
 
 
(520A – 571) 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 15. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, konaného  
5. mája 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 
 
 

520A 
Uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 324 na vykonanie niektorých ustanovení zákona 

o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované  
mestom Trnava 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

Všeobecne VZN č. 324 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách  
a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava. 

 
2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť vyhlásenie VZN č. 324 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín: 07. 05. 2009 

 
 
 

521 
Uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 325, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení VZN č. 239, VZN č. 259,  
VZN č. 270,VZN č. 282, VZN č. 286, VZN č. 296, VZN č. 305, VZN č. 308 a VZN č. 323 

o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch 
využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k zmene Územného  
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plánu mesta Trnava  
- zmena 10/2008 (pri prerokovaní zmena R/2008) – Prevádzkové priestory VÚJE, a.s., 
a spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe) 

b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania v zmysle § 25 
zákona č.50/76 Zb. v znení noviel (stavebný zákon)  

 
2. Schvaľuje 
a) zmenu Územného plánu mesta Trnava  

- zmena 10/2008 (pri prerokovaní zmena R/2008) – Prevádzkové priestory VÚJE, a.s. 
b) VZN č. 325, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení noviel o Územnom pláne mesta 

Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) vyhlásiť VZN č. 325 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 

stránke mesta Trnava 
Termín: 07. 05. 2009 

b) zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmeny ÚPN mesta Trnava 10/2008 a VZN č. 325 
Termín: priebežne 

c) zabezpečiť uloženie zmeny ÚPN mesta Trnava 10/2008 a VZN č. 325 na Krajskom 
stavebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade 
Termín: do 04. 08. 2009 
 
 
 

522 
Uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 326, ktorým sa mení a dopĺňa  

VZN č. 120, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie  
volebných plagátov v meste Trnava počas volebnej kampane     

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 326, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 120, ktorým sa 
ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Trnava počas volebnej 
kampane     
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 326 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 06. 05. 2009 
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523 
Uznesenie 

 
k záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2008 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Berie na vedomie 
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2008 

 
b) stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k záverečnému účtu 

mesta Trnava za rok 2008 
 

c) správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Trnava za rok 2008 
 
 

2.  Schvaľuje 
a)  záverečný účet mesta Trnava za rok 2008 s tým, že súhlasí s celoročným hospodárením bez 

výhrad 
 
b) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu 
    1. z prebytku bežného rozpočtu vo výške 91 382 599,60  Sk 
    2. zo zostatku účelovo určených príjmov z roku 2007  vo výške 732 401,00 Sk 
    3. z úverových zdrojov 85 047 832,60 Sk 
    4. z predaja majetkových účastí  89 797 000,00 Sk  

      
c) zostatok zdrojov z roku 2008 na použitie v roku 2009 

1. zostatok účelovo určených bežných príjmov vo výške  6 489 726,26 Sk 
2. zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií vo výške 707 507,20 Sk 

 
d) rozdelenie do fondov 

1. prídel do rezervného fondu mesta Trnava vo výške 69 301 102,91 Sk v tom na účelové 
viazanie finančných prostriedkov na dofinancovanie výdavkov z rozpočtu 2008 
vo výške 13 278 000,00 Sk  

2. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti 
Trnava z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti vo výške 34 796,72 Sk 

3. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových 
zariadení mesta Trnava  z hlavnej a podnikateľskej činnosti vo výške 100 946,30 Sk 

4. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Základnej umeleckej školy 
M. Sch. Trnavského z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti vo výške 406 041,24 Sk  
 
 
 

524 
Uznesenie 

k 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 

2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 
 
 
 

525 
Uznesenie 

 
k neuplatneniu valorizácii odmien volených 
predstaviteľov mesta Trnava v roku 2009 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

nevalorizovať odmeny volených predstaviteľov mesta Trnava v roku 2009. 
 
 
 

526 
Uznesenie 

 
 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 327  ktorým sa vydáva doplnok č. 3 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových 

priestorov vo vlastníctve  mesta Trnava                  
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 262 a č. 309  

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje                                                                                                                                            

Všeobecne záväzné nariadenie č. 327, ktorým sa vydáva doplnok č. 3 k VZN č. 241 
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Trnava v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 262 a č. 309 

 
2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 327 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta. 
Termín: 09. 05. 2009 

 
 

527 
Uznesenie  

 
k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže 

o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Súhlasí 

s návrhom Majetkovej komisie MZ vrátiť byty na prerokovanie Komisie bytovej MZ 
vzhľadom k tomu, že sa neprihlásil žiadny záujemca. 

 
 
 

 
528 

Uznesenie 
 

k zaradeniu majetku mesta  
na odpredaj - byty 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

zaradenie majetku mesta na odpredaj :  
a) 2 - izbového bytu č. 72 na  Ulici gen. Goliána č. 22 v Trnave o podlahovej ploche  52,72 m2 

s prináležiacim spoluvlastníckym podielom  na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 8399/57, 

b) 2 - izbového bytu č. 28 na  Ulici gen. Goliána č. 30 v Trnave o podlahovej ploche  51,27 m2  
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom  na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 8399/58, 

 
2. Ukladá   

Majetkovej komisii a Mestskému úradu v Trnave 
realizovať obchodnú verejnú súťaž  v zmysle  VZN č. 290/2007 o zmluvných prevodoch 
vlastníctva majetku mesta  
Termín: do 31. 12. 2009 

 
 
 

529 
Uznesenie 

 
k zaradeniu majetku mesta na odpredaj 
(nehnuteľnosť na Ulici Halenárska č. 5) 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

zaradenie na odpredaj nehnuteľnosti na Halenárskej č. 5 v k. ú. Trnava, zapísanej na LV č. 
5000, súp. č. 410, situovanej na pozemku parc. č. 539 a  pozemkov zapísaných na LV č. 5000, 
parc. č. 539, zast. pl. a nádvoria, výmera 695 m2 a parc. č. 540, záhrada, výmera 493 m2. 

  
2. Ukladá   

Majetkovej komisii a Mestskému úradu v Trnave 
realizovať obchodnú verejnú súťaž v zmysle  VZN č. 290/2007 o zmluvných prevodoch 
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vlastníctva majetku mesta  
Termín: do 30. 09. 2009 

 
 

 
530 

Uznesenie 
 

k predaju podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 2540/39 
v k. ú. Trnava vlastníkovi bytu v bytovom dome súp. č. 30202 na Ul. A. Kubinu  24 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

predaj podielu 6671/200033 zo spoluvlastníckeho podielu 25321/200033 na pozemku 
v spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. č. 2540/39 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 352 m2 
zapísaného na LV č. 9759, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu súp. č. 3202 na Ul. A. Kubinu 24, Trnava, do podielového 
spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 5 zapísaným na LV č. 8869 Ing. Tomášovi 
Šamudovskému nar. 13.7.1980 a Ing. Andree Šamudovskej rod. Vaškovičovej nar. 5. 1. 1980 
obaja bytom A. Kubinu 24, Trnava, za cenu 0,1162 eura /m2  t.j. 3,50 Sk/m2  spolu za cenu 
1,36 eura, s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra 
nehnuteľností budú hradiť kupujúci.  
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260Sk. 

 
2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 

Termín: do 15. 05. 2009 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 

Termín: 30. 06. 2009 
 
 
 

531 
Uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava  

parc. č. 5680/86 v k. ú. Trnava vlastníkom bytu  
v bytovom dome súp. č. 5967 na Ul. Hlbokej 1, 2, 3 v Trnave 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 parc. č. 5680/86 
v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 577 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom 
na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 5967 na Ul. Hlbokej 1, 2, 3, vlastníkom 
bytov zapísaným na LV č. 8743 za cenu 0,1162 eura/m2  t.j. 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 253/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1 
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Jaroslavovi Kňazovičovi, nar. 7.10.1960, s manželkou  Beátou rod. Mrvovou, nar. 18.6.1961, 
obaja bytom Hlboká 1,  za cenu 1,70 eura,  

2. podielu 255/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2 
Petrovi Moravanskému nar. 20.11.1960, s manželkou  Jarmilou rod. Mužilovou, nar. 
29.9.1963, obaja bytom Hlboká 1, za cenu 1,71 eura,  

3. podielu 274/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3 
Ing. Jozefovi Haladovi, nar. 24.1.1959, s manželkou Mgr. Máriou rod. Štempelovou, nar. 
4.6.1961, obaja bytom Hlboká 1, za cenu 1,84 eura, 

4.  podielu 275/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 
Jozefovi Nádaskému, nar. 31.3.1959, s manželkou  Katarínou rod. Belicovou, nar. 4.11.1959, 
obaja bytom Hlboká 1, za cenu 1,84 eura, 

5.  podielu 283/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5 
Stanislavovi Ostradickému, nar. 20.12.1958, s manželkou  Darinou rod. Tollarovičovou, nar. 
30.3.1962, obaja bytom Hlboká 1, za cenu 1,90 eura, 

6. podielu 295/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 6 Eleonóre Machovej rod. Richtárikovej, 
nar. 4.7.1963, bytom Hlboká 1, za cenu 1,98 eura,  

7. podielu 272/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7 
Jozefovi Balvanovi, nar. 21.3.1960, s manželkou  Ivetou rod. Kozubíkovou, nar. 29.4.1963, 
obaja bytom Hlboká 1, za cenu 1,82 eura,  

