku p. č. 599 s výmerou 82 m2 uhradí za rozdiel 70
m2 vo výmerách zamieňaných pozemkov 200,00 Sk/m2 t. j. spolu 14.000,00 Sk.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace so zámenou
Termín: 15. 5. 2007
b) pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30. 6. 2007

84
uznesenie
k odpredaju častí pozemkov na ul. Halenárska (Ján Jamrich)
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odpredaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve častí pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava,
zapísaných na LV č. 5000, v k. ú. Trnava :
- z parc. č. 577, zast.pl., o výmere 1085 m2, časť o výmere 750 m2,
- z parc. č. 590/3, zast. pl., výmera 6260 m2, časť o výmere 100 m2,
celková výmera odpredávaných pozemkov je 850 m2, pričom táto bude upresnená na
základe porealizačného zamerania stavby, pánovi Jánovi Jamrichovi, nar. 28. 6. 1966, bytom
Trnava, Ul. V. Clementisa 48 za cenu 7.000,- Sk/m2, t. j. spolu 5.950.000,- Sk na výstavbu
polyfunkčného objektu v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.
2. Schvaľuje
zriadenie odplatného vecného bremena na časti pozemku v k. ú. Trnava, parc. č. 590/3, zast.
pl. a nádvoria, LV č. 5000, o výmere, ktorá bude upresnená na základe porealizačného
zamerania stavby v prospech pána Jána Jamricha, nar. 28. 6. 1966, bytom Trnava, Ul.
V. Clementisa 48 za odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške 100.000,- Sk na
vybudovanie podzemných parkovacích miest pre stavbu polyfunkčného objektu.
3. Súhlasí
s použitím časti pozemku parc. č. 590/3, zast. pl. a nádvoria, LV č. 5000 na vybudovanie
prístupového chodníka do polyfunkčného objektu v zmysle schválenej projektovej
dokumentácie a s použitím časti pozemku parc. č. 577 na vybudovanie časti prístupovej
komunikácie k polyfunkčnému objektu za podmienky, že chodník a komunikácia budú
ku dňu kolaudácie formou daru odovzdané do majetku mesta Trnava.
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti s odpredajom častí pozemkov
Termín : do 15. 5. 2007
b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta zmluvu o budúcej kúpnej zmluve k podpisu
Termín : do 15. 6. 2007
c/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena na pozemku
Termín : do 30. 6. 2007
d/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu zmluvu o budúcej darovacej zmluve
Termín : do 30. 6. 2007
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uznesenie
k odpredaju častí pozemkov na ul. J. Hollého v Trnave
/Apartment Trnava, s.r.o./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
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odpredaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve častí pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava,
zapísaných na LV č. 5000, v k. ú. Trnava :
- z parc. č. 272, zast.pl., o výmere 982 m2, časť o výmere 542 m2,
- z parc. č. 273, zast. pl., o výmere 929 m2, časť o výmere 527 m2,
a pozemku parc. č. 271/1, zast. pl., o výmere 341 m2, celková výmera odpredávaných
pozemkov je 1410 m2, spoločnosti Apartment Trnava, s. r. o., Štúrova 4330/29, 031 01
Liptovský Mikuláš, IČO 36 429 333 za cenu 6.000,- Sk/m2, t. j. spolu 8.460.000,- Sk na
výstavbu polyfunkčného objektu v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti s odpredajom pozemkov
Termín : do 15. 5. 2007
