(830-880)
UZNESENIA
z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupite stva mesta Trnava, ktoré sa
uskuto nilo 27. júna 2006 v konferen nej sále trnavskej radnice
______________________________________________________________________
830
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 257,
Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
po as príležitostného trhu TRNAVSKÁ BRÁNA
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 257, ktorým sa ustanovuje trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb po as príležitostného trhu – Trnavská brána
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlási VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejni na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: 30.6.2006

831
uznesenie
k rozpo tu a organiza nému zabezpe eniu medzinárodného folklórneho festivalu
TRNAVSKÁ BRÁNA 2006
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a/ organiza né zabezpe enie 5. ro níka medzinárodného folklórneho festivalu
„TRNAVSKÁ BRÁNA 2006“
b/ ceny za prenájom pozemku a za predajné zariadenie vo vlastníctve mesta Trnava
po as Trnavskej brány 2006 u ob erstvovacích zariadení v zmysle platného
VZN . 222 o miestnych daniach
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c/ Rozpo et 5. ro níka medzinárodného folklórneho festivalu „TRNAVSKÁ BRÁNA
2006“
d/ Organiza ný štáb 5. ro níka medzinárodného folklórneho festivalu „TRNAVSKÁ
BRÁNA“
Dr. Milan Brežák – riadite sú aže
lenovia:
Anna Pekárová – mesto Trnava
Mgr. Terézia Krup íková – mesto Trnava
Ing. Leo Blažek – FS Trnaf an
Ing. Ivona Tá ovská – Trnavský udový cech
Jozef Stacho – FS Trnaf an
Milada Kotlebová Trnavské osvetové stredisko
Jana Bednárová – Trnavské osvetové stredisko
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predloži na rokovanie mestského zastupite stva správu o priebehu a kone né zú tovanie
5. ro níka medzinárodného folklórneho festivalu „TRNAVSKÁ BRÁNA 2006“
Termín: december 2006

832
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 258,
ktorým sa mení VZN . 57 v znení noviel
o Územnom pláne mesta centrálnej mestskej zóny Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k zmene Územného
plánu centrálnej mestskej zóny Trnava - Zmena 01/2006 Vy lenenie plôch areálu Cukrovar z riešeného územia a zmena dopravného usporiadania ul. Rybníkovej, Šrobárovej,
Zelený krí ek a spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe)
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave, odboru územného plánovania v
zmysle § 25 zákona .50/76 Zb. v znení noviel (stavebný zákon)
2. Schva uje
a) zmenu Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava - Zmena 01/2006 Vy lenenie
plôch areálu Cukrovar z riešeného územia a zmena dopravného usporiadania ul.
Rybníkovej, Šrobárovej, Zelený krí ek
b) VZN . 258, ktorým sa mení a dop a VZN . 227 v znení noviel o Územnom pláne
mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre alší rozvoj mesta
Trnava
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3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i zverejnenie VZN . 258 na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejni
na internetovej stránke mesta Trnava
Termín: 29.6.2006
b) zabezpe i uloženie (archiváciu) zmeny ÚPN CMZ Trnava - Zmena 01/2006 a
VZN . 258
Termín: priebežne
c) zabezpe i uloženie zmeny ÚPN CMZ Trnava - Zmena 01/2006 a VZN . 258 na
KSÚ a stavebnom úrade
Termín: do 29.7.2006

833
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 259,
ktorým sa dop a VZN . 227/2004 v znení noviel
o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch
využívania územia a zásad pre alší rozvoj mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k zmenám
Územného plánu mesta Trnava ZD 02/2006 (Reprofilácia areálu Cukrovar),
ZD 04/2006 Bytová výstavba Moyzesova ulica, ZD 05/2006 Bytový dom s vybavenos ou,
Bernolákova – Hattalova ulica, ZD 06/2006 Zmiešané územie, blok Trstínska –
Mlie na – Cukrová Trnávka a ZD 07/2006 Obytná zóna Ko išské (4. etapa)
a spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe)
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave, odboru územného plánovania v
zmysle § 25 zákona .50/76 Zb. v znení noviel (stavebný zákon)
2. Schva uje
a) zmeny ÚPN mesta Trnava ZD 02/2006 (Reprofilácia areálu Cukrovar),
ZD 04/2006 Bytová výstavba Moyzesova ulica, ZD 05/2006 Bytový dom s vybavenos ou,
Bernolákova – Hattalova ulica, ZD 06/2006 Zmiešané územie, blok Trstínska – Mlie na
– Cukrová Trnávka a ZD 07/2006 Obytná zóna Ko išské (4. etapa)
b) VZN . 259, ktorým sa mení a dop a VZN . 227 v znení noviel o Územnom pláne
mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre alší rozvoj mesta
Trnava
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i zverejnenie VZN . 259na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejni na inter-
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netovej stránke mesta Trnava
Termín: 29.6.2006
b) zabezpe i uloženie (archiváciu) zmien ÚPN mesta Trnava ZD 02/2006, ZD
04/2006, ZD 05/2006, ZD 06/2006 a ZD 07/2006 a VZN . xxx
Termín: priebežne
c) zabezpe i uloženie zmien ÚPN mesta Trnava ZD 02/2006, ZD 04/2006, ZD 05/2006,
ZD 06/2006, ZD 07/2006 a VZN . 259 na KSÚ a stavebnom úrade
Termín: do 29.7.2006
834
uznesenie
k neschváleniu Návrhu zmeny Územného plánu mesta Trnava
ZD 01/2006 Obytná zóna Rodinné domy Za tra ou 3
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu zmeny
Územného plánu mesta Trnava ZD 01/2006 Obytná zóna Rodinné domy Za tra ou 3
2. Neschva uje
zmenu ÚPN mesta Trnava 01/2006 Obytná zóna Rodinné domy Za tra ou 3
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
oboznámi žiadate a s neschválením zmeny ÚPN mesta Trnava 01/2006 Obytná zóna
Rodinné domy Za tra ou 3
Termín: 15.7.2006
835
uznesenie
k neschváleniu Návrhu zmeny Územného plánu mesta Trnava
ZD 03/2006 Rodinné domy – Cukrová ulica - doplnok
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu zmeny
Územného plánu mesta Trnava ZD 03/2006 Rodinné domy Cukrová ulica - doplnok
2. Neschva uje
zmenu ÚPN mesta Trnava 01/2006 ZD 03/2006 Rodinné domy Cukrová ulica - doplnok
836

5
uznesenie
Zadanie Územného plánu zóny
Trnava - Cukrovar
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu
zadania Územného plánu zóny, Trnava - Cukrovar a spôsob ich vyhodnotenia
(materiál v prílohe)
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave - odboru územného plánovania v
v zmysle § 20 , ods 5, zákona .50/76 Zb. v znení noviel (stavebný zákon)
2. Schva uje
zadanie Územného plánu zóny, Trnava - Cukrovar
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i uloženie (archiváciu) zadania Územného plánu zóny, Trnava - Cukrovar
na Mestskom úrade v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií
Termín: priebežne

837
uznesenie
k zadaniu urbanistickej štúdie
„IBV Za tra ou II.“ Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zadanie urbanistickej štúdie „IBV Za tra ou II.“, Trnava
2. Súhlasí
so spracovaním urbanistickej štúdie „IBV Za tra ou II.“, Trnava
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) archivova urbanistickú štúdiu v po te 3 paré, spracovanú v súlade so schváleným
zadaním, obstaranú prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pod a § 2a stavebného
zákona
Termín: po spracovaní štúdie
b) oboznámi žiadate ov so stanoviskom MZ
Termín: do 15.7.2006

6
838
uznesenie
k urbanisticko-architektonickej štúdii
„Národné strelecké centrum Trnava“
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
stanoviská uplatnené pri prerokúvaní urbanisticko-architektonickej štúdie „Národné
strelecké centrum Trnava“ a spôsob ich vyhodnotenia
2. Súhlasí
s urbanisticko-architektonickou štúdiou „Národné strelecké centrum Trnava“, pri
rešpektovaní stanovísk z verejného prerokúvania
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpe i zapracovanie požiadaviek, ktoré vyplynuli z Rozhodnutia MŽP SR .
