(272-321)
UZNESENIA
z 9. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 22. apríla 2008 v konferenčnej sále trnavskej radnice
___________________________________________________________________________

272
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 301,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území mesta Trnava a ktorým sa vydáva trhový
poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy v znení VZN č. 269, VZN č. 207 – Trhový
poriadok TTJ v znení VZN č. 250, VZN č. 208 – Trhový poriadok – Vianočné trhy
v znení VZN č. 249, VZN č. 206 Trhový predaj – Dni zdravia v znení VZN č. 254, VZN
č. 257 Trhový predaj – Trnavská brána
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 301, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava
a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy v znení VZN č. 269,
VZN č. 207 – Trhový poriadok TTJ v znení VZN č. 250, VZN č. 208 – Trhový poriadok –
Vianočné trhy v znení VZN č. 249, VZN č. 206 Trhový predaj – Dni zdravia v znení VZN č.
254, VZN č. 257 Trhový predaj – Trnavská brána
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: do 25.4.2008
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273
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 302
o nakladaní s nájomnými bytmi na Ul. J.G. Tajovského v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 302 o nakladaní s nájomnými bytmi na Ul. J.G. Tajovského
v Trnave
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: 30.4.2008
b/ pripraviť novelu VZN č. 241 v znení VZN č. 262 o určení výšky a spôsobe prenájmu
chránených parkovacích miest v novopostavenom bytovom dome na Ul. J.G.Tajovského
v Trnave a predložiť na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva
Termín: 4.6.2008

274
uznesenie
k Záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní :
1. Berie na vedomie
a/ stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2007
b/ stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k záverečnému účtu
mesta Trnava za rok 2007
c/ správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Trnava za rok 2007
2. Schvaľuje
a) záverečný účet mesta Trnava za rok 2007 s tým, že súhlasí s celoročným hospodárením
bez výhrad
b) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu
1. z prebytku bežného rozpočtu vo výške 50 377 712,37 Sk
2. zo zostatku účelovo určených príjmov z roku 2006 vo výške 85 096 064,40 Sk
3. z úverových zdrojov ŠFRB vo výške 56 480 386,40 Sk
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c) zostatok príjmov z roku 2007 na použitie v roku 2008 vo výške 7 482 105,94 Sk
d) rozdelenie do fondov
1. prídel do rezervného fondu mesta Trnava vo výške 78 240 666,99 Sk
2. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Správa
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava vo výške 67 031,82 Sk
3. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie
ZUŠ M. Sch. Trnavského vo výške 40 437,26 Sk
e) úhradu straty zrušenej príspevkovej organizácie Správa mestského majetku
Trnava
1. z fondu reprodukcie SMM Trnava vo výške 3 194 121,04 Sk
2. z rezervného fondu SMM Trnava vo výške 3 424 802,14 Sk

275
uznesenie
k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2008
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ 1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2008

276
uznesenie
k návrhu na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave v predloženom znení
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zapracovať zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave do zborníka
vnútorných predpisov a aktualizovať ostatné súvisiace vnútorné normy
Termín: 30.6.2008
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b/ zabezpečiť náležitosti súvisiace s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych
vzťahov zamestnancov referátu IKT na preberajúceho zamestnávateľa v súlade s § 28
a nasl. ZP
Termín: 31.5.2008

277
uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povoľuje
spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava :
- zmena D/2008 – Zátvor II , sever - zmena časti plochy vymedzenej pre IBV na HBV
- zmena E/2008 – Nemečanka – zmena z prognóznej etapy do súčasnosti
- zmena F/2008 – Výroba, obchod, služby nad Zavarskou cestou, západ – zmena z prognózy
do súčasnosti
2. Nepovoľuje
spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava:
- zmena G/2008 – Zátvor II, juh - zmena časti plochy vymedzenej pre HBV na plochu pre
hypercentrá
- zmena H/2008 - Výroba, obchod, služby nad Zavarskou cestou, východ – zmena z ornej
pôdy
- zmena I/2008 – Zóna bytovej výstavby s vybavenosťou v lokalite Dolné za cestou
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava – zmeny D/2008, E/2008
a F/2008 na základe prefinancovania žiadateľmi
b) zabezpečiť prerokovanie zmien Územného plánu mesta Trnava - zmeny D/2008, E/2008
a F/2008
Termín: po spracovaní zmien ÚPN
c) po prerokovaní zmien Územného plánu mesta Trnava - zmeny D/2008, E/2008 a F/2008
predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu
Termín: jún alebo december 2008
d) upovedomiť žiadateľov o nepovolení spracovania zmien ÚPN G/2008, H/2008 a I/2008
Termín: 9.5.2008
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uznesenie
k schválenie zmeny zadania urbanistickej štúdie „IBV Kamenný mlyn“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Mení
uznesenie MZ č.134/2003 z 24.6.2003, ktorým schválilo zadanie urbanistickej štúdie "IBV
Kamenný mlyn"
a) v textovej časti nasledovne:
v kapitole 3. “Vymedzenie riešeného územia” sa dopĺňa odstavec: Dopravné napojenie
zóny IBV Kamenný mlyn na jestvujúcu dopravnú kostru bude komunikáciou
rovnobežnou s lesoparkom napojenou na komunikáciu spájajúcu hotel Koliba,
železničné depo a záhradkovú osadu, kde nepríde k výrubu stromov v lesoparku v
zmysle predloženého návrhu firmy DND Invest a pomedzi trasy vedení vysokého
napätia za cintorínom, ako súčasti západného dopravného prepojenia mesta Trnavy.
b) v časti grafickej prílohy
2. Schvaľuje
zadanie urbanistickej štúdie "IBV Kamenný mlyn" Trnava s úpravami v zmysle
bodu 1/ tohto uznesenia
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zapracovať predmetné zmeny do zadania urbanistickej štúdie
Termín: ihneď
b) oboznámiť vlastníkov pozemkov v riešenom území so stanoviskom mestského
zastupiteľstva
Termín: do 22.5.2008

279
uznesenie
k predaju pozemkov na Ul. K. Čulena v Trnave,
Prijatie daru pozemku, stavieb chodníkov a sadových úprav do majetku Mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie MZ č. 799/2006 zo dňa 2. 5. 2006 v znení uznesenia MZ č. 877/2006 zo dňa
27. 6. 2006
2. Schvaľuje
a)priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava za účelom
výstavby relaxačného centra, parkoviska a 6-tich rodinných domov na ul. K. Čulena v Trnave
podľa geometrického plánu č. 7/2008 a 45/2007 parc. č. 5667/4 zast. pl. , výmera 521 m2,
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parc. č. 5667/2 zast. pl., výmera 1028 m2, parc. č. 5671/295 zast. pl., výmera 1453 m2, parc.
č. 5667/8 zast. pl., výmera 8 m2, parc. č. 5669/1 zast. pl., výmera 32 m2 spolu vo výmere
3042 m2 v 1/2 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 1/2 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 1500,- Sk/m2, t. j. spolu 4 563 000,- Sk s tým, že správny
poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradia
kupujúci,
b) prijatie daru pozemku parc. č. 5669/42 zast. pl., výmera 74 m2 podľa geometrického plánu
č. 7/2008 vo vlastníctve kupujúcich a skolaudovanej stavby chodníka pre peších
vybudovanom i na časti pozemku vo vlastníctve mesta parc. č. 5669/12 popri ul. K. Čulena,
do majetku mesta,
c) prijatie daru stavby skolaudovaného chodníka pre peších z ul. K. Čulena k obchodnému
zariadeniu BILLA, vybudovanom na pozemkoch vo vlastníctve mesta p. č. 5667/1 a 5671/95
do majetku mesta,
d) prijatím daru skolaudovaných sadových úprav - zelene vo svahu smerom k sídlisku na
Spartakovskej na pozemku mesta p. č. 5671/95 do majetku mesta.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva majetku mesta a prijatím daru
do majetku mesta
Termín: do 15. 5. 2008
b) pripraviť kúpnu zmluvu a zmluvu o budúcej a darovacej zmluve a predložiť primátorovi
mesta k podpisu
Termín: do 31. 5. 2008
c) pripraviť darovaciu zmluvu po skolaudovaní chodníkov pre peších a sadových úprav
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 60 dní po doručení výzvy k uzatvoreniu darovacej zmluvy

