
 
 
(800 -  856) 

 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  
ktoré sa uskutočnilo 27. apríla 2010 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                              800 

uznesenie  
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 355  
ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi  

na Veternej ulici 18 C - F, Ulici J. G. Tajovského 20 - 21, Coburgovej ulici 60 A – C 
a Františkánskej ulici 3 v Trnave     

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 355, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia 
o nakladaní s nájomnými bytmi na Veternej ulici 18 C - F, Ulici J. G. Tajovského 20 - 21, 
Coburgovej ulici 60 A - C a Františkánskej ulici 3 v Trnave 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 355 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta 
Termín: do 30. 04. 2010 

 
 
 

801 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 356   

 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste 
 – príležitostný trh Trnavská brána 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 356 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovom mieste – príležitostný trh Trnavská brána   
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2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 356 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke  
mesta Trnava.. 
Termín: do 12. 05. 2010 
 
 

802 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 357, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 191 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1 .  Schvaľuje       
Všeobecne záväzné nariadenie č. 357, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 191 o niektorých 
podmienkach držania psov v meste Trnava  

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 357 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke  
mesta Trnava 
Termín: do 30. 04. 2010 
 
 
 

803 
uznesenie 

 
k Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 358, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 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 zmenám Územného plánu 
mesta Trnava  
-  zmena A/2010 – Bytové domy na Nevädzovej ulici  
-  zmena B/2010 – Mostné prepojenie Nitrianska cesta – Od zavarského  
-  zmena C/2010 - Areál Sesslerovej sladovne  
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  
 
2. Schvaľuje 
a)   zmeny Územného plánu mesta Trnava: 
- zmena 01/2010 (pri prerokovávaní zmena B/2010 a C/2007) – Mostné prepojenie Nitrianska cesta  
– Od zavarského a priemet stanoviska Krajského pozemkového úradu v Trnave k záberu PPF 
v lokalite Bratislavská cesta 
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- zmena 02/2010 (pri prerokovávaní zmena C/2010) -  Areál Sesslerovej sladovne  
- zmena 03/2010 (pri prerokovaní zmena A/2010) – Bytové domy na Nevädzovej ulici  
 
b) VZN č. 358, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 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. 358 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 29. 04. 2010 
 
b) zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmien  ÚPN mesta Trnava  01/2010, 02/2010, 03/2010              
a VZN č. 358 
Termín: priebežne 
 
c) zabezpečiť uloženie zmien ÚPN mesta Trnava 01/2010, 02/2010, 03/2010 a VZN č. 358 na 
Krajskom stavebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade 
Termín: do 26. 07. 2010 
 
 
 

804 
uznesenie 

 
k zmenám Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) 

 povolenie na spracovanie 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
I. 1. Povoľuje  
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - zmena D/2010 – Komerčná vybavenosť na 
Ulici Koniarekovej 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena D/2010 – Komerčná 
vybavenosť na Ulici Koniarekovej na základe prefinancovania žiadateľom 
 
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena D/2010 – Komerčná 
vybavenosť na Ulici Koniarekovej 
 Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena D/2010 – Komerčná vybavenosť 
na Ulici Koniarekovej predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu  
 
II. 1. Povoľuje  
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - zmena E/2010 – Rodinné domy na Ulici Jána 
Hajdóczyho   
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
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a) zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena E/2010 – Rodinné domy 
na Ulici Jána Hajdóczyho na základe prefinancovania žiadateľom  
 
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena E/2010 – Rodinné 
domy na Ulici Jána Hajdóczyho   
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
c)   po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava –  zmena E/2010 – Rodinné domy na 
Ulici Jána Hajdóczyho predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu  

 
III. B. 1. Povoľuje  
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - zmena F/2010 – IBV Pri Hájoch II, Trnava  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena F/2010 –IBV Pri Hájoch 
II, Trnava na základe prefinancovania žiadateľom 
 
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena F/2010 –IBV Pri 
Hájoch II, Trnava  
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena F/2010 – IBV Pri Hájoch II, 
Trnava predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu  
 
 
 

805 
uznesenie 

 
k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2009 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Berie na vedomie 
- stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2009 
 
- stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy k záverečnému účtu mesta 
Trnavy za rok 2009 
 
- správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Trnavy za rok 2009 
 
2. Schvaľuje 
a) záverečný účet mesta Trnavy za rok 2009 s tým, že súhlasí s celoročným hospodárením bez 

výhrad 
 
b) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu 

1. z prebytku bežného rozpočtu vo výške 4 111 157 eur 
2. z finančných operácií príjmových vo výške 3 405 646,32 eura 

 v tom: 
• zo zostatku účelovo určených príjmov z roku 2008 vo výške 2 338,84 eura 
• zo zostatku likvidovanej obchodnej spoločnosti 84 307,48 eura 
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• z úverových zdrojov 3 319 000 eur 
 
c) zostatok zdrojov z roku 2009 na použitie v roku 2010 

1. zostatok účelovo určených bežných príjmov vo výške 601 642,98 eura 
2. zostatok účelovo určených kapitálových príjmov vo výške 22 600 eur 
3. zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií vo výške 22 536,87 eura 

 
d) rozdelenie do fondov 

1. prídel do rezervného fondu mesta Trnavy vo výške 130 883,71 eura 
• v rámci prídelu účelovo vyčleniť finančné prostriedky vo výške 53 110 eur na 

dofinancovanie vydania knihy Dejiny Trnavy 
2. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti 

Trnava z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti vo výške 7 612,88 eura 
3. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava z hlavnej a podnikateľskej činnosti vo výške 11 195,83 eura 
4. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Základná umelecká škola M. Sch. 

Trnavského z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti vo výške 3 632,52 eura 
 

 
 

806 
uznesenie 

 
k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010 
 
 
 
 

807 
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 Trnavy  
b) spoločnosti TT-Komfort Trnava  s.r.o.   
c) Strediska sociálnej starostlivosti Trnava  
d) Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
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808 
uznesenie 

 
k prenájmu pozemkov vo vlastníctve štátu  na Ul. Chovateľská v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje 
prenájom pozemkov vo vlastníctve SR – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 
Bratislava, IČO 17335345,  v k. ú. Trnava, , novovytvorených parciel registra KN – C, parc.             
č. 9078/36, 9078/40 a 3404/2 podľa geometrického plánu č. 63/2009, over. pod č. 1409/2009       
dňa 8. 02. 2010 a parcely registra KN-C, parc. č. 8789/4, v celkovej výmere 62 m², nájomnou 
zmluvou Mestu Trnava, ako stavebníkovi stavby  „Rekonštrukcia MK Chovateľská Ulica Trnava“ 
za účelom vydania stavebného povolenia, za cenu 0,17 eura/m²/rok, t. j. 10, 54 eura ročne, do 
termínu definitívneho prevodu do majetku mesta. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace s prenájmom pozemku a oznámiť stanovisko mestského 
zastupiteľstva prenajímateľovi pozemku  
Termín: do 30. 04. 2010  
 
b) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31. 05. 2010 

 
 
 

809 
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. 71 na Ulici gen. Goliana č. 21 v Trnave o podlahovej ploche 49,97 m2          
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom  na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 
a na pozemku parc. č. 8399/55, 
b) 2 – izbového bytu č. 69 na Ulici Nerudova č. 9  v Trnave o podlahovej ploche  50,98 m2               
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom  na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu   
a na pozemku parc. č. 8399/90. 
 
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 
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810 

uznesenie  
 

k zaradeniu majetku mesta na odpredaj 
/nehnuteľnosti na Ulici Halenárska č. 14 a č. 16/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Schvaľuje 
a)  zaradenie na odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísanej  na LV č. 5000 , súp. č. 419, 
situovanej na pozemku parc. č. 554 a  pozemkov zapísaných na LV č. 5000,  parc. č. 554, zast. pl., 
dom, výmera 1000 m2 a parc. č. 555, zast. pl., výmera  629 m2, 
  
b)  zaradenie na odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísanej na LV č. 5000 , súp. č. 421, 
situovanej na pozemku parc. č. 558 a  pozemku zapísaného na LV č. 5000,  parc. č. 558, zast. pl., 
dom,  výmera  1120 m2. 
  
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 
 
 
 
 

811 
uznesenie 

 
k vyhodnoteniu obchodných verejných súťaží o najvhodnejší  návrh kúpnej zmluvy  

na predaj nehnuteľností a pozemkov 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže  
predaj pozemkov v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 7953, parc. č. 10146/64, záhrady, výmera 311 
m2, parc. č. 10146/65, záhrady, výmera 16 m2  a záhradkárskej chatky situovanej na pozemku  parc. 
č. 10146/65 za minimálnu cenu 5.600,00 eur Lubošovi Volekovi, nar. 15. 2. 1974, bytom Cífer, 
Trnavská 13. 
 