b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta zmluvu o budúcej kúpnej zmluve k podpisu
Termín : do 15. 6. 2007
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uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schvaľuje
- v k. ú. Trnava na ul. Botanická č. 3, parc. č. 1635/110, súp. č. 5643
a 01/ predaj 1-izbového bytu č. 47 na 9. NP o podlahovej ploche 41,74m2
za cenu 18 320,-Sk
Darine Voržáčkovej, rod. Jarošovej, nar. 8.6.1951, trvale bytom Botanická č. 3, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 1, parc. č. 8399/153, súp. č. 6000
a 02/ predaj 2-izbového bytu č. 13 na 5. NP o podlahovej ploche 63,49m2
za cenu 24 380,-Sk
Božene Stachovej, nar. 4.5.1958, trvale bytom Golianova č. 1, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 18-23, parc. č. 8399/55, súp. č. 6009
a 03/ predaj 2-izbového bytu č. 14 na 7. NP o podlahovej ploche 50,26m2
za cenu 18 710,-Sk
Alene Holúbkovej, rod. Igazovej, nar. 3.11.1961, trvale bytom Golianova č. 18, Trnava
s manž. Máriom Holúbkom, nar. 16.10.1960, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 40-42, parc. č. 8399/60, súp. č. 6017
a 04/ predaj 3-izbového bytu č. 6 na 3. NP o podlahovej ploche 70,83m2
za cenu 29 890,-Sk
Jánovi Alexandrovi, nar. 26.10.1954, trvale bytom Golianova č. 42, Trnava
spoločne s Lýdiou Alexandrovou, rod. Herákovou, nar. 29.11.1953, trvale bytom tamtiež
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- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 50-54, parc. č. 8399/79, súp. č. 6021
a 05/ predaj 2-izbového bytu č. 73 na 2. NP o podlahovej ploche 50,35m2
za cenu 19 365,-Sk
Hadrianovi Radványimu, nar. 16.9.1918, trvale bytom Golianova č. 54, Trnava
s manž. Oľgou Radványiovou, rod. Lojkovičovou, nar. 1.6.1923, trvale bytom tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. Na hlinách č. 10-13, parc. č. 5312/10, súp. č. 6779
a 06/ predaj 3-izbového bytu č. 14 na 7. NP o podlahovej ploche 61,81m2
za cenu 30 888,-Sk
Zuzane Hlinkovej, rod. Vitekovej, nar. 11.7.1963, trvale bytom Na hlinách č. 10, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. Nerudova č. 6-11, parc. č. 8399/90, súp. č. 6029
a 07/ predaj 3-izbového bytu č. 96 na 2. NP o podlahovej ploche 67,13 m2
za cenu 26 391,-Sk
Eduardovi Tavalimu, nar. 16.1.1953, trvale bytom Nerudova č. 11, Trnava
s manž. Jozefínou Tavaliovou, rod. Gajlíkovou, nar. 23.8.1952, trvale bytom tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. Nobelova č. 8, parc. č. 5777, 5778/3, súp. č. 5837
a 08/ predaj 2-izbového bytu č. 2 na 1. NP o podlahovej ploche 71,33 m2
za cenu 67 178,-Sk
Ing. Martinovi Balážovi, nar. 30.6.1974, trvale bytom Nobelova č. 8, Trnava
s manž. Mgr. Sylviou Balážovou, rod. Radvániovou, nar. 27.9.1973, trvale bytom tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. Okružná č. 7-9, parc. č. 5326/2, súp. č. 6497
a 09/ predaj 1-izbového bytu č. 2 na 1. NP o podlahovej ploche 31,15 m2
za cenu 10 344,-Sk
Oľge Radvániovej, nar. 29.7.1952, trvale bytom Okružná č. 9, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. Tehelná č. 16-18, parc. č. 5680/93, súp. č. 5714
a 10/ predaj 3-izbového bytu č. 4 na 2. NP o podlahovej ploche 73,73 m2
za cenu 34 454,-Sk
Janke Kostyalovej, rod. Jarolímovej, nar. 1.7.1950, trvale bytom Tehelná č. 16, Trnava