280
uznesenie
ku kúpe pozemkov a skolaudovaných stavieb IBV Za traťou II. etapa Trnava
„Komunikácie a terénne úpravy“, „Sadové úpravy“ a „Verejné osvetlenie“
do vlastníctva, správy a údržby Mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie MZ č. 80/2007 zo dňa 24. apríla 2007
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2. Schvaľuje
a) kúpu pozemkov kúpnou zmluvou vo vlastníctve spoločnosti V.V. Building, s.r.o.,
Oblúkova 32, 917 01 Trnava, IČO 36 264 105, v k. ú. Trnava, parc. č. 10806/109 ost. pl.,
výmera 6657 m2 a parc. č. 10806/248 ost. pl., výmera 409 m2 podľa geoemtrického plánu č.
176/2007, parc. č. 10806/158 ost. pl.,, výmera 1543 m2 ( časť pozemku bude súčasťou
stavby, časť pozemku bude bez stavby odkupovanou pod bodom 1. b), parc. č. 10806/159
ost. pl., výmera 239 m2, 10806/74 ost. pl., výmera 252 m2, parc. č. 10806/16 ost. pl.,
výmera 317 m2, parc. č. 10129/19 ost. pl., výmera 483 m2 a parc. č. 10129/17 ost. pl.,
výmera 4 m2 s celkovou výmerou 9 904 m2 pod stavbou “Komunikácie a terénne úpravy”
a “Sadové úpravy” pre IBV Za traťou II. Trnava, s tým, že presná výmera pozemkov pod
komunikáciou a sadovými úpravami bude určená geometrickým plánom ku kolaudácii s
podmienkami:
- ku dňu vydania kolaudačného rozhodnutia budú majetkoprávne usporiadané pozemky
parc. č. 10806/159, 10806/16, 10129/19, 10129/17 z vlastníctva fyzických a právnickej
osoby do vlastníctva spoločnosti V.V. Building, s.r.o., Oblúkova 32, Trnava,
- z parc. č. 10806/74 vo vlastníctve V.V. Building, s.r.o. budú vyvedené všetky vecné
bremená a
- dĺžky záruky skolaudovanej stavby v trvaní 60 mesiacov,
do majetku Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 ,-Sk,
b) kúpu pozemku (časti parc. č. 10806/158) bez stavby komunikácie (parc. č. a výmera budú
určené geometrickým plánom ku kolaudácii) kúpnou zmluvou vo vlastníctve spoločnosti
V.V. Building, s.r.o., Oblúkova 32, 917 01 Trnava, IČO 36 264 105, do majetku Mesta
Trnava za dohodnutú cenu 1,- Sk,
c) kúpu skolaudovanej stavby “Komunikácie a terénne úpravy” a “Sadové úpravy” pre IBV
Za traťou II. Trnava” kúpnou zmluvou, na pozemkoch určených geometrickým plánom ku
kolaudácii, kúpnou zmluvou z vlastníctva spoločnosti V.V. Building, s.r.o., Oblúkova 32,
917 01 Trnava, IČO 36 264 105 do majetku, správy a údržby Mesta Trnava za dohodnutú
cenu 1,- Sk,
d) kúpu skolaudovanej stavby kúpnou zmluvou vo vlastníctve spoločnosti V.V. Building,
s.r.o., Obkúkova 32, 917 01 Trnava, IČO 36 264 105 “Verejné osvetlenie” pre IBV Za
traťou II. Trnava” do majetku, správy a údržby Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,- Sk,
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zaslať uznesenie spoločnosti V.V.Building, s.r.o., Trnava
Termín: do 15.5.2008
b/ pripraviť kúpne zmluvy a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30 dní po majetkoprávnom usporiadaní pozemkov, vyvedení vecných
bremien, zaslaní geometrického plánu a listu vlastníctva spoločnosti
V.V.Building, s.r.o., Trnava
c/ zabezpečiť prevzatie pozemkov a skolaudovaných stavieb do správy a údržby Mesta
Trnava
Termín: ku dňu kolaudácie stavieb
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uznesenie
k zámene a odpredaju pozemkov na Paulínskej ulici v Trnave
/FairPrice-SK, s.r.o./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) zámenu časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 634, podľa GP č.
18/2008, vypracovaného spoločnosťou K-GEO, s. r. o., časť parc. č. 634/1 o výmere 70 m2 za
časť pozemku parc. č. 635, zapísaného na LV č. 10049, podľa GP č. 18/2008, vypracovaného
spoločnosťou K-GEO, s. r. o., parc. č. 635/2, výmera 70 m2 so spoločnosťou FairPrice - SK,
s. r. o. , Letná 1, Bratislava, IČO 36 381 551,
b) odpredaj časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 634, podľa GP
č. 18/2008, vypracovaného spoločnosťou K-GEO, s. r. o., časť parc. č. 634/1, výmera 153 m2
za cenu 2.000,- Sk/m2, t. j. spolu 306.000,- Sk spoločnosti FairPrice - SK, s. r. o. , Letná 1,
Bratislava, IČO 36 381 551,
c) odpredaj pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 633/2, výmera 36
m2 za cenu 2.000,- Sk/m2, t. j. spolu 72.000,- Sk spoločnosti FairPrice - SK, s. r. o. , Letná 1,
Bratislava, IČO 36 381 551,
d) odpredaj časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 590/3, podľa GP
č. 18/2008, vypracovaného spoločnosťou K-GEO, s. r. o., parc. č. 590/6, výmera 14 m2 za
cenu 2.000,- Sk/m2, t. j. spolu 28.000,- Sk spoločnosti FairPrice - SK, s. r. o. , Letná 1,
Bratislava, IČO 36 381 551,
za podmienky vybudovania prepojovacieho chodníka a zriadenia časovo neobmedzeného
bezplatného vecného bremena v prospech mesta Trnava spočívajúceho v umiestnení
prepojovacieho chodníka na pozemkoch parc. č. 634/1, 635/1, 633/2 a 590/6.
2. Súhlasí
s prijatím daru vybudovaného prepojovacieho chodníka do majetku mesta do 45 dní po
kolaudácii
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti so zámenou a odpredajom pozemkov
Termín : do 15. 5. 2008
b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu budúcu zámennú zmluvu s kúpnou
zmluvou
Termín : do 15. 6. 2008
c/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena
Termín : do 15. 6. 2008
d/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu zmluvu o budúcej darovacej zmluve
Termín : do 15. 6. 2008
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uznesenie
k predaju pozemkov – predzáhradiek v k.ú. Modranka na Dedinskej ul.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
A) priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 152/53 – zastavaná plocha s výmerou 66 m2 za cenu 200,00 Sk/m2
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jaroslava Plachého nar. 7.5.1960,
s manželkou Máriou rod. Kucharovou nar. 30.8.1960, obaja bytom Trnava, Dedinská 61, za
celkovú cenu 13 200,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú hradiť kupujúci.
B) priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 152/58 – zastavaná plocha s výmerou 33 m2 za cenu 200,00 Sk/m2
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Petra Šúryho nar. 10.7.1976, s manželkou
Silviou rod. Puskeilerovou nar. 13.6.1979, obaja bytom Trnava, Dedinská 47, za celkovú
cenu 6 600,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú hradiť kupujúci.
C) priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 152/60 – zastavaná plocha s výmerou 60 m2 za cenu 200,00 Sk/m2
do vlastníctva Kataríne Dobrovodskej rod. Sekerovej nar. 7.2.1956, bytom Trnava, Dedinská
41, za celkovú cenu 12.000,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
bude hradiť kupujúci.
D) priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 152/57 – zastavaná plocha s výmerou 30 m2 za cenu 200,00 Sk/m2
do podielového spoluvlastníctva Petra Nováka nar. 24.10.1965 bytom Trnava, Tehelná 20
a Milana Nováka nar. 9.1.1969 bytom Trnava, V. Clementisa 30, každý v podiele ½, za
celkovú cenu 6.000,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 15. 5. 2008
b) pripraviť kúpne zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30. 6. 2008

283
uznesenie
k predaju pozemku v k.ú. Modranka na Ul. I.Krasku
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava,
zapísaných na LV č. 1300 v k. ú. Modranka p. č. 802/1 - zastavaná plocha s výmerou 87
m2, p. č. 802/2 - zastavaná plocha s výmerou 15m2 , časti pozemku p. č. 800/1 s výmerou
108 m2 a p. č. 801 výmerou 194 m2 geometrickým plánom č. 32/2008 zlúčené do p. č. 801
s výmerou 404 m2, za cenu 2 000,00 Sk/m2 t. j. spolu za 808 000 Sk do vlastníctva Lenke
Hornáčkovej, nar. 29.1.1985, bytom Sereďská 52, Trnava,
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 vlastníctva
Termín: 15. 5. 2008
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30. 6. 2008
c) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 60 dní po kolaudácii.