2. Schvaľuje 
na základe nepredloženia žiadnej ponuky opätovný predaj :  
 
a) 2- izbového bytu č. 72 na I. NP bytového domu súp. č. 6009 – 110 b. j., zapísaného na LV č. 
7270 na Ulici gen. Goliána č. 22 v Trnave o podlahovej ploche 52,72 m2 s prináležiacim 
spoluvlastníckym podielom 86/10000  na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu (na 
pozemku parc. č. 8399/55) a spoluvlastníckeho podielu 86/10000 k pozemku parc. č. 8399/55,  
za východiskovú cenu podľa znaleckého posudku, zníženú o 25 %  
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b) 2- izbového bytu č. 28 na VI. NP bytového domu súp. č. 6012 – 48 b. j., zapísaného na LV č. 
7826 na Ulici gen. Goliána č. 30 v Trnave o podlahovej ploche 51,72 m2 s prináležiacim 
spoluvlastníckym podielom 168/10000  na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu (na 
pozemku parc. č. 8399/56) a spoluvlastníckeho podielu 168/10000 k pozemku parc. č. 8399/56,  
za východiskovú cenu podľa znaleckého posudku, zníženú o 25 %  

c) nebytového priestoru – garáže č. 2   v suteréne  bytového domu s. č. 2718, zapísaného na LV č. 
6851 na Zelenečskej ulici č. 53, 55 v Trnave, o podlahovej ploche  16,25 m2 vrátane 
spoluvlastníckeho  podielu 174/10000 na spoločných častiach,  spoločných zariadeniach domu a k 
pozemku parc. č. 8252/20, 
za východiskovú cenu 4.500,00 eir 
 
3. Ukladá  
a)   Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť kúpnu zmluvu v zmysle bodu 1.   tohto uznesenia a VZN č. 290/2007, v znení 
zmien a doplnkov a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže  primátorovi mesta na  podpis 
Termín: do 15. 06. 2010 
 
b)   Majetkovej komisii MZ  
a Mestskému úradu v Trnave 
b) vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na predaj bytov (v súlade s bodom  2. a, 2. b tohto uznesenia) 
a nebytového priestoru – garáže (v súlade s bodom 2. c tohto uznesenia) 
Termín: do 20. 05. 2010                               
 
 

812 
uznesenie 

 
k odpredaju pozemkov pod schodmi v CMZ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
predaj časti pozemku v k. ú. Trnava, parc. č.  95/1, zapísaného na LV č. 5000, podľa geometrického 
plánu č. 8/2010, vyhotovenom spoločnosťou TT-GEO, s. r. o., Špačinská cesta 17, Trnava, parc. č. 
95/101, zast.pl., výmera 2 m2    za cenu 200,- eur/m2, t. j. spolu  400,- eur do vlastníctva Ing. 
Romana Nováka, nar.  5. 3. 1963, bytom Trnava, Zelený kríčok č. 5. 
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 15. 06. 2010 
 
 
 
 

813 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5311/33 

v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6958 
Na hlinách 39, 40, 41 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5311/33 – zastav. plochy v k. ú. 
Trnava s celkovou výmerou  644 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6958 Na hlinách 39, 40, 41,  
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 10407 za cenu 0,1161 eura/m2  t. j. 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 4899/392676 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 1 PaeDr. Ivanovi Lacenovi nar. 2.1.1943  

bytom Na hlinách 41, Trnava,  za cenu 0,93 eura, 
2. podielu 6394/392676 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 3 Jane Nagyovej rod. Nagyovej nar. 

10.5.1977  bytom Okružná 11,  za cenu 1,21 eura, 
3. podielu 6172/392676 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 7 Erikovi Bohunickému, nar. 11.2.1973  

bytom Na hlinách 41, Trnava,  za cenu 1,17 eura, 
4. podielu 7916/392676 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 8 Ľuboslavovi Cyprichovi, nar. 

23.8.1974  bytom Čierne 302, Trnava,  za cenu 1,50 eura, 
5. podielu 6154/392676 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 9 Kataríne Vittekovej rod. Vittekovej 

nar. 7.10.1952  bytom Na hlinách 41, Trnava,  za cenu 1,17 eura, 
6. podielu 9116/392676 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10 

Júliusovi Čirkemu  nar. 13.8.1956 s manželkou Elenou rod. Ševčíkovou nar. 31.10.1955 obaja 
bytom Na hlinách 41,  za cenu 1,73 eura, 

7. podielu 6154/392676 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15 
Miroslavovi Rakúsovi nar. 18.7.1975 bytom Bernolákova 54, Cífer,  s manželkou Bc. Andreou 
rod. Plevkovou nar. 19.10.1978  bytom Na hlinách 41,  za cenu 1,17 eura, 

8. podielu 7931/392676 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 17 Gabriele Mončekovej rod. 
Hrebíčkovej nar. 7.2.1958  bytom Na hlinách 40, Trnava,  za cenu 1,51 eura, 

9. podielu 4899/392676 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 18 Viere Chudej rod. Chudej nar. 
27.1.1961  bytom Na hlinách 40, Trnava,  za cenu 0,93 eura, 

10. podielu 6169/392676 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 24 Anne Kramerovej rod. Mandrákovej 
nar. 24.1.1956  bytom Na hlinách 40, Trnava,  za cenu 1,17 eura, 

11. podielu 6169/392676 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 26 Ľudmile Pavlíkovej rod. Pavlíkovej 
nar. 19.4.1972  bytom Na hlinách 40, Trnava,  za cenu 1,17 eura, 

12. podielu 6169/392676 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30 Bc. 
Tomovi Daviesovi nar. 11.3.1977 s manželkou Luciou rod. Bobekovou nar. 5.2.1980 obaja 
bytom Na hlinách 40,  za cenu 1,17 eura, 

13. podielu 4269/392676 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 34 Elene Vávrovej rod. Vávrovej nar. 
2.2.1940  bytom Na hlinách 39, Trnava,  za cenu 0,81 eura, 

14. podielu 7506/392676 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36 
Stanislavovi Divičičovi nar. 13.11.1965 s manželkou Ľubicou rod. Beránkovou nar. 13.11.1967 
obaja bytom Na hlinách 39,  za cenu 1,43 eura, 

15. podielu 7506/392676 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 39 Zdenke Skýpalovej rod. Rusnákovej 
nar. 16.9.1969  bytom Na hlinách 39, Trnava,  za cenu 1,43 eura, 

16. podielu 6262/392676 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 40 
Erichovi Malánovi nar. 6.3.1973 s manželkou Žanetou rod. Cisárikovou nar. 25.10.1972 obaja 
bytom Na hlinách 39,  za cenu 1,19 eura, 

17. podielu 6262/392676 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 43 Beáte Lopušnej rod.Cisárovej nar. 
25.6.1968  bytom Na hlinách 39, Trnava,  za cenu 1,19 eura, 

18. podielu 7219/392676 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 44 
Patrikovi Karolčíkovi nar. 22.1.1970 s manželkou Silviou rod. Orlickou nar. 24.12.1969 obaja 
bytom Na hlinách 39,  za cenu 1,37 eura, 

19. podielu 6262/392676 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 46 Ing. 
Dušanovi Galgócimu nar. 16.1.1967 s manželkou Ing. Stellou rod. Orságovou nar. 4.6.1967 
obaja bytom Na hlinách 39,  za cenu 1,19 eura, 
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20. podielu 6332/392676 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 49 
Jozefovi Sabovi nar. 18.4.1965 s manželkou Gabrielou rod. Autnerovou nar. 9.4.1966 obaja 
bytom Na hlinách 39,  za cenu 1,20 eura, 

21. podielu 7576/392676 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 51 
Branislavovi Ondrejkovičovi nar. 8.10.1967 s manželkou Antóniou rod. Šulákovou nar. 
6.10.1971 obaja bytom Na hlinách 39,  za cenu 1,44 eura, 

22. podielu 6332/392676 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 52 Mgr. Júlii Fridrichovej rod. 
Opálkovej nar. 15.2.1963  bytom Na hlinách 39,  za cenu 1,20 eura, 

23. podielu 7466/392676 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 54 Mgr. Michalovi Žitňanskému nar. 
14.9.1984  bytom Na hlinách 39,  za cenu 1,42 eura, 

24. podielu 6535/392676 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 55 
Petrovi Rímešovi  nar. 25.7.1966 s manželkou Máriou rod. Matovičovou nar. 30.6.1968 obaja 
bytom Na hlinách 39,  za cenu 1,24 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. 05. 2010 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 30. 09. 2010 
 
 
 

814 
uznesenie 

 
k priamemu predaju bytu 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Schvaľuje 
priamy predaj bytu č. 2 na I. NP bytového domu súp. č. 1723 – 9 b.j., zapísaného na LV č. 10740 na 
Saleziánskej ulici č. 9 v Trnave o podlahovej ploche 44,70 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym 
podielom 535/10000  na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu (na pozemku parc. č. 
5292/100) a spoluvlastníckeho podielu 535/10000 k pozemku parc. č. 5292/100 Štefanovi 
Gavenčiakovi, nar. 13. 9. 1964 a Márie Gavenčiakovej, rod. Mokošákovej, nar. 22. 6. 1967, obaja 
bytom Trnava, Saleziánska ulica č. 9 za cenu 14.000,- eur, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe  
 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť zmluvu o kúpe bytu v zmysle VZN č. 290/2007 v znení zmien a doplnkov   
primátorovi mesta na  podpis 
Termín: 15. 06. 2010 
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815 

uznesenie 
 

k predaju pozemku na Zelenečskej ulici v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku v katastrálnom území Trnava parc. č. 8399/172, zastavané 
plochy o výmere 3 m², oddeleného geometrickým plánom č. 36/2006 z parcely č. 8399/50, 
zapísanej v katastri nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava v liste vlastníctva č. 5000, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov: Jozefa Kollára, nar. 1. 1. 1955 a manželky Cecílie 
Kollárovej, rod. Puterovej, nar. 16. 11. 1956, oboch bytom Suchá nad Parnou č. 403, za cenu 100,00 
eur/m², t. j. spolu za 300,00 eur,  
s podmienkou, že kupujúci uhradia správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra 
nehnuteľností. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
Termín: do 31. 05. 2010 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31. 07. 2010 
 
 
 
 