3877/05-1.6/t k zámeru innosti „Národné strelecké centrum Trnava“ a výpisu z uznesenia
na stavebnom úrade a na odbore územného rozvoja a koncepcií
Termín: priebežne, po as prípravy PD
b/ zabezpe i archiváciu urbanisticko-architektonickej štúdie „Národné strelecké centrum
Trnava“ a výpisu uznesenia na stavebnom úrade a na odbore územného rozvoja a koncepcií
Termín: 27.7.2006
c/ oboznámi obstarávate a štúdie Slovenský strelecký zväz a zhotovite a štúdie Ateliér
Olympia so stanoviskom MZ
Termín: 7.7.2006
839
uznesenie
k predaju spoluvlastníckych podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod
bytovým domom na Ul. ajkovského 25, 26, 27
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. .
1635/56 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 617 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spolo ných astiach a zariadeniach domu súp. . 6325 na ajkovského ulici
25, 26, 27 vlastníkom bytov zapísaným na LV . 6918 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 6899/423018 do vlastníctva vlastní ke bytu . 1 Berte Kucharovej
rod. Davidekovej, nar. 19.9.1942, bytom Trnava, ajkovského 25, za cenu 35,- Sk,
2. podielu 6641/423018 do vlastníctva vlastní ke bytu . 2 Anne Dudokovej rod. If i ovej,
nar. 14.5.1962, bytom Trnava ajkovského 25, za cenu 34,- Sk,
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3. podielu 6704/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
3 Ladislava Bobku, nar. 1.1.1947 a manželky Márie rod. Dubinskej, nar. 30.8.1947,
obaja bytom Trnava, ajkovského 25, za cenu 34,- Sk,
4. podielu 6641/423018 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 4 Vladimírovi Lan ari ovi, nar.
14.2.1941, bytom Trnava, ajkovského 25, za cenu 34,- Sk,
5. podielu 6660/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
5 Adrianovi Vyskupi ovi, nar. 24.4.1972 a manželke Monike rod. Baránikovej, nar.
6.9.1976 obaja bytom Trnava, ajkovského 25, Trnava, za cenu 34,- Sk,
6. podielu 6899/423018 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 6 Marcelovi Chvostíkovi, nar.
1.8.1972, bytom Trnava, ajkovského 25, za cenu 34,- Sk,
7. podielu 6682/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
7 Petrovi Horná ekovi nar. 12.12.1970 a manželke Monike rod. Feckovej, nar.
22.7.1970 obaja bytom Trnava, ajkovského 25, za cenu 34,- Sk,
8. podielu 6682/423018 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 8 Jánovi Procháskovi, nar.
5.11.1979, bytom Trnava ajkovského 25, za cenu 34,- Sk,
9. podielu 6682/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
9 Romanovi Pozdechovi, nar. 20.8.1972 a manželke Jane rod. Lackovi ovej, nar.
8.5.1971, obaja bytom Trnava, ajkovského 25, za cenu 34,- Sk,
10. podielu 6682/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
10 RNDr. Milanovi Liškovi, nar. 17.12.1944 a manželke Mgr. Vlaste rod. Pospíšilovej,
nar. 8.2.1950, obaja bytom Trnava, ajkovského 25, za cenu 34,- Sk,
11. podielu 6682/423018 do vlastníctva vlastní ke bytu . 11 Gabriele Lidajovej rod.
Lidajovej, nar. 20.12.1969, bytom Bu any 491, za cenu 34,- Sk,
12. podielu 6682/423018 do vlastníctva vlastní ke bytu . 12 Lýdii Haršányiovej rod.
ambálovej, nar. 11.2.1953, bytom Trnava, ajkovského 25, za cenu 34,- Sk,
13. podielu 6871/423018 do vlastníctva vlastní ke bytu . 13 Eve Matulovej rod.
Vittekovej, nar. 13.9.1944, bytom Trnava, ajkovského 25, za cenu 35,- Sk
14. podielu 6682/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
14 Václavovi Jurišovi, nar. 16.9.1930 a manželke Anne rod. Bohunickej, nar.
13.7.1930, obaja bytom Trnava, ajkovského 25, za cenu 34,- Sk,
15. podielu 6682/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
15 Jozefovi Puškášovi, nar. 8.6.1948 a manželke Márii rod. Štefanovskej, nar. 7.8.1950,
obaja bytom Trnava, ajkovského 25 za cenu 34,- Sk,
16. podielu 6641/423018 do vlastníctva vlastní ke bytu . 16 Anne Gaven iakovej rod.
Ivanovi ovej, nar. 26.9.1952, bytom Trnava, ajkovského 25, za cenu 34,- Sk,
17. podielu 6704/423018 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 17 O ge Zacharovej rod.
Obertovej, nar. 10.1.1951, bytom Trnava, ajkovského 25, za cenu 34,- Sk,
18. podielu 6641/423018 do vlastníctva vlastní ke bytu . 18 Ivone Tomanovej rod.
Holubovej, nar. 24.10.1972, bytom Vráble, Levická 1, za cenu 34,- Sk,
19. podielu 8471/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
19 Jozefovi ernayovi, nar. 22.1.1942 a manželke Adele rod. Vadovi ovej, nar.
9.6.1944, obaja bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 43,- Sk,
20. podielu 8462/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
20 MUDr. Emilovi Schwarzovi, nar. 25.12.1955 a manželke Helene rod. Polá kovej,
nar. 11.11.1955, obaja bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 43,- Sk,
21. podielu 8471/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
21 Ing. Ladislavovi Pavlíkovi, nar. 31.8.1943 a manželke Anne rod. Hozlárovej, nar.
25.7.1944, obaja bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 43,- Sk,
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22. podielu 8368/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
22 Ing. Mariánovi apkovi ovi, nar. 29.1.1961 a manželke Zuzane rod. Sabovej, nar.
12.12.1969, obaja bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 42,50 Sk,
23. podielu 8368/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
23 Alexandrovi Bachratému, nar. 13.1.1945 a manželke udmile rod. Mú ková, nar.
29.3.1946, obaja bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 42,50 Sk,
24. podielu 8287/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
24 Ing. Dušanovi Gažovi, nar. 20.4.1967 a manželke Ing. Beáte rod. Mihálikovej, nar.
8.4.1967, obaja bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 42,50 Sk,
25. podielu 8287/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
25 Ing. Andrejovi Vidli kovi, nar. 7.4.1976 bytom Vl kovce 230 a manželke PaeDr.
ubici rod. Luka ovi ovej, nar. 2.9.1977, bytom Trnava, Botanická 14, za cenu 42,50
Sk,
26. podielu 8443/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
26 Miroslavovi avarovi, nar. 1.8.1944 a manželke Rozálii rod. Kraj ovi ovej, nar.
11.7.1945, obaja bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 43,- Sk,
27. podielu 8368/423018 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 27 Jaromíre Ku erovej rod.
Ujlakyovej, nar. 26.10.1945, bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 42,50 Sk,
28. podielu 8365/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
28 Jozefovi Kudrimu, nar. 23.10.1936 a manželke O ge rod. Szabóovej, nar.
12.11.1946, obaja bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 42,50 Sk,
29. podielu 8446/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
29 Mgr. Eduardovi Krištofovi ovi, nar. 24.2.1941 a manželke Mgr. Daniele rod.
Vitekovej, nar. 1.10.1946, obaja bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 43,- Sk,
30. podielu 8622/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
30 Jánovi Hlávekovi, nar. 17.5.1946 a manželke O ge rod. Miklošovi ovej, nar.
16.10.1947, obaja bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 44,- Sk,
31. podielu 8272/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
31 Alexandrovi Florišovi, nar. 22.5.1935 a manželke Rose Marii rod. Schmidtovej,
nar. 30.5.1940, obaja bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 42,- Sk,
32. podielu 8446/423018 do vlastníctva vlastní ke bytu . 32 Eve Chovancovej rod.
Odrišovej, nar. 18.9.1959, bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 43,- Sk,
33. podielu 8362/423018 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 33 Bohumilovi Križanovi, nar.
8.2.1954, bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 42,50 Sk,
34. podielu 8422/423018 do vlastníctva vlastní ke bytu . 34 Anne urejovej rod.
Drugajovej, nar. 7.1.1936, bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 43,- Sk,
35. podielu 8273/423018 do vlastníctva vlastní ke bytu . 35 Doc. PhDr. Gabriele
Gotthardovej, CSc., nar. 20.5.1937, bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 42,- Sk,
36. podielu 8462/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
36 Jaroslavovi Kulkovi, nar. 21.4.1947 a manželke Marte rod. Rijakovej, nar.
14.8.1946, obaja bytom Trnava, ajkovského 26, za cenu 43,- Sk,
37. podielu 8368/423018 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 37 Helene Novákovej rod.
Gabrišovej, nar. 26.5.1947, bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 42,50 Sk,
38. podielu 8377/423018 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 38 Ing. Eve Ondrejkovej rod.