284
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/105 v k.ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6644 na Ul. V.Clementisa 28,29
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu Mesta Trnava z pozemku zapísaného na LV
9792 v spoluvlastníctve Mesta Trnava a 13 spoluvlastníkov, parc. č. 5680/105 v k. ú. Trnava
s celkovou výmerou 913 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných
častiach a zariadeniach domu súp. č. 6644 na Ul. V. Clementisa 28, 29 vlastníkom bytov
zapísaným na LV č. 8578 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 137/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 1 Pavlovi Balážikovi nar. 30.1.1982
bytom Clementisa 28, Trnava, za cenu 44,00 Sk,
2. podielu 99/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3 De
Sio Attilio nar. 28.6.1960 s manželkou Ing. Evou De Sio rod. Bartokovou nar. 20.11.1973
bytom Clementisa 28, Trnava, za cenu 31,50 Sk,
3. podielu 136/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 3 Ivete Juricovej rod Klimkovej nar.
28.4.1974 bytom Clementisa 28, Trnava, za cenu 43,50 Sk,
4. podielu 136/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5
Leopoldovi Pytlovi nar. 11.2.1960 s manželkou Helenou rod. Grinajovou nar. 9.4.1960
obaja bytom Clementisa 28, za cenu 43,50 Sk,
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5. podielu 137/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6
Jozefovi Stanovi nar. 18.4.1957 s manželkou Magdou rod. Stachovou nar. 17.10.1959
obaja bytom Clementisa 28, za cenu 44,00 Sk,
6. podielu 136/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7
Mariánovi Vantovi nar. 16.8.1961 s manželkou Vierou rod. Jankovičovou nar. 7.6.1960
obaja bytom Clementisa 28, za cenu 43,50 Sk,
7. podielu 141/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8
Ing. Kamilovi Čechovi nar. 17.9.1956 s manželkou Jarmilou rod. Kurucovou nar.
31.7.1955 obaja bytom Clementisa 28, za cenu 45,00 Sk,
8. podielu 137/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10
Jánovi Salvovi nar. 18.4.1961 s manželkou Oľgou rod. Agermayerovou nar. 3.4.1960
obaja bytom Clementisova 28, za cenu 44,00 Sk,
9. podielu 136/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 11
Pavlovi Kovačovičovi nar. 27.12.1958 s manželkou Soňou rod. Glabovou nar. 8.5.1964
obaja bytom Clementisova 28, za cenu 43,50 Sk,
10. podielu 137/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 12 Ing. Andree Hajko rod.
Delinčákovej nar. 21.5.1978 bytom Clementisa 28, za cenu 44,00 Sk,
11. podielu 136/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13
Jaroslavovi Cabadajovi nar. 29.8.1958 s manželkou Evou rod. Sihlovcovou nar. 8.6.1963
bytom Clementisova 28, za cenu 43,50 Sk,
12. podielu 137/10000 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 14 Margite
Mastelovej rod. Rebrovej nar. 10.6.1933 bytom Clementisa 28, Trnava, v podiele ½,
Ladislavovi Mastelovi, nar. 21.3.1958, bytom Bučianska 6, Trnava, v podiele ¼,
Magdaléne Podmanickej rod. Mastelovej , nar. 25.10.1955, bytom Bučianska 6, Trnava,
v podiele ¼, spolu za cenu 44,00 Sk,
13. podielu 136/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15
PhDr. Vladimírovi Beskidovi nar. 29.8.1962 s manželkou Evou rod. Žubritovskou nar.
2.2.1962 obaja bytom Clementisa 28, za cenu 43,50 Sk,
14. podielu 158/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16
Vladimírovi Šimkovi nar. 17.2.1960 s manželkou Martou rod. Baloghovou nar. 1.7.1960
obaja bytom Clementisa 28, za cenu 50,50 Sk,
15. podielu 137/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18
Jurajovi Halušovi nar. 13.4.1961 s manželkou Mgr. Dagmar rod. Rafajovou nar.
20.9.1964 obaja bytom Clementisa 29, za cenu 44,00 Sk,
16. podielu 144/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19
Ing. Jozefovi Vagovskému nar. 23.11.1954 s manželkou Ing. Mgr. Máriou rod.
Chrenákovou nar. 8.7.1954 obaja bytom Clementisa 29, za cenu 46,00 Sk,
17. podielu 137/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20
Stanislavovi Čaplovi nar. 17.2.1957 s manželkou Valériou rod. Popluhárovou nar.
15.3.1961 obaja bytom Clementisa 29, za cenu 44,00 Sk,
18. podielu 144/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21
Ing. Mariánovi Rumpelovi nar. 3.4.1960 s manželkou Danielou rod. Mitošinkovou nar.
27.2.1964 obaja bytom Clementisa 29, za cenu 46,00 Sk,
19. podielu 137/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22
Ing. Romanovi Kopajovi nar. 2.7.1958 bytom Clementisa 29, Trnava, s manželkou Ing.
Jankou rod. Miklovičovou nar. 10.12.1960 bytom Záhradnícka 280/20, Hlohovec –
Šulekovo, za cenu 44,00 Sk,
20. podielu 166/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23
Jozefovi Šmidovičovi nar. 6.9.1962 bytom Špačinská 28, Trnava s manželkou Vierou
rod. Tomáškovou nar. 16.12.1960 bytom Clementisa 29, Trnava, za cenu 53,00 Sk,
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21. podielu 137/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24
Vladimírovi Chmelovi nar. 8.7.1963 s manželkou Darinou rod. Markovou nar. 9.7.1964
obaja bytom Clementisa 29, za cenu 44,00 Sk,
22. podielu 144/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25
Miroslavovi Ilavskému nar. 1.1.1954 s manželkou Anežkou rod. Kuželovou nar.
22.4.1954 obaja bytom Clementisa 29, za cenu 46,00 Sk,
23. podielu 137/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26
Petrovi Mrvovi nar. 23.2.1958 s manželkou Jozefínou rod. Geršičovou nar. 19.6.1960
obaja bytom Clementisa 29, za cenu 44,00 Sk,
24. podielu 146/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27
Antonovi Mĺkvemu nar. 19.2.1961 s manželkou Danielou rod. Sivákovou nar. 17.2.1964
obaja bytom Clementisa 29, za cenu 46,50 Sk,
25. podielu 139/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28
Jozefovi Chynorackému nar. 10.2.1958 s manželkou Tatianou rod. Kamzolovovou nar.
23.12.1949 obaja bytom Clementisa 29, za cenu 44,50 Sk,
26. podielu 159/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 29
Milošovi Lopatkovi nar. 4.10.1963 s manželkou Máriou rod. Pastorkovou nar. 2.2.1964
obaja bytom Clementisa 29, za cenu 51,00 Sk,
27. podielu 137/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30
Dušanovi Zaťkovi nar. 13.5.1957 s manželkou Máriou rod. Honíškovou nar. 3.1.1957
obaja bytom Clementisa 29, Trnava, za cenu 44,00 Sk,
28. podielu 144/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31
Marekovi Nagymu nar. 22.11.1975 s manželkou Martinou rod. Pažitkovou nar. 3.8.1975
obaja bytom Clementisa 29, Trnava, za cenu 46,00 Sk,
29. podielu 137/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 32 Monike Čišeckej rod. Kusovskej
nar. 3.11.1977 bytom Clementisa 29, Trnava, za cenu 44,00 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. 2008
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 7. 2008

285
uznesenie
ku kúpe pozemkov od Ministerstva hospodárstva SR – Šafárikova ulica
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu pozemku v k. ú. Trnava s EKN p. č. 1895/78– zast. pl. s výmerou 250 m2 zapísaného
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na LV č. 8115, ktorá sa ako diel 2 včleňuje geometrickým plánom č. 243/2005 do pozemku
CKN p. č. 8762, od Slovenskej republiky – Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19,
Bratislava, IČO 682 832, za cenu 4850,00 Sk (250 m2 x 1,00 Sk/m2 a náklady spojené
s prevodom vo výške 4 600 Sk).
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravené kúpne zmluvy z Ministerstva hospodárstva SR predložiť primátorovi mesta na
podpis.
Termín: do 31. 5. 2008

286
uznesenie
ku kúpe pozemkov od Ministerstva hospodárstva SR
na uliciach Piešťanská a Sibírska v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu pozemkov v katastrálnom území Trnava parc. č. 5292/31, ostatné plochy o výmere
195 m2 a parc. č. 5308/2, zastavané plochy o výmere 25 m2, zapísaných v katastri
nehnuteľností v liste vlastníctva č. 9589, od Slovenskej republiky – Ministerstva
hospodárstva SR, so sídlom Bratislava, Mierová 19, IČO: 686 832, za dohodnutú kúpnu
cenu 15 220,00 Sk, pozostávajúcu z ceny pozemkov vo výške 220,00 Sk
(195 m2 + 25 m2 =220 m2 po 1,00 Sk/m2) a z nákladov spojených s prevodom vo výške
15 000,00 Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predložiť kúpnu zmluvu na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 5. 2008