816 
uznesenie 

 
k predaju pozemkov v záhradkárskej osade Štrky na Ulici Chovateľská 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje   
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 súčasnému užívateľovi : 
- parcely č. 9078/14, ost. plocha o výmere 97 m² , parc. č. 9078/15, zast. plocha o výmere 14 m² 
a parc. č. 9078/16, ost. plocha o výmere 92 m², za dohodnutú jednotkovú cenu 20,- eur/m², t. j. 
spolu 4 060, - eur, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Dušana Seleckého, r. Seleckého, 
nar. 29. 09. 1955, trvale bytom Ul. Leoša Janáčka 60, 917 01 Trnava a manž. Anny Seleckej ,          
r. Horváthovej, nar. 20. 10. 1958, trvale bytom  Ul. Štefana Moyzesa 2/A, 917 01 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. 05. 2010 



 12 

 
b) pripraviť  kúpnu zmluvu v zmysle VZN č. 290/2007 a predložiť na podpis primátorovi mesta  
Termín: do 31. 08. 2010 
 

 
 

817 
uznesenie 

 
k odkúpeniu pozemku vo vlastníctve Agropodniku a. s. Trnava na stavbu  

„Rekonštrukcia MK Chovateľská ulica Trnava“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
kúpu pozemku v k. ú. Trnava, parcela registra KN – C, parc. č. 3389/28, zastavaná plocha o výmere 
53 m², zapísaného na LV č. 7348 vo vlastníctve spoločnosti Agropodnik a. s. Trnava, IČO 314 204 
94, so sídlom Chovateľská 2, 917 01 Trnava, za dohodnutú jednotkovú cenu 20, - eur/m², t. j. spolu 
1 060, - eur, do vlastníctva Mesta Trnava, IČO 003 131 14, za účelom realizácie stavby 
„Rekonštrukcia MK Chovateľská ulica Trnava“ 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30. 06. 2010 
 
 
 

818 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu pozemkov v k. ú. Boleráz vedených na LV č. 178 s pôv. p. č. 975/1 - orná pôda s výmerou 
291 m2 v celosti, p. č. 974/1 - orná pôda s celkovou výmerou 277 m2, časti s výmerou 235 m2 
zlúčenej do p. č. 1000/1 ako diel 3 a p. č. 976/1 - orná pôda s celkovou výmerou 1032 m2, časti        
s výmerou 869 m2 zlúčenej do p. č. 1000/1 ako diel 7 a časti s výmerou 163 m2 zlúčenej do p. č. 
1000/3 ako diel 8, podľa geometrického plánu č. 11854278-244/97 od Pavlíny Jančovičovej rod. 
Repčokovej, nar. 26.4.1922  bytom Gaštanová 16, Žilina, spoluvlastníčky podielu 1/6, za cenu 0,50 
eura/m2 spolu za cenu 129,83 eura. 
 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady k uzavretiu zmluvy 
Termín: do 15. 05. 2010 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta. 
Termín: do 15. 07 .2010 



 13 

 
c) ukončiť nájomný vzťah uzavretý nájomnou zmluvou z 21. 02. 2005 
Termín: do uzavretia kúpnej zmluvy 
 
 
 

819 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu pozemkov v k. ú. Boleráz vedených na LV č. 178 s pôv. p. č. 975/1 - orná pôda s výmerou 
291 m2 v celosti, p. č. 974/1 - orná pôda s celkovou výmerou 277 m2, časti s výmerou 235 m2 
zlúčenej do p. č. 1000/1 ako diel 3 a p. č. 976/1 - orná pôda s celkovou výmerou 1032 m2, časti        
s výmerou 869 m2 zlúčenej do p. č. 1000/1 ako diel 7 a časti s výmerou 163 m2 zlúčenej do p. č. 
1000/3 ako diel 8, podľa geometrického plánu č. 11854278-244/97 od Zdenky Strapákovej rod. 
Petrovičovej, nar. 12.5.1962  bytom Boleráz 72, spoluvlastníčky podielu 1/252, za cenu 0,50 
eura/m2 spolu za cenu 3,09 eura. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady k uzavretiu zmluvy 
Termín: do 15. 05. 2010 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 15. 07. 2010 
 
c) ukončiť nájomný vzťah uzavretý nájomnou zmluvou z 11. 03. 2005 
Termín: do uzavretia kúpnej zmluvy 
 
 
 

820 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu pozemkov v k. ú. Boleráz vedených na LV č. 178 s pôv. p. č. 975/1 - orná pôda s výmerou 
291 m2 v celosti, p. č. 974/1 - orná pôda s celkovou výmerou 277 m2, časti s výmerou 235 m2 
zlúčenej do p. č. 1000/1 ako diel 3 a p. č. 976/1 - orná pôda s celkovou výmerou 1032 m2, časti        
s výmerou 869 m2 zlúčenej do p. č. 1000/1 ako diel 7 a časti s výmerou 163 m2 zlúčenej do p. č. 
1000/3 ako diel 8, podľa geometrického plánu č. 11854278-244/97 od Marty Fapšovej rod. 
Murárikovej, nar. 10.11.1948  bytom Ivanovce 135, spoluvlastníčky podielu 8/252, za cenu 0,50 
eura/m2 spolu za cenu 24,72 eura. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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a) pripraviť podklady k uzavretiu zmluvy 
Termín: do 15. 05. 2010 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta. 
Termín: do 15. 07. 2010 
 
c) ukončiť nájomný vzťah uzavretý nájomnou zmluvou z 28. 02. 2005 
Termín: do uzavretia kúpnej zmluvy 
 
 
 

821 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu pozemkov v k. ú. Boleráz vedených na LV č. 178 s pôv. p. č. 975/1 - orná pôda s výmerou 
291 m2 v celosti, p. č. 974/1 - orná pôda s celkovou výmerou 277 m2, časti s výmerou 235 m2 
zlúčenej do p. č. 1000/1 ako diel 3 a p. č. 976/1 - orná pôda s celkovou výmerou 1032 m2, časti        
s výmerou 869 m2 zlúčenej do p. č. 1000/1 ako diel 7 a časti s výmerou 163 m2 zlúčenej do p. č. 
1000/3 ako diel 8, podľa geometrického plánu č. 11854278-244/97 od Petra Strapáka, nar. 
20.6.1959  bytom Trnava, Tehelná 26, spoluvlastníka podielu 5/252, za cenu 0,50 eura/m2 spolu za 
cenu 15,45 eura. 
 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady k uzavretiu zmluvy 
Termín: do 15. 05. 2010 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta. 
Termín: do 15. 07. 2010 
 
c) ukončiť nájomný vzťah uzavretý nájomnou zmluvou z 11. 03. 2005 
Termín: do uzavretia kúpnej zmluvy 
 
 
 

822 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu pozemkov v k. ú. Boleráz vedených na LV č. 1616 s pôv. p. č. 978 - orná pôda s  celkovou 
výmerou 3963 m2, časti s výmerou 3430 m2 zlúčenej do p. č. 1000/1 ako diel 11 a časti s výmerou 
264 m2 zlúčenej do p. č. 1000/3 ako diel 12, podľa geometrického plánu č. 11854278-244/97 od 
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Márie Pobieckej rod. Danišovičovej, nar. 8.9.1942  bytom Bratislavská 34, Trnava spoluvlastníčky 
podielu 1/8, za cenu 0,50 eura/m2 spolu za cenu 230,87 eura. 
 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady k uzavretiu zmluvy 
Termín: do 15. 05. 2010 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 15. 07. 2010 
 
c) ukončiť nájomný vzťah uzavretý nájomnou zmluvou z 21. 02. 2005 
Termín: do uzavretia kúpnej zmluvy 
 
 
 
 

823 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu pozemkov v k. ú. Boleráz vedených na LV č. 226 s pôv. p. č. 996 - orná pôda s  celkovou 
výmerou 3171 m2, v celosti,  s pôv. p. č. 997 - orná pôda s  celkovou výmerou 2384 m2, časti           
s výmerou 798 m2 zlúčenej do p. č. 1000/1 ako diel 99 a časti s výmerou 1180 m2 zlúčenej do p. č. 
1000/4 ako diel 100, podľa geometrického plánu č. 11854278-244/97 od Veroniky Jobbovej rod. 
Seleckej, nar. 30.4.1934 bytom Kuzmányho 5, Trnava spoluvlastníčky podielu 3/96, za cenu 0,50 
eura/m2 spolu za cenu 80,45 eura. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady k uzavretiu zmluvy 
Termín: do 15. 05. 2010 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 15. 07. 2010 
 
c) ukončiť nájomný vzťah uzavretý nájomnou zmluvou zo 7.9.1998 
Termín: do uzavretia kúpnej zmluvy 
 
 
 

824 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje  
kúpu  pozemkov v k. ú. Boleráz vedených na LV č. 226 s pôv. p. č. 996 - orná pôda s  celkovou 
výmerou 3171 m2, v celosti,  s pôv. p. č. 997 - orná pôda s  celkovou výmerou 2384 m2, časti           
s výmerou 798 m2 zlúčenej do p. č. 1000/1 ako diel 99 a časti s výmerou 1180 m2 zlúčenej do p. č. 
1000/4 ako diel 100, podľa geometrického plánu č. 11854278-244/97  od Pavla Kittu, nar. 
13.9.1952 bytom Boleráz 137,  spoluvlastníka podielu 1/4, za cenu 0,50 eura/m2 spolu za cenu  
643,63 eura. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady k uzavretiu zmluvy 
Termín: do 15. 05. 2010 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta. 
Termín: do 15. 07. 2010 
 
c) ukončiť nájomný vzťah uzavretý nájomnou zmluvou zo 7.9.1998 
Termín: do uzavretia kúpnej zmluvy 
 
