
 
 

(756 – 799) 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupite ľstva mesta Trnava,  
konaného 23. februára 2010 v konferen čnej sále trnavskej radnice 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 

756 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 354, 

ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 315 o ude ľovaní ocenení mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schva ľuje  
VZN č. 354, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: do 26. 02. 2010 
 
 

 
 

757 
uznesenie 

 
k novelizácii internej smernice „Rozpo čtové pravidlá mesta Trnavy“ 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní: 
 
1. Schva ľuje 
a/ novelizáciu internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy 
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758 
uznesenie 

 
k prevodu nájmu a zmena výmery /rozšírenie výmery o  ďalšie priestory prenájmu/ 

nebytových priestorov v objekte na Okružnej ulici č. 21 – DOMALL s.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1.  Schva ľuje 
 
A) 
prevod nájmu nebytového priestoru v objekte na Okružnej ulici. č. 21 v Trnave 
z pôvodného nájomcu fyzickej osoby Daniel Jasenák, Rovná 2, 917 01 Trnava,           IČO: 
34 619 411, na nového nájomcu právnicku osobu spoločnosť DOMALL s.r.o.,     Rovná 2, 
917 01 Trnava, IČO: 36 275 310, v zastúpení konateľom Danielom Jasenákom, 
 
B) 
zmenu výmery prenajatých nebytových priestorov v objekte na Okružnej ulici č.21 v Trnave z 
pôvodnej výmery 75,25 m² na výmeru 112,20 m², pričom doteraz užívané priestory         o 
výmere 75,25 m²  predstavujú miestnosti :   
Miestnosť č. 5 /sklad/       4,45 m2 x 23,5345 eura/m2/rok ..........  104,7285 eura 
Miestnosť č. 3 /sklad/      46,34 m2 x 23,5345 eura/m2/rok .......... 1 090,5887 eura 
Spoločné priestory        24,46 m2 x  9,2943 eura/m2/rok ..........   227,3386 eura 
Spolu                  75,25 m2                         1 422,66 eura/rok 
  
a po rozšírení budú užívané priestory o výmere 112,20 m² za nájomné v zmysle VZN č. 241 
v znení doplnkov: 
Miestnosť č. 5 /sklad/       4,45 m2 x 23,5345 eura/m2/rok ..........  104,7285 eura 
Miestnosť č. 3 /sklad/      46,34 m2 x 23,5345 eura/m2/rok .......... 1 090,5887 eura 
Miestnosť č.18 /sklad/      24,94 m2 x 23,5345 eura/m2/rok ..........  586,9504 eura 
Spoločné priestory         36,47m2 x  9,2943 eura/m2/rok ...........  338,9631 eura 
Spolu                  112,20 m2                         2 121,23 eura/rok 
                                                          
na dobu neurčitú od 01. 03. 2010, s účinnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice 
s výpovednou lehotou: 
1 mesiac - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného  
        - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa  
3 mesiace bez udania dôvodu 
 
2. Ukladá  
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.  
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia písm. A, B) v súlade 
s VZN č. 241 v znení doplnkov 
Termín : do 31. 03. 2010 
 
 
 

759 
uznesenie 

 
k prenájmu časti nehnute ľnosti (pozemkov a objektov) vo vlastníctve mesta Tr nava 

– pre spolo čnos ť Slovenské elektrárne a.s. Bratislava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schva ľuje  
nájom nasledovných častí nehnuteľností (pozemkov a objektov) v k. ú. Trnava, na účel 
umiestnenia elektronických sirén v rámci výstavby Autonómneho systému VARVYR SE-EBO 
a to:  
- časti objektu Strediska sociálnej starostlivosti, Ulica V. Clemintisa č. 51, parcelné číslo   
 pozemku 5671/87, súpisné číslo budovy 6483, zapísaného na LV č. 5000, na umiestnenie  
 zariadenia na časti strechy objektu na stožiari dodanom Slovenskými elektrárňami, a. s.     a 

na časti steny v objekte, 
- časti pozemku parcelné číslo 3307/20, orná pôda o výmere 1 105 m², zapísaného na LV   
 č. 5000, na umiestnenie zariadenia na novom samostatnom stožiari dodanom Slovenskými  
 elektrárňami, a. s., 
- časti pozemku parcelné číslo 4201/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 178 m²,  
 zapísaného na LV č. 5000, na umiestnenie zariadenia na novom samostatnom stožiari  
 dodanom Slovenskými elektrárňami, a. s., 
- časti pozemku parcelné číslo 1662/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1806 m²,  
 zapísaného na LV č. 1300, na umiestnenie zariadenia na novom samostatnom stožiari  
 dodanom Slovenskými elektrárňami, a. s., 
- časti objektu Požiarnej zbrojnice v Modranke, Dedinská ulica, parcelné číslo pozemku 836,  
 súpisné číslo budovy 376, zapísaného na LV č. 1300, na umiestnenie zariadenia na časti  
 strechy objektu na stožiari dodanom Slovenskými elektrárňami, a. s. a na časti steny v objekte, 
- časti pozemku parcelné číslo 1199/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 826 m²,  
 zapísaného na LV č. 1300, na umiestnenie zariadenia na novom samostatnom stožiari  
 dodanom Slovenskými elektrárňami, a. s., 
 
v zmysle PD, za nájomné 35,70 eura/rok za jedno zariadenie elektronickej sirény, na dobu  
neurčitú, spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, Bratislava, IČO: 020261353, 
ako prípady hodné osobitného zreteľa spočívajúce v dôvodoch opísaných v dôvodovej správe.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a Stredisku sociálnej starostlivosti 
pripraviť nájomné zmluvy a predložiť na podpis primátorovi mesta. 
Termín : do 30. 04. 2010 

 
 
 

760 
uznesenie 

 
k zaradeniu majetku mesta na odpredaj 

- byty 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schva ľuje 
zaradenie majetku mesta na odpredaj :  
a) garsónky č. 53 na Ulici Bedřicha Smetanu č. 5 v Trnave o podlahovej ploche 19,52 m2     s 
prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a na pozemku parc. č. 1506, 
 
b) garsónky č. 33 na Ulici Hospodárska č. 83 v Trnave o podlahovej ploche 19,42 m2       s 
prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a na pozemku parc. č. 2530, 
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c) 1 – izbového bytu č. 50 na Ulici Ludvika van Beethovena č. 17 v Trnave o podlahovej 
ploche 29,30 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, 
spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 1635/118, 
 
d) 2 – izbového bytu č. 69 na Ulici gen. Goliána č. 53 v Trnave o podlahovej ploche      50,13 
m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 8399/79. 
 
2. Ukladá  
Majetkovej komisii MZ 
a Mestskému úradu v Trnave 
realizovať obchodnú verejnú súťaž v zmysle VZN č. 290/2007 o zmluvných prevodoch 
vlastníctva majetku mesta v znení neskorších VZN.  
Termín : do 31. 12. 2010 
 
 
 

761 
uznesenie 

 
k odpredaju pozemkov pod schodmi v centrálnej mests kej zóne 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schva ľuje 
predaj častí pozemku v k. ú. Trnava s pôvodným parc. č. 747/21, ktorá je v pozemkovej 
knihe neknihovaná, a preto sa jej vlastníkom v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 180/1995 Z. z. 
stalo mesto Trnava, podľa geometrického plánu č. 16/2009, vyhotovenom Ing. Róbertom 
Sadloňom, Bratislavská 42, Modra, parc. č. 8842/5, zast. pl., o výmere 1 m2  a parc. č. 
8842/6, zast. pl., výmera 1 m2, spolu 2 m2 za cenu 200,- eur/m2, t. j. spolu 400,- eur do 
spoluvlastníctva : 
 - Ing. Daniele Dedíkovej, rod. Dejovej, nar. 15. 11. 1947, bytom Pezinok, Bystrická 2487/32, 
spoluvlastnícky podiel 1/4, 
- Vladimírovi Dejovi, nar. 13. 05. 1946, bytom Bratislava, Vazovova 2740/15, spoluvlastnícky 
podiel 1/4, 
- MUDr. Zlate Seleckej, rod. Dejovej - Pastorekovej, nar. 18. 08. 1950, bytom Pezinok, 
Slnečná 48, spoluvlastnícky podiel 1/4, 
- Sylvia Prešinská, rod. Dejová, nar. 13. 05. 1956, bytom Pezinok, Svätoplukova 4, 
spoluvlastnícky podiel 1/4. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 

            Termín : do 15. 04. 2010 
 
 

762 
 uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta T rnava parc. č. 5312/6 v k. ú. 

Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6926 Na hlinách 42, 43, 44 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schva ľuje 
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predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5312/6 v k. ú. Trnava 
s celkovou výmerou 572 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6926 Na hlinách 42, 43, 44, 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9362 za cenu 0,1161 eura/m2 t. j. 3,50 Sk/m2 takto: 
1. podielu 7948/337899 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 1 Zuzane Kováčovej rod. 