Tibenskej, nar. 20.12.1942, bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 43,- Sk,
39. podielu 8462/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
39 Ernestovi Gubrickému, nar. 11.3.1939 a manželke Mgr. Elene rod. Wiedemannovej,
nar. 27.10.1943, obaja bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 43,- Sk,
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40. podielu 8324/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
40 Miroslavovi Schwarcovi, nar. 11.5.1968 a manželke Ivete rod. Majerníkovej, nar.
5.11.1971, obaja bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 42,50 Sk,
41. podielu 8462/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
41 Michalovi Zobokovi, nar. 2.12.1933 a manželke Janke rod. Sucho ovej, nar.
3.5.1932, obaja bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 43,- Sk,
42. podielu 8480/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
42 Ing. Milanovi Kotešovi, nar. 28.11.1938 a manželke Márii rod. Popluhárovej, nar.
26.1.1945, obaja bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 43,50 Sk,
43. podielu 8471/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
45 Jozefovi Blažekovi, nar. 2.4.1940 a manželke Marte rod. Fíbovej, nar. 26.8.1942,
obaja bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 43,- Sk,
44. podielu 8282/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
46 Ing. Viliamovi Pa esovi, nar. 4.7.1969 a manželke Silvii rod. Liptákovej, nar.
18.6.1977, obaja bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 42,50 Sk,
45. podielu 8368/423018 do vlastníctva vlastní ke bytu . 47 Božene Masárovej rod.
ernej, nar. 13.4.1936, bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 42,50 Sk,
46. podielu 8282/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
48 RNDr. Jurajovi úranovi, nar. 4.7.1956 a manželke Tatiane rod. Kuksovej, nar.
30.6.1959, obaja bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 42,50 Sk,
47. podielu 8446/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
49 Mgr. Kv toslavovi Rozkydalovi, nar. 2.12.1944 a manželke Mgr. Marte rod.
Brežnej, nar. 26.8.1947, obaja bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 43,- Sk,
48. podielu 8631/423018 do vlastníctva vlastní ke bytu . 50 Anne Štrbíkovej rod.
Mórovej, nar. 9.11.1947, bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 44,- Sk,
49. podielu 8443/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
51 Tomášovi Škapurovi, nar. 25.6.1950 a manželke Mgr. Vlaste rod. Hrabovskej, nar.
21.9.1945, obaja bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 43,- Sk,
50. podielu 8455/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
52 Ing. Marcelovi Duffekovi, nar. 26.4.1969 a manželke Zuzane rod. Tibenskej, nar.
24.2.1977, obaja bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 43,- Sk,
51. podielu 8287/423018 do vlastníctva vlastní ke bytu . 53 Darine Prokopovej rod.
Mrvovej, nar. 27.2.1964, bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 42,50 Sk,
52. podielu 8374/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu .
54 Mgr. Milanovi Sopkovi, nar. 22.1.1946 a manželke Mgr. Elene rod. Štvrteckej, nar.
2.6.1946, obaja bytom Trnava, ajkovského 27, za cenu 42,50 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnute ností
budú spolo ne a nerozdielne hradi kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 20.7.2006
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31.8.2006
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840
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. . 2540/38
v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. . 3203
na Ul. Kubinu 26
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. . 2540/38 v k. ú. Trnava
s celkovou výmerou 169 m2 zapísaného na LV . 5000, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spolo ných astiach a zariadeniach domu súp. . 3203 na Ul. A. Kubinu 26
vlastníkom bytov zapísaným na LV . 8738 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
53. podielu 3523/90321 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu . 1 Róbertovi
Pavelkovi nar. 17.3.1966, bytom Hlboká 18 a Igorovi Pavelkovi nar. 23.4.1970 bytom
Komenského 17, za cenu 23,00 Sk,
54. podielu 4177/90321 do vlastníctva vlastní ke bytu . 2 Zuzane Petrákovej rod.
Jánoškovej nar. 12.11.1965 bytom Kubinu 26, za cenu 27,50 Sk,
55. podielu 5153/90321 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 3
Ing. Františkovi Kollárovi nar. 2.5.1936 s manželkou Mgr. Evou rod. Slezákovou nar.
5.5.1940 obaja bytom Hospodárska 87, za cenu 34,00 Sk,
56. podielu 3595/90321 do vlastníctva vlastní ke bytu . 4 Emílii Krokvicovej rod.
Sládekovej nar. 27.12.1927 bytom Kubinu 26, za cenu 23,50 Sk,
57. podielu 4244/90321 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 5 Milanovi Matulovi nar.
19.5.1961, bytom Ul. Clementisa 17, za cenu 28,00 Sk,
58. podielu 3523/90321 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 7
Ing. ubošovi Kubekovi nar. 17.1.1959 bytom Mierová 16, s manželkou Ing. Danielou
rod. Cesnekovou nar. 22.9.1959 bytom L. Janá ka 100, za cenu 23,00 Sk,
59. podielu 4177/90321 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 8 Jozefovi Liovi nar. 17.10.1945
bytom Kubinu 26, za cenu 27,50 Sk,
60. podielu 5153/90321 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 9
Mariánovi Orihelovi nar. 7.11.1970 s manželkou Blankou rod. Hutárovou nar.
11.8.1974 obaja bytom Kubinu 26, za cenu 34,00 Sk,
61. podielu 3523/90321 do vlastníctva vlastní ke bytu . 10 Diane Su ákovej rod.
Su ákovej nar. 13.8.1985 bytom Clementisa 27, za cenu 23,00 Sk,
62. podielu 4177/90321 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
11 Štefanovi Rozkydalovi nar. 5.3.1948 s manželkou Máriou rod. Balákovou nar.
3.8.1958 obaja bytom Hospodárska 44, za cenu 27,50 Sk,
63. podielu 5153/90321 do vlastníctva vlastní ke bytu . 12 Rozálii Vavrincovej rod.
Bednárikovej nar. 16.3.1919 bytom Kubinu 26, za cenu 34,00 Sk,
64. podielu 3595/90321 do vlastníctva vlastní ke bytu . 13 Štefánii Andackej nar.
19.8.1944, bytom Kubinu 26, za cenu 23,50 Sk,
65. podielu 4244/90321 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 14 Róbertovi Kollárovi nar.
6.11.1974 bytom Kubinu 26, za cenu 28,00 Sk,
66. podielu 5153/90321 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
15 Milanovi Slobodovi nar. 5.3.1947 s manželkou Blaženou rod. Braše ovou nar.
17.2.1951 obaja bytom Kubinu 26, za cenu 34,00 Sk,
67. podielu 3523/90321 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 16 Pavlovi Brezovskému nar.
30.1.1977 bytom Beethovenova 4, za cenu 23,00 Sk,
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68. podielu 4177/90321 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 17 PhDr. Antonovi Bulajkovi
nar. 24.6.1929, bytom Kubinu 26, za cenu 27,50 Sk,
69. podielu 5153/90321 do vlastníctva vlastní ke bytu . 18 Margite Striššovej rod.
Hlinkovej nar. 28.12.1914 bytom Kubinu 26, za cenu 34,00 Sk,
70. podielu 3523/90321 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 19 Petrovi Horákovi nar.
5.6.1947 bytom Kubinu 26, za cenu 23,00 Sk,
71. podielu 4249/90321 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 20 Robertovi erve anskému
nar. 24.8.1958, bytom Kubinu 26, za cenu 28,00 Sk,
72. podielu 5153/90321 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
21 Antonovi Kureckému nar. 11.1.1926 s manželkou Annou rod. Lenghartovou obaja
bytom Kubinu 26, za cenu 34,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnute ností
budú spolo ne a nerozdielne hradi kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 15. 7. 2006
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30. 9. 2006
841
uznesenie
k predaju podielov na pozemku
vlastníkom bytov v bytovom dome na Starohájskej ul. 7 – 9 v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
predaj podielov z pozemku v k. ú. Trnava parc. . 5680/155, zast. plocha s výmerou
704 m2, zapísaného v katastri nehnute ností na liste vlastníctva . 5000 vo vlastníctve
mesta Trnava, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spolo ných astiach
a zariadeniach domu súpisné . 6641 na Starohájskej ulici . 7, 8, 9 v Trnave, vlastníkom
bytov, zapísaným na liste vlastníctva . 7903, za cenu 3,50 Sk/m2, s podmienkou, že
kupujúci uhradia správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra nehnute ností:
1) podielu 6834/415014 vlastní ke bytu . 1 Gabriele Meliškovej, rod. Kova i ovej,
narod. 28. 7. 1961, bytom Trnava, Starohájska 7, za cenu 40,50 Sk;
2) podielu 6828/415014 vlastníkom bytu . 2 Martinovi Švihoríkovi, narod. 1. 8. 1974
a manželke Eve, rod. Feješovej, narod.13. 3. 1977, obidvom bytom Trnava, Starohájska
7, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 40,50 Sk;
3) podielu 6729/415014 vlastníkom bytu . 3 Ing. Otovi Prevuž ákovi, nar. 16. 12.