8. podielu 278/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8 
Karolovi Hadvigovi, nar. 2.10.1960, s manželkou  Evou rod. Horváthovou, nar. 21.8.1964, 
obaja bytom Hlboká 1, za cenu 1,86 eura,  

9. podielu 274/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9 
Štefanovi Belkovi, nar. 21.12.1949, s manželkou Ľudmilou rod. Kadlečíkovou, nar. 
10.7.1952, obaja bytom Hlboká 1, za cenu 1,84 eura, 

10.  podielu 278/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10 
Štefanovi Ukropcovi, nar. 10.9.1961, s manželkou  Máriou rod. Polakovičovou, nar. 
26.4.1961, obaja bytom Hlboká 1, za cenu 1,86 eura, 

11.  podielu 288/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 11 
Ing. Pavlovi Nádaskému, nar. 14.7.1955, s manželkou  Janou rod. Sedlákovou, nar. 
17.2.1956, obaja bytom Hlboká 1, za cenu 1,93 eura, 

12. podielu 282/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12 
Stanislavovi Bohunickému, nar. 19.7.1957, s manželkou Jarmilou rod. Peťkovou, nar. 
5.12.1956, obaja bytom Hlboká 1, za cenu 1,89 eura, 

13.  podielu 261/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13 
Eduardovi Pivoluskovi, nar. 15.4.1970, s manželkou  Máriou rod. Karellovou, nar. 
12.1.1971, obaja bytom Hlboká 2, za cenu 1,75 eura, 

14.  podielu 258/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14 
Ing. Júliusovi Štefunkovi, nar. 10.8.1956, s manželkou  Alenou rod. Kašovou, nar. 
11.2.1957, obaja bytom Hlboká 2, za cenu 1,73 eura, 

15. podielu 294/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15 
Ing. Milošovi Šegedovi, nar. 8.2.1956, s manželkou  Veronikou rod. Havetovou, nar. 
29.12.1957, obaja bytom Hlboká 2, za cenu 1,97 eura, 

16.  podielu 273/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16  
Jozefovi Morvayovi ,nar. 25.11.1953, s manželkou Evou rod. Naďovou, nar. 25.3.1952, 
obaja bytom Hlboká 2, za cenu 1,83 eura, 

17. podielu 281/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17 
Petrovi Ardanovi, nar. 25.11.1954, s manželkou  Máriou rod. Chalányovou, nar. 3.1.1955, 
obaja bytom Hlboká 2, za cenu 1,88 eura, 

18. podielu 281/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18 
Ing. Petrovi Pilátovi, nar. 19.1.1957, s manželkou Máriou rod. Tomkovou, nar. 5.10.1959, 
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obaja bytom Hlboká 2, za cenu 1,88 eura, 
19.  podielu 311/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19  

Ing. Mariánovi Podmakovi, nar. 10.11.1951, bytom Železná 3, Trnava, s manželkou 
Mgr. Ľudmilou rod. Košíkovou, nar. 30.9.1951, obaja bytom Hlboká 2, za cenu 2,08 eura, 

20. podielu 281/10000 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 20 Ing. Lívii 
Gaspárovej rod. Šrmírovej, nar. 16.12.1957, a Ing. Ladislavovi Gaspárovi, nar. 14.5.1957, 
obaja bytom Hlboká 2, spolu za cenu 1,88 eura, 

21. podielu 294/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21 
Ing. Pavlovi Uríčkovi, nar. 6.5.1948, s manželkou Květoslavou rod. Klímovou, nar. 
17.8.1951, obaja bytom Hlboká 2, za cenu 1,97 eura, 

22.  podielu 281/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22  
Jozefovi Záhorecovi, nar. 20.11.1958, s manželkou Annou rod. Šimončičovou, nar. 4.8.1962, 
obaja bytom Hlboká 2, za cenu 1,88 eura, 

23. podielu 275/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 23 MUDr. Daniele Lebrun  rod. 
Ježekovej, nar. 26.11.1950, bytom rue du Docteur Quentin, Germain, Francúzsko, za cenu 
1,84 eura, 

24.  podielu 309/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24  
Jurajovi Kšinantovi, nar. 16.4.1955, s manželkou Katarínou rod. Dúbravcovou, nar. 
3.12.1958, obaja bytom Hlboká 2, za cenu 2,07 eura, 

25. podielu 283/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 25 Ing. Vladimírovi Kašníkovi, nar. 
26.8.1959, bytom Hlboká 3, Trnava, za cenu 1,90 eura, 

26. podielu 276/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26 
Ing. Arnoldovi Adámekovi CSc., nar. 7.9.1938, s manželkou Elenou Ursínyovou rod. 
Ursínyovou, nar. 15.8.1954, obaja bytom Hlboká 3, za cenu 1,85 eura, 

27. podielu 271/10000 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 27 Rastislavovi 
Lukačikovi, nar. 27.8.1973, s manželkou Martinou rod. Lovásovou, nar. 21.3.1974, obaja 
bytom Hlboká 3, spolu za cenu 1,81 eura, 

28. podielu 281/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28 
Emilovi Krajčimu, nar. 20.6.1952, s manželkou Ing. Annou rod. Krutou nar. 30.7.1952, obaja 
bytom Hlboká 3, za cenu 1,88 eura, 

29.  podielu 281/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 29  
Milanovi Malovcovi, nar. 28.5.1953, s manželkou Jarmilou rod. Chlebíkovou, nar. 
26.9.1957, obaja bytom Hlboká 3, za cenu 1,88 eura, 

30. podielu 272/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 31 Mgr. Lenke Nemečkovej rod. 
Nemečkovej, nar. 6.8.1977, bytom Átriová, 16/E, Trnava, za cenu 1,82 eura, 

31. pod podielu 295/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32 
Miloslavovi Pálkovi, nar. 19.12.1955, s manželkou Helenou rod. Sýkorovou, nar. 31.8.1957, 
obaja bytom Hlboká 3,  za cenu 1,98 eura, 

32. podielu 260/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 33 Viere Hanakovičovej, rod. Vittekovej, 
nar. 1.9.1959, bytom Hlboká 3, za cenu 1,74 eura, 

33. podielu 261/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 34 
Jurajovi Královičovi, nar. 14.5.1961, s manželkou Darinou rod. Tarabovou, nar. 23.9.1959, 
obaja bytom Hlboká 3, za cenu 1,75 eura, 

34.  podielu 260/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35  
Dušanovi Bašekovi, nar. 2.1.1962, s manželkou Bernadetou rod. Fančovičovou, nar. 
17.6.1964, obaja bytom Hlboká 3, za cenu 1,74 eura, 

35. podielu 260/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 36 Mariánovi Kobetičovi nar. 
27.8.1971, bytom Hlboká 3, Trnava, za cenu 1,74 eura, 

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností budú  
hradiť kupujúci.  
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 

Termín: do 15. 05. 2009 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 

Termín: 31. 08. 2009 
 
 
 

532 
Uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/88 

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 5653 na Ul. Ludvika van 
Beethovena  34  v Trnave 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 parc. 
č. 1635/88 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  510 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 5653 na Ul. Ludvika van 
Beethovena 34, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9277 za cenu 0,1162 eura/m2  t.j. 
3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 6621/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1 

Pavlovi Machalovi nar. 3.9.1976 s manželkou  Mgr. Helenou rod. Klčovou nar. 1.2.1979, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,85 eura,  

2. podielu 4188/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 2 Mgr. Daniele Wilflingovej rod. 
Wilflingovej nar. 7.11.1980, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,54 eura,  

3. podielu 6468/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 3 Ing. Ivete Riegerovej rod. 
Novákovej nar. 23.1.1970, bytom Ul. Ľ. Podjavorinskej 22, za cenu 0,83 eura,  

4. podielu 6638/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 
Petrovi Lukačovičovi nar. 4.3.1972 s manželkou Soňou rod. Voštinárovou nar. 13.2.1972, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  

5. podielu 4549/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Ivete Smolenickej rod. Šimkovej 
nar. 4.1.1970, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,59 eura,  

6. podielu 6916/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 6 Márii Fitošovej rod. Zacharovej nar. 
21.7.1945, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,90 eura,  

7. podielu 6638/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 7 Ružene Koleničovej rod. Budkeovej 
nar. 4.8.1942, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  

8. podielu 4188/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Božene Tóthovej rod. Tóthovej nar. 
24.7.1945, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,54 eura,  

9. podielu 6469/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9 
Vladimírovi Baránekovi nar. 24.3.1968 s manželkou Žanetou rod. Nádaskou nar. 23.10.1974, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,84 eura,  

10. podielu 6655/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10 
Rastislavovi Bielemu rod. Bielokostolskému nar. 10.3.1968 s manželkou Beátou rod. 
Kamenickou nar. 7.7.1969, obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  

11. podielu 4176/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Lucii Nemčekovej rod. 
Nemčekovej nar. 7.4.1976, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,54 eura,  
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12. podielu 6626/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12 
Ing. Jozefovi Jurolekovi nar. 31.1.1973 s manželkou Andreou rod. Sekerovou nar. 
30.11.1971, obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  

13. podielu 6623/457597 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 13 Božene 
Bokorovej rod. Servátkovej nar. 3.4.1948 a Jánovi Bokorovi nar. 22.9.1977, obaja bytom Ul. 
Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  

14. podielu 4183/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14 
Jozefovi Šajbidorovi nar. 23.9.1959 s manželkou Libušou rod. Hrdličkovou nar. 12.7.1964, 
obaja bytom Ul. Botanická 27, za cenu 0,54 eura,  