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci

2. Ukladá
SMM Trnava, s. r. o.
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Termín : do 31.8.2007
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uznesenie
k zrušeniu a zriadeniu školských stravovacích zariadení na základe rozhodnutí MŠ SR
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe rozhodnutia MŠ SR o zaradení Centrálnej
výrobne jedál pre školské stravovanie, Spartakovská 5, Trnava ako súčasť Základnej školy,
Spartakovská 5, Trnava zo dňa 13.2.2007, Číslo:CD-2006-20549/47281-1:098 a rozhodnutia
MŠ SR o vyradení Školskej jedálne pri Základnej škole, Atómová 1, Trnava zo dňa 22.2.2007,
Číslo: CD-2007-1813/3657-1:098/ŠJ/1 a následnom zaradení Výdajnej školskej kuchyne,
Atómová 1, Trnava, ktorá je súčasťou Základnej školy, Atómová 1, Trnava zo dňa 22.2.2007,
Číslo : CD -2007-1813/3657-1:098/VŠK a Školskej jedálne, Atómová 1, Trnava ako súčasť
Základnej školy, Atómová1, Trnava zo dňa 22.2.2007, Číslo: CD-2007-1813/3657-1:098/ŠJ/2
po prerokovaní:
1. Schvaľuje
A) Zrušenie:
Školská jedáleň pri Základnej škole, Atómová 1, Trnava
Termín: 28.2.2007
B) Zriadenie:
B1) Centrálna výrobňa jedál pre školské stravovanie, Spartakovská 5, Trnava ako súčasť
Základnej školy, Spartakovská 5, Trnava
B2) Výdajná školská kuchyňa, Atómová 1,Trnava, ktorá je súčasťou Základnej školy,
Atómová 1,Trnava
B3) Školská jedáleň, Atómová1, Trnava ako súčasť Základnej školy, Atómová 1, Trnava
Termín: 1.3.2007
2. U k l a d á
Mestskému úradu v Trnave :
pripraviť dodatky k zriaďovacím listinám základných škôl na podpis primátorovi mesta
v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Termín : 30.5.2007
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uznesenie
k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení za školský rok 2005/2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava za školský rok 2005/2006
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uznesenie
k vyjadreniu mesta Trnava k žiadosti o zriadenie Forel International School –
súkromnej bilingválnej základnej školy
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
že Forel International School – súkromná bilingválna základná škola so sídlom Kremeľská 2,
Bratislava, zriadi pobočku so sídlom na území mesta Trnava. Pre potreby mesta je takýto typ
školy žiadaný.
2. Schvaľuje
prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Mozartova 10 v Trnave, v budove
Základnej školy K. Mahra 11, v celkovej výmere 919,12 m2, Súkromnej základnej škole
Forel International School, so sídlom v Bratislave, ul. Kremeľská 2, IČO: 31 807 984, za
účelom zriadenia a prevádzky pobočky školy, za cenu v zmysle VZN č. 241:
učebne č. 22, 23, 24, 45, 44, 43 ................ 384,6 m2 x 430 Sk/m2/rok .............. 165 378 Sk
kabinety č. 21, 42 ..................................
59,8 m2 x 430 Sk/m2/rok .............. 25 714 Sk
sociálne zariadenia č. 18, 20, 41, 39
59,4 m2 x 260 Sk/m2/rok .............. 15 444 Sk
4,32 m2 x 260 Sk/m2/rok .............1 123,20 Sk
prevádzkové miestnosti č. 19, 40 ....
chodby
............................
377,8 m2 x 260 Sk/m2/rok ............. 98 228 Sk
vstup
............................
33,2 m2 x 260 Sk/m2/rok .............. 8 632 Sk
Spolu
919,12 m2
314 519,20 Sk
počnúc 1. 7. 2007 upravené o percento medziročnej oficiálne oznámenej inflácie meny, na
dobu neurčitú od 01. 07. 2007, s výpovednou lehotou
a) 3 mesiace
- ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného
- ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa
b) 6 mesiacov bez udania dôvodu
3. Ukladá
A) Mestskému úradu v Trnave
zaslať uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiadateľovi
Termín: do 15. 05. 2007
B) Základnej škole, K. Mahra 11, Trnava
uzatvoriť zmluvu o budúcej nájomnej zmluve v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.
Termín: do 31. 05. 2007
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uznesenie
k vyjadreniu mesta Trnava k žiadosti o zriadenie Súkromnej základnej školy pre
nadané deti na šport
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Nesúhlasí
so sídlom Súkromnej základnej školy pre nadané deti na šport žiadateľky Ing. Emílie
Pošvancovej, bytom Železničná 61, Veľký Biel, na území mesta Trnava.
2. Neschvaľuje
prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na ul. Mozartova 10 v Trnave, v budove
Základnej školy K. Mahra 11, v celkovej výmere 318 m2, Ing. Emílii Pošvancovej za účelom
zriadenia a prevádzky Súkromnej základnej školy pre nadané deti na šport.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zaslať uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiadateľovi
Termín: do 15. 5. 2007
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uznesenie
k vyjadreniu mesta Trnava k Súkromnej základnej škole pre deti
so špeciálno-pedagogickými potrebami
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Nesúhlasí
so sídlom Súkromnej základnej školy pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami
žiadateľky Mgr. Lei Vretenárovej, J. Bottu 29/B, Trnava, na území mesta Trnava.
2. Neschvaľuje
prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na ul. Mozartova 10 v Trnave, v budove
Základnej školy K. Mahra 11, v celkovej výmere 1020,9 m2, Mgr. Lei Vretenárovej
za účelom zriadenia a prevádzky Súkromnej základnej školy pre deti so špeciálnopedagogickými potrebami.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zaslať uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiadateľovi
Termín: do 15. 5. 2007
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uznesenie
k rozpočtu a organizačnému zabezpečeniu
Dní zdravia 2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
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rozpočet a organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2007
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu o priebehu a konečnom zúčtovaní
Dní zdravia 2007
Termín: október 2007
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uznesenie
k rozpočtu a organizačnému zabezpečeniu medzinárodného festivalu folklórnych
súborov TRNAVSKÁ BRÁNA 2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ Organizačné zabezpečenie 6. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov
TRNAVSKÁ BRÁNA 2007
b/ ceny za prenájom pozemku a za predajné zariadenia vo vlastníctve mesta Trnava počas
Trnavskej brány 2007 u občerstvovacích zariadení v zmysle platného VZN č. 222
o miestnych daniach a u ľudovoumeleckých výrobcov v zmysle platnéh VZN č. 257 Trhový
poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb počas príležitostného trhu
TRNAVSKÁ BRÁNA
c/ Rozpočet 6. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov TRNAVSKÁ BRÁNA
2007
2. Súhlasí
s poskytnutím odmeny členom organizačného štábu vo výške 10% zo získaných dotácií
od iných subjektov
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu o priebehu a konečné zúčtovanie
6. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov TRNAVSKÁ BRÁNA 2007
Termín: november 2007