1959 a manželke Zite, rod. ernej, narod. 3. 12. 1960, obidvom bytom Trnava,
Starohájska 7, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 40,00 Sk;
4) podielu 7856/415014 vlastníkom bytu . 4 Jozefovi Novákovi, narod. 31. 10. 1952
a manželke Matilde, rod. Plesníkovej, narod. 21. 1. 1958, obidvom bytom Trnava,
Starohájska 7, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 46,50 Sk;
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5) podielu 6779/415014 vlastníkom bytu . 5 RNDr. Pavlovi Múdremu, CSc., narod.
23. 1. 1954 a manželke Ing. Márii, rod. Jamborovej, narod. 2. 9. 1953, obidvom bytom
Trnava, Starohájska 7, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 40,00 Sk;
6) podielu 6731/415014 vlastníkom bytu . 7 Ing. Dionýzovi rgeovi, narod. 1. 1. 1959
a manželke Ing. Eve, rod. Hnáthovej, narod. 20. 6. 1963, obidvom bytom Trnava,
Starohájska 7, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 40,00 Sk;
7) podielu 8906/415014 vlastníkom bytu . 8 Milanovi Ryšavému, narod. 24. 2. 1954
a manželke Daniele, rod. Slabej, narod. 9. 4. 1959, obidvom bytom Trnava, Starohájska
7, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 53,00 Sk;
8) podielu 6735/415014 vlastní ke bytu . 9 Ivete K segiovej, rod. Gerge ovej, narod.
24. 6. 1961, bytom Trnava, Starohájska 7, za cenu 40,00 Sk;
9) podielu 8884/415014 vlastníkom bytu . 10 Ing. Jozefovi Ušákovi, narod. 8. 9. 1958
a manželke Viktórii, rod. Smolárovej, narod. 8. 5. 1965, obidvom bytom Trnava,
Starohájska 7, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 53,00 Sk;
10) podielu 6768/415014 vlastníkom bytu . 11 Jánovi Neitzovi, narod. 3. 5. 1953
a manželke Helene, rod. Gregušovej, narod. 27. 2. 1952, obidvom bytom Trnava,
Starohájska 7, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 40,00 Sk;
11) podielu 8453/415014
vlastní ke bytu . 12
Ing. Kataríne Cepkovej, rod.
Bošnákovej, narod. 2. 10. 1978, bytom Trnava, Starohájska 7, za cenu 50,00 Sk;
12) podielu 7988/415014 vlastníkom bytu . 13 Jozefovi Krch ákovi, narod. 21. 7.
1960 a manželke Elene, rod. Stojkovi ovej, narod. 15. 10. 1963, obidvom bytom
Trnava, Starohájska 7, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 47,50 Sk;
13) podielu 7839/415014 vlastníkovi bytu . 14 Vojtechovi Kratochvílovi, narod.
23. 4. 1974, bytom Trnava, Koniarekova 8, za cenu 46,50 Sk;
14) podielu 6746/415014 vlastníkom bytu . 15 Miroslavovi Grobar íkovi, narod.
27. 3. 1959 a manželke Márii, rod. Vermešovej, narod. 30. 8. 1961, obidvom bytom
Trnava, Starohájska 7, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 40,00 Sk;
15) podielu 7808/415014 vlastníkom bytu . 16 Jozefovi Machovi, narod. 23. 1. 1951
a manželke Emílii, rod. Habalovej, nar. 8. 5. 1951, obidvom bytom Trnava, Starohájska
7, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 46,50 Sk;
16) podielu 6792/415014 vlastníkovi bytu . 17 Miroslavovi Bobekovi, narod.
29. 8. 1970, bytom Trnava, Starohájska 8, za cenu 40,50 Sk;
17) podielu 7957/415014 vlastníkom bytu . 18 Jozefovi ureje, narod. 4. 11. 1957
a manželke Anne, rod. Pekárovej, nar. 18. 6. 1959, obidvom bytom Trnava, Starohájska
8, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 47,00 Sk;
18) podielu 6743/415014 vlastníkom bytu . 19 Ing. Štefanovi Kollarovi ovi, narod.
6. 11. 1956 a manželke Anne, rod. Klihovej, narod. 13. 3. 1958, obidvom bytom
Trnava, Starohájska 8, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 40,00 Sk;
19) podielu 7895/415014 vlastníkom bytu . 20 Mgr. Ivanovi Kone nému, nar. 9. 5.
1939 a manželke PhDr. Marte, CSc., rod. Palanskej, narod. 12. 10. 1945, obidvom
bytom Trnava, Starohájska 8, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu
47,00 Sk;
20) podielu 6740/415014 vlastníkom bytu . 21 Pavlovi Šuranovi, narod. 19. 11. 1959
a manželke Gabriele, rod. Kraj ovi ovej, narod. 14. 9. 1961, obidvom bytom Trnava,
Starohájska 8, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 40,00 Sk;
21) podielu 8527/415014 vlastníkom bytu . 22 Jurajovi Szudovi, narod. 16. 8. 1942
a manželke Eve, rod. Strížovej, nar. 13. 10. 1952, obidvom bytom Trnava, Starohájska
8, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 50,50 Sk;
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22) podielu 6852/415014 vlastníkom bytu . 23
ubomírovi Makišovi, nar. 12. 10.
1965 a manželke Jane, rod. Kovárovej, nar. 13. 10. 1966, obidvom bytom Trnava,
Starohájska 8, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 40,50 Sk;
23) podielu 7817/415014 vlastníkom bytu . 24 Júliusovi Jankovi, narod. 10. 4. 1955
a manželke Eve, rod. Rapšovej, narod. 27. 9. 1955, obidvom bytom Trnava, Starohájska
8, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 46,50 Sk;
24) podielu 8184/415014 vlastníkom bytu . 25 Františkovi Lipovskému, narod.
23. 11. 1957 a manželke Margite, rod. Šalgovi ovej, narod. 15. 5. 1958, obidvom bytom
Trnava, Starohájska 8, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 48,50 Sk;
25) podielu 7969/415014 vlastní ke bytu . 26 MUDr. Elene Hrebí kovej, rod.
Hrebí kovej, narod. 4. 11. 1943, bytom Trnava, Starohájska 8, za cenu 47,50 Sk;
26) podielu 6882/415014 vlastníkom bytu . 27 Jozefovi aládymu, narod. 27. 5. 1967
a manželke Dane, rod. Dudášovej, nar. 28. 3. 1972, obidvom bytom Trnava, Starohájska
8, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 41,00 Sk;
27) podielu 7809/415014 vlastní ke bytu . 28 Kataríne Riškovej, rod. apkovi ovej,
narod. 19. 3. 1954, bytom Trnava, Starohájska 8, za cenu 46,50 Sk;
28) podielu 6702/415014 vlastníkom bytu . 29 Miroslavovi Mrvovi, narod. 29. 6. 1962
a manželke Daniele, rod. Bil íkovej, narod. 5. 5. 1964, obidvom bytom Trnava,
Starohájska 8, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 40,00 Sk;
29) podielu 7853/415014 vlastníkovi bytu . 30 Ing. Ondrejovi Ulíkovi, nar. 22. 5.
1975, bytom Bratislava, Gercenova 9, za cenu 46,50 Sk;
30) podielu 6882/415014 vlastníkom bytu . 31 Borislavovi Jakušovi, narod. 25. 4.
1954 a manželke Eve, rod. Kubíkovej, nar. 10. 11. 1963, obidvom bytom Trnava,
Starohájska 8, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 41,00 Sk;
31) podielu 7176/415014 vlastníkom bytu . 35 Jánovi Morvayovi, narod. 28. 9. 1958
a manželke Vilme, rod. Križanovej, narod. 23. 5. 1959, obidvom bytom Trnava,
Starohájska 9, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 42,50 Sk;
32) podielu 8884/415014 vlastníkom bytu . 36 Alojzovi Ozogánovi, narod. 11. 5. 1955
a manželke Alene, rod. Tejzrovej, nar. 23. 1. 1957, obidvom bytom Trnava, Starohájska
9, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 53,00 Sk;
33) podielu 6891/415014 vlastníkom bytu . 37 Vojtechovi Chynoranskému, narod.