15. podielu 6476/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 15 Eve Modrovičovej rod. Puškárovej 
nar. 18.2.1965 bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,84 eura,  

16. podielu 10453/457597 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 16 Adriánovi Selnekovičovi nar. 
23.3.1973, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 1,35 eura,  

17. podielu 4999/457597 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 17 Adriánovi Selnekovičovi nar. 
23.3.1973, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,65 eura,  

18. podielu 6626/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18 
Andrejovi Šimončičovi nar. 20.6.1970 s manželkou Soňou rod. Kampfovou nar. 11.11.1973, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  

19. podielu 6686/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19 
Jozefovi Bílemu nar. 21.3.1948 s manželkou Ruženou rod. Štrbíkovou nar. 26.6.1949, obaja 
bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,87 eura,  

20. podielu 4194/457597 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 20 Radoslavovi Szöllösymu nar. 
12.4.1980, bytom Ul. Kráľovská 4, Šaľa, za cenu 0,54 eura,  

21. podielu 6487/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21 
Tiborovi Malatinskému nar. 14.10.1946 s manželkou Ing. Máriou rod. Šimkovičovou nar. 
8.12.1949, obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,84 eura,  

22. podielu 6638/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22 
Vladimírovi Macurovi nar. 27.4.1949 s manželkou Máriou rod. Kuklovou nar. 21.7.1950, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  

23. podielu 4165/457597 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 23 Ing. Róbertovi 
Fančovičovi nar. 13.1.1976 bytom Hviezdoslavova 12, Sokolovce a Stanislave Škoríkovej 
rod. Škoríkovou nar. 20.3.1975, bytom Koplotovce 18, spolu za cenu 0,54 eura,  

24. podielu 6601/457597 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 24 MUDr. Anne Dufekovej rod. 
Cabadajovej nar. 10.8.1959, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,85 eura,  

25. podielu 6601/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25 
Milošovi Mihálikovi nar. 14.7.1973 s manželkou Janou rod. Kunovskou nar. 19.7.1972, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,85 eura,  

26. podielu 4169/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Márii Holovičovej rod. Ryšavej 
nar. 10.11.1959 bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,54 eura,  

27. podielu 6462/457597 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 27 Anne Hlavinovej rod. 
Delinčákovej nar. 23.12.1923, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,84 eura,  

28. podielu 6623/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28 
Ľubošovi Stračárovi nar. 29.9.1959 s manželkou Mgr. Danielou rod. Lopatkovou nar. 
10.7.1962, obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  

29. podielu 4185/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 29 
Milanovi Novákovi nar. 18.6.1963 s manželkou Ľubicou rod. Minárikovou nar. 27.10.1962, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,54 eura,  

30. podielu 6610/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30 
Dušanovi Píšovi nar. 12.9.1966 s manželkou Danou rod. Šupkovou nar. 9.3.1971, obaja 
bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  
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31. podielu 6793/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31 
Zdenkovi Valovičovi nar. 20.9.1957 s manželkou Máriou rod. Holešovou nar. 9.7.1950, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,88 eura,  

32.  podielu 4175/457597 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 32 Márii Bartošovej nar. 7.12.1943, 
bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,54 eura,  

33. podielu 6463/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33 
Jozefovi Strížovi nar. 9.3.1951 s manželkou Martou rod. Masarovičovou nar. 22.10.1954, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,84 eura,  

34. podielu 6463/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 34 
Miroslavovi Patzeltovi nar. 2.9.1974 s manželkou Stanislavou rod. Garajovou nar. 7.3.1980, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,84 eura,  

35. podielu 4170/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35 
Ing. Stanislavovi Kudelásovi nar. 21.2.1960 s manželkou Ing. Jarmilou rod. Veselou nar. 
23.7.1963, obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 6, za cenu 0,54 eura,  

36. podielu 6602/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36 
Jozefovi Hrúzovi nar. 27.12.1976 s manželkou Andreou rod. Novotnou nar. 6.3.1977, obaja 
bytom Ul. Seredská 185, za cenu 0,86 eura,  

37. podielu 6782/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 37 
Jánovi Sojkovi nar. 1.1.1949 s manželkou Martou rod. Koštrnovou nar. 20.10.1950, obaja 
bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,88 eura,  

38. podielu 4170/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 38 
JUDr. Ľubomírovi Mihočkovi nar. 17.6.1953 bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, 
Trnava, s manželkou Valentínou rod. Ondrusovou nar. 17.4.1965, bytom Garcenova 29, 
Bratislava, za cenu 0,54 eura,  

39.  podielu 6463/457597 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 39 Mariánovi Sirotovi nar. 
25.3.1976, bytom Liptovská Lúžná 1062, za cenu 0,84 eura,  

40. podielu 6463/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 40 
Ing. Rastislavovi Rókovi nar. 27.1.1972, s manželkou Mgr. Ivanou rod. Baránkovou nar. 
7.9.1973, obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,84 eura,  

41.  podielu 4170/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 41 Ľudmile Hambálkovej rod. 
Hambálkovej nar. 6.8.1953, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,54 eura,  

42. podielu 6602/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 42 Ivane Kerkutata Hrkeľovej rod. 
Hrkeľovej nar. 2.1.1975, bytom Ul. Botanická 11, za cenu 0,85 eura,  

43. podielu 7022/457597 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 43 Mgr. Daniele Antalovej rod. 
Liovej nar. 28.5.1949, bytom Ul. Hodžova 8, za cenu 0,91 eura,  

44. podielu 4179/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 44 
Vladimírovi Tvaroškovi nar. 22.5.1961, s manželkou Ivetou rod. Cuninkovou nar. 19.5.1963, 
obaja bytom Ul. Lúčna 1, za cenu 0,54 eura,  

45. podielu 6468/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 45 
Františkovi Kralovičovi  nar. 11.10.1948, s manželkou Evou rod. Pauchlyovou nar. 
3.12.1948, obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,84 eura,  

46. podielu 6641/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 46 
Karolovi Dudovi nar. 4.11.1948, s manželkou Evou rod. Halasovou nar. 10.2.1950, obaja 
bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  

47. podielu 4175/457597 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 47 Ing. Mariánovi 
Hetešovi nar. 8.9.1949, a Márii Hetešovej rod. Meluchovej nar. 11.1.1955, obaja bytom Ul. 
Šafárikova 4, za cenu 0,54 eura,  

48. podielu 6612/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48 
Patrikovi Fabianovi nar. 3.8.1975, s manželkou Stanislavou rod. Chynoranskou nar. 
7.4.1976, obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  
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49. podielu 6607/457597 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 49 Libuši 
Štibrányiovej rod. Novotnej nar. 2.11.1938, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, v podiele 
½ a 1/12, JUDr.Alene Pšenkovej r. Štibrányiovej, nar. 11.11.1960, bytom Ul. T. Tekela 26, 
v podiele 1/12,  Alfrédovi. Štibrányimu, nar. 13.6.1963, bytom Ul. Veterná 24, v podiele 
1/12, PaeDr. Zuzane Hrdličkovej r. Štibrányiovej, nar. 18.6.1965, bytom Ul. Okružná 11, 
v podiele 1/12, Jurajovi. Štibrányimu, nar. 10.9.1966, bytom Okružná 17, v podiele 1/12, 
Dušanovi. Štibrányimu, nar. 28.8.1968, bytom Okružná 8, v podiele 1/12, spolu za cenu 0,86 
eura,  

50. podielu 4170/457597 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 50 Jozefovi Kucmanovi nar. 
1.5.1953, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,54 eura,  

51. podielu 6468/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 51 
Mariánovi Beňovskému nar. 23.8.1943, s manželkou Valériou rod. Čekovskou nar. 
15.5.1949, obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34,  za cenu 0,84 eura,  

52. podielu 6654/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 52 Lýdii Grigovej rod. Patoprstej nar. 
7.4.1947, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  

53. podielu 4176/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 53 
Dušanovi Kozmálovi nar. 26.2.1958, s manželkou Alenou rod. Horákovou nar. 1.7.1962, 
obaja bytom Ul. L. Janáčka 76, za cenu 0,54 eura, 

54. podielu 6607/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 54 Anne Dókovej rod. Martinkovej 
nar. 8.7.1938, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  

55. podielu 6602/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 55 
Ladislavovi Bařinovi nar. 10.12.1950, s manželkou Jarmilou rod. Kubatkovou nar. 
10.5.1950, obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  

56. podielu 4198/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 56 
Dušanovi Kadlubiakovi nar. 13.12.1950, s manželkou Máriou rod. Štibranou nar. 22.8.1954, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34,  za cenu 0,54 eura,  

57. podielu 4168/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 59 Ľudmile Augustínovej rod. 
Augustínovej nar. 30.11.1943, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,54 eura,  

58. podielu 6594/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 60 
Petrovi Hubertovi nar. 14.7.1947, s manželkou Annou rod. Odkladalovou nar. 24.7.1949, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34,  za cenu 0,86 eura,  

59. podielu 6596/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 61 Róbertovi Dzunkovi nar. 
14.1.1975, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,85 eura,  

60. podielu 4194/457597 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 62 JUDr. Anne Kubovičovej rod. 
Kubovičovej nar. 1.10.1963, bytom Ul. Tehelná 9A, za cenu 0,54 eura,  

61. podielu 6496/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 63 
Milošovi Machovi nar. 17.10.1961, s manželkou Zuzanou rod. Danielovou nar. 28.8.1966, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34,  za cenu 0,84 eura,  