Macákovej nar. 19.7.1969 bytom Na hlinách 44, Trnava, za cenu 1,55 eura, 
2. podielu 4910/337899 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 2 Margite Seleckej rod. Seleckej 

nar. 22.7.1952 bytom Na hlinách 44, Trnava, za cenu 0,96 eura, 
3. podielu 9188/337899 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 3 Ladislave Čurkovej, rod. Sabovej 

nar. 18.6.1962 bytom Ul. T. Vansovej 48, Trnava, za cenu 1,80 eura, 
4. podielu 6195/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 

Petrovi Ištvancovi nar. 9.8.1968 s manželkou Zdenkou rod. Chalúpkovou nar. 29.8.1967 
obaja bytom Na hlinách 44, za cenu 1,21 eura, 

5. podielu 8005/337899 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 7 Ivovi Hodalovi nar. 7.8.1967 
bytom Na hlinách 44, Trnava, za cenu 1,56 eura, 

6. podielu 6186/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8 
Jozefovi Chudému nar. 11.7.1964 s manželkou Jankou rod. Málikovou nar. 5.5.1965 
obaja bytom Na hlinách 44, za cenu 1,21 eura, 

7. podielu 6189/337899 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 10 Jurajovi Bartovičovi nar. 
17.1.1980 bytom Zeleneč 152, za cenu 1,21 eura, 

8. podielu 8207/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
11 Ing. Ivanovi Krchnárovi nar. 1.11.1963 s manželkou Ing. Ivetou rod. Fábryovou nar. 
6.8.1964 obaja bytom Na hlinách 44, za cenu 1,61 eura, 

9. podielu 6445/337899 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 12 Jozefovi Balážovi nar. 
15.2.1938 bytom Na hlinách 44, za cenu 1,26 eura, 

10. podielu 7936/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
13 Ing. Marekovi Bavolárovi nar. 15.9.1967 s manželkou Gabrielou rod. Cádrovou nar. 
24.9.1970 obaja bytom Na hlinách 44, za cenu 1,55 eura, 

11. podielu 6307/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
14 Pavlovi Kabátovi nar. 4.7.1968 s manželkou Danielou rod. Danišovou nar. 3.12.1969 
obaja bytom Na hlinách 44, za cenu 1,23 eura, 

12. podielu 6176/337899 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 16 Ing. Marte Kronkovej rod. 
Bádovskej nar. 6.6.1963 bytom Jána Mrvu 42, Nitra, za cenu 1,21 eura, 

13. podielu 4906/337899 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 18 Mgr. Zuzane Fajnorovej rod. 
Zmundovej nar. 9.9.1964 bytom Na hlinách 43, Trnava, za cenu 0,96 eura, 

14. podielu 7946/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
19 Štefanovi Hégerovi nar. 12.9.1961 s manželkou Gabrielou rod. Polakovičovou nar. 
1.9.1964 obaja bytom Na hlinách 43, za cenu 1,55 eura, 

15. podielu 6179/337899 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 20 Mgr. Dušanovi Ivanovi nar. 
3.11.1956 bytom Tomášikova 15, za cenu 1,21 eura, 

16. podielu 8005/337899 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 21 Petrovi 
Tvarožekovi nar. 4.11.1979 Na hlinách 58 a Jane Hečkovej rod. Hečkovej nar. 
16.12.1979 bytom Hospodárska 49, za cenu 1,57 eura, 

17. podielu 7949/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
23 MVDr. Jánovi Moncmanovi nar. 17.12.1952 s manželkou Ing. Dašou rod. Králikovou 
nar. 24.6.1959 obaja bytom Na hlinách 43, za cenu 1,55 eura, 

18. podielu 6192/337899 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Elene Dziakovej rod. Grežďovej 
nar. 27.4.1972 bytom Na hlinách 43, za cenu 1,21 eura, 

19. podielu 7947/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
27 Ing. Ľubomírovi Hlavatému nar. 10.4.1963 s manželkou Vierou rod. Hrčkovou nar. 
28.7.1969 obaja bytom Na hlinách 43, za cenu 1,55 eura, 

20. podielu 6179/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
28 Petrovi Hlinkovi nar. 4.12.1967 s manželkou Evou rod. Šulkovou nar. 6.9.1968 obaja 
bytom Na hlinách 43, za cenu 1,21 eura, 
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21. podielu 7951/337899 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 29 Mariánovi Hodulíkovi nar. 
26.11.1979 bytom Na hlinách 43, za cenu 1,55 eura, 

22. podielu 7947/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
31 Ing. Pavlovi Hlačinovi nar. 20.8.1952 s manželkou Margitou rod. Čerňanskou nar. 
12.8.1953 obaja bytom Hlavná 144, Zavar, za cenu 1,55 eura, 

23. podielu 6181/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
32 Štefanovi Felčírovi nar. 14.8.1972 s manželkou Zuzanou rod. Černou nar. 1.11.1971 
obaja bytom Na hlinách 43, za cenu 1,21 eura, 

24. podielu 7971/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
33 Ing. Ivanovi Krčovi nar. 26.4.1966 s manželkou Soňou rod. Belokostolskou nar. 
5.2.1969 obaja bytom Na hlinách 42, za cenu 1,56 eura, 

25. podielu 4904/337899 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 34 Mgr. Patrikovi Velšicovi nar. 
30.7.1974 bytom Na hlinách 42, za cenu 0,96 eura, 

26. podielu 6174/337899 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 36 MUDr. Kataríne Osvaldovej rod. 
Caunerovej nar. 27.8.1938 bytom Na hlinách 42, za cenu 1,20 eura, 

27. podielu 7931/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
37 Ing. Vladimírovi Černému nar. 24.7.1969 s manželkou Ing. Máriou rod. Tóthovou nar. 
24.9.1967 obaja bytom Na hlinách 42, za cenu 1,55 eura, 

28. podielu 6169/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
38 Jozefovi Kunovskému nar. 19.6.1949 s manželkou Emíliou rod. Frankovou nar. 
8.1.1951 obaja bytom Na hlinách 42, za cenu 1,21 eura, 

29. podielu 7938/337899 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 39 Mgr. Renáte Pikusovej rod. 
Pikusovej nar. 15.10.1977 bytom Na hlinách 42, za cenu 1,55 eura, 

30. podielu 6173/337899 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 40 Mgr. Milošovi Čápkovi nar. 
7.11.1961 bytom Na hlinách 42, za cenu 1,21 eura, 

31. podielu 7978/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
41 Vladimírovi Šulekovi nar. 1.10.1962 s manželkou Martou rod. Pillérovou nar. 
19.5.1961 obaja bytom Na hlinách 42, za cenu 1,56 eura, 

32. podielu 6339/337899 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 42 MVDr. Dane Svitanovičovej rod. 
Hennelovej nar. 16.3.1964 bytom Záhradná 3, Gelnica, za cenu 1,24 eura, 

33. podielu 7978/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
43 Vladimírovi Kucharovičovi nar. 13.3.1964 s manželkou Máriou rod. Praženkovou nar. 
3.12.1957 obaja bytom Na hlinách 42, za cenu 1,56 eura, 

34. podielu 6182/337899 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 44 Matejovi 
Dusíkovi nar. 15.1.1986 a Lukášovi Dusíkovi nar. 27.1.1987 obaja bytom Na hlinách 42, 
Trnava, spolu za cenu 1,21 eura, 

35. podielu 8069/337899 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
47 Miroslavovi Mrvovi nar. 13.8.1976 s manželkou Zlaticou rod. Šestákovou nar. 
3.5.1974 obaja bytom Na hlinách 42, za cenu 1,58 eura, 

 
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 podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 03. 2010 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 06. 2010 
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763 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta T rnava parc. č. 647 a 646/2 v k. ú. 

Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 247 na Ul. Dolné bašty 6, 7 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schva ľuje 
predaj podielov z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV č. 5000 v k. ú. 
Trnava oddelených geometrickým plánom č. 57/2009 z pozemkov s pôv. parc. č. 658, 660 
a 661 ako parc. č. 647- zastavaná plocha s výmerou 358 m2 a parc. č. 646/2 - zastavaná 
plocha s výmerou 504 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných 
častiach a zariadeniach domu súp. č. 247 na Ul. Dolné bašty 6, 7, vlastníkom bytov 
zapísaným na LV č. 7350 za cenu 16,60 eura/m2 takto: 

1. podielu 339/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 1 Michalovi Kotlebovi nar. 
28.4.1980 bytom Dolné bašty 6, za cenu 485,08 eura, 

2. podielu 854/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
2 Ľubošovi Kollárovi nar. 22.9.1962 a manželke Elene rod. Uváčkovej nar. 13.9.1970 
obaja bytom Dolné bašty 6, za cenu 1222,00 eur, 

3. podielu 349/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 3 Jánovi Mišíkovi nar. 15.3.1953 
bytom Dolné bašty 6,  za cenu 499,00 eura, 

4. podielu 860/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 4 Magdaléne Dubovanovej nar. 
17.3.1958 bytom Dolné bašty 6,  za cenu 1230,59 eura, 

5. podielu 308/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 5 Jurajovi Štefancovi nar. 
13.4.1978 bytom Lúka 171, za cenu 440,72 eura, 

6. podielu 893/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
6 Milošovi Tomašovičovi nar. 26.4.1969 a manželke PaedDr. Martine rod. Hlubíkovej 
nar. 19.7.1974 obaja bytom Dolné bašty 6, za cenu 1277,81 eura, 

7. podielu 894/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 7 Márii Ugorovej rod. Seleckej 
nar. 30.3.1946 bytom Dolné bašty 7,  za cenu 1279,24 eura, 

8. podielu 119/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Lýdii Trogovej rod. Kollárovej 
nar. 30.8.1970 bytom Dolné bašty 7,  za cenu 170,28 eura, 

9. podielu 880/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
9 Mgr. Petrovi Mičekovi nar. 5.1.1971 a manželke Adriane rod. Sládkovej nar. 
18.1.1971 obaja bytom Dolné bašty 7, za cenu 1259,21 eura, 

10. podielu 883/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 10 Ing. Márii Černej rod. Černej 
nar. 11.10.1932 bytom Dolné bašty 7,  za cenu 1263,50 eura, 