94
uznesenie
k správe o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a/ správu o priebehu VT 2006,

32
b/ konečné zúčtovanie VT 2006,
c/ správu hlavného kontrolóra mesta k zúčtovaniu akcie VT 2006.
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uznesenie
k návrhu na Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) Návrh na „Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2007“ (v texte tiež VT 2007)
v dňoch 01. až 22. decembra 2007.
b) Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve
a v užívaní Mesta Trnava počas akcie VT 2007.
c) Návrh rozpočtu finančného zabezpečenia VT 2007.
d) Použitie finančných prostriedkov zo zisku TTJ 2007 na úhradu výdavkov VT 2007
prevyšujúcich príjmy VT 2007.
e) Riaditeľa organizačnej skupiny (OS) VT 2007 – Ing. Jozefa Jakubca.
2. Ukladá
a) Riaditeľovi OS VT 2007 Ing. Jozefovi Jakubcovi
zabezpečiť organizovanie VT 2007 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 208
Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom
mieste – príležitostný trh Vianočné trhy v znení neskorších predpisov, schválených
návrhov a zásad.
b) Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v mesiaci apríl 2008 predložiť
správu o priebehu a konečnom zúčtovaní VT 2007.
Termín: priebežne, apríl 2008
c) Menovať do OS VT 2007 poslancov mestského zastupiteľstva – členov mestskej rady.
d) Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava
Vykonať kontrolu zúčtovania akcie VT 2007.
Termín: do 31.03.2008
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uznesenie
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 1.2.2007 do 1.4.2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je v intervale od 1.2.2007 do 1.4.2007
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2. Schvaľuje
zmeny textu uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
a/
MZ č. 965/2006
predaj podielov pod bytovým domom na Ul. Ľ. Podjavorinskej 13-15
Nový text v schvaľovacej časti:
... s celkovou výmerou 7442 m2 ...
Nový text v bode 1. 23.: podielu 59/1484 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 23 Mgr.
Jaroslavovi Jonašovi nar. 31.12.1974, bytom Bratislava, Podbrezovská 10, za cenu 65,00
Sk, ...
b/
MZ č. 952/2006
predaj podielov z pozemku p. č. 5671/73 na Ul. J. Slottu 14, 15, 16
Nový text v schvaľovacej časti:
11. podielu 7450/18628 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 12 MUDr. Viliamovi Vadrnovi
nar. 28.9.1954, bytom Slottu 15, za cenu 76,50 Sk ...
c/
MZ č. 953/2006
predaj podielov z pozemku p. č. 5680/89 na Tehelnej ul. 4, 5, 6
Nový text v schvaľovacej časti:
28. podielu 324/10000 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 32 Adriánovi
Obalovi, a Andrey Lipčákovej, obaja bytom Tehelná 6, Trnava, každému s podielom ½,
spolu za cenu 66,00 Sk...
d/
MZ č. 592/1998
Výpožička pozemku v k. ú. Trnava
Nový text v schvaľovacej časti:
Výpožičku pozemku v k. ú. Trnava časť p. č. 1636/1 oddelená geometrickým plánom č.
30/2007 ako diel 3 s výmerou 4894 m2 , časť p. č. 1636/11 oddelená geometrickým
plánom č. 30/2007 ako diel 6 s výmerou 145 m2, pozemok p. č. 1636/9 s výmerou 2264
m2, p. č. 1636/10 s výmerou 344 m2, p. č. 1636/3 s výmerou 36 m2 ....
Doplnenie textu v ukladacej časti:
Ukladá Mestskému úradu v Trnave
Uzatvoriť dodatok k zmluve o výpožičke a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 15 dní po povolení vkladu zámennej zmluvy medzi Mestom Trnava a spol.
COLORSPOL, s.r.o.
e/
MZ – č. 962/2006
Zámena pozemkov na ulici Dolné bašty v Trnave
Zmena v schvaľovacej časti uznesenia:
v bode 12) sa text Petra Bohúňa 6 nahrádza textom Dolné bašty 4,
v bode 14) sa text Dolné bašty 4 nahrádza textom Jerichova 11,
v bode 17) sa text Jiráskova 33 nahrádza textom Jiráskova 23
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a text Lučenec, Mikušovce 84 sa nahrádza textom
Trnava, Študentská 28,
v bodoch 22) a 35) sa text Tehelná 15 nahrádza textom Dolné
bašty 3,
v bode 23) sa text Bratislava, Smolenická 1 nahrádza textom Dolné
bašty 3.
f/
MZ č. 22/2007
Predaj podielov z pozemku p. č. 6298 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 22,23,24
zmena textu v bode 1.3. ... bytom Podjavorinskej 24 ...
3. Predlžuje
termíny plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
č. 965/2006
do 31.05.2007
č. 927/2006
do 31.05.2007
č. 859/2006
do 31.05.2007
č. 964/2006
do 31.05.2007
č. 952/2006
do 31.05.2007
č. 953/2006
do 15.05.2007
č. 891/2006
č. 839/2006
č. 962/2006
č. 592/1998
č. 961/2006
č. 5/2006
č. 968/2006
č. 930/2006
č. 843/2006 v bode 3b)
3c)
3d)
č. 717/2005 v znení 33/2007
v bode 3b/

do 31.05.2007
do 31.05.2007
do 31.08.2007
do 15 dní po povolení vkladu zámennej zmluvy medzi
Mestom Trnava a spol. COLORSPOL, s.r.o.
do 30.06.2007
do 30.06.2007
do 30.06.2007
do 30.06.2007
do 30.04. 2007
do 31. 05. 2007
do 30. 04. 2007
do 31.05.2007 – vypracovať dodatok č. 2/ k ZoBKZ
zo dňa 24.4.2006
- z čl. V. zmluvy – začatie stavby polyfunkčného domu
do 15 mesiacov od podpisu zmluvy t.j. do 24.7.2007