62. podielu 6496/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 64 
Jozefovi Stachovi nar. 27.11.1958, s manželkou Idou rod. Vavrovou nar. 25.8.1956, obaja 
bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34,  za cenu 0,84 eura,  

63. podielu 4203/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 65 Anne Farkašovej rod. Farkašovej 
nar. 13.3.1953, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,54 eura,  

64. podielu 6815/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 66 
Jozefovi Janíkovi nar. 13.7.1951, s manželkou Ľudmilou rod. Osykovou nar. 10.5.1947, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34,  za cenu 0,88 eura,  

65. podielu 6635/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 67 
Jozefovi Lošonskému nar. 12.1.1947, s manželkou Margitou rod. Medoňovou nar. 4.3.1948, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34,  za cenu 0,86 eura,  
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66. podielu 4201/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 68 
Milanovi Hencelovi nar. 7.12.1959, s manželkou Jarmilou rod. Ivanovičovou nar. 5.1.1958, 
obaja bytom Ul. Coburgova 8,  za cenu 0,54 eura,  

67. podielu 6497/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 69 
Jánovi Kovalovi nar. 8.1.1946, s manželkou Magdalénou rod. Šimončičovou nar. 22.7.1947, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34,  za cenu 0,84 eura,  

68. podielu 6676/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 70 Eleonore Zubovej rod. Hrušovskej 
nar. 26.9.1944, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,86 eura,  

69. podielu 4193/457597 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 71 Romanovi Schmidtovi nar. 
14.5.1974, bytom Ul. . Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,54 eura,  

70. podielu 6625/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 72 
Ing. Dušanovi Gergelymu nar. 7.6.1944, s manželkou Máriou rod. Slobodovou nar. 
14.4.1955, obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34,  za cenu 0,86 eura,  

71. podielu 7040/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 73 Ing. Denise Markovičovej rod. 
Markovičovej nar. 26.4.1970, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,91 eura,  

72. podielu 4194/457597 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 74 Ing. Štefanovi Václavovi nar. 
26.6.1976, bytom Ul. Stupavská 52, Malacky, za cenu 0,54 eura,  

73. podielu 6487/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 75 
Eduardovi Šulíkovi nar. 16.10.1947, s manželkou Katarínou rod. Horvátovou nar. 9.12.1951, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34,  za cenu 0,84 eura,  

74. podielu 6667/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 76 
Františkovi Kováčovi nar. 26.9.1949, s manželkou Máriou rod. Hipíkovou nar. 7.11.1950, 
obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34,  za cenu 0,86 eura,  

75. podielu 4203/457597 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 77 Márii Jurinovi rod. Jurinovej nar. 
10.12.1957, bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34, za cenu 0,54 eura,  

76. podielu 6635/457597 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 78 
Jaroslavovi Hevierovi nar. 6.2.1944, s manželkou Magdalénou rod. Bučkovou nar. 
20.4.1947, obaja bytom Ul. Ludvika van Beethovena 34,  za cenu 0,86 eura,  

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností budú 
hradiť kupujúci.  
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260Sk. 
 
2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 

Termín: do 15. 05. 2009 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 

Termín: 31. 08. 2009 
 

 
 

533 
Uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parcelné  
č. 5680/118 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súpisné 

č. 5763 na Ulici Tehelnej 19 v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 parcelné číslo 
5680/118v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 269 m², zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 5763 na Ulici Tehelnej č. 19 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9696 za cenu 0,1162 eura/m² (3,50 Sk/m²) takto: 
1. podielu 4174/123297 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 1 MUDr. Zuzane Zvolenskej, rod. 

Zvolenská, narodenej 28. 06. 1954, bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,05 eura, 
2. podielu 7119/123297 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2    

Ing. Štefanovi Zvončanovi, narodenému 08. 03. 1961, s manželkou Ing. Annou, rod. 
Jarošovou, narodenou 16. 07.1961, obaja bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,80 eura, 

3. podielu 7634/123297  do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 3  Jarolímovi  Mercegovi, 
narodenému 05. 04. 1966, bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,93 eura, 

4. podielu 6166/123297 do podielového vlastníctva vlastníkom bytu č. 4 Kataríne Korecovej, 
narodenej 10. 01. 1990, bytom Ulica Tehelná 19, Trnava, z ¼ podielu za cenu 0,39 eura,  
Zuzane Korecovej, narodenej 18. 11. 1984, bytom Ulica Tehelná 19, Trnava, z ¼ podielu 
za cenu 0,39 eura a Irene Lešinskej, rod. Lešinskej, narodenej 22. 11. 1958, bytom Ulica 
Tehelná 19, Trnava, z ½ podielu za cenu 0,78 eura, 

5. podielu 7319/123297 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5     
Jozefovi Ölveckému, narodenému 19. 10. 1959, s manželkou Ing. Gabrielou, rod. Sobotovou, 
narodenou 04. 08. 1960, obaja bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,85 eura, 

6. podielu 7413/123297 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6     
Pavlovi Šurinovi, narodenému 29. 12. 1957, s manželkou Janou, rod. Tomovičovou, 
narodenou 03. 06. 1959, obaja bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,87 eura, 

7. podielu 6166/123297 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7     
Tomášovi Langovi narodenému 23. 10. 1977 s manželkou Denisou rod. Pavlákovou 
narodenou 18. 03.1976 obaja bytom Ulica Vladimíra Clementisa 54, za cenu 1,56 eura, 

8. podielu 7129/123297 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8     
Ing. Jánovi Gabrielovi, narodenému 02. 10. 1955, s manželkou JUDr. Alenou, rod. 
Ševčíkovou, narodenou 09. 06. 1962, obaja bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,80 eura, 

9. podielu 7413/123297 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Karine Palanskej, rod. Palanská 
narodenej 07. 09. 1984, bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,87 eura, 

10. podielu 6166/123297 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10     
Petrovi Soldanovi, narodenému 08. 11. 1957, s manželkou Emíliou, rod. Dončevovou, 
narodenou 14. 08.1962, obaja bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,56 eura, 

11. podielu 7129/123297 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 11     
Jurajovi Petrušovi, narodenému 02. 06. 1961, s manželkou Ľubicou, rod. Zacharovou, 
narodenou 31. 01.1963, obaja bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,80 eura, 

12. podielu 7513/123297 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 12 Stanislavovi Kollárovi ,   
narodenému 23. 03. 1983, bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,90 eura, 

13. podielu 6166/123297 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13     
Stanislavovi Šiškovi, narodenému 26. 02. 1956, s manželkou Evou, rod. Klačovou, 
narodenou 21. 06. 1960, obaja bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,56 eura, 

14. podielu 7129/123297 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14     
Leonovi Cíferskému, narodenému 24. 03. 1954, s manželkou Annou, rod. Tandlmajerovou, 
narodenou 28. 09. 1957, obaja bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,80 eura, 

15. podielu 7413/123297 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 15 Radoslavovi Dzíbelovi, 
narodenému 27. 09. 1973, bytom Viničná 35, Biely Kostol, za cenu 1,87 eura, 

16. podielu 6426/123297 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16     
Miroslavovi Šimekovi, narodenému 10. 08. 1958, s manželkou Alicou, rod. Červenovou, 
narodenou 08. 10. 1957, obaja bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,62 eura, 

17. podielu 7409/123297 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17     
Ing. Jozefovi Jasenákovi, narodenému 01. 05. 1958, s manželkou Ing. Martou rod. 
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Kazimírovou, narodenou 29. 11. 1959, obaja bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,87 eura, 
18. podielu 7413/123297 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18     
Ľubomírovi Žákovi, narodenému 13. 01. 1963, s manželkou Dagmarou, rod. Matkovčíkovou, 
narodenou 21. 05.1963, obaja bytom Ulica Tehelná 19, za cenu 1,87 eura 

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností budú 
spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1euro = 30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 

Termín: do 31. 05. 2009 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 

Termín: 31. 08. 2009 
 
 
 

534 
Uznesenie 

 
k predaju pozemku  

na Ulici Paulínska v Trnave  
 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

priamy predaj pozemku kúpnou zmluvou vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava na Ulici 
Paulínska v Trnave, parc. číslo 625/3, zast. plocha, výmera 9 m2 do vlastníctva 
Rímskokatolíckej cirkvi, Rádu sv. Pavla prvého pustovníka so sídlom Námestie 
slobody 1496, 093 01 Vranov nad Topľou, za cenu 33,- eur/m2, t. j. spolu 297,- eur 
(8 947,40 Sk ), s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra 
nehnuteľností bude hradiť kupujúci . 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk 
  

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s prevodom nehnuteľnosti, pripraviť kúpnu zmluvu 
a predložiť na podpis primátorovi mesta v zmysle bodu 1. tohto uznesenia 
Termín: do 30. 06. 2009 

 
 
 

535 
Uznesenie 

 
k predaju pozemku pod stavbou na Starohájskej ulici v Trnave 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku v katastrálnom území Trnava parc. č. 5671/101, 
zastavané plochy o výmere 2 021 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 
Trnava v liste vlastníctva č. 5000, Trnavskému samosprávnemu kraju, so sídlom Trnava, 
Starohájska 10, IČO 37 836 901, za cenu 30,00 eur/m² (903,78 Sk/m²), t. j. spolu 
za 60 630,00 eur (1 826 539,38 Sk). 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 

Termín: do 31. 05. 2009 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 

Termín: do 30. 06. 2009 
 

 
 
 