11. podielu 119/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Martine Groszmannovej rod. 
Kissovej nar. 10.11.1972 bytom Gorkého 11, Tvrdošovce,  za cenu 170,28 eura, 

12. podielu 889/10000 do podielového spoluvlastníctva spoluvlastníčkam bytu č. 12 
Vilme Viršíkovej rod. Štefekovej nar. 16.8.1932 bytom Ľ. Podjavorinskej 8 a Edite 
Štefekovej rod. Štefekovej nar. 1.3.1934,  bytom Dolné bašty 7, spolu za cenu 
1272,09 eura, 

13. podielu 879/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 13 Eve Kollárikovej rod. Chudej 
nar. 20.11.1934 bytom Dolné bašty 7,  za cenu 1257,78 eura, 

14. podielu 119/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
14 Jozefovi Štefkovičovi nar. 13.7.1951 a manželke Alene rod. Štibrániovej nar. 
22.10.1951 obaja bytom Hlohovec, Podzámska 2337/31, za cenu 170,28 eura, 

15. podielu 886/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 15 Mgr. Jozefovi 
Stankovianskemu nar. 1.8.1954 bytom Dolné bašty 7,  za cenu 1267,80 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra 
nehnuteľností budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 03. 2010 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 06. 2010 

 
 
 

764 
uznesenie 

 
k predaju pozemku vo vlastníctve mesta na výstavbu 2 transforma čných staníc 

líniovej stavby „TA Trnava – Ko čišské, OS et. A, VNK, 2x TS, NNK“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Súhlasí 
s predajom pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, v juhozápadnej časti 
Trnavy, časť parcele registra „C“ č. 10501/39 zapísanej na LV 5000, vo výmere 32 m², ktorá 
bude upresnená geometrickým plánom, za účelom výstavby 2 nových transformačných 
staníc TS1 (16 m²) a TS2 (16 m²) v rámci novej výstavby „Obytného súboru Trnava 
Kočišské“ do vlastníctva spoločnosti ZSE Distribúcia a. s. , IČO 36 361 518, so sídlom 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako stavebníka pre účely stavebného konania, v rozsahu 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na realizáciu líniovej stavby „TA Trnava 
KOČIŠSKÉ, OS et. A, VNK, 2x TS, NNK“, za jednotkovú cenu 50, - eur/m², t. j. spolu 1600, - 
eur, ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej 
správe, 
 
 s podmienkou, že investor stavby uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve  
Termín: do 31. 03. 2010  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta 
zastavaného transformačnými stanicami TS 1 a TS 2 spoločnosťou ZSE Distribúcia a. s.,  a 
predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31. 05. 2010  
 
c) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov na skolaudovanú stavbu „TA 
Trnava KOČIŠSKÉ, OS et. A, VNK, 2x TS, NNK“ 

  
 
 

765 
uznesenie 

 
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie verejného rozvodu elektriny na pozemkoch 

vo vlastníctve mesta  
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/Rekonštrukcia NN siete – Ulica Štefánikova a Ulica  Rybníková/ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí  
a) s použitím pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 8814 a 8815, zapísaných na LV č. 5000    vo 
vlastníctve mesta Trnava, na Ulici Štefánikova, na rekonštrukciu NN siete podľa projektovej 
dokumentácie schválenej stavebným úradom spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, 
Bratislava, IČO 36 361 518, 
 
b) s použitím pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 8813/1, 3546/4, 3547/1, 5434/1, zapísaných 
na LV č. 5000 vo vlastníctve mesta Trnava, na Ulici Rybníková, na rekonštrukciu NN siete 
podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom spoločnosti ZSE Distribúcia, 
a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518, 
 
2. Schva ľuje 
a) zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch   v k. 
ú. Trnava parc. č. 8814 a 8815, zapísaných na LV č. 5000, na Ulici Štefánikova, cez ktoré 
prechádza podzemné vedenie NN siete v rámci stavby „TA Trnava - Štefánikova ul. NNk“  
v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie NN 
siete a s tým súvisiacich užívateľských práv, za podmienky :  
- umožnenie pripokládky HDPE rúr pre optický kábel pre potreby mesta Trnava v trase   

bližšie určenej mestom Trnava na základe osobitnej dohody, 
- dodržania podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení, 

pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do 
katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 

 
b) zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch   v k. 
ú. Trnava parc. č. 8813/1, 3546/4, 3547/1, 5434/1, zapísaných na LV č. 5000, na Ulici 
Rybníková, cez ktoré prechádza podzemné vedenie NN siete v rámci stavby „TA Trnava - 
Rybníková ul. NNk“ v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, 
IČO 36 361 518, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch 
umiestnenie NN siete a s tým súvisiacich užívateľských práv, za podmienky :  
- umožnenie pripokládky HDPE rúr pre optický kábel pre potreby mesta Trnava v trase   

bližšie určenej mestom Trnava na základe osobitnej dohody, 
- dodržania podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení, 

pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena       do 
katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 

 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín : do 15. 03. 2010 
 
b/ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch         vo 
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín : do 15. 04. 2010 
 
c/ po uložení NN siete uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta                          
a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín : do 45 dní po predložení geometrického plánu 
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766 
uznesenie 

 
k predaju pozemkov vo vlastníctve mesta pod prevádz kou 
 firmy Jozef Taliga – T. L. G. na Ulici Mikovíniho v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schva ľuje  
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV č. 
5000 v k. ú. Trnava na Ulici Mikovíniho v Trnave, a to parcely registra „C“ č. 6511/157, 
zastavané plochy o výmere 564 m² a časti parcely registra „C“ č. 6511/30, zastavané plochy, 
oddelenej podľa geometrického plánu č. 5 - 10/2009, overeného dňa 20. 11. 2009        pod č. 
1265/2009, vypracovaného Petrom Bašom, Križovany n/Dudváhom 568, na oddelenie 
pozemkov p. č. 6511/195 - :/197, označenej ako parc. č. 6511/195, zastavané plochy 
o výmere 620 m², do vlastníctva Jozefa Taligu – T. L. G., Mikovíniho 12, 917 00 Trnava,          
IČO 33215693, za dohodnutú jednotkovú cenu 43, 82 eura/m², t. j. spolu 51 882, 88 eura,     
za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných prevádzkou 
kupujúceho,  
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 
 
2. Ukladá 
 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 

Termín: do 31. 03. 2010 
 

b) pripraviť kúpnu zmluvu v zmysle VZN č. 290/2007 a predložiť na podpis primátorovi 
mesta  

   Termín: do 31. 05. 2010 
 
 
 

767 
uznesenie 

 
k predaju podielov v záhradkárskej osade Štrky na U lici Chovate ľská 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schva ľuje  
Priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV č. 
5000 v k. ú. Trnava na Ulici Chovateľská v Trnave na záhradkárske účely ich súčasným 
užívateľom : 
 
- parcely č. 9078/23, ost. plocha o výmere 15 m² za dohodnutú jednotkovú cenu 20,- eur/m², 
t. j. spolu 300, - eur, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Bohumila Jireka,       r. 
Jireka, nar. 03. 04. 1947 a manž. Marty Jirekovej, r. Rajcherovej, nar. 20. 05. 1948,                   
obaja bytom Ul. A. Kubinu 19, 917 01 Trnava, 
 
- parcely č. 9078/22, ost. plocha o výmere 2 m² za dohodnutú jednotkovú cenu 20,- eur/m²,  
t. j. spolu 40, - eur, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Madara, r. Madara, 
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nar. 20. 07. 1940 a manželky Lýdie Madarovej, r. Zelkovej, nar. 13. 03. 1946, obaja trvale 
bytom Ul. A. Kubinu 14, 917 01 Trnava, 
 
- parcely č. 9078/27, ost. plocha o výmere 36 m² a č. 9078/28, ost. plocha o výmere 14 m²,  
za dohodnutú jednotkovú cenu 20,- eur/m², t. j. spolu 1 000, - eur, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Ing. Antona Marcinčina, r. Marcinčina, nar. 08. 05. 1938             
a manž. Evy Marcinčinovej , r. Ďurčekovej, nar. 09. 05. 1937, obaja trvale bytom        Ul. Na 
Hlinách 21, 917 01 Trnava, 
 
- parcely č. 9078/29, ost. plocha o výmere 118 m², za dohodnutú jednotkovú cenu 20,- 
eur/m², t. j. spolu 2 360, - eur, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Sameka, 
r. Sameka, nar. 16. 03. 1940 a manželky Gabriely Samekovej, r. Harantovej, nar. 29. 10. 
1940, obaja trvale bytom Ul. Podjavorinskej 5, 917 01 Trnava, 
 
- parcely č. 9078/18, ost. plocha o výmere 107 m², za dohodnutú jednotkovú cenu 20,- 
eur/m², t. j. spolu 2 140, - eur, do výlučného vlastníctva Zdenky Vyslockej, r. Mončekovej, 
nar. 25. 09. 1947, trvale bytom Ul. Jiráskova 10, 917 02 Trnava, 
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva       do 
katastra nehnuteľností budú hradiť kupujúci.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy  
Termín: 31. 03. 2010 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu v zmysle VZN č. 290/2007 a predložiť na podpis primátorovi mesta  
Termín: do 30. 06. 2010 
 