287
uznesenie
ku kúpe pozemkov od Ministerstva hospodárstva SR – Ulica Š. Moyzesa
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odkúpenie častí novovytvoreného pozemku CKN parc. č. 8770/1, zast. pl. a nádvorie
o výmere 10354 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 141/2005, vyhotoveného Ing.
Dagmarou Pekarovičovou, označené ako diel č. 1 o výmere 53 m2 odčleneného z
pozemnoknižnej parcely č. 1870/75, zast. pl. o výmere 5150 m2 a diel č. 2 o výmere 2100 m2
vytvorený z celej pozemnoknižnej parcely č. 1870/74, ost. pl. o výmere 2100 m2, vedených
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v pozemnoknižnej vložke č. 2810, k. ú. Trnava , od Slovenskej republiky – Ministerstva
hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava, IČO 682 832, za dohodnutú kúpnu cenu
6 453,00 Sk ( 2 153 m2 x 1,- Sk/m2 za pozemky + náklady spojené s prevodom vo výške
4 300,- Sk ).
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravenú kúpnu zmluvu z Ministerstva hospodárstva SR predložiť primátorovi mesta na
podpis.
Termín: do 31. 5. 2008

288
uznesenie
ku kúpe pozemku na Zelenečskej ulici v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu pozemku v katastrálnom území Trnava, oddeleného geometrickým plánom č. 52/2007
ako parc. č. 8269/19, zast. pl. o výmere 862 m2, z pozemku pôvodné parc. č. 1082/1,
zapísaného v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva č. 1937, od spoluvlastníkov
RNDr. Petra Kyša, narod. 29. 7. 1942, bytom Bratislava, Chlumeckého 11, v podiele ½
a Lýdie Kittlerovej, rod. Kyšovej, narod. 20. 11. 1935, bytom Bratislava, Kafendova 20,
v podiele ½ za cenu 600,00 Sk/m2, t. j. spolu za 517 200,00 Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 31. 5. 2008
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 7. 2008
c) do 30 dní po zavkladovaní vlastníctva mesta Trnava k odkupovanému pozemku upraviť
dodatkom č. 29 k nájomnej zmluve zo dňa 25. 1. 1993 výmeru pozemku v nájme mesta
Termín: v texte

289
uznesenie
k zámene pozemkov s Bytovým družstvom so sídlom v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zámenu pozemkov v k. ú. Trnava:
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pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV č. 5000 p. č. 1635/95– zastavaná
plocha s výmerou 1060 m2 , p. č. 1635/97– zastavaná plocha s výmerou 749 m2
za pozemky vo vlastníctve Bytového družstva so sídlom v Trnave IČO 175 480 zapísané na
LV č. 1973 p. č. 809/10 – zast.pl. s výmerou 220 m2 , p. č. 813/7 – zastavaná plocha
s výmerou 164 m2, p. č. 6933/25 – zast.pl. s výmerou 984 m2, p. č. 6933/31 – zastavaná
plocha s výmerou 524 m2, pričom hodnoty zamieňaných pozemkov sa považujú za rovnaké
a nie je nárok na finančné vyrovnanie.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 15. 5. 2008
b) pripraviť zámennú zmluvu a predložiť ju primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 30. 6. 2008

290
uznesenie
k zámene pozemkov vo vlastníctve fyzickej osoby
za pozemok vo vlastníctve Mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zámenu pozemkov vo vlastníctve Mgr. Lídie Legényovej, bytom Trnava, Študentská 14,
zapísaných na LV č. 6849 v k. ú. Trnava na Trstínskej ul. v Trnave parc. reg. „E“ č. 788
záhrady, výmera 99 m2, parc. reg. „E“ č. 789 záhrady, výmera 172 m2 a parc. reg. „E“ č. 790
zast. pl., výmera 97 m2, spolu výmera 368 m2,
za pozemok vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava v lokalite Kočišské, parc. reg. „C“
č. 10501/40 ost. pl., výmera 288 m2, oddelenú geometrickým plánom č. 25/2008 z parc. reg.
„E“ č. 2032 zapísanej na LV č. 5000, pričom hodnota zamieňaných pozemkov je na oboch
stranách rovnaká.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpečiť náležitosti súvisiace so zámenou pozemkov
Termín: do 31. 5. 2008
b)pripraviť a predložiť zmluvu o zámennej zmluve primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30. 6. 2008

291
uznesenie

16
k zriadeniu bezodplatného vecného bremena na priznanie práva uloženia verejného
plynovodu stavieb Rekonštrukcia NTL plynovodov na STL
plynovody časť Kopánka l a Kopánka 2 v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve a užívaní mesta v k. ú. Trnava, CKN parc.č. 8879, 8885 obe zast. pl., zapísaných
na LV 5000 a neknihovaných parc. č. 2276, 2301, 1507/70, 2288, 2368, 1507/71, 2380,
2347 a 1507/183 ako cesty, ulice a námestie na uliciach Malá, Jesenského, Robotnícka,
Krížová, Tatranská, Št. Baniča, Suchá, J. Hlubíka a Nám. SUT v Trnave v prospech
spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO 35815256, spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť na svojich pozemkoch
umiestnenie inžinierskych sietí – verejného plynovodu pre stavbu “Rekonštrukcia NTL
na STL plynovody Trnava, časť Kopánka 1”, a s tým súvisiacich užívateľských práv,
s podmienkami, že investor stavby umožní pripokládku HDPE chráničiek pre rozvody
mestskej optickej siete a úhrady správneho poplatku spojeného s návrhom na vklad do
katastra nehnuteľností
b) zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve a užívaní mesta v k. ú. Trnava, CKN parc.č. 8901/1, 8911/1, 8913/1, 8914, 8915,
8918 všetko zast. pl., zapísaných na LV 5000, pôv. parc. č. 1315/2 ost. pl., zapísaná
v listine na LV 4 (Mesto Trnava – SMM), neknihovaných parc. č.1371 a 1505/31 ako cesty
a CKN parc. č. 8919 (ktorá je predmetom delimitácie na Mesto Trnava) na uliciach
Letecká, Olympijská, Rovná, Radarova, Severná, Parašutistov, A. Kmeťa, Ľudová, Sibírska
a Spojná v Trnave v prospech spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256, spočívajúceho v povinnosti vlastníka
strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie inžinierskych sietí – verejného plynovodu pre
stavbu “Rekonštrukcia NTL na STL plynovody Trnava, časť Kopánka 2”, a s tým
súvisiacich užívateľských práv, s podmienkami, že investor stavby umožní pripokládku
HDPE chráničiek pre rozvody mestskej optickej siete a úhrady správneho poplatku
spojeného
s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o zriadení vecných bremien
Termín:do 31.5.2008
b)pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch vo
vlastníctve a užívaní mesta v prospech spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30.6.2008
c) pripraviť zmluvu o zriadení vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve mesta
v prospech spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov na uzatvorenie zmluvy o
zriadení vecných bremien na skolaudované stavby STL plynovodov
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292
uznesenie
k súhlasu s použitím častí pozemkov vo vlastníctve mesta na vybudovanie
tenisových kurtov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s použitím častí pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava, zapísaných v liste
vlastníctva mesta Trnava č. 5000
- na ul. Atómová, parc. č. 5327/5 o výmere cca 800 m2,
- na ul. V Jame, parc. č. 5680/101 o výmere cca 1 800 m2
na výstavbu tenisových kurtov podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom
konaní, pre občianske združenie Tenisová akadémia NET Trnava, IČO: 42 153 841, so
sídlom v Trnave, Na hlinách 26.
b) s prijatím daru investície - tenisových kurtov, po skolaudovaní a porealizačnom zameraní,
od občianskeho združenia Tenisová akadémia NET Trnava, IČO: 42 153 841, so sídlom
v Trnave, Na hlinách 26, do majetku mesta Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín : do 31.06. 2008
b)

pripraviť darovaciu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby tenisových kurtov
primátorovi mesta k podpisu.