 

825 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/4 na pozemku v k. ú. Boleráz vedeného na LV č. 2512                  
s  p. č. 1000/12 – ostatné  plochy s  celkovou výmerou 1563 m2  
od Timoteja Daniša, nar. 10.7.1956 bytom Boleráz 175, za cenu 0,50 eura/m2 spolu za cenu     
195,38 eura. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady k uzavretiu zmluvy 
Termín: do 15. 05. 2010 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta. 
Termín: do 15. 07. 2010 
 
c) ukončiť nájomný vzťah uzavretý nájomnou zmluvou zo 28. 02.2005 
Termín: do uzavretia kúpnej zmluvy 
 
 

826 
uznesenie 

 
k odkúpeniu pozemkov na Ulici Ovocná 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na  pozemku v k. ú. Trnava,  zapísaného na LV č. 2491, 
parcela registra "E" , parc. č. 1888/29, záhrady, výmera 112 m2   za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania  vzťahov pod komunikáciou od spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckych 
podielov za cenu 8,- eur/m2 : 
a)  od  Antónie Ďurechovej, rod. Brnkovej, nar. 29. 8. 1928, bytom Trnava, Ulica Študentská č. 20,  
výška spoluvlastníckeho podielu  1/4, cena celkom  224,- eur, 
b) od Alexandra Lačného, nar. 7. 11. 1982, bytom  Trnava, Ulica Ovocná č. 1,                                    
výška spoluvlastníckeho podielu 1/4, cena celkom 224,- eur,    
c) od Ing. Karola Brnku, nar. 14. 11. 1935, bytom Trnava, Ulica Ovocná č. 9,                                  
výška spoluvlastníckeho podielu 1/4, cena celkom 224,- eur,  
d) od Mgr. Alžbety Šmídovej,  rod. Brnkovej, nar. 13. 12. 1943, bytom Trnava, Ulica Ovocná č. 7,  
výška spoluvlastníckeho podielu 1/4, cena celkom 224,- eur. 
 
Celková kúpna cena je  896,- eur. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 15. 06. 2010 
 
 
 

827 
uznesenie 

 
k predajným stánkom na Ulici Teodora Tekela v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Neschvaľuje  
zníženie sadzby nájomného,  dohodnutého v nájomnej zmluve evid. č.1152, na prenájom pozemku 
vo vlastníctve Mesta Trnava, pod predajným stánkom č.123, využívaným na maloobchodný predaj 
potravinárskeho sortimentu v spotrebiteľskom balení okrem alkoholických nápojov, predaj  rýchleho 
občerstvenia, ovocia a zeleniny, tabaku a tabakových výrobkov,  na Ulici Teodora Tekela  v Trnave, 
časť parc. č. 5671/92 vo výmere 35,60 m2  

Miroslavovi Krátkemu, bytom  Trnava, Ulica Vl. Clementisa 38, obchodné meno Miroslav Krátky, 
IČO: 45 232 121 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
oznámiť rozhodnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiadateľovi  
Termín: do 15. 05. 2010 
 
 

828 
uznesenie 

 
k predajným stánkom na Ulici Teodora Tekela v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje  
predĺženie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, v k. ú. Trnava, časť parcely č. 
5671/92  pod predajným stánkom evid. č. 149, č. st. 124, využívaným na maloobchodný  predaj  
pekárenských, cukrárenských, mliečnych výrobkov a súvisiaceho doplnkového sortimentu 
potravinárskeho charakteru na Ulici Teodora Tekela vo výmere 18,00 m2, pánovi  Viliamovi 
Kučerovi, bytom Trstín 384, obchodné meno Viliam Kučera - KPK,  IČO: 35 173 939, za cenu 
nájmu 0,22 eura/m2/deň  pre rok 2010, počnúc rokom 2011 upravovanú  o oficiálne oznámené %  
inflácie, na dobu určitú, od  01. 04. 2010 do 30. 04.  2012  s výpovednými lehotami: 
*  3 mesiace 
   -    ak nájomca bez súhlasu prenajímateľa zmení predávaný sortiment, 
   -    ak nájomca neuhradí na základe výzvy ani v náhradnom termíne splátku nájomného, 
    -  ak nájomca nebude rešpektovať výzvu mesta na zohľadnenie údržby predajného   stánku, 
alebo zmenu vzhľadu stánku, 
   -   ak prenajímateľ alebo nájomca bude aj po predchádzajúcom upozornení porušovať  
povinnosti, ku ktorým ho zaväzuje nájomná zmluva, 
*  6 mesiacov  
    -  ak bude v predmetnom území uvažovaná výstavba v súlade s Územným plánom  sídelného 
útvaru mesta Trnava, 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu  v zmysle bodu 1 uznesenia a predložiť primátorovi mesta                     
na podpis   
Termín: 31. 05. 2010 

 
 

829 
uznesenie 

 
k ponuke na odkúpenie nehnuteľnosti 

/nehnuteľnosť na ulici Horné bašty č. 7/ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neschvaľuje 
odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísanej na LV č. 5310, súp. č. 737,  parc. č. 165             
od vlastníka Igora Kamenického,  bytom Trnava, Ulica Čajkovského 6331/39. 
 
2 Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia vlastníkovi nehnuteľnosti 
Termín: do 15. 05. 2010 

 
 
 
 

830 
uznesenie 

 
k  zámene pozemku vo vlastníctve mesta v záhradkárskej osade Štrky na Ul. Chovateľská  

 za spoluvlastnícky podiel fyzickej osoby na pozemku pod STKO v Bolerázi 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje   
zámenu pozemku vo vlastníctve  Mesta Trnava, IČO 003 131 14, zapísaného na LV č. 5000 v  k. ú.  
Trnava, parcela registra KN – C, parc. č. 9078/30, ostatná plocha o výmere 87 m², dohodnutá 
jednotková cena 20, - eur/m², t. j. spolu 1 740, - eur, na  Ulici Chovateľská v Trnave za 
spoluvlastnícky podiel 2/12 na časti pozemku o výmere 3694 m² v k. ú. Boleráz zapísaného na LV 
č. 1616 vo vlastníctve Jozefa Černého, r. Černého, nar. 26. 11. 1937, bytom Na hlinách 23, 917 01 
Trnava, parcela registra KN – E, parc. č. 978, orná pôda o celkovej výmere 3 963 m², časť 
s výmerou 3430 m² zlúčená do novovytvorenej parcely č. 1000/1 ako diel 11 a časť s výmerou 264 
m² zlúčená do novovytvorenej parcely č. 1000/3 ako diel 12, podľa geometrického plánu č. 
11854278-244/97, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel  činí 615, 66 m², dohodnutá 
jednotková cena 0,50 eura/m², t. j. spolu 307, 83 eura, 
s doplatením rozdielu v hodnote pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava vo výške 1432,17 eura a 
usporiadaním nároku na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu so spoluvlastníkmi,  
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností budú hradiť účastníci zmluvy spoločne a nerozdielne  
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie zámennej  zmluvy  
Termín: 31. 05. 2010 
 
b) pripraviť  zámennú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta  
Termín: do 31. 08. 2010 
 
c) ukončiť nájomný vzťah dohodnutý v zmluve o nájme zo dňa 28. 02. 2005 
Termín: k uzavretiu zámennej zmluvy 
 
 
 

831 
uznesenie 

 
k súhlasu s prevodom práv a povinností 

/TC EMPIRE Trnava, a. s. - TENNIS INVEST, s. r. o./ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Súhlasí 
s prevodom práv a povinností spoločnosti TC EMPIRE Trnava, a. s., Hajdóczyho 11, Trnava,       
IČO 36 680 397 vyplývajúcich z nájomnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného práva uzavretých 
medzi Mestom Trnava a spoločnosťou TC EMPIRE Trnava, a. s., Hajdóczyho 11, Trnava,          
IČO 36 680 397 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 744/2009  na 
spoločnosť  TENNIS INVEST, s. r. o., Bottova 40, Trnava, IČO 36 249 874     
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
pripraviť a predložiť zmluvy o prevode práv a povinností primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 15. 06. 2010 
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832 
uznesenie 

 
k výpožičke pozemkov na Ulici Ferka Urbánka v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
zmenu v zmluve o výpožičke, uzatvorenej dňa 29. 12. 1999 medzi Mestom Trnava a Stredným 
odborným učilišťom Slovenského zväzu spotrebných družstiev, Ulica Ferka Urbánka 19, Trnava, 
IČO: 00 686 484,  nasledovne: 
a)  vypožičiavateľom je Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk, so sídlom Ulica Ferka Urbánka 
19, Trnava, IČO: 00 686 484,  ako právny nástupca Stredného odborného učilišťa Slovenského 
zväzu spotrebných družstiev, Ul. F. Urbánka 19, Trnava, IČO: 00 686 484; 
b)  predmetom výpožičky sú pozemky v katastrálnom území Trnava, zapísané v katastri 
nehnuteľností v liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000 ako: 
parc. č. 916/ 1, zastavané plochy o výmere 5 885 m2,  parc. č. 916/ 3, zastavané plochy o výmere 
100 m2,  parc. č. 916/ 4, zastavané plochy o výmere 417 m2,  parc. č. 916/ 5, zastavané plochy 
o výmere 424 m2,  parc. č. 916/ 6, zastavané plochy o výmere  25 m2,  parc. č. 916/ 7, zastavané 
plochy o výmere 11 m2,  parc. č. 916/ 8, zastavané plochy o výmere  1 659 m2,  parc. č. 916/ 9, 
zastavané plochy o výmere 109 m2,  parc. č. 916/10, zastavané plochy o výmere 320 m2,  parc. č. 
916/26, zastavané plochy o výmere 45 m2,  parc. č. 916/27, zastavané plochy o výmere 48 m2; 
c)  vlastníkom stavieb na parc. č. 916/3 – 916/10 a 916/26 je Gos-Sk, s.r.o., so sídlom                     
Ul. F. Urbánka 19, Trnava, IČO: 36 271 390, ktorý ich prenajal vypožičiavateľovi za účelom 
prevádzkovania školy; 
d)  doba neurčitá sa mení dňom 1. 5. 2010 na dobu určitú 15 rokov za podmienky, že funkcia školy 
bude zachovaná počas celej doby výpožičky. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie dodatku k zmluve o výpožičke zo dňa 29. 12. 1999 
Termín: do 15. 06. 2010 
 
b)  pripraviť dodatok k zmluve o výpožičke zo dňa 29. 12. 1999 a predložiť na podpis 
primátorovi mesta 
Termín: do 31. 07. 2010 