768 
uznesenie 

 
k súhlasu s prijatím daru – pozemkov v k. ú. Trnava   
/od spolo čnosti TM-PLUS, s.r.o., Dunajská Streda/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí  
s prijatím daru - častí pozemku v k . ú. Trnava parcelné číslo 5680/417, ostatné plochy     o 
výmere 2 784 m², zapísaného na LV č. 10076, určených podľa GP č. 53/2009, 
vypracovaného Jánom Takáčom, súkromným geodetom, Sereďská č. 94, Šintava         a to 
pozemky parcelné číslo 5680/512, ostatné plochy o výmere 16 m², parcelné číslo 5680/511, 
zastavané plochy o výmere 49 m², parcelné číslo 5680/496, zastavané plochy    o výmere 
34 m², parcelné číslo 5680/495, ostatné plochy o výmere 8 m² a parcelné číslo 5680/492, 
zastavané plochy o výmere 114 m², od vlastníka spoločnosti TM-PLUS, s. r. o., Trhovisko 
235/7, Dunajská Streda, IČO: 31444644 do vlastníctva mesta Trnava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti 

 Termín : do 15. 03. 2010 
 

   b/ pripraviť v spolupráci s vlastníkom darovaciu zmluvu a predložiť primátorovi mesta      na 
podpis  

  Termín : do 31. 05. 2010 
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769 
uznesenie 

 
k súhlasu s umiestnením stavby a zmena výmery prena jatých pozemkov na Ulici 

Spartakovská v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Konštatuje 
porušenie čl. V. ods. 3) zmluvy o nájme zo dňa 10. 3. 2003 nájomcom - BILLA s.r.o.,      so 
sídlom Bratislava, Bajkalská 19/A, IČO: 31 347 037, spočívajúce v tom, že nájomca 
vybudoval na prenajatých pozemkoch v k. ú. Trnava parc. č. 5671/124 a parc. č. 5671/125, 
zapísaných v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava v liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000, 
stavbu trvalého charakteru bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. 
 
2. Súhlasí 
s legalizáciou umiestnenia oceľového prístrešku investora: BILLA s.r.o., so sídlom Bratislava,  
Bajkalská 19/A, IČO: 31 347 037, pri predajni BILLA na Ulici Spartakovská v Trnave, na 
pozemkoch parc. č. 5671/124 a parc. č. 5671/125, zapísaných v katastri nehnuteľností    v k. 
ú. Trnava v liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000, do 13. 10. 2012. 
 
3. Schva ľuje 
zmenu výmery pozemkov, ktoré sú predmetom prenájmu v zmluve o nájme z 10. 03. 2003,  
odo dňa 01. 07. 2009 podľa geometrického plánu č. 110/2009 nasledovne: 
výmera časti parcely č. 5671/124 sa mení z 3 000 m² na 2 852 m², výmera parcely       č. 
5671/125 sa mení z 1 521 m² na 1 669 m², pričom výška nájmu pre rok 2009 zostáva 
nezmenená, t. j. 4,6154 eura/m²/rok, resp. 13,8462 eura/m²/rok a zostáva nezmenená aj 
doba nájmu do 13. 10. 2012. 
 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie dodatku k zmluve o nájme z 10. 03. 2003 
   Termín: do 31. 03. 2010 
 
b) pripraviť dodatok k zmluve o nájme z 10. 3. 2003 a predložiť na podpis 
primátorovi mesta 
   Termín: do 31. 05. 2010 

 
 
 

770 
uznesenie 

 
k zriadeniu vecného bremena pre prístupovú komuniká ciu na časti pozemku        vo 

vlastníctve mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí  
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 10080/38 vo vlastníctve mesta Trnava, 
zapísaného na LV č. 8576, na umiestnenie časti prístupovej komunikácie na stavbu 
„Logisticko dodávateľské centrum Trnava, sektor B1* a B2 * McDonald´s Trnava II, Nábytok 
Black Red White“ podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom 
spoločnostiam  McDonald´s Slovakia, s. r. o., Kráľovské údolie 1, Bratislava, IČO 31392229 
a LUTO SLOVAKIA, a. s., Rastislavova 93, Košice 1, IČO 36573175. 
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2. Schva ľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku v k. 
ú. Trnava parc. č. 10080/38, na ktorom je situovaná časť prístupovej komunikácie k stavbe 
„Logisticko dodávateľské centrum Trnava, sektor B1* a B2 * McDonald´s Trnava II, Nábytok 
Black Red White“ v prospech spoločností McDonald´s Slovakia, s. r. o., Kráľovské údolie 1, 
Bratislava, IČO 31392229 a LUTO SLOVAKIA, a. s., Rastislavova 93, Košice 1,         IČO 
36573175, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku 
umiestnenie prístupovej komunikácie a s tým súvisiacich užívateľských práv, za podmienky  

- dodržania podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom 
povolení, pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného 
bremena do katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 

 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
 a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti 
   Termín : do 15. 03. 2010 
 
b/ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo                      
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 
    Termín : do 15. 04. 2010 
 
c/ po skolaudovaní prístupovej komunikácie pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na 
pozemku mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 
    Termín : do 45 dní po predložení geometrického plánu 
 

 
 

771 
uznesenie 

 
k zrušeniu vecného bremena na pozemkoch na Ulici Pa ulínska v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schva ľuje 
zrušenie vecného bremena na parc. č. 623/1 a 623/2 v k. ú. Trnava na Ulici Paulínska 
v Trnave zapísaného na LV č. 1313: vlastník Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR, 
v časti C: Ťarchy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť prechod osôb a vozidiel, ktorých výkon 
práce súvisí s činnosťou Strediska služieb škole cez časť pozemkov parc. č. 623/1 a 623/2 
v šírke a dĺžke vyznačenej geometrickým plánom č. 38/2003 v prospech Mesta Trnava      – 
Strediska služieb škole v Trnave po dobu trvania vlastníctva Mesta Trnava 
k nehnuteľnostiam parc. č. 623/3 a 623/4, zriadeného v súlade s ustanoveniami Zmluvy 
o zriadení vecného bremena č. 08/2126/56/2003-Vb zo dňa 06. 02. 2004, vklad povolený 
Správou katastra Trnava dňa 30. 11. 2004 pod číslom V 3523/04, 
  
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na výmaz vecného bremena       do 
katastra nehnuteľností bude hradiť povinný z vecného bremena               . 
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s výmazom vecného bremena,  
pripraviť dohodu o zrušení zmluvy o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis 
primátorovi mesta  
Termín : do 30. 04. 2010 
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772 

uznesenie 
 

k zámene pozemkov na Ulici Hlboká v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schva ľuje 
zámenu častí pozemku parc. č. 5671/118, evidovaného v katastri nehnuteľností         v k. ú. 
Trnava v liste vlastníctva č. 5000, ako nehnuteľnosť zapísaná v listine vo vlastníctve Mesta 
Trnava, oddelených geometrickým plánom č. 14/2009 o výmere spolu 73 m², ako diel č. 1 
o výmere 47 m², diel č. 2 o výmere 9 m², diel č. 3 o výmere 9 m², diel č. 9 o výmere 8 m² 
za časti pozemku parc. č. 5671/119, evidovaného v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava 
v liste vlastníctva č. 5060, ako nehnuteľnosť zapísaná v listine vo vlastníctve Slovenskej 
republiky – Daňového riaditeľstva SR, oddelené geometrickým plánom č. 14/2009 o výmere 
spolu 73 m², ako diel č. 4 o výmere 2 m², diel č. 6 o výmere 28 m², diel č. 7 o výmere 11 m², 
diel č. 8 o výmere 32 m². 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
   Termín: do 31. 03. 2010 
 
b) pripraviť zámennú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
   Termín: do 31. 05. 2010 
 
 
 

773 
uznesenie 

 
k zámene pozemkov na Ul. Dohnányho v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schva ľuje 
zámenu pozemku parc. č. 7171/6, zastavané plochy o výmere 200 m², oddeleného 
geometrickým plánom č. 156/2009 z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 7171/4, 
zapísaného v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava v liste vlastníctva č. 5000, za pozemok 
parc. č. 7137/7, zastavané plochy o výmere 200 m², oddelený geometrickým plánom       č. 
156/2009 z pozemku vo vlastníctve Lekris, s.r.o., so sídlom Trnava, Hlavná 29,        IČO: 
36 663 841, parc. č. 7137/5, zapísaného v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava v liste 
vlastníctva č. 1737, s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad      do 
katastra nehnuteľností bude hradiť Lekris, s.r.o., so sídlom Trnava, Hlavná 29 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
   Termín: do 31. 03. 2010 
 
b) pripraviť zámennú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
   Termín: do 31. 05. 2010 
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774 
uznesenie 

 
k informatívne správe k žiadostiam, ktoré majetková  komisia neodporu čila schváli ť 

v roku 2009 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schva ľuje 
Informatívnu správu k odporúčaniam majetkovej komisie k žiadostiam, ktoré boli v roku 2009 
prerokované na zasadnutiach majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie 
do Mestského zastupiteľstva mesta Trnava resp. Mestskej rady mesta Trnava – zaujala 
nesúhlasné stanovisko. 