293
uznesenie
k výpožičke pozemku pre prístavbu Sport centra Pohoda
v športovom areáli na Rybníkovej ul. v Trnave / BDN, s.r.o./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
výpožičku časti pozemkov v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 5000, parc. č. 3547/1
a 3547/12 o celkovej výmere cca 400 m2, ktorá bude upresnená na základe porealizačného
zamerania, na vybudovanie prístavby k objektu Sport centrum Pohoda
spoločnosti BDN, s. r. o., Rybníková ul. č. 15/B, Trnava, IČO 36 238 635 za nasledovných
podmienok :
- vypožičiavateľ zbúra a odstráni jestvujúci objekt / šatne / situovaný na pozemku parc. č.
3547/12 na vlastné náklady,
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- vypožičiavateľ dobuduje prístupovú komunikáciu a parkoviská v súlade s odsúhlasenou
projektovou dokumentáciou a odovzdá ich do majetku mesta
- časť nebytových priestorov v zrealizovanej prístavbe o výmere cca 60 m2 so samostatným
vchodom a meraním el. energie, plynu a vody odovzdá vypožičiavateľ do výpožičky mestu
Trnava na dobu trvania výpožičky pozemku.
Termín ukončenia výpožičky pozemku bude totožný s termínom ukončenia výpožičky
pozemku parc. č. 3547/40 pod jestvujúcim objektom Sport centrum Pohoda.
2. Ukladá
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
a) uzavrieť zmluvu o budúcej výpožičke
Termín : do 31. 5. 2008
b) do 30 dní po predložení kolaudačného rozhodnutia na prístavbu uzavrieť zmluvu
o výpožičke
c) upraviť v zmluve o výpožičke s AŠK Slávia výmeru vypožičanej plochy v zmysle bodu 1
tohto uznesenia
Termín : do 31. 5. 2008

294
uznesenie
k odplatnému prevodu investície cyklochodníkov v rozsahu cesty III. triedy Zelenečská
ul. v Trnave do vlastníctva, správy a údržby Trnavského samosprávneho kraja
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) odplatný prevod časti skolaudovanej stavby “Cyklochodník na Zelenečskej ulici v Trnave –
pravá strana” v rozsahu cesty III. triedy vybudovanej na pozemkoch parc. č.7126 a 7125/1
zapísaných na LV 7223, parc. č. 8399/196 zapísanej na LV 9941 a parc. č. 9072/5, 8996,
8399/50 a 9072/1 zapísaných na LV 5000 podľa GP č. 157/2007a 195/2007 za 1 ,- Sk do
vlastníctva, údržby a správy Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01
Trnava, IČO 37836901
b) odplatný prevod časti stavby “Cyklochodník na Zelenečskej ulici v Trnave – ľavá strana”
v rozsahu cesty III. triedy vybudovanej na pozemkoch parc. č. 9072/5, 8995, 8269/17,
8269/18, 8380/19, 8380/20, 9073/4 a 9073/5 upresnených geoemetrickým plánom po
kolaudácii stavby za 1,- Sk do vlastníctva, údržby a správy Trnavského samosprávneho kraja,
Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO 37836901
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom častí stavieb podľa bodu 1. do majetku, správy
a údržby Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO 37836901
Termín: do 31. 5. 2008
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b) pripraviť a predložiť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na obe stavby podľa bodu 1.
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30. 6. 2008
c)po kolaudačnom ukončení a porealizačnom zameraní stavby “Cyklochodník na
Zelenečskej ulici v Trnave – ľavá strana” pripraviť a predložiť kúpne zmluvy na obe stavby
podľa bodu 1. primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 60 dní po vydaní kolaudačného rozhodnutia na ľavú stranu

295
uznesenie
k úhrade dlžnej čiastky na nájomnom za užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta
nepeňažným plnením
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
úhradu dĺžnej čiastky na nájomnom vrátane úrokov z omeškania za užívanie pozemkov vo
vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 3547/26 zast. pl., výmera 80 m2 a časť pozemku parc. č.
3547/3 zast. pl., výmera 21 m2, spolu 101 m2, za obdobie od 1. 11. 2003 do 22. 4. 2008 vo
výške 10 970,- Sk zostatkovou hodnotou vybudovaného parkoviska vo vlastníctve
spoločnosti CAREL, s.r.o., Sládkovičova 33, 917 01 Trnava, IČO 34 105 808 vo výške
10 970,- Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpečiť náležitosti súvisiace s úhradou dlžnej čiastky na nájomnom za užívanie
pozemkov mesta
Termín: do 31. 5. 2008
b)pripraviť a predložiť zmluvu o úhrade dlžnej čiastky nepeňažným plnením primátorovi
mesta k podpisu
Termín: do 30. 6. 2008

296
uznesenie
ku kúpe pozemkov od Ministerstva hospodárstva SR – Bratislavská ulica
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu pozemku v k. ú. Trnava s EKN p. č. 8522/1– orná pôda s výmerou 1873 m2 zapísaného
na LV č. 9589, ktorá sa celá včleňuje geometrickým plánom č. 1074/2006 do pozemku CKN
p. č. 9076/2 – zastavaná plocha s výmerou 1883 m2, od Slovenskej republiky – Ministerstva
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hospodárstva SR Mierová 19, Bratislava, IČO 682 832, za cenu 31468,00 Sk (1873 m2 x
1,00 Sk/m2 za pozemky a náklady spojené s prevodom vo výške 4 000,00 Sk a 25 585,00 Sk)
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravené kúpne zmluvy z Ministerstva hospodárstva SR predložiť primátorovi mesta na
podpis.
Termín: do 31. 5. 2008

297
uznesenie
k výpožičke pozemku na Ulici Dolnopotočná v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
výpožičku časti pozemku v katastrálnom území Trnava parc. č. 682/2, zastavané plochy
o výmere 215 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva mesta Trnava
č. 5000, užívaného ako dvor v areáli škôl a na vybudovanie nových parkovacích miest
v súlade so stavebným zákonom, Rímskej únii Rádu sv. Uršule Komunite Uršulínok, so
sídlom Trnava, Hviezdoslavova 10, IČO: 34 075 801, na dobu určitú 30 rokov
od 1. 5. 2008
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 31. 5. 2008
b) pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30. 6. 2008

298
uznesenie
k odpusteniu pohľadávky vo výške 500.000,- Sk Pracháreň spol. s r.o.,
na Ul. Radlinského č. 8
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní
1. Schvaľuje
Odpustenie pohľadávky vo výške 500 000,- Sk – PRACHÁREŇ spol.s.r.o., Radlinského č.10,
917 01 Trnava, na základe § 13 ods. 3 písm. b), Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení doplnkov.
2. Ukladá
SMM Trnava s.r.o.
zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s odpustením pohľadávky
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Termín: 31.5.2008

299
uznesenie
k prevodu práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu
„Kanalizácia Modranka II. Etapa“
/TAVOS, a.s./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
prevod práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu „ Kanalizácia Modranka - II.etapa
z mesta Trnava na Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, IČO
36 252 484
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predložiť primátorovi mesta k podpisu zmluvu o odovzdaní a prevzatí práv a povinností
stavebníka
Termín : do 15. 5. 2008

300
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku a s prijatím daru na Ul. Dolné Bašty
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím časti pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta
Trnava pôv. p. č. 661, 658, 627 na vybudovanie parkovacích miest a časti komunikácie
podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní
spol. GRAKO, s. r. o., so sídlom Špitálska 25, Bratislava, IČO 35 884 606, s podmienkou, že
parkovacie miesta a časť komunikácie budú po vybudovaní prevedené do majetku Mesta
Trnava.
2. Súhlasí
s prijatím daru – investície 9 parkovacích miest a časti komunikácie pri bytovom dome na
Dolných baštách ku dňu vydania kolaudačného rozhodnutia spol. GRAKO, s. r. o., so sídlom
Špitálska 25, Bratislava, IČO 35 884 606, do majetku Mesta Trnava.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 5. 2008
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b) pripraviť darovaciu zmluvu do 15 dní od doručenia podkladov ku kolaudačnému konaniu
stavby primátorovi mesta na podpis

301
uznesenie
k zámene pozemkov a prevodu pozemkov s STU Bratislava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) zámenu pozemkov v k. ú. Trnava zmluvou o budúcej zámennej zmluve:
pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV č. 5000
p. č. 1484/2-zast.pl. s výmerou 1017 m2 a p. č. 1484/3-zast.pl. s výmerou 1305 m2
za pozemky vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity Bratislava so sídlom Vazovova
5, Bratislava, IČO 0039 7687 zapísané na LV č. 4447
p. č. 1486/3– ostatná plocha s výmerou 2069 m2 a časť p. č. 1484/1– ostatná plocha
oddelená geometrickým plánom ako p. č. 1484/14 s výmerou 253 m2
v pomere výmer 1: 1
b) priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava
zapísaných na LV č. 5000 v k. ú. Trnava p. č. 590/1-zast.pl. s výmerou 3860 m2 a časti p. č.
590/3-zast.pl., ktorej výmera bude upresnená geometrickým plánom Slovenskej technickej
univerzite Bratislava so sídlom Vazovova 5, Bratislava, IČO 0039 7687, za cenu dohodou
spolu 15.000.000 Sk
c) zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Mesta
Trnava spočívajúceho v povinnosti Slovenskej technickej univerzity Bratislava so sídlom
Vazovova 5, Bratislava, IČO 0039 7687, strpieť na pozemku p. č. 1637/1 zapísanom na LV
č. 4447 vybudovanie a užívanie chodníka, cyklochodníka a verejného osvetlenia v celkovej
šírke 4 m
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej zámennej zmluve
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve
c) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena
a predložiť ich primátorovi mesta na podpis
Termín: do 30. 4. 2008