28. 10. 1956 a manželke Márii, rod. Hajkovej, narod. 24. 2. 1958, obidvom bytom
Trnava,
Starohájska 9, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 41,00 Sk;
34) podielu 9045/415014 vlastníkovi bytu . 38
ubomírovi Reisingerovi, narod.
25. 9. 1983, bytom Trnava, Starohájska 9, za cenu 53,50 Sk;
35) podielu 7176/415014 vlastníkom bytu . 39 Ing. Jozefovi Mikušovi, narod. 3. 2.
1954 a manželke Darine, rod. Voš inárovej, narod. 2. 1. 1958, obidvom bytom Trnava,
Starohájska 9, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 42,50 Sk;
36) podielu 6966/415014
vlastní ke bytu . 41
Gabriele Danišovi ovej, rod.
Danišovi ovej, narod. 27. 6. 1973, bytom Trnava, Starohájska 9, za cenu 41,50 Sk;
37) podielu 8417/415014 vlastníkom bytu . 42 Stanislavovi Rábarovi, nar. 23. 8. 1957,
bytom Trnava, Starohájska 9, za cenu 50,00 Sk;
38) podielu 6742/415014
vlastní ke bytu . 43
Monike Jankovi ovej, rod.
Kubovi ovej, narod. 2. 7. 1977, bytom Trnava, Starohájska 9, za cenu 40,00 Sk;
39) podielu 8256/415014 vlastníkom bytu . 44 Ing. Eduardovi Tomanovi, narod.
26. 7. 1941 a manželke Eve, rod. Sivokovej, narod. 19. 12. 1937, obidvom bytom
Trnava, Starohájska 9, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 49,00 Sk;

14
40) podielu 6729/415014 vlastníkom bytu . 45 Jánovi Vajglovi, narod. 12. 1. 1960
a manželke Eve, rod. Hajkovej, nar. 17. 10. 1960, obidvom bytom Trnava, Starohájska
9, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 40,00 Sk;
41) podielu 8029/415014 vlastníkom bytu . 46 Ing. Radovanovi Bahnovi, narod.
29. 1. 1975 a manželke Sylvii, rod. Keszegovej, narod. 21. 2. 1975, obidvom bytom
Trnava, Starohájska 9, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 47,50 Sk;
42) podielu 6741/415014 vlastníkom bytu . 47 Jozefovi Dobišovi, narod. 17. 3. 1962
a manželke Viere, rod. Škrabákovej, narod. 30. 12. 1963, obidvom bytom Trnava,
Starohájska 9, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 40,00 Sk;
43) podielu 8285/415014 vlastníkom bytu . 48 Miroslavovi Rolincovi, nar. 27. 1. 1962
a manželke Janke, rod. Gundovej, nar. 2. 5. 1962, obidvom bytom Trnava, Starohájska
9, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 49,00 Sk.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 31. 8. 2006
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 10. 2006
842
uznesenie
k odkúpeniu spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava, parcela
registra E . 1483 v areáli streleckého centra Štrky
za ú elom majetkovoprávneho vysporiadania
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava, zapísanom na LV .
5370, parcela registra "E" . 1483, nachádzajúceho sa v areáli strelnice Štrky za ú elom
vysporiadania majetkovoprávnych vz ahov, od spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckych podielov za cenu 130,- Sk/m2:
A) Magdaléna KUBOVI OVÁ, nar. 11.11.1963, bytom Trnava, Ulica Ustianska 43, vo
výške spoluvlastníckeho podielu 483/78210, cena celkom 12 558,- Sk,
B) Anna DROBNÁ, nar. 02.03.1958, bytom Trnava, Ulica Ustianska 1, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 691/15642, cena celkom 89 830,- Sk,
C) Václav KOŠ ÁL, nar. 27.09.1946, bytom Trnava, Ulica Ustianska 58, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 392/78210, cena celkom 10 192,- Sk,
D) Vendelín MATULA, nar. 20.10.1941, bytom Trnava, Ulica Vl. Clementisa 51, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1036/15642, cena celkom 134 680,- Sk,
E) Eva URBANOVÁ, nar. 22.10.1954, bytom Trnava, Ulica Ustianska 18, vo výške
spoluvlastníckych podielov 130/15642 a 150/15642, cena celkom 36 400,- Sk.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
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a) pripravi podklady súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy
Termín: 30. 7. 2006
b) uzatvori kúpnu zmluvu a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín: 31. 8. 2006
843
uznesenie
k predaju pozemku vo vlastníctve mesta na Okružnej ul. v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
priamy predaj pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava na Okružnej ul. v Trnave,
parc. íslo 5292/277 zast. plocha, výmera 679 m2 oddelenej predbežným geometrickým
plánom do podielového spoluvlastníctva Ivana Novotného, nar. 26. 3. 1974, bytom Trnava, Ovocná 3 v ½ a Michala Novotného, nar. 18. 10. 1978, bytom Trnava, Ovocná 3 v ½
za ú elom výstavby polyfunk ného objektu „Parkovacieho domu Hliny – 186“ zmluvou
o budúcej kúpnej zmluve za cenu 1500,- Sk/m2, t. j. spolu 1 018 500,- Sk
2. Súhlasí
a) s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta parc. . 5292/59, 5327/6, 5326/10, 5311/2,
5311/1 a neidentickej parc. . 5292/23 v rozsahu vlastníctva mesta na prístupovú komunikáciu z ul. Na hlinách, pre vstupy z Okružnej ul., pre chodníky, uloženie inžinierskych
sietí a realizáciu sadových úprav,
b) s prijatím daru investícií po kolauda nom ukon ení a porealiza nom zameraní stavieb
prístupovej komunikácie, vstupov a chodníkov a sadových úprav do majetku mesta
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom nehnute nosti
Termín: do 31. 8. 2006
b)pripravi zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloži na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30. 9. 2006
c) pripravi zmluvu o zriadení budúceho vecného bremena pre uloženie inžinierskych
sietí primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31. 10. 2006
d) pripravi zmluvu o budúcej darovacej zmluve primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30. 11. 2006
844
uznesenie
k predaju pozemkov SSC pod pripravovanou stavbou
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„ Cesta I/51 Trnava – Severný obchvat, II. etapa „
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schva uje
priamy predaj astí pozemkov v k. ú. Trnava pod a GP . 18-90-61/2005 vypracovanom
Geodetickou kanceláriou, Krajinská cesta 3, Pieš any :
- z parcely . 3410/1, LV . 5000 diel 30 o výmere 29 m2 ( bude v lenený do parcely .
3410/37 ), diel . 31 o výmere 291 m2 ( bude v lenený do parcely . 3410/36 )
- z parcely . 3410/22, LV . 5000 diel . 28, výmera 5 m2 ( bude v lenený do parcely .
3410/37 ) , diel . 29 o výmere 50 m2 ( bude v lenený do parcely . 3410/36 )
Slovenskej republike - Slovenskej správe ciest, Mileti ova 19, 826 19 Bratislava
I O 003328 za cenu 590,16 Sk/m2, t. j. spolu 221 310,- Sk na stavbu „ Cesta I/51
Trnava - Severný obchvat, II. etapa „
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predloži primátorovi mesta k podpisu Kúpnu zmluvu . 6153/233/2006 uzavretú pod a
§ 588 a nasl. Zákona . 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
Termín : do 15. 7. 2006
845
uznesenie
k predaju pozemku – predzáhradky v k. ú. Modranka
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV . 1300 v k. ú.