 
 
 

775 
uznesenie 

 
„Štadión Antona Malatinského a multifunk čné centrum“ 

/Časový a vecný harmonogram prípravy a realizácie projektu výstavby/ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

      1. Schva ľuje  
Časový a vecný harmonogram prípravy a realizácie projektu výstavby „Štadión Antona 
Malatinského a multifunkčné centrum“ 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vypracovať v spolupráci so spoločnosťou Hidber Consultants GmbH návrh „Dohody 
o spolupráci a zmluvy o výpožičke pozemkov“ a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín : do 30. 04. 2010  
 
 

776 
uznesenie  

 
k prenájmu nebytových priestorov  

v Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trna va 
 spolo čnosti Vossloh Schwabe Deutschland GmbH, or. zl. SR 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schva ľuje  
prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Mestskom priemyselnom 
a technologickom parku Trnava v rámci novobudovaného Pavilónu sofistikovanej výroby 
a Výrobno-technologického pavilónu s celkovou výmerou 2500m2 a prenájom vonkajších 
priestorov o výmere 700 m2 spoločnosti Vossloh Schwabe Deutschland GmbH, or. zl. SR,  
so sídlom spoločnosti v Hrnčiarovciach nad Parnou, IČO: 36677183, na dobu neurčitú,    od 
doby 60 dní odo dňa kolaudácie Pavilónu sofistikovanej výroby a vonkajších plôch,    za cenu 
schválenú uznesením MZ č. 396/2008. 
 
2. Súhlasí  
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so stavebnými úpravami jednotlivých stavebných objektov Mestského priemyselného 
a technologického parku Trnava na základe požiadaviek spoločnosti Vossloh Schwabe 
Deutschland GmbH, or. zl. SR, so sídlom spoločnosti v Hrnčiarovciach nad Parnou,     IČO: 
36677183, za predpokladu, že: 
 
a) s predmetnými zmenami bude súhlasiť Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení 
Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, ako poskytovateľ nenávratného 
finančného príspevku na výstavbu Mestského priemyselného a technologického parku 
Trnava 

 
b) neoprávnené finančné náklady vzniknuté úpravou dotknutých priestorov budú 
hradené zo strany budúceho nájomcu, pričom ich výška bude uvedená v dodatku k zmluve 
o budúcej zmluve.  
 
3. Ukladá  
a) Primátorovi mesta Trnava 
rokovať s Ministerstvom hospodárstva SR v zastúpení Slovenskou agentúrou pre rozvoj 
investícií a obchodu o možných stavebno technických úpravách prenajímaných priestorov 
Termín: do 15. 03.2010 
 
b) Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o budúcej zmluve a predložiť primátorovi mesta k podpisu 
Termín: 01. 03. 2010 
 
 
 

777 
uznesenie 

 
k zmene zmluvných vz ťahov v nebytových priestoroch v objekte na Ulici Ho llého č. 8 

SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM Dušana Nebylu 
Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu Dušana Nebylu 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schva ľuje  

   
A) 
prevod výpožičky nebytových priestorov v objekte na ulici Hollého č.8 v Trnave,          na 
prízemí, 2.poschodí a 3.poschodí, spolu o výmere 1 246,45 m² 
z pôvodného vypožičiavateľa SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM Dušana Nebylu, 
Hollého ul.č.8, 917 01 Trnava, IČO: 37 849 948 na nového vypožičiavateľa „SÚKROMNÁ 
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu, Hollého ul.č.8, 917 
01Trnava, IČO: 37 847 074 “ tak, že:   
  a)  ku dňu 28. 02. 2010 sa ukončí výpožička nebytových priestorov v objekte            na ulici 

Hollého č.8 v Trnave, na prízemí, 2. poschodí a 3. poschodí, spolu o výmere      1 
246,45 m² SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM Dušana Nebylu, Hollého ul. 
č. 8, 917 01 Trnava, IČO: 37 849 948  
a zároveň 

  b) ku dňu 01. 03. 2010 sa uzatvorí zmluva o výpožičke nebytových priestorov v objekte         
na ulici Hollého č.8 v Trnave, na prízemí, 2. poschodí a 3. poschodí, so SÚKROMNOU 
ZÁKLADNOU UMELECKOU ŠKOLOU pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu, Hollého ul. č. 
8, 917 01Trnava, IČO: 37 847 074 za účelom zabezpečenia vyučovacieho procesu 
baletu a súčasného scénického tanca s tým, že vypožičiavateľ bude platiť za služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru:  
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Prízemie:                               2.poschodie: 
miestnosť č.    1 (vstup)        6,14m2    miestnosť č. 210 (schodisko)      30,42m2 

miestnosť č.    3 (chodba)      16,24m2    miestnosť č. 211 (chodba)       100,22m2 

miestnosť č.   30 (chodba)      83,51m2    miestnosť č. 212 (učebňa)        53,05m² 
miestnosť č.   31 (chodba)       6,57m2    miestnosť č. 213 (učebňa)        57,05m² 
miestnosť č.   32 (sprchy)       4,65m2    miestnosť č. 214 (kabinet)        16,02m² 
miestnosť č.   33 (šatňa)         9,86m2    miestnosť č. 215 (učebňa)         44,92m² 
miestnosť č.   34 (sprchy)       4,73m2    miestnosť č. 216 (kabinet)        17,72m² 
miestnosť č.   35 (šatňa)        10,87m2    miestnosť č. 217 (učebňa)        57,31m² 
miestnosť č.   36 (baletná sála) 100,72m2    miestnosť č. 218 (kabinet)        14,80m²     
miestnosť č.   37 (kabinet)       9,59m²    miestnosť č. 219 (preds.WC)       5,05m²                                              
miestnosť č.   38 (baletná sála)  67,56m2    miestnosť č. 220 (WC)           3,02m² 
miestnosť č.   39 (kabinet)      14,75m²      miestnosť č. 221 (WC)           21,54m² 
miestnosť č.   40 (baletná sála)  50,61m2    Spolu 2.poschodie             421,12m²  
miestnosť č.   41 (preds.WC)    4,41m2  
miestnosť č.   42 (WC)         2,71m2  
miestnosť č.   43 (WC)        18,18m2  
Spolu prízemie               411,10m2                     
 

1.poschodie:                                
miestnosť č.  101 (chodba)      77,59m2  
miestnosť č.  110 (kabinet)     12,74 m² 
miestnosť č.  109 (učebňa)      49,81m2     
miestnosť č.  111 (učebňa)      41,44m2     
miestnosť č.  112 (učebňa)      44,00m2     
miestnosť č.  113 (kabinet)      13,52m2     
miestnosť č.  114 (kabinet)      16,20m2     
miestnosť č.  115 (učebňa)      52,64m2     
miestnosť č.  116 (kaplnka)     50,40m2     
miestnosť č.  117 (schodisko)    30,33m2         
miestnosť č.  118 (preds.WC)     7,49m²                                                                   
miestnosť č.  119 (WC)         18,07m2           
Spolu 1.poschodie            414,23 m²   

Celkom :                  1 246,45 m²  

na dobu neurčitú s účinnosťou od 01. 03. 2010 s výpovednou lehotou: 

1 mesiac - ak mešká viac ako jeden mesiac s platením za plnenia, 
        - ak vypožičiavateľ vykoná stavebné úpravy bez súhlasu požičiavateľa, 
        - ak využíva nebytový priestor v rozpore s účelom výpožičky, 
3 mesiace - dohodou zmluvných strán 
  
s podmienkou, že výpovedné dôvody sa neuplatnia skôr ako po 5-tich rokoch             od 
ukončenia realizácie projektu  
 
B) 

výpožičku z časti nebytových priestorov, v objekte na ul. Hollého č. 8 v Trnave, o výmere 
50% z celkovej výmery 1 246,45m² tretej osobe SÚKROMNÉ TANEČNÉ 
KONZERVATÓRIUM Dušana Nebylu, Hollého ul.č.8, 917 01 Trnava, IČO: 37 849 948, 
za účelom zabezpečenia vyučovacieho procesu baletu a súčasného scénického tanca                          
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s účinnosťou od 01. 03. 2010, najdlhšie po dobu platnosti zmluvy o výpožičke po 
schválení Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 23. 02. 2010.  

 
2. Súhlasí 
a) so stavebnými úpravami v prípade schválenia projektu “Centrum Adalbertínum Trnava “  
b) s odovzdaním ukončenej investície v zmysle bodu 2. písm. a) do majetku mesta   
 
3. Ukladá  
TT-KOMFORT s. r. o. 
a) pripraviť dohodu o skončení výpožičky v zmysle bodu 1. A) a) 
   a uzatvoriť novú zmluvu o výpožičke v zmysle bodu bodu 1. A) b)  
 
b) zabezpečiť predloženie zmluvy o výpožičke tretej osoby na TT-KOMFORT s. r. o. 
Termín: do 28. 02. 2010  

 

 
 

778 
uznesenie 

 
k zmene výpovednej lehoty z nájmu 

nebytových priestorov v objekte na Ulici Dedinská č. 27 
- MEDUŠKA, n. o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schva ľuje 
zmenu výpovednej lehoty z nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Dedinská č. 27 
v Trnave – Modranke, na prízemí, 1. poschodí a vrátane dvora, spolu o výmere 1 078,13 m²   
nájomcovi MEDUŠKA, n. o., Ulica Dedinská 27, 917 01 Trnava, IČO: 36 084 573 na: 

 
 3 mesiace  – ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
12 mesiacov – bez udania dôvodu s tým, že prenajímateľ doručí výpoveď najneskôr       do 
30. 06. príslušného kalendárneho roka 
 
s podmienkou, že výpovedné dôvody sa neuplatnia skôr ako po 10-tich rokoch od ukončenia 
realizácie projektu, okrem prípadu, ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením 
nájomného je výpovedná lehota 3 mesiace 
 
2. Súhlasí 
a/ so stavebnými úpravami v prípade schválenia projektu „Pre krajšie a zdravšie chvíle 
s kamarátmi“ v rozsahu projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu 
b/ aby stavebné úpravy v zmysle bodu 2. písm. a/ odpisoval nájomca  
c/ s odovzdaním ukončenej investície v zmysle bodu 2. písm. a/ po jej úplnom odpísaní 
nájomcom do majetku mesta 
 