302
uznesenie
k predaju pozemku pre výstavbu na Ulici Spartakovská v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve časti pozemkov v katastrálnom území
Trnava parc. č. 5671/13 a parc. č. 567/95, zapísaných v katastri nehnuteľností v liste
vlastníctva mesta Trnava č. 5000, zastavané plochy o výmere 20 m2 pre výstavbu garáže,
priradením k jestvujúcemu radu garáží vedľa parcely č. 5671/185, Ing. Dušanovi
Kulisievičovi, narod. 30. 11. 1943, bytom Trnava, Ulica Spartakovská 6548/17,
za cenu 250,00 Sk/ m2, t. j. spolu za 5 000 Sk
2. Súhlasí
s použitím časti pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 5671/13 a parc. č. 5671/95, zapísaných
v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava v liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000,
na vybudovanie potrebnej spevnenej plochy pri budúcej garáži pre vjazd a výjazd podľa
povolenia v zmysle stavebného zákona a s prijatím daru vybudovanej investície spevnenej
plochy do majetku mesta Trnava od Ing. Dušana Kulisieviča, narod. 30. 11. 1943, bytom
Trnava, Ulica Spartakovská 6548/17,
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmlúv
Termín: do 30. 6. 2008
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 8. 2008
c) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31. 8. 2008

303
uznesenie
ku kúpe pozemkov a skolaudovaných stavieb IBV Pekné pole
– Kopánka – Hviezdna, Trnava,
„Komunikácie a terénne úpravy“, „Sadové úpravy“ a „Verejné osvetlenie“
do vlastníctva, správy a údržby Mesta Trnava
Združenie finančných prostriedkov na realizáciu stavby
„Predĺženie miestnej komunikácie J. Hlubíka do IBV Pekné pole Trnava“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) kúpu pozemkov kúpnou zmluvou vo vlastníctve spoločnosti AX MERLIN, s.r.o.,
Bučianska 12, 917 01 Trnava, IČO 36 533 033, v k. ú. Trnava, parc. č. 4021/257 zast. pl.,
výmera 6713 m2 a parc. č. 4021/173 zast. pl., výmera 227 m2 t. j. spolu 6940 m2 pod
stavbou “SO 01 Pozemné komunikácie – Hviezdna ulica, Pekné pole - Trnava” do
majetku Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 ,-Sk,
b) kúpu pozemkov kúpnou zmluvou vo vlastníctve spoločnosti AX MERLIN, s.r.o.,
Bučianska 12, 917 01 Trnava, IČO 36 533 033, v k. ú. Trnava, parc. č. 4021/93 orná pôda
, výmera 1024 m2 a parc. č. 4021/94 orná pôda, výmera 1111 m2 t. j. spolu 2135 m2 (bez
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stavby) pre výstavbu komunikácie a uloženie IS ako predĺženie ul. J. Hlubíka do IBV Pekné
pole Trnava do majetku Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 ,-Sk,
c) kúpu skolaudovanej stavby “SO 01 Pozemné komunikácie – Hviezdna ulica, Pekné
pole - Trnava” kúpnou zmluvou, vybudovanej na pozemkoch vymenovaných v bode 1.a) z
vlastníctva spoločnosti AX MERLIN, s.r.o., Bučianska 12, 917 01 Trnava, IČO 36 533 033,
s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby v trvaní 60 mesiacov, do majetku, správy
a údržby Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,- Sk,
d) kúpu skolaudovanej stavby “SO 05 Verejné osvetlenie – Hviezdna ulica, Pekné pole Trnava” kúpnou zmluvou, vybudovanej na pozemkoch vymenovaných v bode 1.a) z
vlastníctva spoločnosti AX MERLIN, s.r.o., Bučianska 12, 917 01 Trnava, IČO 36 533 033,
s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby v trvaní 60 mesiacov, do majetku, správy
a údržby Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,- Sk,
e) združenie finančných prostriedkov pre účel financovania stavby „Predĺženie miestnej
komunikácie J. Hlubíka do IBV Pekné pole Trnava“ v celkovej hodnote 30 277 000,- Sk
s tým, že spoločnosť AX MERLIN, s.r.o., Bučianska 12, 917 01 Trnava, IČO 36 533 033
združí na tento účel finančné prostriedky vo výške 2 000 000,- Sk /z toho 1 700 000,- Sk
poskytne na účet mesta a 300 000,- Sk formou zrealizovaných prác/ a Mesto Trnava združí na
tento účel zostávajúcu sumu, prislúchajúcu k Hviezdnej ul., pričom Mesto Trnava
investorsky zabezpečí realizáciu predmetnej stavby,
resp. vybudovaním MK J.Hlubíka z prostriedkov investora a následného odovzdania do
majetku mesta
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zaslať uznesenie spoločnosti AX MERLIN, s.r.o., Trnava
Termín: do 15. mája 2008
b) pripraviť kúpne zmluvy a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30. 6. 2008
c) pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu zmluvu o združení finančných
prostriedkov so spoločnosťou AX MERLIN, s.r.o., Trnava
Termín: do 30. 6. 2008
d) zabezpečiť prevzatie pozemkov a skolaudovaných stavieb do správy a
údržby Mesta Trnava
Termín: ku dňu vydania kolaudačného rozhodnutia na miestnu komunikáciu
Hviezdna ul. v Trnave, alternatívne časti ulice J.Hlubíka
e) uplatňovať v zmluvných konaniach o prevzatí pozemkov pod MK J.Hlubíka podmienku
združovania finančných prostriedkov vo všetkých ostatných prípadoch realizácie IBV Pekné
pole Trnava jednotlivými investormi v rozsahu hlavnej obslužnej komunikácie, pričom výška
združených finančných prostriedkov bude prepočítaná na prislúchajúce novobudované ulice.
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uznesenie
k výpožičke častí pozemkov pre výstavbu tribúny, viacúčelového ihriska s odrazovou
stenou, spevnených plôch a parkoviska v športovom areáli na Rybníkovej ul. v Trnave
/ TC Slávia Trnava, a. s. /
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) výpožičku častí pozemkov v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 5000, parc. č. 3547/1
a 3540/4 o celkovej výmere cca 2 550 m2, ktorá bude upresnená na základe porealizačného
zamerania, na výstavbu tribúny, viacúčelového ihriska s odrazovou stenou, spevnených plôch
a parkoviska spoločnosti TC Slávia Trnava, a. s., Hajdóczyho 11, Trnava, IČO 36 680 397
na dobu, počas trvania výpožičky pozemku pod budovou s. č. 7736 situovanou na pozemku
parc.č. 3547/32 a s podmienkou odovzdania skolaudovaných parkovacích miest do majetku
mesta,
b) prijatie daru parkovacích miest do majetku mesta
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s výpožičkou pozemkov
Termín : do 15. 5. 2008
b) pripraviť zmluvu o budúcej výpožičke a o budúcej darovacej zmluve a predložiť
primátorovi k podpisu
Termín : do 31. 5. 2008
c) do 30 dní po predložení kolaudačného rozhodnutia na stavby uvedené v bode 1a, tohto
uznesenia pripraviť zmluvu o výpožičke a darovaciu zmluvu a predložiť primátorovi
k podpisu.
3. Schvaľuje
výpožičku tenisových kurtov v počte 9 ks situovaných na pozemku v k. ú. Trnava, zapísanom
na LV č. 5000, parc. č. 3547/31 spoločnosti TC Slávia Trnava, a. s., Hajdóczyho 11, Trnava,
IČO 36 680 397 na dobu, počas trvania výpožičky pozemku pod budovou s. č. 7736
situovanou na pozemku parc.č. 3547/32.
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s výpožičkou tenisových kurtov
Termín : do 15. 5. 2008
b) pripraviť zmluvu o výpožičke primátorovi k podpisu
Termín : do 31. 5. 2008

305
uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Ruší
1.1./ Uznesenie č. 66/99 zo dňa 27.4.1999 v písm. d/ schvaľovacej časti
d 51/ predaj 1-izbového bytu č. 71 na 13. NP o podlahovej ploche 41,02m2
za cenu 14 709,-Sk
Jane Kovačičovej, rod. Brunovskej, trvale bytom Golianova č. 32, Trnava
s manž. Jozefom Kovačičom, trvale bytom tamtiež
1.2./ Uznesenie č. 166/99 zo dňa 26.10.1999 v písm. i/ schvaľovacej časti
i 35/ predaj 2-izbového bytu č. 103 na 6. NP o podlahovej ploche 50,74m2
za cenu 19 957,-Sk
Lýdii Horváthovej, rod. Pavlíkovej, trvale bytom Nerudova č. 11, Trnava
s manž. Viliamom Horváthom, trvale bytom tamtiež