536 
Uznesenie 

 
k predaju pozemku  

na Ulici Átriovej v Trnave 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  

predaj kúpnou zmluvou časti z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV 
č. 5000 v k. ú. Trnava, parcelné číslo 4021/21- s výmerou 1 619 m² a oddelenej 
geometrickým plánom č. 3/2009 zo dňa 19. 01. 2009 ako novovytvorených parciel 
č. 4021/482 s výmerou 6 m² a 4021/483 s výmerou 17 m² za cenu 33 eur/m², t. j. spolu za 759 
eur do vlastníctva Zuzany Kostolanskej, rodenej Kostolanskej, narodenej 04. 08. 1986, bytom 
Okružná ulica č. 6492/3, 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: 31. 05. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 

Termín: do 30. 06. 2009 
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537 
Uznesenie 

 
k predaju pozemku v k. ú. Modranka na Ul. Seredskej v Trnave  

manželom Krištofiakovým 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  

priamy predaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. 
Modranka p. č. 1893 geometrickým plánom č. 7/2009 oddelenej ako p. č. 1893/6 s výmerou 
144 m2, za cenu 6, 6388 eura/m2 t. j. 200,00 Sk/m2, spolu za cenu 955,99 eura 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Pavlovi Krištofiakovi, rod. Krištofiakovi, nar. 
15. 04. 1973, s manželkou Katarínou, rod. Turazovou, nar. 21. 08. 1977, v podiele ½ 
a do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Kamilovi Krištofiakovi, rod. Krištofiakovi, 
nar. 17. 06. 1974, s manželkou Miriam, rod. Ferechovou, nar. 01. 04. 1978, v podiele ½, 
všetci bytom Ul. Seredská 15, Trnava, s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom 
na vklad do katastra nehnuteľností budú hradiť kupujúci.  
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260Sk. 
  

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva.   

Termín: do 15. 05. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 

Termín: 30. 06. 2009 
 
 
 

538 
Uznesenie 

 
k odpredaju telefónnej prípojky na Coburgovej ul. v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

odpredaj telefónnej prípojky realizovanej v rámci stavby „Nájomný bytový dom 
na Coburgovej ul. – 24 b. j. Trnava“ spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 
Bratislava, IČO 35 763 469, za cenu dohodou vo výške 1 547 eur, t. j. 46 604, 90 Sk. 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu  
1 euro = 30,1260 Sk. 

 
2. Ukladá   

Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30. 06. 2009 
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539 
Uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu parkovacích miest  

na Ul. Botanickej v Trnave  
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 

 s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava p. č. 1635/107 
na vybudovanie 13 parkovacích miest k nadstavbe bytového domu súp. č. 5638 
na Ul. Botanickej 19 – 22 pre SPT, s. r. o., Nám. slobody 580, Pusté Úľany, IČO 34 111 638,    
v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní.  
 

2. Schvaľuje 
odkúpenie investície 13 parkovacích miest vrátane zelene, po skolaudovaní a porealizačnom 
zameraní, od SPT, s. r. o., Nám. slobody 580, Pusté Úľany, IČO 34 111 638, za cenu 1 euro 
do majetku Mesta Trnava. 

 
3. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 06. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby a geometrickom zameraní 

primátorovi mesta na podpis. 
 
 
 

540 
Uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie spevnenej plochy 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
a) s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parc. č. 655/1 

na vybudovanie spevnenej plochy spoločnosťou MASSIMO, s. r. o., Paulínska 6, Trnava, 
IČO 31362257,   

b) s odkúpením spevnenej plochy po vybudovaní od spoločnosti MASSIMO, s. r. o., 
Paulínska 6, Trnava, IČO 31362257 za cenu 1,- euro.   

 
2. Ukladá   

Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 15. 06. 2009 
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541 
Uznesenie 

 
k zriadeniu vecného bremena  

pre NTL a STL plynovod na pozemkoch vo vlastníctve mesta  
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 

s použitím pozemkov v  k. ú. Trnava,  zapísaných na LV č. 5000, parc. č. 8743/1, 2490, 
2535/1, 8950, 8954/2, 1072/19 - zapísaná ako parc. reg „E“ a pozemkov v k. ú. Trnava, parc. 
č. 8745, 8767/1, 8948/2, 8957, 8951, 8954/1, 8956 v rozsahu právnych parciel pôvodných  
parc. č. 1907/13 , 1934/6, 1070/9, 1262/2, 1262/4, 1256/15, 1259/4 a 1262/14, ktoré sú 
v pozemkovej knihe neknihované, a preto sa ich vlastníkom v zmysle § 14, ods. 2 zák. 
č. 180/1995 Z. z. stalo mesto Trnava na uloženie NTL a STL plynovodného potrubia v rámci 
stavby „Rekonštrukcia NTL a STL plynovodov MS Trnava ulice: Kalinčiakova, Odborárska, 
Palárikova“ podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti SPP 
– Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 904 739. 

 
2. Schvaľuje 

zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú.  
Trnava, zapísaných na LV č. 5000, parc. č. 8743/1, 2490, 2535/1, 8950, 8954/2, 1072/19 - 
zapísaná ako parc. reg „E“ a pozemkov v k. ú. Trnava, parc. č. 8745, 8767/1, 8948/2, 8957, 
8951, 8954/1, 8956 v rozsahu právnych parciel pôvodných parc. č. 1907/13 , 1934/6, 1070/9, 
1262/2, 1262/4, 1256/15, 1259/4 a 1262/14, ktoré sú v pozemkovej knihe neknihované, 
a preto sa ich vlastníkom v zmysle § 14, ods. 2 zák. č. 180/1995 Z. z.  stalo mesto Trnava, 
prípadne ďalších určených porealizačným geometrickým plánom, v uliciach Kalinčiakova, 
Štúrova, Odbojárska, Palárikova, Sasinkova, Železná, S. Jurkoviča , Žitná, cez ktoré 
prechádza podzemné NTL a STL plynovodné potrubia v rámci stavby „Rekonštrukcia NTL 
a STL plynovodov MS Trnava ulice: Kalinčiakova, Odborárska, Palárikova“ v prospech 
spoločnosti SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 904 739,  
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie NTL 
a STL plynovodné potrubia a s tým súvisiacich užívateľských práv, za podmienky dodržania 
podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení, pričom správny 
poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností 
hradí oprávnený z vecného bremena. 
 

3. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti 
    Termín: do 20. 05. 2009 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

vo vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
     Termín: do 30. 06. 2009 
c) po uložení NTL a STL plynovodného potrubia 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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542 
Uznesenie 

 
k odpredaju časti pozemku na  Priemyselnej ulici č. 5 

(ZSE Distribúcia, a. s.) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Sťahuje 

tento materiál z rokovania na návrh Majetkovej komisie MZ 
 
 
 

543 
Uznesenie 

 
k schváleniu založenia nehnuteľností vo vlastníctve mesta Trnava 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje   

založenie nasledovných nehnuteľností a pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 5000 : 
 
- materská škola na Ulici Spartakovská, súp. č. 5829, postavená na pozemku parc. č. 5670/3   

a pozemok parc. č. 5670/3, zast. pl. a nádvoria, výmera 949 m2, 
- administratívna budova na Ulici Trhová č. 2, súp. č. 243, postavená na pozemkoch parc. č. 

707/4, 706/2, 673/1 a pozemky parc. č. 672, zast. pl. a nádvoria, výmera 364 m2, parc. č. 673/1, 
zast.pl. a nádvoria, výmera 449 m2, parc. č. 673/2, zast.pl. a nádvoria, výmera 355 m2, parc. č. 
706/1, zast.pl. a nádvoria, výmera 335 m2, parc. č. 706/2, zast.pl. a nádvoria, výmera 411 m2, 
parc. č. 707/4, zast.pl. a nádvoria, výmera 196 m2, 

- kúpalisko Castiglione, súp. č. 7005, postavené na pozemku parc. č. 5671/135 a pozemky parc. 
č. 5671/134, zast.pl. a nádvoria, výmera 4041 m2, parc. č. 5671/135, ost. plochy, výmera 
1101 m2, parc. č. 5671/136, zast.pl. a nádvoria, výmera 99 m2, parc. č. 5671/137, zast.pl. 
a nádvoria, výmera 193 m2, parc. č.5671/138, zat.pl. a nádvoria, výmera 45 m2, 

 
v prospech Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava, IČO 00686832, 
na zabezpečenie nenávratného finančného príspevku na vybudovanie Mestského priemyselného 
a technologického parku v Trnave 

 
2. Ukladá   

Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť záložnú zmluva a predložiť primátorovi na podpis 
Termín: do 31. 12. 2009  
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544 
Uznesenie 

 
k predĺženiu termínu začatia výstavby školiaceho strediska  

na Ulici Atómová 
 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

predĺženie termínu začatia výstavby školiaceho strediska spoločnosti VUJE, a. s. , Okružná 5, 
Trnava, IČO 31 450 474, na pozemkoch v k. ú. Trnava, parc. č. 5326/44 a 5327/110, celková 
výmera 351 m2, do 20. 03. 2010. 