3. Ukladá 
TT-KOMFORT s.r.o. 
Uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve v zmysle schvaľovacej časti uznesenia bodu 1. a bodu 
2. písm. a/, b/ c/ v súlade s VZN č. 241 v znení doplnkov 
Termín: do 15. 03. 2010 
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779 
uznesenie 

 
k predaju bytov 

 
Mestské zastupite ľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Ruší  
1.1./. Uznesenie č. 602/2009 zo dňa 30.6.2009 v písm. a 01/ schvaľovacej časti uznesenia 
a 01/ predaj 1-izbového bytu č. 59 na 3. NP o podlahovej ploche 34,07m2  
za cenu 444,76 eura 
Helene Oračkovej, rod. Mirgovej, nar. 27.4.1933, trvale bytom Nerudova č. 9, Trnava 
 
1.2./ Uznesenie č. 746/2009 zo dňa 15.12.2009 v písm. a 01/ schvaľovacej časti uznesenia 
a 01/ predaj 1-izbového bytu č. 5 na 2. NP o podlahovej ploche 41,79 m2  
za cenu 585,46 eura 
Márii Domanickej, rod. Domanickej, nar. 21.01.1959, trvale bytom Botanická č. 1, Trnava 
 
 
2. Schva ľuje 
 
- v k. ú. Trnava na Saleziánska ulica č. 9,11, parc. č. 5292/100, súp. č. 1723  
a 01/ predaj 2-izbového bytu č. 18 na 4. NP o podlahovej ploche 50,41 m2  
za cenu 911,75 eura 
Aladárovi Čambalovi, nar. 06.12.1956, trvale bytom Saleziánska č. 11, Trnava  
s manž. Tatianou Čambálovou, rod. Čabákovou, nar. 10.05.1947, trvale bytom tamtiež 
 
- v k. ú. Trnava na Saleziánska ulica č. 9,11, parc. č. 5292/100, súp. č. 1723  
a 02/ predaj 3-izbového bytu č. 4 na 2. NP o podlahovej ploche 67,02 m2  
za cenu 1.212,17 eura 
Jane Janšákovej, rod. Megovej, nar. 11.7.1977, trvale bytom Saleziánska č. 9, Trnava  
 
- v k. ú. Trnava na Saleziánska ulica č. 9,11, parc. č. 5292/100, súp. č. 1723  
a 03/ predaj 2-izbového bytu č. 14 na 2. NP o podlahovej ploche 49,93 m2  
za cenu 903,07 eura 
Zdenkovi Halánovi, nar. 03.10.1968, trvale bytom Saleziánska č. 11, Trnava  
s manž. Jankou Halánovou, rod. Žižovou, nar. 13.02.1968, trvale bytom tamtiež 
 
- v k. ú. Trnava na Saleziánska ulica č. 9,11, parc. č. 5292/100, súp. č. 1723  
a 04/ predaj 3-izbového bytu č. 15 na 3. NP o podlahovej ploche 66,54 m2  
za cenu 1.203,49 eura 
Mgr. Jaroslave Ďurcovej, rod. Ďurcovej, nar. 01.05.1962, trvale bytom Saleziánska č. 11, 
Trnava  
 
- v k. ú. Trnava na Saleziánska ulica č. 9,11, parc. č. 5292/100, súp. č. 1723  
a 05/ predaj 2-izbového bytu č. 16 na 3. NP o podlahovej ploche 49,93 m2  
za cenu 903,07 eura 
Ivete Bábyovej, rod. Červenej, nar. 25.03.1960, trvale bytom Saleziánska č. 11, Trnava  
 
- v k. ú. Trnava na Saleziánska ulica č. 9,11, parc. č. 5292/100, súp. č. 1723  
a 06/ predaj 1-izbového bytu č. 11 na 1. NP o podlahovej ploche 33,66 m2  
za cenu 608,80 eura 
Vladimírovi Nádaskému, nar. 24.11.1967, trvale bytom Bohunice 304, Jaslovské Bohunice 
s manž. Monikou Nádaskou, rod. Krutou, nar. 10.09.1969, trvale bytom Saleziánska č. 11, 
Trnava  
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- v k. ú. Trnava na Saleziánska ulica č. 9,11, parc. č. 5292/100, súp. č. 1723  
a 07/ predaj 3-izbového bytu č. 13 na 2. NP o podlahovej ploche 67,02 m2  
za cenu 1.212,17 eura 
Igorovi Jedličkovi, nar. 05.11.1964, trvale bytom Saleziánska č. 11, Trnava  
s manž. Zuzanou Jedličkovou, rod. Štefánkovou, nar. 06.08.1964, trvale bytom tamtiež  
 
- v k. ú. Trnava na Saleziánska ulica č. 9,11, parc. č. 5292/100, súp. č. 1723  
a 08/ predaj 2-izbového bytu č. 12 na 1. NP o podlahovej ploche 50,28 m2  
za cenu 909,40 eura 
Františkovi Novotnému, nar. 12.05.1936, trvale bytom Saleziánska č. 11, Trnava  
s manž. Máriou Novotnou, rod. Mikulkovou, nar. 16.02.1937, trvale bytom tamtiež  
 
- v k. ú. Trnava na Saleziánska ulica č. 9,11, parc. č. 5292/100, súp. č. 1723  
a 09/ predaj 3-izbového bytu č. 17 na 4. NP o podlahovej ploche 67,02 m2  
za cenu 1.212,17 eura 
Štefanovi Moravčíkovi, nar. 29.04.1945, trvale bytom Saleziánska č.11, Trnava  
 
- v k. ú. Trnava na Ul. Nerudova č. 1 - 3, parc. č. 8399/86, súp. č. 6027  
a 10/ predaj 3-izbového bytu č. 34 na 2. NP o podlahovej ploche 67,13 m2  
za cenu 867,55 eura 
Štefanovi Mišíkovi, nar. 06.02.1957, trvale bytom Nerudova č. 3, Trnava  
 
- v k. ú. Trnava na Ul. Botanická č. 4 - 6, parc. č. 1635/108, súp. č. 5688  
a 11/ predaj 3-izbového bytu č. 23 na 4. NP o podlahovej ploche 68,47m2  
za cenu 984,23 eura 
Anne Martonkovej, rod. Hromádkovej, nar. 02.08.1951 trvale bytom Botanická č. 6,    Trnava  
 
- v k. ú. Trnava na Ul. Na hlinách č. 2 – 4, par. č. 5317/13, súp. č. 6776  
a 12/ predaj 2-izbového bytu č. 15 na 4. NP o podlahovej ploche 54,52 m2  
za cenu 988,17 eura 
Petrovi Krivošíkovi, nar. 14.04.1960, trvale bytom Na hlinách č. 2, Trnava  
s manž. Alenou Krivošíkovou, rod. Marekovičovou, nar. 09.04.1960, trvale bytom tamtiež  
 
- v k. ú. Trnava na Ul. Na hlinách č. 2 – 4, par. č. 5317/13, súp. č. 6776  
a 13/ predaj 1-izbového bytu č. 54 na 6. NP o podlahovej ploche 37,74 m2  
za cenu 684,04 eura 
Jánovi Marekovičovi, nar. 10.06.1925, trvale bytom Na hlinách č. 3, Trnava  
 
- v k. ú. Trnava na Ul. B. Smetanu č. 3 – 6, par. č. 1506, súp. č. 2787  
a 14/ predaj 1-izbového bytu č. 68 na 8. NP o podlahovej ploche 19,52 m2  
za cenu 112,89 eura 
Ivanovi Petrovičovi, nar. 06.05.1948, trvale bytom B. Smetanu č. 5, Trnava  
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 

    
3. Ukladá 
TT-KOMFORT s.r.o. 
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

   Termín: do 30. 04. 2010 
 

 
 
 

780 
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uznesenie 
 

k zmenám Územného plánu mesta Trnava /aktualizované  znenie rok 2009/ 
- povolenie na spracovanie 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
I. 1. Povo ľuje  

spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - zmena A/2010 – Bytové domy na 
Nevädzovej ulici  

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena A/2010 - 

Bytové domy na Nevädzovej ulici na základe prefinancovania žiadateľom  
 
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena A/2010 - 

Bytové domy na Nevädzovej ulici 
   Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena A/2010 - Bytové domy  

na Nevädzovej ulici predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu  
 
 

 
II. 1. Povo ľuje  

spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - zmena B/2010 – Mostné        
prepojenie Nitrianska cesta – Od zavarského  

 
 2. Ukladá  
 Mestskému úradu v Trnave 
 a) zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena B/2010 – 

Mostné prepojenie Nitrianska cesta – Od zavarského  
 
 b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena B/2010 –  

Mostné prepojenie Nitrianska cesta – Od zavarského  
      Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 

  
 c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava –zmena B/2010 – Mostné   

prepojenie Nitrianska cesta – Od zavarského predložiť na schválenie mestskému  
zastupiteľstvu  

 
 
 

III. 1. Povo ľuje  
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - zmena C/2010 – Areál Sesslerovej 
sladovne 

 
 2. Ukladá  
 Mestskému úradu v Trnave 
 a) zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena C/2010 – 

Areál Sesslerovej sladovne na základe prefinancovania žiadateľom 
  

 b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena C/2010 –   
   Areál Sesslerovej sladovne 
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   Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
 c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena C/2010 – Areál 

Sesslerovej sladovne predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu  
 

 
IV. 1. Zrušuje 
uznesenie č. 714 zo dňa 15.12.2009 o povolení na spracovanie zmeny ÚPN mesta Trnava 
C/2009 – Driving range (golfové odpalište) Kočišské 

 
 
 

781 
uznesenie 

 
k Urbanistickej štúdii Trnava – Zátvor II.  