 
 

833 
uznesenie 

 
k zriadeniu vecného bremena  pre uloženie verejného rozvodu elektriny  

      na pozemkoch vo vlastníctve mesta  
/Rekonštrukcia NN siete – Ulica Jerichova/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí : 
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava parc. č.  8813/1, 8852,  8823, zapísaných na LV č. 5000 vo 
vlastníctve mesta Trnava a  pozemkov v k. ú. Trnava, parc. č.8822, 8851, 8454 v rozsahu právnych 
parciel pôvodných  parc. č. 747/28, 747/29 a 747/7, 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 Ulici 
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Jerichova, Ulica Invalidská, Ulica J. Hollého a  Horné bašty  na rekonštrukciu NN siete  podľa 
projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., 
Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518, 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Trnava  
parc. č. 8813/1, 8852, 8823, zapísaných na LV č. 5000 a  pozemkov v k. ú. Trnava, parc. č. 8822, 
8851, 8454 v rozsahu právnych parciel pôvodných  parc. č. 747/28, 747/29 a 747/7, 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 Ulici Jerichova, Ulica Invalidská, Ulica J. Hollého a Horné bašty , cez 
ktoré prechádza podzemné vedenie NN siete v rámci stavby „TA Trnava -  Jerichova 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. 05. 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 30. 06. 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 
 
 
 
 

834 
uznesenie 

 
k zriadeniu vecného bremena pre NTL  plynovod na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

/Ulica Stromová a Ulica 9. mája/ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v  k. ú. Trnava : 
-  parc. č. 9004 a 9005/7 v rozsahu právnej parcely s pôvodným  parc. č. 1963/30, zapísanej v PKV 
č. 794 na Mesto Trnava,  
-  parc. č. 9005/1 v rozsahu právnej parcely s pôvodným  parc. č. 1960, 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,  
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-  parc. č. 9074/1 v rozsahu právnej parcely s pôvodným  parc. č. 2869, 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, 
 -  parc. č. 9005/2 v rozsahu právnej parcely s pôvodným  parc. č. 2822, 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,  
 -  parc. č. 9005/3 v rozsahu právnych parciel s pôvodným  parc. č. 2867/2 a 2868/3, zapísaných 
v PKV č. 3439 na Mesto Trnava a parc. č. 2824/1, 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,  
na uloženie NTL plynovodného potrubia v rámci stavby „Rekonštrukcia NTL  plynovodov Trnava 
– Ul. 9. mája a Stromová.“  podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní 
spoločnosti  SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 910 739. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú.  
Trnava : 
-  parc. č. 9004 a 9005/7 v rozsahu právnej parcely s pôvodným  parc. č. 1963/30, zapísanej v PKV 
č. 794 na Mesto Trnava,  
-  parc. č. 9005/1 v rozsahu právnej parcely s pôvodným  parc. č. 1960, 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,  
-  parc. č. 9074/1 v rozsahu právnej parcely s pôvodným  parc. č. 2869, 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, 
 -  parc. č. 9005/2 v rozsahu právnej parcely s pôvodným  parc. č. 2869,, 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,  
 -  parc. č. 9005/3 v rozsahu právnych parciel s pôvodným  parc. č.2867/2 a 2868/3, zapísaných 
v PKV č. 3439 na Mesto Trnava a parc. č. 2824/1, 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,  
prípadne ďalších určených porealizačným geometrickým plánom, v uliciach Stromová, 
Bratislavská, 9. mája,  cez  ktoré  prechádza podzemné NTL  plynovodné potrubia v rámci stavby  
„Rekonštrukcia NTL  plynovodov Trnava – Ul. 9. mája a Stromová.“   v prospech spoločnosti SPP 
– Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Braislava, IČO 35 910 739,  spočívajúceho v povinnosti 
mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie NTL 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 15. 05. 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 30. 06. 2010 
 
c/ po uložení NTL 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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835 
uznesenie 

 
k zriadeniu vecného bremena pre NTL  plynovod na pozemkoch vo vlastníctve mesta  

(Ulica Gejzu Dusíka a Lomonosovova) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v  k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 5000 na Mesto Trnava -  parc. č. 1635/75, 
1501/1, 1501/2, 1501/3, 1502/1, 8722/1, 8722/3, 8725 a 8726 
na uloženie NTL plynovodného potrubia v rámci stavby „Rekonštrukcia NTL  plynovodov sídlisko 
Prednádražie – Trnava 1“ na Ul. Gejzu Dusíka a Lomonosovovej,  podľa projektovej dokumentácie 
schválenej v stavebnom konaní spoločnosti  SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 
IČO 35 910 739. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú.  
Trnava  zapísaných na LV č. 5000 na Mesto Trnava - parc. č. 1501/1, 1501/2, 1501/3, 1502/1, 
8722/1 a 8726, prípadne ďalších určených porealizačným geometrickým plánom, na Ul. Gejzu 
Dusíka a Lomonosovovej,  cez  ktoré  prechádza podzemné NTL  plynovodné potrubie v rámci 
stavby  „Rekonštrukcia NTL  plynovodov sídlisko Prednádražie – Trnava 1“  v prospech 
spoločnosti SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 910 739,  
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie NTL 
plynovodného 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 15. 05. 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 30. 06. 2010 
 
c) po uložení NTL 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 
 

 
 

836 
uznesenie 

 
k predĺženiu termínu ukončenia výstavby polyfunkčného objektu na Ulici Hornopotočná 

/ EURODOM3, s. r. o. / 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
predĺženie termínu ukončenia výstavby polyfunkčného objektu spoločnosti EURODOM3,               
s. r. o. , Františkánska 4, Trnava, IČO 35882 361 na pozemkoch v k. ú. Trnava, parc. č. 215, 216/1, 
216/2, 217-224, celková výmera 3 864 m2, do 28. 2. 2011. 
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis dodatok č. 2  k „Zmluve o uzatvorení budúcej 
kúpnej zmluvy a podmienkach realizácie výstavby“ uzatvorenej dňa 10. 10. 2005 na základe 
uznesenia MZ č. 597/2005, v zmysle bodu 1. tohto uznesenia 
Termín: do  31. 05. 2010 
 
 
 

837 
uznesenie 

 
k zrušeniu uznesenia k predaju pozemkov v Modranke na Topoľovej 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Ruší  
uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 216/2000 z 15. 2. 2000 
 
2.  Schvaľuje  
a) reálne užívanie pozemku zapísaného na LV 1300 v k. ú. Modranka p. č. 11/1 – zastavané plochy 
s výmerou 1329 m2 Jánom Stojkom nar. 8.5.1936 s manželkou Máriou rod. Biháriovou nar. 
12.5.1945, obaja bytom Topoľová 28, Trnava  za obdobie od 19.4.2000 do 19.4.2010 za cenu, ktorá 
bola uhradená  doteraz ako preddavok kúpnej ceny v celkovej výške 220,62 eur. 
 
b) prenájom pozemku zapísaného na LV 1300 v k. ú. Modranka p. č. 11/1 – zastavané plochy 
s výmerou 1329 m2 Jánovi Stojkovi nar. 8.5.1936 s manželkou Máriou rod. Biháriovou nar. 
12.5.1945, obaja bytom Topoľová 28, Trnava  na dobu neurčitú od 20.4.2010 za nájomné vo výške 
0,10 eur/m2 /rok 
  

3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady k uzavretiu zmluvy 
Termín: do 15. 05. 2010 
 
b) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta. 
Termín: do 30. 06. 2010 
 

 
 

838 
uznesenie 

 
k prevodu nájmu nebytových priestorov v objekte  

na  Ulici Františkánska č. 3 
 Attractive Body s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1.   Schvaľuje 
prevod nájmu nebytových priestorov objekte na Ulici Františkánska č. 3 v Trnave 
z pôvodného nájomcu fyzickej osoby Lenka Valentínová, Sladovnícka 12, 917 01 Trnava,                      
IČO: 44 303 611, na nového nájomcu právnicku osobu spoločnosť Attractive Body s.r.o., 
Sladovnícka 12,  917 01 Trnava, IČO: 36 841 234, 
za účelom  prevádzkovania skrášlovacieho štúdia a masážneho salónu, 
za nájomné v zmysle VZN č. 241 v znení doplnkov: 
 