 
2. Ukladá    

Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dodatok č.1 k „Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy“ zo dňa 20. 03. 2008 
uzatvorenej v zmysle uzn. MZ č. 217/2007, podľa bodu 1. tohto uznesenia a predložiť 
primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31. 05. 2009 

 
 

 
545 

Uznesenie 
 

k výpožičke pozemku na výstavbu  
Centra komplexných služieb v Trnave - Modranke  

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

výpožičku pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Modranka p. č. 311/10 - záhrady 
s výmerou 916 m2  a p. č. 314/1- záhrady s výmerou 948 m2  na umiestnenie Centra 
komplexných služieb pre Občianske združenie HYPPOSKO Trnava – Modranka, so sídlom 
Dedinská 48, Trnava, v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní na dobu 25 
rokov od 01. 06. 2009.  

 
2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s výpožičkou pozemkov    

Termín: do 15. 05. 2009 
 
b) pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť primátorovi mesta na podpis. 

Termín: 31. 05. 2009 
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546 
Uznesenie 

 
k predaju pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou  

na Prechodnej ulici   
 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava na Prechodnej ulici, 
zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, v  k. ú. Trnava, zastavaná plocha, parc. č. 5447/5 
s výmerou 21 m2, vlastníkovi garáže Marekovi Kaľuhovi, nar. 19. 04. 1972, bytom Trnava, 
Na hlinách 37, do výlučného vlastníctva, za cenu spolu 117,17 eura, t. j. 3530,- Sk s tým, že 
kupujúci uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu  
1 euro = 30,1260 Sk.   
 

2. Ukladá 
     Mestskému úradu v Trnave 
    a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy  
        Termín: 20. 05. 2009 
 
     b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
         Termín: 25. 06. 2009 
 
 
 

547 
Uznesenie  

 
k predĺženiu termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu 

na Ulici Pekárska a Ulica Hornopotočná 
(VARIETA, s. r. o.) 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

predĺženie termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu spoločnosti VARIETA, s. r. o. , 
Kapitulská 26, Trnava, IČO 36 775 355 na pozemkoch v k. ú. Trnava, parc. č. 194, 195,                 
197, 198, 199 a 200, celková výmera pozemkov je 1910 m2, do 01. 05. 2010. 
 

2. Ukladá    
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis dodatok č. 1 k „Zmluve o uzavretí budúcej 
kúpnej zmluvy“ uzavretej dňa 28. 04. 2008, v zmysle bodu 1. tohto uznesenia. 
Termín: do 31. 05. 2009 
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548 

Uznesenie 
 

k predaju pozemku na výstavbu 
v lokalite Ulice Dohnányho v Trnave 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 

s návrhom Majetkovej komisie MZ materiál stiahnuť a predložiť v budúcnosti na rokovanie 
MZ. 
 
 
 

549 
Uznesenie 

 
k úprave sadzieb nájomného za pozemky  

v objekte na Ulici Priemyselná č. 5  
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zjednotenie sadzieb za prenájom pozemkov na Priemyselnej ulici č.5 v Trnave v zmysle 
platného VZN č.241 s účinnosťou od 01. 06. 2009 s tým, že sadzba nájmu za prenájom pozemku 
u jednotlivých nájomcov bude nasledovná: 
  
STABIL spol. s r.o.  
zastavaná plocha                              1 326,00 m² x 3,9169 eura/m²/rok......... 5 193,80 eura/rok 
 
Jozef Taliga – T.L.G. 
Sadzba ostáva nezmenená 
zastavaná plocha                               564,00 m² x    3,9169 eura/m²/rok........ 2 209,13 eura/rok 
ostatné priestory                                618,48 m² x 15,8667 eura/m²/rok......... 9 813,23 eura/rok 
 
Ing. Viliam Jamrich – JAMPEX 
zastavaná plocha                              1 148,40 m² x 3,9169 eura/m²/rok......... 4 498,16 eura/rok 
 
REKORD spol.  s r.o. 
zastavaná plocha                                 835,00 m² x 3,9169 eura/m²/rok......... 3 270,61 eura/rok 
 
 
2. Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o., 
uzatvoriť dodatky k zmluvám v zmysle schvaľovacej časti uznesenia v súlade s VZN č. 241 
v znení doplnkov. 
Termín: 30. 06. 2009 
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550 

Uznesenie 
 

k predaju bytov 
 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Schvaľuje: 
- v  k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 9-11, parc. č. 8399/44, súp. č. 6005   

a 01/ predaj 1-izbového bytu č. 7 na 3. NP o podlahovej ploche 32,91 m2 za cenu 419,84 eura 
Libuši Krištofíkovej, rod. Hlinčíkovej, nar. 2.8.1942, trvale bytom Golianova č. 9, Trnava  

 
a 02/ predaj 2-izbového bytu č. 15 na 6. NP o podlahovej ploche 50,59 m2 za cenu 645,16 eura 

Jozefíne Bosákovej, rod. Bosákovej, nar. 12.9.1942, trvale bytom Golianova č. 9, Trnava  
 
-v  k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 18-23, parc. č. 5671/14, súp. č. 6548  

a 03/ predaj 2-izbového bytu č. 105 na 7. NP o podlahovej ploche 50,75 m2 za cenu 627,26 eura 
Helene Horváthovej, rod. Zálohovej, nar. 19.9.1967, trvale bytom Golianova č. 23, 
Trnava  

 
- v  k. ú. Trnava na ul. Hospodárska č. 46-52, parc. č. 2483, súp. č. 3610   

a 04/ predaj 3-izbového bytu č. 88 na 2. NP o podlahovej ploche 65,49 m2 za cenu 584,54 eura 
Pavlovi Kasmanovi, nar. 11.1.1933, trvale bytom Hospodárska č. 51, Trnava  

 
- v  k. ú. Trnava na ul. Mozartova č. 4-6, parc. č. 1635/80, súp. č. 6330   

a 05/ predaj 3-izbového bytu č. 9 na 3. NP o podlahovej ploche 67,24 m2 za cenu 841,06 eura 
Helene Kocianovej, rod. Hornákovej, nar. 13.10.1946, trvale bytom Mozartova č. 6, 
Trnava, s manž. Jozefom Kocianom, nar. 26.3.1945, trvale bytom tamtiež 

 
- v  k. ú. Trnava na ul. Na hlinách č. 24-27, parc. č. 5311/40, súp. č. 6929   

a 06/ predaj 3-izbového bytu č. 46 na 3. NP o podlahovej ploche 61,77 m2 za cenu 
1 861,48 eura Františkovi Holovičovi, nar. 3.6.1950, trvale bytom Na hlinách č. 25, 
Trnava, s manž. Vierou Holovičovou, rod. Portschyovou, nar. 16.5.1952, trvale bytom 
tamtiež 

 
- v  k. ú. Trnava na ul. Spartakovská č. 17-19, parc. č. 5671/14, súp. č. 6548   

a 07/ predaj 4-izbového bytu č. 18 na 9. NP o podlahovej ploche 83,63 m2 za cenu 958,17 eura 
Rudolfovi Krajčovičovi, nar. 8.10.1956, trvale bytom Spartakovská č. 17, Trnava , 
s manž. Vierou Krajčovičovou, rod. Vybiralovou, nar. 10.12.1956, trvale bytom tamtiež 

 
- v  k. ú. Trnava na ul. T. Tekela č. 12-15, parc. č. 5680/115, súp. č. 6920   

a 08/ predaj 3-izbového bytu č. 5 na 3. NP o podlahovej ploche 62,24 m2 za cenu 1 894,51 eura 
Margite Jankovičovej, rod. Kollarovičovej, nar. 1.7.1968, trvale bytom T. Tekela č. 12, 
Trnava  

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

          Termín: do 31. 07. 2009 
 
 
 
 

551 
Uznesenie 

 
k návrhu na výnimky z nakladania s bytmi 

vo vlastníctve mesta Trnava 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava: 
a) Ľubici Mrnkovej nar. 24. 5. 1956, bytom Šrobárova ul. 3, Trnava vydanie súhlasu na nájom 

3-izb. bytu č. 61, na Ulici Tajovského 9, Trnava na dobu neurčitú, s podmienkou odovzdať 
doteraz užívaný byt na Šrobárovej ul. 3, Trnava správcovi TT-KOMFORT s.r.o., 
Františkánska 16, Trnava. 

 
b) Viktorovi Mrnkovi nar. 14. 12. 1980 a Alexandre Ulm, nar. 15. 5. 1987, bytom Šrobárova 

ul. 3, Trnava, vydať súhlas na nájom gars. č. bytu 60, na Ulici A. Kubinu 20, Trnava, 
na dobu neurčitú s podmienkou, že matka Ľubica Mrnková odovzdá doteraz užívaný byt 
správcovi TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 16, Trnava. 

 
c) Jane Kanyovej, nar. 8. 2. 1983, bytom Ulica gen. Goliána 20, Trnava vydať súhlas 

na nájom 1-izb. bytu č. 51 na Ulici gen. Goliána 20 na dobu určitú 1 rok s podmienkou 
splácania dlhu a s možnosťou opakovaného predĺženia, ak bude dlh pravidelne splácaný. 

 
d) Hokejovému klubu Trnava vydať súhlasy na nájom 1-izb. bytu č. 1 a 2-izb. bytu č. 2 

na Športovej ul. 4, Trnava na dobu určitú 1 rok s možnosťou opakovaného predĺženia. 
 