– Občianska vybavenos ť pri Pieš ťanskej ceste    
   - schválenie 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na  vedomie 
stanoviská uplatnené pri prerokovaní Urbanistickej štúdie Trnava - Zátvor II - Občianska 
vybavenosť pri Piešťanskej ceste a spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe) 
    
2. Schva ľuje 
a)  návrh riešenia Urbanistickej štúdie Trnava - Zátvor II - Občianska vybavenosť pri 
Piešťanskej ceste  
b)  záväzné regulatívy v území na pozemkoch investora  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť uloženie Urbanistickej štúdie Trnava - Zátvor II - Občianska vybavenosť pri 
Piešťanskej ceste na Krajskom stavebnom úrade v Trnave, na Mestskom úrade v Trnave - 
na stavebnom úrade a odbore územného rozvoja a koncepcií 
Termín: do 23. 03. 2010 

 
 
 

782 
uznesenie 

 
k návrhu na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a kolektívom za rok 2009 

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 315  
 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Schva ľuje  

a) udelenie ocenení za rok 2009: 

 

A.  ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA  TRNAVA  
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1. doc. Ing. Fedorovi S v a t é m u, CSc.  
      za celoživotnú činnosť v oblasti kultúry, športu a vzdelávania 
 

2. prof. MUDr. Miroslavovi D a n a j o v i, CSc.  
za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti zdravotníctva 

 
B.  CENA MESTA TRNAVA     

1. Mgr. Marianovi P e c i a r o v i a manželke Mári i 
      za šírenie tradičných rodinných hodnôt 
 

2. prof. Richardovi V a n d r o v i 
      za dlhoročnú interpretačnú a pedagogickú činnosť v oblasti hudby 
 

3. Ing. Miroslavovi T r n k o v i 
      za celosvetový prínos v oblasti rozvoja bezpečnosti informačných technológií 
 

4. Multifunk čnému práporu H l o h o v e c 
      za operatívne poskytnutie pomoci v krízovej situácii  
  
C.  UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MES TA TRNAVA 

1. Jánovi I v a n o v i 
  za celoživotnú pedagogickú prácu a rozvoj detského zborového spevu  
 

2. JUDr. Eugenovi Mikulášovi N e m e š o v i 
      za celoživotnú činnosť v oblasti kultúry a športu 
 

3. PhDr. Jánovi M i t o š i n k o v i 
      za záslužnú prácu v oblasti rozvoja ľadového hokeja v Trnave 
 

4. Karate klubu Slovšport T r n a v a 
      za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu mesta Trnava 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
zabezpečiť slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 7. marca 2010          pri 
príležitosti udeľovania ocenení mesta Trnava s odovzdaním finančných darov oceneným 
v zmysle VZN č. 315/2008 
 

 

783 
uznesenie 

 
k návrhu na poskytnutie finan čnej dotácie na rok 2010 z rozpo čtu mesta Trnava 

/z programu č. 18/ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schva ľuje   
poskytnutie finančnej dotácie na rok 2010 z rozpočtu mesta Trnava programu č.18   v súlade 
s predloženým projektom pre Materiálovotechnologickú fakultu STU v Trnave v sume 
3 000,00 eur. 
 
 
2. Ukladá  
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Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN č. 350/2009 na podpis  
primátorovi mesta Trnava. 
Termín: 05. 03. 2010  
 

 
 

784 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu „Zvyšovanie vzdelanost nej úrovne detí 

z marginalizovanej rómskej komunity s cie ľom podpori ť ich sociálnu inklúziu“ 
- schválenie 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o predložení žiadosti a zabezpečení spolufinancovania projektu. 
 
2. Schva ľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Vzdelávanie, kód výzvy .................., opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 
príslušníkov marginalizovaných komunít za účelom realizácie projektu „Zvyšovanie 
vzdelanostnej úrovne detí z marginalizovanej rómske j komunity s cie ľom podpori ť 
ich sociálnu inklúziu“ ,  

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
c) celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 264 790,20 eura. 
d) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t. j. vo výške 13 239,51 eura. 
 

 
785 

uznesenie  
 

k splnomocneniu primátora mesta na doplnenie kódu v ýzvy                      do uznesenia 
MZ č. 784 z 23. 02. 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Splnomoc ňuje 
Primátora mesta  
doplnením uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 784 z 23. 02. 2010 
o požadovaný kód výzvy 

 
 

786 
uznesenie 

 
k návrhu na zmenu Organiza čného poriadku Mestského úradu v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schva ľuje 
zmeny Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave v predloženom znení. 
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2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a/ zapracovať schválené zmeny Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave 
do zborníka vnútorných predpisov a aktualizovať ostatné súvisiace vnútorné normy 
Termín: do 15. 03. 2010 
 
b/ vydať Organizačný poriadok Mestského úradu v Trnave v úplnom znení 
Termín: do 31. 03. 2010 

 
 

787 
uznesenie 

 
k doplneniu člena dozornej rady spolo čnosti TT-KOMFORT s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schva ľuje 
zástupcu Mesta Trnava na doplnenie člena dozornej rady spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., 
Františkánska 16, Trnava, IČO: 36 277 215,  
JUDr. Janu Tomašovičovú, nar. 5. 9. 1964, bytom Trnava, Ulica Jána Hajdóczyho 108 
 
2. Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o.  
a Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť potrebné náležitosti 
Termín: ihneď 
 
 

788 
uznesenie 

 
k správe o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2009 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie  
Správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2009 

 
 
 
 

789 
uznesenie 

 
k Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 30. 06. 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 30. 06. 2010 

 
 
 

790 
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uznesenie 
 

k správe o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontroln ého úradu Slovenskej republiky 
vrátane prijatých opatrení 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie  
Správu o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vrátane 
prijatých opatrení. 
 
 

 
791 

uznesenie 
 

k správe o plnení Programu hospodárskeho a sociálne ho rozvoja mesta Trnava na 
obdobie rokov 2007 až 2013 s výh ľadom do roku 2020  

 - za rok 2009 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie  
rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 za rok 2009 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pokračovať v plnení zámerov a cieľov schválených v rámci Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 
2020  
Termín: podľa schváleného harmonogramu 
 
b) zabezpečiť súlad Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na 
obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 s ustanoveniami zákona č. 539/2008 
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 
Termín: 01. 10. 2010 
 

 
 

792 
uznesenie 

 
k správe o činnosti Mestskej polície mesta Trnava 

za obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie  
Správu o činnosti útvaru Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01. 01. 2009      do 
31. 12. 2009. 
 
 
 

793 
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uznesenie 
 

k štatistickému preh ľadu kriminality, verejného poriadku a dopravnej neh odovosti 
v služobnom obvode OO PZ Trnava za obdobie od 01. 0 1. 2009 do 31. 12. 2009 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Berie na vedomie 
Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom 
obvode OO PZ Trnava za obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009 

 
 
 

794 
uznesenie 

 
k správe o uskuto čnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoc h verejného 
obstarávania v II. polroku 2009 s hodnotou predmetu  obstarávania tovarov a služieb     

nad 16 596,95 eura a prác nad 33 193,91 eura 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
správu o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v II. polroku 2009 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 
16 596,95 eura a prác nad 33 193,91 eura 

 
 
 

795  
uznesenie 

 
k návrhu poslanca Mestského zastupite ľstva mesta Trnava 

 Ing. Ľudovíta Dau ča  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
v rámci záverečného účtu za rok 2009 dopracovať prehľad o skolaudovaných investičných 
akciách s hodnotou tovarov a služieb nad 16 596,95 eura a prác nad 33 193,91 eura 
Termín: v súlade s termínom prípravy záverečného účtu 

 
 
 

796 
uznesenie 

 
k vyhodnoteniu medzinárodného festivalu folklórnych  súborov 

TRNAVSKÁ BRÁNA 2009 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
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vyhodnotenie 8. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 
2009“, ktorý sa konal 21. – 23. augusta 2009 v Trnave. 
 
2. Súhlasí 
s organizovaním 9. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 
2010“ v termíne 20. – 22. augusta 2010. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
predložiť na rokovanie MZ mesta Trnava návrh organizačného zabezpečenia a rozpočtu    9. 
ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 2010“  
v termíne 20. – 22. augusta 2010. 
Termín: jún 2010 
 

 
797 

uznesenie 
 

k správe o priebehu a kone čnom zú čtovaní Tradi čného trnavského jarmoku 2009 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) správu o priebehu TTJ 2009,  
 
b) konečné zúčtovanie TTJ 2009,  
 
c) správu hlavného kontrolóra mesta k zúčtovaniu TTJ 2009.  
 
2. Schva ľuje  
Použitie zostávajúcej časti zisku z TTJ na krytie výdavkov na technické dovybavenie 
Tradičného trnavského jarmoku a na úhradu výdavkov Vianočných trhov prevyšujúcich 
príjmy VT.  
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
Predložiť na rokovanie MZ Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2010. 
Termín: apríl 2010 

 
 
 

798 
uznesenie 

 
k členstvu v medzinárodnom združení opevnených miest 
– „WALLED TOWNS FRIENDSHIP CIRCLE“ - schválenie 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o medzinárodnom združení opevnených miest - „WALLED TOWNS FRIENDSHIP 
CIRCLE“ a podmienkach členstva. 
 