Miestnosť č. 101    /skrášlovacie štúdio/   39,36 m2 x  21,1811 eura/m2/rok ...833,6881 eura 
Miestnosť č. 102/1 /WC muži/                    1,91 m2 x    9,2943 eura/m2/rok .....17,7521 eura 
Miestnosť č. 102/2 /predsieň WC/              1,34 m2 x    9,2943 eura/m2/rok .....12,4544 eura 
Miestnosť č. 102/3 /WC ženy/                    1,56 m2 x    9,2943 eura/m2/rok .....14,4991 eura 
Miestnosť č. 103   /masáž.salón/               17,33 m2 x 21,1811 eura/m2/rok ....367,0685 eura 
Miestnosť č. 103/1 /sprcha/                         0,68 m2 x   9,2943 eura/m2/rok ....... 6,3201 eura 
spolu                                                          62,18 m2                                       1 251,7823 eura 
Atraktivita 350%                                                                                            4 381,2381 eura 
Spolu                                                                                                              5 633,02 eura/rok 
                                                                                                                                
na dobu neurčitú od 01.05.2010, 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 v súlade s VZN  č. 241 
v znení doplnkov 
Termín: 30. 06. 2010 
 
 
 

839 
uznesenie 

 
k zmene výmery nebytových priestorov 

/rozšírenie výmery o ďalšie priestory prenájmu/ 
v objekte na Ulici J. Hollého č. 8 
Trnavská univerzita v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
nájomcovi Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, IČO: 31 825 249 
za účelom využitia na výchovno – vzdelávací proces univerzity 
zmenu výmery z  1 125,80 m² na výmeru 1 213,61 m², v nebytovom priestore na ulici           
Hollého č. 8 v Trnave, pričom zvýšenie predstavuje plochu 87,81 m² za nájomné v zmysle VZN     
č. 241 v znení doplnkov: 
 
Miestnosť č. 015   /kancelária/          21,85 m2 x   15,3355 eura/m2/rok ........ 335,0807 eura 
Miestnosť č. 016   /sklad/                    3,15 m2 x   15,3355 eura/m2/rok ........   48,3068 eura 
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Miestnosť č. 017  /soc. zariad./           4,68 m2 x   15,3355 eura/m2/rok ........    71,7701 eura 
Miestnosť č. 018  /kancelária/           30,80 m2 x   15,3355 eura/m2/rok ........ 472,3334 eura 
Miestnosť č. 019  /kancelária/           27,33 m2 x   15,3355 eura/m2/rok ........ 419,1192 eura 
Spolu                                                 87,81 m2                                              1 346,61 eura/rok                                                                                        
                                          
na dobu určitú od 01.05.2010 do 30.09.2033, s výpovednou lehotou: 
 - 6 mesiacov bez udania dôvodu, po skončení lehoty určenej zmluvou o poskytnutí grantu 
 - dohodou k dátumu uvedenom v dohode 
 
2.  Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.  
uzatvoriť dodatok k zmluve v zmysle schvaľovacej časti uznesenia v súlade s VZN  č. 241 v znení 
doplnkov 
Termín: 30. 06. 2010 
 
 

840 
uznesenie 

 
k predaju pozemkov vo vlastníctve mesta pod prevádzkou spoločnosti 

STABIL spol. s r. o. na Ulici  Priemyselnej  v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje   
priamy  predaj  kúpnou zmluvou  pozemkov vo vlastníctve  Mesta Trnava zapísaných na LV č. 
5000 v  k. ú.  Trnava  na  Ulici Priemyselná v Trnave, a to parcely registra „C“ č. 6511/148, 
zastavané plochy o výmere 385 m², parcely registra „C“ č. 6511/149,  zastavané plochy o výmere 
616 m², parcely registra „C“ č. 6511/150, ostatné plochy o výmere 200 m² a parcely registra „C“ č. 
6511/153, zastavané plochy o výmere 125 m², do vlastníctva spoločnosti STABIL spol. s  r. o., 
Priemyselná 5/B, 917 01 Trnava, IČO: 31 436 161, za dohodnutú jednotkovú cenu 43, 82 eura/m²,  
t. j. spolu 58 105, 32 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. 05. 2010 
 
b) pripraviť  kúpnu zmluvu v zmysle VZN č. 290/2007 v znení neskoršej novely  
a predložiť na podpis primátorovi mesta  
Termín: do 31. 08. 2010 

 
 
 

841 
uznesenie 

 
k predĺženiu termínu začatia výstavby školiaceho strediska na Ulici Atómová 
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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. 2011 
 
 s tým,  že s ďalším predĺžením lehoty začatia výstavby Mesto Trnava neuvažuje  
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dodatok č. 2 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 30. 06. 2010 
 
 
 

842 
uznesenie 

 
k doplneniu uznesenia MZ č. 396/2008 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 396 zo dňa 13. októbra 2008 v bode 
1. Schvaľuje, v písmene a) o ďalší bod s textom : 

• 5 eur/m2/rok za užívanie priestorov terasy, ktoré bude každoročne upravované o % inflácie  
 

2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave   
zabezpečiť spracovanie úplného znenia uznesenia   
Termín: do 10. 05. 2010 
 
 
 
 

843 
uznesenie 

 
k prenájmu nebytových priestorov 

 v Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trnava spoločnostiam Natures s.r.o, 
PGS Automation, s.r.o. a STM POWER a.s. 

 
 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.      Schvaľuje  
a) prenájom  nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Mestskom priemyselnom 
a technologickom parku Trnava v rámci novobudovaného Pavilónu výrobných buniek  s celkovou 
výmerou 616,2m2  a prenájom vonkajších priestorov o výmere 140 m2 spoločnosti STM POWER 
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a.s. so sídlom Jána Bottu 2 v Trnave, IČO 36321982, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou 
lehotou, od doby 60 dní odo dňa kolaudácie Pavilónu výrobných buniek a vonkajších plôch, za cenu 
schválenú uznesením MZ č. 396/2008 a jeho doplnku zo dňa 27. 04. 2010. 
 
b) prenájom  nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Mestskom priemyselnom 
a technologickom parku Trnava v rámci rekonštruovaného Skladovo-logistického pavilónu 
s celkovou výmerou 323m2  a prenájom vonkajších priestorov o výmere 28 m2 spoločnosti PGS 
Automation, s.r.o. so sídlom Boleráz, Klčovany 681, IČO 44046022, na dobu neurčitú s ročnou 
výpovednou lehotou, od doby 60 dní odo dňa kolaudácie Skladovo-logistického pavilónu 
a vonkajších plôch, za cenu schválenú uznesením MZ č. 396/2008 a jeho doplnku zo dňa               
27. 04. 2010. 
 
c) prenájom  nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Mestskom priemyselnom 
a technologickom parku Trnava v rámci novobudovaného Pavilónu výrobných buniek  s celkovou 
výmerou 136 m2  a prenájom vonkajších priestorov o výmere 14 m2 spoločnosti Natures, s.r.o. so 
sídlom A. Sladkoviča 33 v Trnave, IČO 35813750, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou, 
od doby 60 dní odo dňa kolaudácie Pavilónu výrobných buniek a vonkajších plôch, za cenu 
schválenú uznesením MZ č. 396/2008 a jeho doplnku zo dňa 27. 04. 2010. 
 
2.      Súhlasí  
so stavebnými úpravami jednotlivých stavebných objektov Mestského priemyselného 
a technologického parku Trnava na základe požiadaviek spoločnosti STM POWER a.s.,  PGS 
Automation, s.r.o. a  Natures, s.r.o., 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, 
okrem Skladovo-logistického pavilónu, kde určité úpravy budú hradené aj zo strany mesta Trnava.  

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 17. 05. 2010 
 
b) Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o budúcej zmluve a predložiť primátorovi mesta k podpisu 
Termín: 17. 05. 2010 
 
 
 
 

844 
uznesenie 

 
k zámene častí pozemkov 

/v lokalite ulíc Hornopotočná a J. Hollého/ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
zámenu časti pozemku zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 269 vo vlastníctve mesta Trnava 
o výmere cca 20 m2 za  časť pozemku zapísaného na LV č. 6360, parc. č. 252 vo vlastníctve 
spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a. s., Hornopotočná č. 4, Trnava, IČO 34 120 220 v pomere 
výmer 1 : 1, presná výmera bude určená na základe geometrického plánu po realizácii prepojovacej 
komunikácie. 
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis zmluvu o budúcej zámennej zmluve. 
Termín: do  31. 05. 2010 
 
 
 