Modranka p. . 152/34 – zastavaná plocha s výmerou 50 m2 za cenu 120,00 Sk/m2
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Ládyho nar. 12.11.1960, s manželkou
Magdalénou rod. Grešákovou nar. 23.7.1964, obaja bytom Bratislava, Svätoplukova 2, za
cenu 6 000,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnute ností
budú hradi kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 15. 7. 2006
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30. 8. 2006
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846
uznesenie
ku kúpe pozemku na Zelene skej ul. v Trnave do majetku mesta
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
kúpu asti pozemku v k. ú. Trnava, pôv. parc. . 1082/1 zapísaného na LV . 1937 v podielovom spoluvlastníctve RNDr. Petra Kyša, nar. 29. 7. 1942 bytom Bratislava, Chlumeckého 11 v spoluvlastníckom podiele ½ a pani Lýdie Kittlerovej, nar. 20. 11. 1935, bytom Bratislava, Kafendova 20 v spoluvlastníckom podiele ½ ozna eného pod a geometrického plánu . 91/2006 ako parc. . 8269/18 zast. pl., výmera 1630 m2 kúpnou zmluvou
do majetku mesta za cenu 600,- Sk/m2, t. j. spolu 978 000,- Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom nehnute nosti a oznámi stanovisko
mestského zastupite stva vlastníkom pozemku
Termín: do 31. 7. 2006
b)pripravi kúpnu zmluvu a predloži na podpis primátorovi mesta
Termín: 31. 8. 2006
c)do 30 dní po zavkladovaní vlastníctva mesta k odkupovanému pozemku upravi
pôvodnú nájomnú zmluvu na novú výmeru dodatkom a zruši nájomnú
zmluvu na 285 m2
Termín: v texte
847
uznesenie
ku kúpe pozemku pre križovatku J. Bottu – A. Sládkovi a – G. Dusíka
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) kúpu asti pozemku v k. ú. Trnava p. . 1022 – zast. pl. s výmerou, ktorá bude upresnená
geometrickým plánom, zapísaného na LV . 339 vo vlastníctve Jozefa Kubovi a nar.
4.8.1940 s manželkou Blaženou rod. Púdelovou, nar.20.11.1940, obaja bytom Trnava, G.
Dusíka 7, do vlastníctva Mesta Trnava za cenu 600,00 Sk/m2
b) kúpu zmluvou o budúcej kúpnej zmluve astí pozemkov v k.ú. Trnava p. . 1486/3 –
ostatná pl. a 1486/2 – zast. pl. s výmerou, ktorá bude upresnená geometrickým plánom,
zapísaného na LV . 4447 vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity Bratislava, I O
003 976 87, do vlastníctva Mesta Trnava za cenu ur enú znaleckým posudkom
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
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a ) pripravi zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách
Termín: 31. 7. 2006
b) pripravi kúpne zmluvy a predloži primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 30 dní po porealiza nom zameraní

848
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku pre obec Biely Kostol pre IBV Na lúkach
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava p. . 10790/1 na rozšírenie
komunikácie II/504 pre lokalitu Na lúkach v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou
v stavebnom konaní.
2. Schva uje
predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve asti pozemku v k. ú. Trnava p. . 10790/1
zapísaného na LV 5000 s výmerou, ktorá bude upresnená geometrickým plánom po
realizácii rozšírenia komunikácie II/504 za cenu ur enú znaleckým posudkom Obci Biely
Kostol I O 31 871 461, DI 2021 191 953.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloži primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 7. 2006
b) pripravi kúpnu zmluvu
Termín: do 60 dní po porealiza nom zameraní a po kolaudácii stavby.

849
uznesenie
k súhlasu s prijatím daru – pozemku v k.ú. Trnava
/od Ing. Jána Walnera/
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s prijatím daru – asti pozemku v k.ú. Trnava parc. . 10734/5, orná pôda, zapísaného na
LV . 9491, pod a GP . 18-90-60/2005 vypracovanom Geodetickou kanceláriou, Krajinská
cesta . 3, Pieš any, pozemok parc. . 10734/19, výmera 1213 m2, orná pôda od vlastníka
Ing. Jána Walnera, nar. 6.11.1955, bytom Gbely, ul. Obrancov mieru . 374 do vlastníctva
mesta Trnava
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpe i súvisiace náležitosti
Termín: do 31.7.2006
b/ pripravi v spolupráci s vlastníkom darovaciu zmluvu a predloži primátorovi mesta
k podpisu
Termín: do 31.8.2006
850
uznesenie
k súhlasu mesta s použitím pozemku na vybudovanie do asnej prístupovej
komunikácie k rodinnému domu na ul. J. Hlubíka v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemku vo vlastníctve mesta asti pôv. parc. . 1502/28 na ul. J. Hlubíka
v Trnave na vybudovanie do asnej prístupovej komunikácie k rodinnému domu
pre Ing. Petra Štefánka a manž. Miriam, obaja bytom Trnava, Jiráskova 30
2. Schva uje
výpoži ku pozemku mesta asti pôv. parc. . 1502/28 vo výmere 270 m2 na vybudovanie do asnej prístupovej komunikácie k rodinnému domu budovanom na
pozemku parc. . 4591/7 ako nevyhnutnej podmienky vydania stavebného povolenia Ing. Petrovi Štefánkovi, nar. 28. 4. 1971 a manž. Miriam, nar. 15. 1. 1972,
obaja bytom Trnava, Jiráskova 30 s podmienkou odstránenia do asnej prístupovej komunikácie pred budovaním definitívnej komunikácie na náklady žiadate ov
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpe i náležitosti súvisiace s výpoži kou pozemku mesta
Termín: 15. 7. 2006
b)pripravi a predloži zmluvu o výpoži ke primátorovi mesta k podpisu
Termín: 15. 8. 2006
851
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemkov mesta na sadové úpravy na
Veternej ul. v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
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s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na Veternej ul. v Trnave parc. . 5292/56
a pozemkov pôv. parc. . 1321/1 a 1319 v rozsahu vlastníctva mesta na realizáciu
sadových úprav – výsadbu stromov, okrasných krov a trávnika pod a projektu pre
SCT, s. r. o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava, I O 35 951 915 s podmienkou zabezpe ovania starostlivosti o vysadenú zele na náklady spolo nosti
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
oznámi stanovisko mestského zastupite stva spolo nosti SCT, s.r.o., Bratislava
Termín: do 15. 7. 2006
852
uznesenie
k zámene pozemkov Skladová – Starohájska v Trnave
k predaju pozemku na Starohájskej ul. v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a)zámenu pozemkov vo vlastníctve spolo nosti HRT, s.r.o., Skladová 1, 917 01 Trnava,
I O 31 432 735, v k. ú. Trnava na Skladovej ul. v Trnave, parc. . 8788/1 zast. pl., výmera 931 m2, parc. . 8788/14 zast. pl., výmera 839 m2 a parc. . 8788/15 zast. pl., výmera 900 m2, spolu vo výmere 2670 m2, vrátane telesa komunikácie, v pomere 3 : 1,
za pozemok vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava na Starohájskej ul. v Trnave parc. .
5671/276 zast. pl., výmera 890 m2 oddelený geometrickým plánom . 55/2006, za
ú elom výstavby polyfunk nej budovy, pri om cena nehnute ností je dohodnutá
v rovnakej výške na oboch stranách,
b) predaj pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava na Starohájskej ul. v Trnave
parc. . 5671/277 zast. pl., výmera 520 m2, oddeleného geometrickým plánom .
55/2006 zmluvou o budúcej kúpnej zmluve za ú elom výstavby polyfunk nej budovy spolo nosti HRT, s.r.o., Skladová 1, 917 01 Trnava, I O 31 432 735,
za cenu 3000,- Sk/m2, t. j. spolu 1 560 000,- Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpe i náležitosti súvisiace so zámenou a predajom nehnute ností
Termín: 31. 8. 2006
b)pripravi a predloži zámennú zmluvu primátorovi mesta k podpisu
Termín: 30. 9.. 2006
c)pripravi a predloži zmluvu o budúcej kúpnej zmluve primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30. 11. 2006
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853
uznesenie
k zámene nehnute ného majetku vo vlastníctve mesta Trnava za nehnute nosti vo
vlastníctve FC Spartak, a.s.
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zámenu majetku vo vlastníctve Mesta Trnava, Hlavná 1, Trnava, I O: 00313114,
rozostavanej stavby – podstavby južnej tribúny na pozemkoch v k.ú. Trnava parc. .
6344/11 a 6344/12 bez verejných WC a pozemkov, za majetok vo vlastníctve FC Spartak,
a.s., Koniarekova 19, Trnava, I O: 36247057, budova Zber a Sazky-Športky na pozemku
v k.ú. Trnava parc. . 6342/2, zapísaná na LV . 1040, budova espreso a vináre Penalta na
pozemku v k.ú. Trnava parc. . 6345/2, zapísaná na LV . 1040, súp. . 518, dom na
pozemku v k.ú. Trnava parc. . 6334, stožiare, svietidlá a rozvody umelého osvetlenia
futbalového štadióna A. Malatinského a vybavenie východnej tribúny – šatne, presscentrum
a priestory VIP, pri om cena zamie aného majetku bude na obidvoch stranách stanovená
dohodou v rovnakej výške.