 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predložiť ich 
primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 20. 5. 2009 
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552 
Uznesenie 

 
k zmenám a doplnkom Územného plánu mesta Trnava (Aktualizácia rok 2009)  

Povolenie na spracovanie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  

spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Trnava  
- A/2009, Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Trnava (Aktualizácia rok 2009) 

 
2. Ukladá  

Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Trnava  

- A/2009, Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Trnava (Aktualizácia rok 2009)  
b) zabezpečiť prerokovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Trnava  

Termín: po spracovaní zmien a doplnkov ÚPN 
c) po prerokovaní zmien a doplnkov Územného plánu mesta Trnava predložiť na schválenie  

mestskému astupiteľstvu  
 
3. Schvaľuje 

moratórium na predkladanie zmien, doplnkov a úprav do doby schválenia zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Trnava - A/2009, Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Trnava 
(Aktualizácia rok 2009) od 06. 05. 2009 

 

 

 
553 

Uznesenie 
 

k spracovaniu zmien ÚPN mesta Trnava 
povolenie na spracovanie 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
I. 1. Povoľuje  

spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava: 
- zmena B/2009 – Občianska vybavenosť pri Piešťanskej ceste – Zátvor II, Trnava  

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena B/2009 - 

Občianska vybavenosť pri Piešťanskej ceste – Zátvor II, Trnava na základe 
prefinancovania žiadateľom  

b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena B/2009 - 
Občianska vybavenosť pri Piešťanskej ceste – Zátvor II, Trnava  
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
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c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena B/2009 - Občianska 
vybavenosť pri Piešťanskej ceste – Zátvor II, Trnava predložiť na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu  

 
 

II.  1. Nepovoľuje 
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena C/2009 – Zóna obchodu 
a služieb pri Bernolákovej ulici – lokalita Prúdy, Trnava 

 
2. Ukladá  

Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľov o nepovolení spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava – 
zmena C/2009 – Zóna obchodu a služieb pri Bernolákovej ulici – lokalita Prúdy, Trnava 
Termín: 20. 05. 2009 

 
III. 1. Nepovoľuje 

spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena D/2009 – Polyfunkčný 
komplex Vodáreň, Piešťanská cesta, Trnava  

 
2. Ukladá  

Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľov o nepovolení spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava – 
zmena D/2009 – Polyfunkčný komplex Vodáreň, Piešťanská cesta, Trnava 
Termín: 20. 05. 2009 

 

 
 

554 
Uznesenie 

 
k zadaniu urbanistickej štúdie 

Individuálna bytová výstavba Za traťou 4 – lokalita Nad Kamennou cestou 
schválenie 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

a) zadanie urbanistickej štúdie – Individuálna bytová výstavba Za traťou 4 – lokalita Nad 
Kamennou cestou 

b) spracovanie urbanistickej štúdie - Individuálna bytová výstavba Za traťou 4 – lokalita Nad 
Kamennou cestou na základe prefinancovania investorom akcie 

 
2. Ukladá  

Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť prerokovanie urbanistickej štúdie - Individuálna bytová výstavba Za traťou 4 – 

lokalita Nad Kamennou cestou  
b) po prerokovaní a spracovaní pripomienok z prerokovania predložiť urbanistickú štúdiu - 

Individuálna bytová výstavba Za traťou 4 – lokalita Nad Kamennou cestou na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu 
Termín: najbližšie zasadnutie MZ po prerokovaní urbanistickej štúdie 
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555 
Uznesenie 

 
k výročnej správe o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava 

na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020  
 
 

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  

 
2. Ukladá: 

Mestskému úradu v Trnave 
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 
 
 
 

556 
Uznesenie  

 
k návrhu dodatku č. 2  k Zriaďovacej listine  Domova dôchodcov v Trnave,  

Ulica T. Vansovej  č. 5  
 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Domova dôchodcov v Trnave. 
 
 

557 
Uznesenie  

 
 k dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine  

Strediska sociálnej starostlivosti, V. Clementisa č. 51, Trnava 
 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

Dodatok k Zriaďovacej listine Strediska sociálnej starostlivosti v predloženom znení 
 
2. Ukladá 

Stredisku sociálnej starostlivosti  
vydať úplné znenie Zriaďovacej listiny a premietnuť schválené zmeny do ostatných 
dokumentov Strediska sociálnej starostlivosti. 
Termín: do 30. 06. 2009 
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558 
Uznesenie 

 
k správe o priebehu a konečnom zúčtovaní 

Tradi čného trnavského jarmoku 2008 
 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 

a) správu o priebehu TTJ 2008,  
b) konečné zúčtovanie TTJ 2008,  
c) správu hlavného kontrolóra mesta k zúčtovaniu TTJ 2008.  

 
2. Schvaľuje  

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 2009. 
Termín: apríl 2009 

 
 
 

559 
Uznesenie 

 
k Organizačnému zabezpečeniu Tradičného trnavského jarmoku 2009 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
a) Organizačné zabezpečenie (v texte tiež „OZ“) Tradičného trnavského jarmoku 2009 (v texte 

tiež „TTJ 2009“) v dňoch 10. až 13. septembra 2009 
b) Zásady pre zabezpečenie TTJ 2009 
c) Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve 

mesta Trnava počas akcie TTJ 2009 
d) Rozpočet finančného zabezpečenia TTJ  2009 
e) Dotáciu fondu odmien Mesta Trnava zriadeného uznesením MZ č. 295/2004 vo výške 10% 

zo zisku TTJ 2009 
f)   Riaditeľa Organizačnej skupiny TTJ 2009 (v  texte tiež „OS TTJ 2009“) Ing. Jozefa            
     Jakubca    
 
2.   Ukladá 
a)   Riaditeľovi OS TTJ 2009 Ing. Jozefovi Jakubcovi 

zabezpečiť organizovanie TTJ 2009 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia 
a VZN č. 207 v znení neskorších predpisov. 

b)   Predložiť správu o priebehu a konečnom zúčtovaní TTJ 2009 na rokovanie MZ. 
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      Termín: apríl 2010 
c)   Menovať do OS TTJ 2009 poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
      Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava 
d)   Vykonať kontrolu zúčtovania TTJ  2009. 
      Termín: apríl 2010 
 
 
 

560 
Uznesenie 

 
k správe o priebehu a konečnom zúčtovaní  

Vianočných trhov 2008 
 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 

a) správu o priebehu Vianočných trhov 2008,  
b) konečné zúčtovanie Vianočných trhov 2008,  
c) správu hlavného kontrolóra mesta k zúčtovaniu Vianočných trhov 2008.  

 
2. Ukladá  

Mestskému úradu v Trnave  
Predložiť na rokovanie MZ Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2009. 
Termín: apríl 2009 

 
 
 

561 
Uznesenie 

 
k Organizačnému zabezpečeniu Vianočných trhov 2009 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2009 (v texte tiež „VT 2009“) v dňoch 1. až 22. 

decembra 2009 
b) Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve 

a v užívaní Mesta Trnava počas akcie VT 2009 
c) Rozpočet finančného zabezpečenia VT 2009 
d) Riaditeľa organizačnej skupiny (v texte tiež „OS“) VT 2009 – Ing. Jozefa Jakubca 
 
2. Ukladá 
a)  Riaditeľovi OS TTJ 2009 Ing. Jozefovi Jakubcovi 

zabezpečiť organizovanie VT 2009 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia 
a VZN č. 208 v znení neskorších predpisov. 

b)  Predložiť správu o priebehu a konečnom zúčtovaní VT 2009 na rokovanie MZ. 
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     Termín: apríl  2010 
c)  Menovať do OS VT 2009 poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
d) Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava 
    Vykonať kontrolu zúčtovania VT 2009. 
    Termín: apríl 2010 
 
 

 
562 

Uznesenie 
 

k informatívnej správe o štádiu vymáhania 
odpísaných pohľadávok   

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Berie na vedomie  

Informatívnu správu o štádiu vymáhania odpísaných pohľadávok 
a) Mesta Trnava  
b) spoločnosti  TT Komfort Trnava  s.r.o.   
c) Strediska sociálnej starostlivosti Trnava  
d) Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  

 
 
 

563 
Uznesenie 

 
k informatívnej správe o plnení programu 

 Zdravé mesto Trnava za rok 2008 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
    Informatívnu správu o plnení programu Zdravé mesto Trnava za rok 2008 
 
 
 

564 
Uznesenie 

 
k rozpočtu a k organizačnému zabezpečeniu  

Dní zdravia 2009 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Schvaľuje 

rozpočet a organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2009 
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2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu o priebehu a konečné zúčtovanie Dni 
zdravia 2009. 
Termín: október 2009 

 
 
 

565 
Uznesenie 

 
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 

termín plnenia je v intervale od 29. 01. 2009 do 08. 04. 2009 
 
 
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 29. 01. 2009 do 08. 04. 2009.  
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení 
a1) 

MZ č. 503/2009  

K predaju pozemku na Ul. Seredskej manželom Cabadajovým 

* V schvaľovacej časti uznesenia  
nahradiť text „oddelenej ako p. č. 1893/6“ novým textom „oddelenej ako p. č. 1893/5“ 

 
a2) 

MZ č. 445/2008 

K predaju podielov z pozemku pod BD na Ul. Čajkovského 3 
* V schvaľovacej časti uznesenia vypustiť bod 1.17 a 1.24  
 
* V schvaľovacej časti uznesenia v bodoch: 
- 1.26 nahradiť text „bytom Čajkovského 3“ novým textom „bytom Ul. Hlavná 39, 
Trnava“  
 
- 1.44 nahradiť pôvodný text novým textom: „podielu 4193/449133 do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu 50 Pavlovi Michalcovi nar. 11.6.1974 
s manželkou Lenkou rod. Michalcovou  nar. 5. 8. 1976 obaja bytom Ul. Čajkovského 3, 
Trnava, za cenu 0,55 eura.“ 
 