845 
uznesenie 

 
k predaju bytov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Schvaľuje 
a 01/ - v  k. ú. Trnava na Ul. J. G. Tajovského č.10,11,12, parc. č. 1635/81, súp. č. 5633   
predaj 1-izbového bytu č. 32 na 5. NP o podlahovej ploche 28,86 m2  
za cenu 356,76 eura 
Eve Miklovej, rod. Oravcovej, nar. 11.5.1965, trvale bytom J. G. Tajovského č. 11, Trnava  
 
a 02/ - v  k. ú. Trnava na Ul. gen. Goliána č. 9,10,11, parc. č. 8399/44, súp. č. 6005   
predaj 3-izbového bytu č. 1 na 1. NP o podlahovej ploche 67,33 m2  
za cenu 858,53 eura 
Františkovi Kučerovi, nar. 16.7.1948, trvale bytom Gen. Goliána č. 9, Trnava   
 
a 03/ - v  k. ú. Trnava na Saleziánska ulica č. 9,11, parc. č. 5292/100, súp. č. 1723   
predaj 3-izbového bytu č. 7 na 3. NP o podlahovej ploche 66,63 m2  
za cenu 1.205,12 eura 
Ing. Emilovi Gajarskému, nar. 16.09.1945, trvale bytom Saleziánska ulica č. 9, Trnava  
 
a 04/ - v  k. ú. Trnava, Kočišské č. 1-17/1, parc. č. 10513, súp. č. 6386   
predaj 2-izbového bytu č. 5 na 1. NP o podlahovej ploche 83,52 m2  
za cenu  559,88 eura 
Martinovi Toronyimu, nar.3.8.1949,  trvale bytom Kočišské č. 3, Trnava   
s manželkou Vlastou Toronyiovou, rod. Leginusovou, nar. 14.11.1951, trvale bytom tamtiež 
 
a 05/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Teodora Tekela  č.11, parc. č. 5671/174, súp. č. 6482   
predaj 3-izbového bytu č. 92 na 12. NP o podlahovej ploche 73,36 m2  
za cenu 848,05 eura 
Márii Beňovej, rod. Kuníkovej, nar. 18.7.1955, trvale bytom T. Tekela č. 11, Trnava 
 
a 06/ - v  k. ú. Trnava na Ulica Nerudova č. 6 - 11, parc. č. 8399/90, súp. č. 6029   
predaj 3-izbového bytu č. 106 na 7. NP o podlahovej ploche 67,02 m2  
za cenu 874,65 eura 
Ľubici Turánkovej, rod. Tomíkovej, nar. 19.2.1960, trvale bytom Ulica Nerudova č. 11, Trnava  
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a 07/ - v  k. ú. Trnava na Ulica Botanická č. 3, parc. č. 1635/110, súp. č. 5643   
predaj 1-izbového bytu č. 2 na 2. NP o podlahovej ploche 41,74 m2  
za cenu 607,58 eura 
Erike Kulkovej, rod. Kulkovej, nar. 16.3.1970, trvale bytom Ulica Botanická č. 3, Trnava  
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností budú 
spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 

      
2. Ukladá 
TT-KOMFORT s.r.o. 
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
Termín: do 30. 06. 2010 
 
 

 
846 

uznesenie 
 

k návrhu na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) Alanovi Lakatošovi, nar. 19. 10. 1981, bytom Zelený kríčok 4, Trnava vydať súhlas na nájom    
1-izb. bytu č. 2 na Šrobárovej ul. 3, Trnava na dobu určitú 1 rok s možnosťou opakovaného 
predĺženia. 
 
b) Antonínovi Bihárimu nar. 12. 8. 1951, bytom Coburgova ulica 46, Trnava vydať súhlas na nájom 
2-izb. bytu č. 2, na Coburgovej ulici 46, Trnava na dobu určitú 1 rok s možnosťou opakovaného 
predĺženia a s podmienkami riadneho platenia nájmu, splácania dlhu a neporušovania ubytovacieho 
poriadku. V čase ďalšieho predĺženia nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie nesmie byť na byte dlh za 
užívanie bytu.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predložiť ich primátorovi 
mesta na podpis. 
Termín: do 15. 05. 2010 
 
 
 

847 
uznesenie 

 
ku konečnej správe o priebehu likvidácie spoločnosti  
Technologické centrum Trnava, s.r.o. – v likvidácii 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 



 31 

Konečnú správu o priebehu likvidácie spoločnosti Technologické centrum Trnava, s.r.o. –                
v likvidácii 

 
 

848 
uznesenie 

 
k zriadeniu Súkromnej materskej školy SMILE,  

Markovi čova 1/A, Trnava a výdajnej školskej jedálne 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
1.1 zriadenie Súkromnej materskej školy SMILE, Markovičova  1/A, Trnava 
1.2 zriadenie výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej materskej školy SMILE, 

Markovičova  1/A, Trnava 
  
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
oznámiť žiadateľovi súhlasné stanovisko mesta Trnava k zriadeniu Súkromnej materskej školy 
SMILE, Markovičova 1/A, Trnava 
Termín: do 15. 05. 2010 
 
 
 

849 
uznesenie 

 
ku schváleniu zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov združení,  

v ktorých je mesto členom 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zástupcu Mesta Trnava za člena do kontrolného orgánu záujmového združenia právnických osôb  
a) Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja, Jeruzalemská 15, 917 01 Trnava, IČO  
37 840 011, 
Ing. Vieru Vančovú, nar. 5. 2. 1971, bytom Špačince, Pod kaštieľom 36/A, 
 
b) Regionálne technologické centrum, Paulínska 16, 917 01 Trnava, IČO  37 840 258, 
Ing. Vieru Vančovú, nar. 5. 2. 1971, bytom Špačince, Pod kaštieľom 36/A, 
 
c)  Automobilový klaster – západné Slovensko, Hlavná 5, 917 01 Trnava, IČO 37 840 312, 
Ing. Máriu Burzovú, nar. 8. 6. 1951, bytom Trnava, Ulica Vajanského 31, 
 
d) Slovenský dom Centrope, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42168937, 
 Ing. Máriu Burzovú, nar. 8. 6. 1951, bytom Trnava, Ulica Vajanského 31, 
 
e)  Energetický klaster – západné Slovensko, Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO 37840436, 
Ing. Petra Nováka, nar. 19. 2. 1984, bytom Dolná Krupá 626/16  
 
2. Ukladá 
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Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť súvisiace  náležitosti 
Termín: do 15. 05. 2010 
 
 
 

850 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o plnení programu 

Zdravé mesto Trnava za rok 2009 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o plnení programu Zdravé mesto Trnava za rok 2009 
 
 
 

851 
uznesenie 

 
k Organizačnému zabezpečeniu Dní zdravia 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2010 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu o priebehu a konečné zúčtovanie Dni 
zdravia 2010 
Termín: október 2010 
 
 
 
 

852 
uznesenie 

 
k Organizačnému zabezpečeniu Tradičného trnavského jarmoku 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 

a) Organizačné zabezpečenie (ďalej len „OZ“) Tradičného trnavského jarmoku 2010 (ďalej len 
„TTJ 2010“) v dňoch 09. septembra – 12. septembra 2010. 

b) Všeobecné zásady pre organizačné zabezpečenie TTJ 2010. 
c) Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve mesta 

Trnava počas TTJ 2010. 
d) Rozpočet TTJ  2010. 
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e)   Riaditeľa Organizačnej skupiny TTJ 2010 (ďalej len „OS TTJ 2010“) Ing. Jozefa Jakubca        
      
 
2.   Ukladá 

2.1 Riaditeľovi OS TTJ 2010 

a)  Zabezpečiť organizovanie TTJ 2010 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia 
a príslušných VZN. 

      Termín: počas TTJ 2010 
b)  Predložiť správu o priebehu a konečnom zúčtovaní TTJ 2010 na rokovanie MZ. 

      Termín: apríl 2011 
c) Menovať do OS TTJ 2010 poslancov mestského zastupiteľstva. 
Termín: počas TTJ 2010 

 
2.2  Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava 
       Vykonať kontrolu zúčtovania TTJ  2010. 
       Termín: priebežne, do predloženia správy na MZ 
 
 
 
 

853 
uznesenie 

 
k správe o priebehu a konečnom zúčtovaní 

Vianočných trhov 2009 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Berie na vedomie  
a) správu o priebehu Vianočných trhov 2009,  
b) konečné zúčtovanie Vianočných trhov 2009,  
c) správu hlavného kontrolóra mesta k zúčtovaniu Vianočných trhov 2009.  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
Predložiť na rokovanie MZ Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2010. 
Termín: apríl 2010 
 

 
 

854 
uznesenie 

 
k Organizačnému zabezpečeniu Vianočných trhov 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
Schvaľuje 
a) Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2010 (ďalej „VT 2010“) v dňoch 01.12.2010 – 

22.12.2010. 



 34 

b) Všeobecné zásady pre organizačné zabezpečenie VT 2010. 
c) Platby a určenie nájomného za predajné zariadenie a za prenajatú plochu vo vlastníctve 

a v užívaní Mesta Trnava počas akcie VT 2010. 
d) Rozpočet VT 2010. 
e) Riaditeľa organizačnej skupiny (ďalej „OS“) VT 2010 – Ing. Jozefa Jakubca  
 
Ukladá 
2.1 Riaditeľovi OS VT 2010 

a) zabezpečiť organizovanie VT 2010 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia 
a a príslušných VZN. 
Termín: počas VT 2010 
b) Predložiť správu o priebehu a konečnom zúčtovaní VT 2010 na rokovanie MZ. 

      Termín: apríl  2011 
      c)  Menovať do OS VT 2010 poslancov mestského zastupiteľstva. 
      Termín: počas VT 2010 
 
2.2 Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava 
      Vykonať kontrolu zúčtovania VT 2010. 
      Termín: priebežne, do predloženia správy na MZ 
 
 
 
 

855 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu 

„Komplexná podpora cestovného ruchu v regióne Trnava“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o predložení žiadosti a zabezpečení spolufinancovania projektu. 
 
2. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP -3.2b-2010/01 

Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Komplexná podpora 
cestovného ruchu v regióne Trnava“, 

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 8 250 eur. 
 