2. Schvaľuje
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 32, parc. č. 8399/69, súp. č. 6013
a 01/ predaj 1-izbového bytu č. 71 na 13. NP o podlahovej ploche 41,02m2
za cenu 14 709,-Sk
Jane Kovačičovej, rod. Brunovskej, nar. 20.4.1969, trvale bytom Golianova č. 32, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 50-54, parc. č. 8399/79, súp. č. 6021
a 02/ predaj 3-izbového bytu č. 52 na 8. NP o podlahovej ploche 66,69m2
za cenu 25 645,-Sk
Miroslavovi Vittekovi, nar. 22.3.1959, trvale bytom Golianova č. 52, Trnava
s manž. Ivanou Vittekovou, rod. Trogovou, nar. 20.11.1960, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. J. Hajdóczyho č. 20,22,24, parc. č. 5421, súp. č. 5835
a 03/ predaj 2-izbového bytu č. 2 na 1. NP o podlahovej ploche 51,12m2
za cenu 13 351,-Sk
Mariane Tillingerovej, rod. Buchelovej, nar. 14.7.1954, trvale bytom Vančurova č. 38,
Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. J. G. Tajovského č. 7-9, parc. č. 1635/86, súp. č. 5632
a 04/ predaj 1-izbového bytu č. 53 na 3. NP o podlahovej ploche 29,48m2
za cenu 11 304,-Sk
Petrovi Sivákovi, nar. 3.2.1947, trvale bytom J. G. Tajovského č. 9, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. Nerudova č. 6-11, parc. č. 8399/90, súp. č. 6029
a 05/ predaj 2-izbového bytu č. 103 na 6. NP o podlahovej ploche 50,74m2
za cenu 19 957,-Sk
Lýdii Horváthovej, rod. Pavlíkovej, nar. 3.1.1958, trvale bytom Nerudova č. 11, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. Slovanská č. 4-6, parc. č. 8370, súp. č. 1861
a 06/ predaj 2-izbového bytu č. 6 na 3. NP o podlahovej ploche 52,50m2
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za cenu 16 594,-Sk
Tiborovi Balážovi, nar. 16.9.1949, trvale bytom Slovanská č. 4, Trnava
s manž. Máriou Balážovou, rod. Sovičovou, nar. 3.2.1953, trvale bytom tamtiež

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci
3. Ukladá
SMM Trnava, s. r. o.
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Termín : do 31.10.2008

306
uznesenie
k návrhu na vyradenie bytov na Ul. gen. Goliána 3 a Ulici Športová 15 z kategórie bytov
vyčlenených na bývanie sociálne slabších vrstiev obyvateľov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schvaľuje
Vyradenie bytov z kategórie vyčlenených na bývanie sociálne slabších vrstiev obyvateľov:
- 24 bytov na Ul. gen. Goliána 3
- 9 bytov na Ul. Športová 15
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a SMM Trnava s.r.o., Františkánska 16, Trnava
pri obsadzovaní bytov postupovať v zmysle schváleného „Nakladania s bytmi vo vlastníctve
mesta Trnava“

307
uznesenie
k návrhu na výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 161 o nakladaní
s nájomnými bytmi pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na
Veternej ulici v Trnave v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Súhlasí
s udelením výnimky z VZN č. 161 v znení neskorších predpisov na predĺženie nájomnej
zmluvy pre:
Romana Bábyho nar. 3.6.1979 a Janu Bábyovú nar. 24.8.1976 bytom Veterná 18/C Trnava na
byt č. 11 na Veternej ul. 18/C na dobu určitú do 31.12.2008
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu a predložiť primátorovi
mesta na podpis
Termín: 10.5.2008
308
uznesenie
k návrhu na vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Trnava v predloženom znení
b/ spôsob voľby hlavného kontrolóra mesta Trnava tajnou voľbou
2. Zriaďuje
trojčlennú volebnú komisiu z poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v zložení:
- predseda: MUDr. Gabriel Pavelek
MUDr. Mariana Čapeľová
- člen:
- člen:
MUDr. Martin Heriban

309
uznesenie
k voľbe hlavného kontrolóra mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
výsledky volieb na funkciu hlavného kontrolóra mesta Trnava
2. Konštatuje, že
s účinnosťou od 1.5.2008 na 6-ročné funkčné obdobie bol do funkcie hlavného kontrolóra
mesta Trnava zvolený Ing. Rudolf Holkovič

310
uznesenie
k rozpočtu a organizačné zabezpečenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov
TRNAVSKÁ BRÁNA 2008
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
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a/ Organizačné zabezpečenie 7. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov
„TRNAVSKÁ BRÁNA 2008“
b/ ceny za prenájom pozemku a za predajné zariadenia vo vlastníctve mesta Trnava počas
Trnavskej brány 2008
▪ u občerstvovacích zariadení v zmysle platného VZN č. 222 o miestnych daniach
▪ u ľudovoumeleckých výrobcov v zmysle platného VZN č. 257
Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb počas
príležitostného trhu TRNAVSKÁ BRÁNA a VZN č. 222 čl. 16 ods. 1 - je miestna daň
odpustená
c/ Rozpočet 7. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „TRNAVSKÁ
BRÁNA 2008“
2. Súhlasí
S poskytnutím odmeny členom organizačného štábu vo výške 10% zo získaných darov a
dotácií od iných subjektov
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu o priebehu a konečné zúčtovanie
7. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „TRNAVSKÁ BRÁNA 2008“
Termín: november 2008

311
uznesenie
k správe o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a/ správu o priebehu Vianočných trhov 2007
b/ konečné zúčtovanie Vianočných trhov 2007
c/ správu hlavného kontrolóra mesta Trnava k zúčtovaniu akcie Vianočné trhy 2007

312
uznesenie
k návrhu na „Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2008“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) Návrh na „Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2008“ (v texte tiež VT 2008)
v dňoch 1. až 22. decembra 2008.
b) Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve
a v užívaní Mesta Trnava počas akcie VT 2008.
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c) Návrh rozpočtu finančného zabezpečenia VT 2008.
d) Použitie finančných prostriedkov zo zisku TTJ 2008 na úhradu výdavkov VT 2008
prevyšujúcich príjmy VT 2008.
e) Riaditeľa organizačnej skupiny (OS) VT 2008 – Ing. Jozefa Jakubca.
2. Ukladá
a) Riaditeľovi OS VT 2008 Ing. Jozefovi Jakubcovi
zabezpečiť organizovanie VT 2008 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 2009 predložiť
správu o priebehu a konečnom zúčtovaní VT 2008.
Termín: priebežne, apríl 2009
c) Menovať do OS VT 2008 poslancov mestského zastupiteľstva.
d) Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava
Vykonať kontrolu zúčtovania akcie VT 2008.
Termín: do 28.02.2009

313
uznesenie
k rozpočtu a organizačnému zabezpečeniu Dní zdravia 2008
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ Rozpočet a organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2008
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu o priebehu a konečné zúčtovanie
Dni zdravia 2008
Termín: október 2008

314
uznesenie
k informatívnej správe o plnení programu Zdravé mesto Trnava za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
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Informatívnu správu o plnení programu Zdravé mesto Trnava za rok 2007

315
uznesenie
k návrhu Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení, koncepcie investícií a koncepcie
športovísk v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a/ návrh Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Trnava
b/ návrh Koncepcie športovísk v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Trnava
c/ návrh Koncepcie investícií do zariadení základných škôl a základných umeleckých škôl
v rokoch 2008-2011 a koncepciu ivestícií do športových zariadení základných škôl v rokoch
2008-2011
d/ návrh Koncepcie investícií do zariadení materských škôl v rokoch 2008-2013
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
dopracovať východiskové tézy rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Trnava s perspektívou na najbližších 10 rokov a materiál predložiť
na rokovanie mestského zastupiteľstva
Termín: do 31.10.2008

316
uznesenie
k petícii za znovuzaradenie Základnej školy Limbová v Trnave do siete škôl MŠ SR
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a/ petíciu doručenú na Mestský úrad v Trnave za znovuzaradenie ZŠ Limbova do siete škôl
MŠ SR
b/ stanovisko mesta Trnava k petícii, ktoré bolo zaslané petičnému výboru
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
rozposlať informáciu o petícii a jej vybavení /vrátane všetkých stanovísk/ riaditeľom
základných škôl na území mesta Trnava s tým, že pre riaditeľku ZŠ Gorkého 21
vyplýva povinnosť tieto informácie zverejniť na vchodových dverách obidvoch
budov základnej školy
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Termín: do 30.4.2008