2. Súhlasí
s odkúpením všetkých sedadiel na východnej, západnej, južnej a severnej tribúne
futbalového štadióna A. Malatinského v Trnave, ktoré sú vo vlastníctve FC Spartak, a.s.,
Koniarekova 19, Trnava, I O: 36247057, za cenu 4 000 000,- Sk.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi zmluvu o zámene majetku a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31.7.2006
b) uzatvori kúpnu zmluvu v zmysle bodu 2)
Termín: do 10 dní od doru enia oznámenia o povolení vkladu v zmysle bodu 1/
854
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre kanaliza né potrubie na pozemkoch vo vlastníctve
mesta
/ odpadové potrubie z OV Zelene /
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s využitím pozemkov v k. ú. Zelene parc. . 2206, 2217, 2231, 2232, 2237 a 2238
zapísaných na LV .1233 vo vlastníctve mesta Trnava na uloženie kanaliza ného
potrubia v rámci stavby „ OV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, as 2 :
Rekonštrukcia OV TRNAVA „ pod a projektovej dokumentácie schválenej
stavebným úradom spolo nosti Trnavská vodárenská spolo nos , a. s., Priemyselná 10,
Pieš any, I O 36 252 484
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2. Schva uje
zriadenie bezodplatného asovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú.
Zelene , parc. . . 2206, 2217, 2231, 2232, 2237 a 2238 zapísaných na LV . 1233
a prípadne alších ur ených porealiza ným geometrickým plánom , cez ktoré prechádza
kanaliza né potrubie v rámci stavby „ OV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, as 2
– Rekonštrukcia OV TRNAVA „ v prospech spolo nosti Trnavská vodárenská
spolo nos , a. s., Priemyselná 10, Pieš any, I O 36 252 484, spo ívajúceho v povinnosti
mesta Trnava strpie na svojom pozemku umiestnenie kanaliza ného potrubia a s tým
súvisiacich užívate ských práv, za podmienky :
- dodržanie podmienok upres ujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení,
pri om správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do
katastra nehnute ností hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpe i súvisiace náležitosti
Termín: do 31. 7. 2006
b/ pripravi zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 15. 8. 2006
c/ po uložení NN siete uzatvori zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch
mesta a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu
855
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre IBV Vodná
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zriadenie bezodplatného asovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú.
Modranka s parc. . 1206/1, 1409/1 v rozsahu právnych parciel vo vlastníctve Mesta Trnava
(pôv. p. . 1156, 1155/5, 465/14, 574, 575/1, 1183) a pozemkoch v k. ú. Trnava p. .
10102/47 a 10120/8 pre uloženie podzemného elektrického vedenia VN a NN na Vodnej,
Hrani nej a Jablo ovej ulici, pod a projektovej dokumentácie, ktorá bude schválená
stavebným úradom, v prospech každodobého vlastníka stavby, v sú asnosti v prospech
Západoslovenskej energetiky, a. s., ulenova 6, Bratislava, spo ívajúceho v povinnosti
Mesta Trnava strpie na svojich pozemkoch umiestnenie elektrického káblového vedenia
VN a NN a s tým súvisiacich užívate ských práv, za podmienky úhrady správneho poplatku
spojeného s vkladom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnute ností
oprávneným z vecného bremena.
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2. Súhlasí
s použitím pozemkov v k. ú. Modranka p. . 1206/1 a 1409/1 v rozsahu právnych parciel
vo vlastníctve Mesta Trnava a v k. ú. Trnava p. . 10102/47 a 10120/8 na uloženie
inžinierskych sietí – podzemného elektrického vedenia VN a NN pod a projektovej
dokumentácie, ktorá bude schválená stavebným úradom.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravi zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta a
predloži primátorovi mesta na podpis
Termín: 31. 7. 2006
856
uznesenie
k zmene textu uznesenia Mestského zastupite stva mesta Trnava
. 274/2004 zo d a 24. 2. 2004
Výpoži ka pozemku na Spartakovskej ul. – Squash Centrum
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zmenu textu uznesenia Mestského zastupite stva mesta Trnava . 274/2004 v znení
uznesenia . 413/2004 nasledovne:
v bode 1) sa mení pôvodný text „...pre športovú halu – squash, o výmere v zmysle štúdie
„Squash Centrum“...
na
.... pre nebytovú budovu pre šport – SQUASH CENTRUM s možnos ou príležitostného
ubytovania pre 42 osôb, v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, o výmere
upresnenej geometrickým plánom, ....
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i súvisiace náležitosti, pripravi dodatok k zmluve o budúcej zmluve o výpoži ke
primátorovi mesta k podpisu
Termín: 31.08.2006
857
uznesenie
k výzve k ponukám na investora bytovej výstavby Obytného súboru Ko išské –
Trnava
/rámcové podmienky/
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
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rámcové podmienky výzvy k ponukám na investora bytovej výstavby Obytného súboru
Trnava –Ko išské
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zverejni výzvu k ponukám v elektronických i printových médiách obvyklým spôsobom
a kompletnú informáciu umiestni na internetovej stránke mesta Trnava
Termín: do 15.7.2006

858
uznesenie
k združeniu finan ných prostriedkov Mesta Trnava
a spolo nosti s r. o. IN VEST Ša a
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
združenie finan ných prostriedkov na vybudovanie cyklochodníka v lokalite Zavarskej
cesty v Trnave na pozemku parc. . 10077/21, zapísanom v katastri nehnute ností v k. ú.
Trnava na LV . 9380 vo vlastníctve spolo nosti s r. o. IN VEST, so sídlom Ša a, Areál
Duslo, a. s., I O 36 553 671, medzi mestom Trnava a s. r. o. IN VEST Ša a, pri om
výška vkladu mesta Trnava bude 700 000,00 Sk, o predstavuje cca 50 %
z predpokladaných nákladov na výstavbu cyklochodníka
2. Súhlasí
s prijatím daru investície cyklochodníka a pozemku pod celým cyklochodníkom, ktorý
bude oddelený porealiza ným geometrickým plánom, od spolo nosti s r. o. IN VEST
Ša a, po skolaudovaní stavby
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi zmluvu o združení finan ných prostriedkov a predloži primátorovi mesta
k podpisu
Termín: do 30 dní od právoplatnosti stavebného povolenia
b) pripravi zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín: sú asne so zmluvou o združení v zmysle bodu 3 a) uznesenia

859
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. . 1635/62 v k. ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. . 6320 na ajkovského 10, 11, 12, 13
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Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 parc. .
1635/62 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 727 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spolo ných astiach a zariadeniach domu súp. . 6320 na ajkovského 10, 11,
12, 13 vlastníkom bytov zapísaným na LV . 9456 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
73. podielu 7545/251860 do vlastníctva vlastní ke bytu . 1 Hedvige Bu ányovej rod.
Švecovej nar. 8.5.1936 bytom ajkovského 10, za cenu 76,00 Sk,
74. podielu 8350/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
2 Ing. Miroslavovi Majtánovi nar. 29.9.1946 s manželkou Ing. Kvetoslavou rod.
Mlynárikovou nar. 1.1.1947 obaja bytom ajkovského 10, za cenu 84,50 Sk,
75. podielu 8065/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
3 Petrovi Zacharovi nar. 13.9.1948 s manželkou Annou rod. Horváthovou nar.
13.10.1949 obaja bytom ajkovského 10, za cenu 81,50 Sk,
76. podielu 7530/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
4 Vladimírovi Danišovi ovi nar. 17.9.1948 s manželkou Vierou rod. Honzovou nar.
27.4.1950 obaja bytom ajkovského 10, za cenu 76,00
77. podielu 8365/251860 do vlastníctva vlastní ke bytu . 5 Petronele Homolovej rod.
Kubí kovej, nar. 17.8.1965, bytom ajkovského 10, za cenu 84,50 Sk,
78. podielu 8050/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
6 Jozefovi Kuzmovi nar. 27.4.1945 s manželkou Zuzanou rod. Keékovou nar. 15.3.1947
obaja bytom ajkovského 10, za cenu 81,50 Sk,
79. podielu 7530/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
8 Jaroslavovi Veiglovi nar. 26.2.1969 s manželkou Natáliou rod. Majerníkovou nar.
4.5.1971 obaja bytom ajkovského 10, za cenu 76,00 Sk,
80. podielu 7530/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
9 Ing. Marekovi Petríkovi nar. 11.1.1971 s manželkou Zuzanou rod. Slovákovou nar.
23.8.1975 obaja bytom ajkovského 11, za cenu 76,00 Sk,
81. podielu 8065/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
10 Bc. Petrovi Hettešovi nar. 29.1.1975 s manželkou Zuzanou rod. Cuninkovou nar.
16.12.1977 obaja bytom ajkovského 11, za cenu 81,50
82. podielu 7530/251860 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 11 Milanovi Demovi ovi nar.