 
 
 
 

856 
uznesenie 

 
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

 ktorých termín plnenia je v intervale od 04. 02. 2010 do 07. 04. 2010 
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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 04. 02. 2010 do 07. 04. 2010  
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení mestského zastupiteľstva : 
 
a1) 
MZ č. 736/2009 
ku kúpe verejného osvetlenia na Ulici Kozácka v Trnave 
* v časti 1. b/ uznesenia: 
z Ing. Mária Križanoviča, bytom Trnava, Poštová 8905/10A 
na  ...Michala Remenára, nar. 16. 2. 1979, bytom Trnava, Kozácka 66... 
 
a2) 
MZ č. 504/2009  
ku kúpe pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Za traťou III. et.,  Trnava 
„Komunikácie a spevnené plochy“, „Sadové úpravy“ a  „Verejné osvetlenie“ do vlastníctva, 
správy a údržby Mesta Trnava  
* nový text v bode 1. schvaľovacej časti uznesenia : 
Za posledný odstavec doplniť čiarku a doplniť nový odstavec: 
„e) prijatie daru skolaudovaných stavebných objektov miestnej komunikácie, sadových 
úprav, chodníkov a zastavaného pozemku parc. č. 10806/333, k. ú. Trnava, stavby 
„IBV -  Za tra ťou III, 1. etapa, Trnava – predĺženie“ z vlastníctva Imricha Gaža, 
bytom Opoj č. 21, PSČ 919 32, ako stavebníka stavby, do majetku, správy a údržby 
Mesta Trnava, s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby v trvaní 60 
mesiacov.“ 
* v ukladacej časti uznesenia doplniť: 
e) pripravi ť zmluvu o budúcej darovacej zmluve na skolaudované  stavby a pozemok 
v IBV  - Za traťou III., 1. etapa a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31. 05. 2010 
 
a3) 
MZ č. 318/2000 v znení č. 703/2009   
k zmene kupujúceho pozemkov na Tehelnej ul. 
* v schvaľovacej časti uznesenia v bode 2 sa pôvodný text nahrádza nasledovným textom :                                                  
„prevod práva kúpy mestského pozemku v katastrálnom území Trnava, parc. č. 5680/179, 
vo výmere 440 m2, zo spoločnosti Rekord, s. r. o., so sídlom Orgovánová 45, Trnava na : 
- Juraja Briganta, nar. 05.07.1964, bytom Sereď, Komenského 39, spoluvlastnícky podiel na 
pozemku 7420/139470 +  1190/16180 z 27060/139470,            
- JUDr. Annu Sopkovú, rod. Kubovičovú, nar. 01.10.1963, bytom Trnava, Vančurova 25, 
spoluvlastnícky podiel na pozemku 11510/139470 + 1190/16180 z 27060/139470, 
- Ing. Mikuláša Hanesa, nar. 09.04.1966, bytom Trnava, Tehelná 9/A, spoluvlastnícky 
podiel na pozemku 11510/139470 +  1150/16180 z 27060/139470,            

   - Martina Pavloviča, nar. 26.02.1972 a manž. Alenu Pavlovičovú, rod. Vargovú, nar. 
22.09.1972, obaja bytom Trnava, Tehelná 9/A, spoluvlastnícky podiel na pozemku 
6240/139470 + 1150/16180 z 27060/139470, 

- Ing. Mariána Kopčíka, nar. 03.10.1966 a manž. Teréziu Kopčíkovú, rod. Kučerkovú, nar. 
03.03.1952, obaja bytom Trnava, Ulica Tehelná č. 9/A,  spoluvlastnícky podiel na pozemku  
7390/139470 + 1150/16180 z 27060/139470,  
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- Ctibora Kalčíka, nar. 24.06.1969 a manž. Bibianu Kalčíkovú, rod. Sudorovú, nar. 
09.05.1972, obaja bytom Trnava, Tehelná 9/A,            

spoluvlastnícky podiel na pozemku 8640/139470 + 1150/16180 z 27060/139470, 
- Annu Valjentovú, rod. Knihovú, nar. 05.08.1947, bytom Trnava, Tehelná 9/A, 
spoluvlastnícky podiel na pozemku 6490/139470 + 1150/16180 z 27060/139470,  

- Silviu Novanskú, rod. Novanskú, nar. 31.08.1974, bytom Trnava, Tehelná 9/A, 
spoluvlastnícky podiel na pozemku 6520/139470 + 1150/16180 z 27060/139470,  
-  Juraja Briganta, nar. 05.07.1964, bytom Sereď, Komenského 39, spoluvlastnícky podiel 
na pozemku 10640/139470 +1150/16180 z 27060/139470,             
 - Ing. Ľubomíra Antala, nar. 15.01.1957, a manž. Oľgu Antalovú, rod. Jurákovej, nar. 
17.11.1962, obaja bytom Križovany nad Dudváhom č. 163, spoluvlastnícky podiel na 
pozemku 8670/139470 +  1150/16180 z 27060/139470,     
- Jozefínu Prajovú, rod. Dafčíkovú, nar. 17.03.1933, bytom Trnava, Tehelná 9/A, 
spoluvlastnícky podiel na pozemku  6520/139470 + 1150/16180 z 27060/139470,      
- Jozefínu Prajovú, rod. Dafčíkovú, nar. 17.03.1933, bytom Trnava, Tehelná 9/A, 
spoluvlastnícky podiel na pozemku  6520/139470,     
- Klaudiu Čirčovú, rod. Haščákovú, nar. 25.06.1967 a Vandu Čirčovú, rod. Čirčovú, nar. 
03.04.1997,  obe bytom Trnava, Ulica Tehelná 7296/9A, spoluvlastnícky podiel na 
pozemku 9790/139470 + 1150/16180 z 27060/139470, každá  v ½, 
- Ing. Miroslava Khúla, nar. 05.04.1982 , bytom Trnava, Hlboká 5951/17  a Ing. Janu 
Maudrú, rod. Maudrú, nar. 21.04.1981, bytom Trnava, Malá 1231/6, spoluvlastnícky podiel 
na pozemku 11070/139470 + 575/16180 z 27060/139470, každý v ½.„      
 
 
 
a4) 
MZ  č. 763/2010 
k predaju podielov z pozemku pod BD na  Ul. Dolné bašty 6, 7  
* nový text v schvaľovacej časti: 
...“parc. č. 646/2 – zastavaná plocha s výmerou 504 m2“.... nahradiť 
... „parc. č. 646/7 – zastavaná plocha s výmerou 500 m2“.... 
 
* Ceny v jednotlivých bodoch nahradiť novými: 
1.  ... 482,83 eura ... 
2. ... 1216,34 eur... 
3. ...   497,07 eura.. 
4. ... bytom Ľuda Zúbka 15, Bratislava, za cenu 1224,88 eura... 
5. ...  bytom Dolné bašty 6, Trnava, za cenu 438,68 eura.. 
6. ...1271,88 eura... 
7. ...1273,30 eura... 
8. ...  169,49 eura... 
9. ...  1253,37 eura ... 
10. ... 1257,64 eura... 
11. ...   169,49 eura... 
12. ... 1266,18 eura... 
13. ... 1251,94 eura... 
14. ...  169,49 eura... 
15. ... 1261,91 eura... 
 
 
a5) 
MZ  č. 629/2009 
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k súhlasu s použitím pozemkov na Ul. Seredskej pre STL plynovod a zriadenie vecného 
bremena.  
* nový text v bode 1. a 2. : 
text... „p. č. 386/3, 432/1, 433/3 a 448/2“ ... 
nahradiť textom...“pôv. p. č.1994/2, p. č. 433/3 a p. č. 448/2“... 
 
 
a6) 
MZ  č. 855/2006 
k zriadeniu vecného bremena pre IBV Vodná.  
* nový text v bode 1. a 2. : 
text...“v k. ú. Modranka s p. č. 1206/1, 1409/1v rozsahu právnych parciel vo vlastníctve 
Mesta Trnava ... a pozemkoch v k. ú. Trnava 10102/47 a 10120/8“ ... nahradiť textom ... 
“v k. ú. Modranka s p. č. 1495/1, 1409/1 a pozemkoch v k. ú. Trnava 10102/47 a 
10102/45“ ... 

* nový text v bode 1.: text ...“Západoslovenskej energetiky, a.s.“ 
...nahradiť textom... „ZSE Distribúcia, a.s., IČO 36 361 518“...   
 
 
a7) 
MZ  č. 759/2010 
k prenájmu časti nehnuteľností (pozemkov a objektov) vo vlastníctve mesta Trnava – pre 
spoločnosť Slovenské elektrárne a.s. Bratislava  
* úprava textu v bode 1. : 
   - za slová „v k.ú. Trnava“ doplniť text ...k.ú. Modranka... 
   - v prvej odrážke opraviť na ...Ulica V. Clementisa č. 51... 
   - v tretej odrážke opraviť „parc. č. 4201/3“ na ...parc. č. 4021/3... 
   - v piatej odrážke opraviť „súp. č. 376“ na ...súp. č. 4376... 
   - v závere bodu uviesť správne ...IČO  35829052...  
 
 
a8) 
MZ  č. 710/2010 v bode 2b 
k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka – spracovať ekonomiku 
zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a majú sídlo na území mesta 
z dostupných podkladov a porovnať ju z mestskými školskými zariadeniami...  
 
* úprava textu v bode 2. Ukladá v písm. b vypustiť časť textu „Materiál predložiť na 
rokovanie aprílového mestského zastupiteľstva.“  
 
 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
 
b1)   č. 531/2009                         do 30. 06. 2010 
b2)   č. 587/2009                         do 30. 06. 2010 
b3)   č. 730/2009                         do 30. 06. 2010  
b4)   č. 736/2009                         do 31. 05. 2010   
b5)   č. 589/2009                         do 30. 06. 2010  
b6)   č. 529/2009                         do 30. 06. 2010  
b7)   č. 732/2009 v bode a/         do 30. 06. 2010  
b8)   č. 592/2009                         do 30. 09. 2010  
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b9)   č. 318/2000                         do 30. 06. 2010  
b10) č. 731/2009                         do 30. 09. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ing. Štefan   B o š n á k  
                                                                                                            primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                             prednostka MsÚ 
 
 
V Trnave 28. 04. 2010 