317
uznesenie
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekt „Zariadenie na zhodnotenie
odpadov Trnava – 2. etapa výstavby“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov
2. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného cieľa č. 4.2.
Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, aktivita č. IV. Podpora aktivít zameraných na
energetické zhodnocovanie odpadov na realizáciu projektu „Zariadenie na zhodnotenie
odpadov Trnava - 2. etapa výstavby“, a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.
vo výške .................... Sk

318
uznesenie
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekt predkladaný na fondy EÚ
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Poveruje
Primátora Mesta Trnava Ing.Štefana Bošnáka podpísať uznesenie č. 317 až potom, ako bude
do uznesenia doplnená presná výška finančných prostriedkov predstavujúca 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na príslušný projekt.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Spracovať konečné znenie uznesenia č. 317 a predložiť primátorovi k podpisu.
Termín: do podania žiadosti

319
uznesenie
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k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 1.2.2008 do 2.4.2008
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 1.2.2008 do 2.4.2008
2. Schvaľuje
zmenu textu uznesení MZ:
a1/
MZ č. 250/2008
K založeniu obchodnej spoločnosti TOMNET, s.r.o., Trhová 2, Trnava
- zabezpečiť zhotovenie zakladateľskej listiny a ostatné súvisiace náležitosti
v texte uznesenia názov spoločnosti „TOMNET, s.r.o., Trhová 2, Trnava“
nahradiť názvom ...TT – IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava...
a2/
MZ č. 896/2006
Kúpa pozemkov pre OS Kočišské - Trnava (pre komunikáciu)
V bode 1. vypustiť „ , t. j. spolu 885,- Sk“ a uviesť „+ náklady spojené s prevodom vo výške
7 600,- Sk, t. j. dohodnutá kúpna cena spolu 8 485,- Sk

a3/
MZ č. 931/2006
Kúpa pozemkov na ul. T. Vansovej v Trnave (pre cyklochodník)
V bode 1. vypustiť „ , t. j. spolu 4 548,- Sk“ a uviesť „+ náklady spojené s prevodom vo
výške 4 100,- Sk, t. j. dohodnutá kúpna cena spolu 8 648,- Sk

a4/
MZ č. 897/2006
Kúpa pozemkov na Zelenečskej ul. v Trnave z vlastníctva štátu a fyzických osôb (pre
cyklochodník)
V bode 1. a) vypustiť „- z pozemkovoknižnej parc. č. 1972/3 – novovytvorenú parc. č.
9072/6, výmera 3 m2, podľa geometrického plánu č. 72/2006,“ ďalej vypustiť„ , t. j. spolu
436,- Sk“ a uviesť „+ náklady spojené s prevodom vo výške 4 100,- Sk, t. j. dohodnutá
kúpna cena spolu 8 533,- Sk

a5/
MZ č. 215/2007
K zriadeniu vecného bremena a priznanie práva uloženia horúcovodnej prípojky UCM
a OST Trnava
V bode 1. a) a 1. b) rozšíriť o „parc. č. 5680/101“

a6/

34
MZ č. 204/2007
predaj podielu z pozemku p. č. 8399/117 vlastníkom bytov na Jiráskovej 1,2,3
Nový text v schvaľovacej časti:
1. 3. podielu 7267/170140do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 3 Jánovi Farkaš, nar.
14.7.1977 s manželkou Monikou Farkašovou, rod. Radimákovou, nar. 5.7.1978, obaja
bytom Jiráskova 1, Trnava, za cenu 77,00 Sk
1.4. vypustiť (Jozef Vılgyesi, zomrel 14.12.2007)
1.5. ... rod. Martinkovičovej....
1.13. ...rod. Siebenstichovou...
1.19. doplniť ... rod. Bernadičovej...
a7/
MZ č. 839/2006
predaj podielov z pozemku pod BD na Čajkovského 25,26,27
Nový text v schvaľovacej časti:
1.26 podielu 8443/423018 do bezpodielového vlastníctva vlastníkom bytu č. 26 Mariánovi
Odlerovi nar. 15.7.1967 s manželkou Andreou rod. Bujnovou nar. 29.11.1966, obaja
bytom Trnava, Čajkovského 2...
a8/
MZ č. 205/2007
predaj podielov z pozemku pod BD na Bučianska 12, 13, 14, 15
Nový text v schvaľovacej časti:
1.17. ... obaja bytom Trnava, Francisciho 4...
1.41..... Bergmannovi...
Doplniť :
1.49. podielu 5429/377431 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 26
Petrovi Mauricovi nar. 26.5.1956 bytom Tehelná 29, Viere Polešovskej rod.
Mauricovej nar. 26.12.1961 bytom Spartakovská 4, Dagmar Vítekovej rod.
Mauricovej nar. 31.8.1954 bytom Oblúková 32, každému v podiele 1/3, spolu za
cenu 39,00 Sk
1.10. podielu 7696/377431 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 10
Mariane Daněkovej rod. Daněkovej nar. 24.3.1972 bytom Ľ. Podjavorinskej 30
a Martinovi Kianičkovi rod. Kianičkovi nar. 26.6.1972 bytom Veterná 31,
každému v podiele 1/2, spolu za cenu 55,50 Sk
1.44 ....obaja bytom Trnava, Bučianska 15...

a9/
MZ č. 146/2007 a č. 263/2008
súhlas s vložením majetku mesta Trnava do Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so
sídlom Priemyselná ul. č. 10, Piešťany
V bode 4. vyššie uvedeného uznesenia zmeniť :
v nadobúdacej hodnote „ 40 151 325,93 Sk „ na nadobúdaciu hodnotu „ 40 214 800,93
Sk „
V účtovnej hodnote vodohospodárskeho diela chýbala hodnota autorského dozoru –
63 475,- Sk
a10/
MZ č. 934/2006 v znení uzn. MZ č. 989/2006 a č. 242/2008
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Predaj pozemku na Rybníkovej ulici v Trnave
Zmena kupujúceho z Marcela Malinu, narod. 14. 11. 1971, bytom Trnava, Botanická 10,
v podiele ½ na Ing. Vladimíra Malinu, narod. 6. 7. 1950, bytom Trnava, Botanická 10,
obchodné meno Ing. Vladimír Malina, IČO: 14118335, miesto podnikania: Trnava,
Námestie J. Herdu 4, v podiele ½
a11/
MZ č. 137/2007
Predaj pozemku pre výstavbu na Ulici J. Slottu v Trnave
Zmena kupujúceho a budúceho darcu z Mgr. Denisy Plesnivej, narod. 25. 12. 1975, bytom
Trnava, Ulica J. Hajdóczyho 6 na DEMI šport, s. r. o., so sídlom Trnava, Ulica Jána
Hajdóczyho 812/6, IČO: 43 985 955
3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1/ č. 896/2006 v bode 2/
b2/ č. 931/2006 v bode 2/
b3/ č. 897/2006 v bode 2a/
b4/ č. 215/2007 v bode 2b/
b5/ č. 839/2006
b6/ č. 171/2007
b7/ č. 172/2007
b8/ č. 204/2007
b9/ č. 205/2007
b10/ č. 246/2008 v bode 3

31.05.2008
31.05.2008
31.05.2008
30.06.2008
31.05.2008
31.05.2008
31.05.2008
31.05.2008
31.05.2008
30.04.2008

4. Ruší
uznesenia MZ č.
c1/ č. 175/2007
c2/ č. 213/2007
320
uznesenie
k návrhu na poskytnutie grantu pre podporu organizovania
1. Gymnastického dňa /5. jún 2008, Trojičné námestie v Trnave/
z položky „dary a dotácie“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Poskytnutie finančného grantu na rok 2008 z rozpočtu mesta Trnava z položky „dary
a dotácie“ v súlade s predloženým projektom
Klub gymnastických športov Slávia Trnava v čiastke 100.000,- Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zmluvu o poskytnutí finančného grantu v zmysle VZN č. 231 z roku 2005 na podpis
primátorovi mesta
Termín: ihneď
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321
uznesenie
k listu zástupcov majiteľov bytov v domoch
na ulici Andreja Kubinu zo dňa 23.3.2008
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
list zástupcov majiteľov bytov v domoch na ulici Andreja Kubinu zo dňa 23.3.2008 vo veci
správcovstva bytového domu
2. Ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta Trnava
vybaviť podanie v zákonnom termíne 30 dní, následne aktuálne zaradiť do plánu kontrolnej
činnosti na rok 2008 kontrolu, súvisiacu s obsahom podania

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 23.4.2008