 
2. Schva ľuje 
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Vstup Mesta Trnava do medzinárodného združenia opevnených miest - „WALLED TOWNS 
FRIENDSHIP CIRCLE“. 
 
 
 

799 
uznesenie 

 
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zast upite ľstva mesta Trnava, 

ktorých termín plnenia je v intervale od 26. 11. 20 09 do 03. 02. 2010 
 

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 26. 11. 2009 do 03. 02. 2010. 
 
2. Schva ľuje 
zmenu textu uznesení 
a1) 
MZ č. 589/2009 
K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 6289 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2540 na Ulici Ľ. Podjavorinskej 3, 4, 5 v Trnave 
* V schvaľovacej časti uznesenia: 
 - v bode 1.15 sa pôvodný text „...Dolné Dubové č. 101...“ nahrádza novým textom „Dolné 

Dubové č. 127“ . 
- v bode 1.16 sa pôvodný text nahrádza novým textom: 

„16. podielu 3699/153497 do vlastníctva vlastní čke bytu č. 16 JUDr. Natálii 
Štefankovej, rod. Štefankovej, nar. 30. 3. 1978, by tom Drienov, Okružná 21, za cenu 
1,29 eura“ 

 
 
a2)  
MZ č. 638/2009  
K predaju častí pozemku na Ulici Františkánska v Trnave 
* V bode 1 v schvaľovacej časti uznesenia: 
- za text „...t. j. spolu 600,- eur...“ sa dopĺňa text „do podielového spoluvlastníctva 

Ing. Miroslavovi Gajdúškovi, nar. 23. 09. 1964, byt om Trnava, Ulica 
Františkánska 18, spoluvlastnícky podiel o ve ľkosti 2991/4697 a Andrejovi 
Gajdúškovi, nar. 28. 09. 1974, bytom Skalica, Mallé ho 37, spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti 1706/4697“.   

 
- text „...celková kúpna cena je 2 700,- eur...“  sa vypúšťa. 
 
 
a3) 
MZ č. 637/2009 
K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5311/26 v k. ú. 
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6925 Ul. Na hlinách 14 - 17 v Trnave 
* V schvaľovacej časti uznesenia sa za bod 52. dopĺňa nový text:  
„53. podielu 7931/559205 do bezpodielového spoluvla stníctva vlastníkom bytu č. 16 

Ing. Abdulovi Qayum, nar. 05. 01. 1972, s manželkou  Marcelou Qayumovou, rod. 
Kubí čkovou, nar. 25. 03. 1977, obaja bytom Ul. P. Hlbinu  21, Trnava, za cenu 
1,50 eura.“  

a4) 
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MZ č. 672/2009 
K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 6299 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2547 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 25 - 30 v Trnave  
* V schvaľovacej časti uznesenia: 
- v bode 1.3 sa pôvodný text nahrádza novým textom: 

„1.3 podielu 5385/527643 do podielového spoluvlastn íctva vlastníkom bytu č. 4. 
Ing. Daniele Reiterovej, nar. 7. 7. 1957, bytom Poš tová 24, Trnava, a Ľubomírovi 
Matovi čovi, nar. 26. 6. 1959, bytom Tatranská 6, Trnava, s polu za cenu 
101,61 eura,“ 

- bod 1.15 sa vypúš ťa 
- v bode 1.29 sa pôvodný text nahrádza novým textom: 

„1.29 podielu 5134/527643 do bezpodielového spoluvl astníctva manželov 
vlastníkom bytu č. 39 Mgr. Petrovi Krajmerovi, nar. 10. 4. 1980, a m anželke 
MUDr. Lucii, rod. Šuranovej, nar. 13. 12. 1982, oba ja bytom Podjavorinskej 27, 
Trnava, za cenu 96,87 eura,“ 

 
- v bode 1.35 sa pôvodný text „...Ing. Lenke Rumanovskej rod. Rumanovskej...“ nahrádza 

novým textom „Ing. Lenke Turazovej, rod. Rumanovskej“ 
- v bode 1.39 sa pôvodný text „...Adriáne...“ nahrádza textom „Adriane“  
- v bode 1.48 sa pôvodný text „...Harmanovej...“ nahrádza textom „Harmannovej“  
- v bode 1.53 sa pôvodný text „...Agnese...“ nahrádza textom „Agneše“ 
- za bod 1.58 sa dopĺňa nový bod 1.59, ktorý znie: 

„1.59 podielu 5296/527643 do vlastníctva vlastníkov i bytu č. 7. Ing. Jozefovi 
Taligovi, nar. 27. 11. 1950, bytom Hlavná 176/9, Ja slovské Bohunice, za cenu 
99,95 eura,“ 

- za nový bod 1.59 sa dopĺňa nový bod 1.60, ktorý znie: 
„1.60 podielu 5293/527643 do vlastníctva vlastní čke bytu č. 24 Márii 
Krivánekovej, rod. Motyovskej, nar. 4. 4. 1940, byt om Podjavorinskej 28, Trnava, 
za cenu 99,89 eura,“ 

 
 
a5) 
MZ č. 462/2008 v znení uznesenia MZ č. 519/2009  
Ku kúpe pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Pekné pole III. et., Trnava 
„Komunikácie a spevnené plochy“, „Sadové úpravy“ a „Verejné osvetlenie“ do vlastníctva, 
správy a údržby Mesta Trnava 
* V schvaľovacej časti uznesenia v písm. c) sa za slová „...na pozemkoch vymenovaných 

v bode 2. písm. a)...“ dopĺňa nový text „vrátane dopravného prístupu cez pozemok 
parc. č. 4021/3“ 

 
* V ukladacej časti uznesenia sa dopĺňa nové písmeno d), ktoré znie: 

„d) pripravi ť dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve na skolau dované stavby 
v IBV Pekné pole III. etapa a predloži ť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30. 04. 2010“  

 
 
a6) 
MZ č. 673/2009  
K predaju pozemku na Ulici Okružná v Trnave  
* V schvaľovacej časti uznesenia v písm. a) sa pôvodný text „...Ing. Jána Lužáka, r. Lužáka, 

nar. 4. 12. 1951...“ nahrádza novým textom „Ing. Jána Lužáka, r. Lužáka, 
nar. 04. 12. 1950“  

 
 
a7) 
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MZ č. 733/2009  
K súhlasu s prevodom práv a povinností (FairPrice-SK, s.r.o.) 
* V schvaľovacej časti uznesenia za text „...budúcej kúpnej zmluvy...“ sa dopĺňa čiarka 

a nový text „zmluva o uzatvorení budúcej darovacej zmluvy“  
 
 
a8) 
MZ č. 532/2009 
K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/88 v k. ú. 
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5653 na Ul. L. van Beethovena 34    v 
Trnave  
* v schvaľovacej časti uznesenia úprava textu nasledovne : 
 
- v bode 5. text „rod. Šunkovej“ nahradiť textom ...rod. Šimkovej... 
 
- v bode 6. text „nar. 21. 07.1945“ nahradiť textom ...nar. 27. 07.1945... 
 
- v bode 73. text „rod. Horvátovou“ nahradiť textom ...rod. Horváthovou... 

 
 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 459/2008 v znení uznesenia MZ č. 565/2009   do 31. 12. 2010 
b2) č. 318/2000 v bode 3a) v znení uznesenia MZ č.703/2009 do 31. 05. 2010 
b3) č. 528/2009   do 31. 12. 2010 
b4) č. 538/2009 v znení uznesení MZ č. 657/2009, 703/2009  do 31. 05. 2010 
b5) č. 586/2009 v znení uznesení MZ č. 703/2009, 751/2009 do 31. 08. 2010 
b6) č. 732/2009   do 31. 03. 2010  
b7) č. 734/2009   do 31. 03. 2010 
b8) č. 743/2009 v bode 2b   do 31. 03. 2010 
b9) č. 962/2006 v znení uznesení MZ č. 188/2007, 519/2009 do 31. 12. 2010 
b10) č. 457/2008 v znení uznesení MZ č. 519/2009, 656/2009, 657/2009  
   do 31. 05. 2010 
b11) č. 366/2008 v znení uznesenia MZ č. 519/2009  do 31. 12. 2010 
b12) č. 733/2009   do 28. 02. 2010 
b13) č. 745/2009    do 28. 02. 2010  
b14) č. 638/2009   do 31. 03. 2010 
b15) č. 637/2009   do 30. 04. 2010  
b16) č. 672/2009   do 30. 04. 2010 
b17) č. 646/2009 v znení uznesenia MZ č. 703/2009  do 30. 04. 2010  
b18) č. 678/2009 v znení uznesenia MZ č. 751/2009  do 15. 04. 2010  
b19) č. 728/2009       do 28. 02. 2010 
b20) č. 742/2009      do 28. 02. 2010 
b21) č. 954/2006 v znení uznesení MZ č.50/2007, 128/2007, 263/2008, 519/2009  
      do 31. 12. 2010 
b22) č. 732/2009 v bode 3a)      do 31. 03. 2010 
b23) č. 743/2009 v bode 2b)      do 31. 03. 2010  
b24) č. 621/2009 v bode 2b) v znení uznesenia MZ č. 751/2009 do 30. 09. 2010 
b25) č. 738/2009       do 15. 03. 2010  
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4. Ruší 
uznesenie MZ 
c1) č. 688/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Štefan B o š n á k  
                                                 pr imátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnos ť: Ing. Hana Dienerová 
                       prednostka MsÚ 
 
 
 
 
V Trnave 24. 02. 2010 