- 1.48 nahradiť pôvodný text textom „podielu 6585/449133 do vlastníctva vlastníkovi 
bytu 54 Romanovi Horváthovi nar. 14. 2. 1960bytom Ul. Čajkovského 3, Trnava, 
za cenu 0,87 eura“ 
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a3) 

MZ č. 335/2008 

K predaju podielov z pozemku pod BD na Ul. Čajkovského 1 
* V schvaľovacej časti uznesenia v bodoch: 
- 1.1 nahradiť pôvodný text „ podielu 6591/449243“ novým textom „podielu 6607/449670“ 
- 1.12 nahradiť pôvodný text „podielu 4205/449243“ novým textom „podielu 4205/449670“ 
- 1.20 nahradiť pôvodný text „podielu 4613/449670“ novým textom „podielu 4163/449670“ 
 
* V uznesení MZ č. 391/2008 v bode a6) uviesť správne text „MZ č. 335/2008“ 
 
a4) 

MZ č. 451/2008 

Ku kúpe pozemku od Ministerstva hospodárstva SR 
* V bode 1. v schvaľovacej časti uznesenia pôvodný text  
„za dohodnutú cenu 1,00 Sk/m2, t. j. spolu 30,00 Sk“ nahradiť textom „za dohodnutú cenu 
1 euro“ 
 
a5) 

MZ č. 452/2008 

Ku kúpe pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Za traťou II.etapa -Trnava od V.V. 
Building, s.r.o, Oblúková 32, Trnava 
* V bode 2. Schvaľuje v písm. a): 
- zmena výmery  parc. č. 10806/109, z „9509 m2“ na „9429 m2“   
- zmena celkovej výmery z „9513 m2“ na „9433 m2“ 
- zmena dohodnutej ceny „1,- Sk, t.j.0,03 eura“ na „1,- Sk, t.j. 0,0331 eura“ 
 
a6) 

MZ č. 488/2009 

K predaju podielov z pozemku  Na hlinách 56, 57, 58 a 59 v Trnave    
* Nový text v bode 3 v schvaľovacej časti: 
„vlastníčke bytu č. 3 Valérie Hrindovej  rod. Hrindovej narodenej 16. 08.1962 bytom 
Na hlinách 56 v Trnave“ 
 
* Nový text v bode 4 v schvaľovacej časti: 
„vlastníčke bytu č. 4 Pavlíne Jursovej rod. Štvrteckej  narodenej 17. 06. 1970  bytom 
Na hlinách 56 v Trnave“ 
 
* Nový text v bode 15 v schvaľovacej časti: 
„vlastníkom bytu č. 19 Martinovi Masarykovi  nar. 11. 06. 1979  bytom Na hlinách 57 
v Trnave“ 
 
* Nový text v bode 17 v schvaľovacej časti: 
„vlastníkom bytu č. 21 Marošovi Kniežovovi nar.  11. 02.1975 bytom Lastomír 140“ 
 
* Nový text v bode 44 v schvaľovacej časti: 
„vlastníkom bytu č. 50 Michalovi Škrabákovi  nar. 26. 12. 1985  bytom Na hlinách 59 
v Trnave“ 
 
* Nový text v bode 46 v schvaľovacej časti: 
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„vlastníkom bytu č. 52 Ing. Milanovi Kozákovi  nar. 29. 11. 1963  bytom Na hlinách 59 
v Trnave“ 
 
* Nový text v bode 53 v schvaľovacej časti: 
„vlastníčke bytu č. 59 Oľge Urbanovej  rod. Jelenovičovej   nar.   02. 03. 1943  bytom 
F. Kráľa 1078/17, Vrbové“ 

 
a7) 

MZ č. 372/2008 v znení uznesení MZ č. 429/2008 a 474/2008 

K predaju podielov z pozemku pod BD na Ul. G. Dusíka 1-5 
* Novým textom v schvaľovacej časti nahradiť pôvodný text v bode: 
„1.31. podielu 69/2204 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 36 Ivane Bittarovej rod. 
Bittarovej  nar. 22.9.1983 bytom Ul. G. Dusíka 5, Trnava, za cenu 2,85 eura.“ 
 
 
a8) 

MZ č. 402/2008  

K predaju podielov z pozemku p. č. 1500 na Ulici Tehelnej 20. 21, 22 
* V bode 1.7 pôvodný text nahradiť nasledovným textom: 
„podielu 6575/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
9 Patrikovi Hanšutovi nar. 30. 04. 1974 s manželkou Danielou, rod. Urbančokovou, 
nar. 23. 05.1972 obaja,  bytom Tichá 40, Trnava, za cenu 1,68 eura“ 
 

 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 445/2008  do 30. 06. 2009 
b2) č. 451/2008 do 31. 05. 2009 
b3) č. 505/2008 v bode 3.b v znení uznesenia MZ č. 520/2009  do 31. 12. 2009  
b4) č. 420/2008 do 31. 12. 2009 
b5) č. 459/2008 do 31. 12. 2009  
b6) č. 464/2008 do 31. 12. 2009  
b7) č. 450/2001 v bode 1 do 28. 02. 2011 
b8) č. 449/2008 do 31. 05. 2009 
b9) č. 402/2008 v znení uznesenia MZ č. 519/2009 do 30. 06. 2009  
b10) č. 372/2007 do 31. 05. 2009 
b11) č. 457/2008 do 30. 06. 2009 
b12) č. 375/2008 do 30. 06. 2009 
b13) č. 407/2008 do 30. 06. 2009 
b14) č. 410/2008, písm. b) do 30. 05. 2009 

 
 

566 
Uznesenie 

 
k žiadosti o zníženie nájomného  

na mestskej ubytovni Coburgova 27, Trnava   
 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Zamieta  

žiadosť o zníženie úhrady nájomného na mestskej ubytovni Coburgova 27, Trnava.  
 
2. Ukladá  

Mestskému úradu v Trnave  
Pripraviť odpoveď  pani Hollánovej o zmietnutí žiadosti o zníženie úhrady nájomného 
na mestskej ubytovni Coburgova 27, Trnava.  
Termín: 20. 05. 2009  

 
 

 
567 

Uznesenie 
 

k doplneniu člena správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom voľbou 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 

ukončenie mandátu pána Jána Popa v správnej  rade Nadácie Trnava Trnavčanom 
 
2. Volí 

Ing. Mareka Gálika, PhD., zástupcu firmy TAVOS, a. s., bytom v Trnave, na Komenského 
ulici č. 18 za člena správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom 

 
3. Ukladá 

a)  Mestskému úradu v Trnave pripraviť menovací dekrét novému členovi správnej rady   
     Nadácie Trnava Trnavčanom Ing. Marekovi Gálikovi, PhD. 
b)  správcovi Nadácie Trnava Trnavčanom prizývať ho na pracovné rokovania nadácie, ktoré  
     sa uskutočnia v súlade s činnosťou nadácie 
Termín: 15. 05. 2009  

 
 

 
568 

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 programu Životné 

prostredie, operačného cieľa č. 4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, aktivita 
č. I. Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne 
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vhodným zneškodnením na realizáciu projektu „Zariadenie na zhodnotenie odpadov 
TRNAVA 2. etapa výstavby“, 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 161 993,- eur, 
d) celkové výdavky na projekt predstavujú výšku 3 239 860,- eur, 
e) celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú výšku 3 239 860,- eur, 
f) projekt bude zo strany mesta Trnava financovaný z vlastných zdrojov. 
 
 
 

569 
Uznesenie 

 
k návrhu na poskytnutie finančných grantov na rok 2009  

z rozpočtu mesta Trnava 
(z jednotlivých programov rozpočtu) 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje    

poskytnutie finančných grantov na rok 2009 z rozpočtu mesta Trnava (z jednotlivých 
programov rozpočtu) v súlade s predloženými projektmi pre týchto žiadateľov: 
 

       
 

Žiadateľ 
 

   Schválená suma MZ  
  (v EUR) 

1. Martin Mečiar /FO/  500 
    Tajovského 12, Trnava  
2. DOMKA – združenie saleziánskej mládeže 1 700 
    Stredisko Trnava, ul. J. Hlúbika 11, Trnava  

 
2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných grantov v zmysle VZN č. 319/ 2009 na podpis 
primátorovi mesta Trnava. 
Termín: 31. 05. 2009 

 
 

570 
Uznesenie 

 
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekt 

„Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“ 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Berie na vedomie 
informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov. 

 
2. Schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné 

prostredie, operačný cieľ 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov na realizáciu 
projektu „Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“, ktorý je realizovaný pre „skládku v k. ú. 
obce Boleráz“, 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.....................eur 
d) celkové výdavky na projekt predstavujú výšku................eur, 
e) celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú výšku.............eur, 
f) projekt bude zo strany mesta Trnava financovaný z vlastných zdrojov. 

 
 
 

571 
Uznesenie 

 
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekt 

„Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia“ 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Poveruje 

Primátora Mesta Trnava Ing. Štefana Bošnáka podpísať uznesenie č. 570 až potom, ako bude 
do uznesenia doplnená presná výška finančných prostriedkov. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
spracovať konečné znenie uznesenia č. 570 a predložiť primátorovi k podpisu 
Termín: do podania žiadosti 

 
 

 
 
 
 
   
   
  
 Ing. Štefan Bošnák 

 primátor mesta 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
     prednostka MsÚ 
 
V Trnave dňa 06. 05. 2009 
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