4. Ruší
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
č. 45/1993
č. 30/2007
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uznesenie
k informatívnej správe o požiadavkách občanov bytového komplexu Uran a Saturn
na poslancov MZ – VMČ č. 2
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o požiadavkách občanov bytového komplexu Uran a Saturn
na poslancov MZ – VMČ č. 2
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
v rámci finančných možností mesta riešiť požiadavky občanov tak, ako v ostatných častiach
mesta
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uznesenie
k založeniu združenia „Regionálne technologické centrum“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ členstvo v pripravovanom záujmovom združení právnických osôb:
Názov združenia: „Regionálne technologické centrum“
Skrátený názov: RTC
So sídlom:
Botanická 49, 917 24 Trnava
b/ jednorázový finančný vklad mesta Trnava vo výške 100.000,- Sk,
slovom: Jednostotisíc korún slovenských
pre združenie „Regionálne technologické centrum“
c/ každoročný členský príspevok vo výške 5.000,- Sk,
slovom : Päťtisíc korún slovenských
počnúc rokom 2007
2. Vymenováva
primátora mesta Ing. Štefana Bošnáka ako štatutárneho zástupcu mesta Trnava za člena
predstavenstva v zakladajúcom záujmovom združení právnických osôb „Regionálne
technologické centrum“
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace so založením združenia
Termín: priebežne

99
uznesenie
k požiadavke poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
rokovať s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave na zabezpečenie
permanentného monitorovania ovzdušia na uliciach : Veterná, Saleziánska, Špačinská cesta,
Starohájska, Spartakovská a Hlboká a o výsledku informovať na najbližšom zasadnutí
mestského zastupiteľstva
Termín: rokovať v termíne do 30.4.2007

100
uznesenie
k petícii obyvateľov za dodržanie záväznej časti Územného plánu mesta Trnava –
verejnoprospešné stavby na úseku dopravy a návrh na vyvlastnenie pozemkov pod
plánovanou miestnou prepojovacou komunikáciou Mudroňova-Hellova v lokalite
Kopánka – Pekné Pole I. etapa vo verejnom záujme
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
petíciu obyvateľov predloženú poslankyňou mestského zastupiteľstva
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
spracovať stanovisko k petícii a predložiť na budúce rokovanie mestského zastupiteľstva
Termín: na rokovanie MZ 26.6.2007

101
uznesenie
k určeniu platu primátora mesta Trnava
Ing. Štefana Bošnáka
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
základný plat ustanovený podľa § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorý
tvorí 3,54 – násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za
predchádzajúci rok na základe údajov ŠÚ SR.
2. Určuje
úpravu základného platu v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 2 zákona na 1,6 násobok.
3. Určuje
poskytnutie mesačnej odmeny v súlade s ustanovením § 5 zákona vo výške 15 % z platu
primátora určenom v bode č. 2.
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4. Určuje
poskytovanie ročnej odmeny v súlade s ustanovením § 5 zákona vo výške 1/12 súčtu ročných
platov určených v bode č. 2 a v bode číslo 3, ak v súlade s Kolektívnou zmluvou ZO
SLOVES – Mestský úrad Trnava bude zamestnancom mesta Trnava vyplatená ročná odmena
vo výške funkčného platu za mesiac október príslušného roka.
5. Mesačný plat sa upravuje každoročne vždy po oficiálnom zverejnení priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci rok na základe údajov ŠÚ SR
s účinnosťou od 1. januára príslušného roka.
6. Určený mesačný plat a podmienky poskytnutia ročnej odmeny sa určujú od 1. 1. 2007 do
konca volebného obdobia roku 2010.

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 25.4.2007