3.5.1976, bytom ajkovského 11, za cenu 76,00 Sk,
83. podielu 7545/251860 do vlastníctva vlastní ke bytu . 12 Daši Borisovovej rod.
Demovi ovej, nar. 10.1.1972, bytom ajkovského 11, za cenu 76,00 Sk,
84. podielu 8350/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
13 Pavlovi Veselému nar. 11.3.1948 s manželkou Tatianou rod. Šebovou nar.
15.10.1949 obaja bytom ajkovského 11, za cenu 84,50 Sk,
85. podielu 8365/251860 do vlastníctva vlastní ke bytu . 14 Zdenke Alexandrovej rod.
Vanákovej, nar. 20.6.1936, bytom ajkovského 11, za cenu 84,50 Sk,
86. podielu 8050/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
15 Mgr. Jozefovi Dušanovi Mra kovi nar. 27.10.1948 s manželkou Dášou rod.
Valentovou nar. 9.11.1950 obaja bytom ajkovského 11, za cenu 81,50 Sk,
87. podielu 7545/251860 do vlastníctva vlastní ke bytu . 16 Silvii Ku íkovej rod.
Ku íkovej, nar. 16.8.1975, bytom ajkovského 11, za cenu 76,00 Sk,
88. podielu 7545/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
17 Karolovi Hudcovi ovi nar. 21.10.1963 s manželkou Annou rod. Kolen íkovou nar.
6.12.1969 obaja bytom ajkovského 12, za cenu 76,00 Sk,
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89. podielu 7530/251860 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 18 Mgr. Marekovi Neštickému,
nar. 29.4.1978, bytom ajkovského 12, za cenu 76,00 Sk
90. podielu 8365/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
19 Vladimírovi Mihokovi nar. 14.3.1969 s manželkou Ing. Svetlanou rod. Hrbekovou
nar. 31.1.1971 obaja bytom ajkovského 12, za cenu 84,50 Sk,
91. podielu 8050/251860 do vlastníctva vlastní ke bytu . 20 Beáte Langovej rod.
Žigardyovej, nar. 15.3.1964, bytom ajkovského 12, za cenu 81,50 Sk,
92. podielu 8065/251860 do vlastníctva vlastní ke bytu . 21 Kataríne Šulkovej rod.
Šulkovej, nar. 7.12.1978, bytom Javorová 27, za cenu 81,50 Sk,
93. podielu 7530/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
24 Miroslavovi Procháskovi nar. 20.8.1957 s manželkou Lýdiou rod. Gergelovou nar.
23.6.1959 obaja bytom ajkovského 12, za cenu 76,00 Sk,
94. podielu 7530/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
25 Stanislavovi Snakovi nar. 29.4.1951 s manželkou Libušou rod. Zemanovou nar.
9.8.1961 obaja bytom ajkovského 13, za cenu 76,00 Sk,
95. podielu 7530/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
26 Petrovi Breš anskému nar. 27.6.1939 s manželkou Jankou rod. Suchanovou nar.
25.10.1942 obaja bytom ajkovského 13, za cenu 76,00 Sk,
96. podielu 8350/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
27 Stanislavovi Nádaskému nar. 28.12.1948 s manželkou Mgr. Helenou rod.
Školníkovou nar. 27.7.1950 obaja bytom ajkovského 13, za cenu 84,50 Sk,
97. podielu 8050/251860 do vlastníctva vlastní ke bytu . 29 Márii Omastovej rod.
Balážovej, nar. 18.11.1939, bytom ajkovského 13, za cenu 81,50 Sk,
98. podielu 8050/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
30 Jozefovi Sládekovi nar. 27.4.1947 s manželkou Kvetoslavou rod. Smutnou nar.
1.10.1948 obaja bytom ajkovského 13, za cenu 81,50 Sk,
99. podielu 7530/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu .
31 Emanuelovi Valentínovi nar. 24.12.1947 s manželkou Máriou rod. Krivosudskou
nar. 4.7.1951 obaja bytom ajkovského 13, za cenu 76,00 Sk,
100. podielu 8350/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu
. 32 Michalovi Borovanovi nar. 15.11.1945 s manželkou Annou rod. Šottníkovou nar.
9.2.1948 obaja bytom ajkovského 13, za cenu 84,50 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnute ností
budú spolo ne a nerozdielne hradi kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 15. 7. 2006
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 10. 2006
860
uznesenie
ku kúpe nehnute nosti v k. ú. Horné Orešany - Majdán
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Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Neschva uje
kúpu nehnute nosti vo vlastníctve Mesta Galanta zapísanej na LV . 56 v k. ú. Horné
Orešany súp. . 19 – chata na pozemku p. . 1948/8, súp. . 24 – chata na p. . 1948/12
a pozemkov: p. . 1948/1 – trvalé trávnaté porasty s výmerou 736 m2
p. . 1948/8 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3586 m2
p. . 1948/12 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 66 m2
p. . 1948/17 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 631 m2
p. . 1948/21 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 920 m2
do vlastníctva Mesta Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
oznámi stanovisko Mestu Galanta
Termín: 15. 7. 2006

861
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku na umiestnenie vsakovacích šácht k stavbe Tenisové
centrum Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemku v k.ú. Trnava parc. . 3547/1, zapísaného na LV . 5000 vo vlastníctve
Mesta Trnava na umiestnenie vsakovacích šácht pre stavbu Tenisové centrum Trnava
spolo nos ou Tenisové centrum Trnava, a.s., J. Bottu 40, Trnava, I O: 36266353, pri om
umiestnenie bude upresnené geometrickým plánom.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s uzatvorením dodatku k zmluve
Termín: 14.7.2006
b) pripravi dodatok k zmluve o budúcej zmluve o výpoži ke a predloži primátorovi mesta
k podpisu
Termín: 20.8.2006
862
uznesenie
k vzdaniu sa práva mesta Trnava založeného zmluvou o dielo . 216/2/2005
/Mesto Trnava – INVEST Trnava-Enermont/
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Súhlasí
so vzdaním sa práva založeného zmluvou o dielo . 216/2/2005 uzatvorenou medzi
spolo nos ou INVEST Trnava, s. r. o. ako objednávate om a spolo nos ou Enermont ,
s. r. o. ako zhotovite om diela – TR 70 – I. as : Napájacie vedenie 1x110 kV Križovany
– PSA Trnava v prospech mesta Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
oznámi vzdanie sa práva mesta Trnava založeného zmluvou o dielo . 216/2/2005
spolo nosti INVEST Trnava, s. r. o..
Termín : ihne
863
uznesenie
k predaju pozemkov na Františkánskej ul. konate om spol. INVEX s. r. o.
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schva uje
priamy predaj kúpnou zmluvou astí pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú.
Trnava, parc. . 95/34, zast. pl., výmera 704 m2, LV . 5000 a asti pozemku parc. .
95/78, zast.pl., výmera 36 m2 , pod a GP . 141/2006 vypracovanom Ing. Sadlo om Geodetom, parc. . 95/87, zast. pl., výmera 247 m2, parc. . 95/86, zast. pl., výmera 247
m2, parc. . 95/89, zast. pl., výmera 21 m2 , spolu výmera 515 m2 konate om spolo nosti
INVEX, s. r. o., Ing. Viliamovi Koleni ovi, nar. 13. 7. 1962, manž. Ivete Koleni ovej, rod.
Domorákovej, nar. 24. 12. 1963, obaja bytom Trnava, Vajanského 15 v ½ a Jozefovi
Vranovi , nar. 19. 6. 1951 a manž. Božene Vranovej, rod. Ardanovej, nar. 8. 9. 1953, obaja
bytom Hlohovec, Sládkovi ova 10 v 1/2 za cenu 2.200,- Sk/m2, t. j. spolu 1.133.000,- Sk
na zástavbu v zmysle ÚP CMZ s podmienkou, že ½ odpredávaného pozemku parc. .
95/86 a 95/87 darujú kupujúci Spolo nosti Ježišovej, Pánska ul. 11, Bratislava.
2. Schva uje
a/ priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava,
parc. . 95/34, zast. pl., výmera 210 m2, LV . 5000, Alojzii Vydrovej, rod.
Malí kovej, nar. 19. 10. 1925, bytom Trnava, Štefánikova 47 za cenu 2.200,- Sk/m2, t. j.
spolu 462.000,-Sk, s termínom uzatvorenie kúpnej zmluvy do 31. 8. 2006
b/ v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy s pani Vydrovou, odpredá Mesto Trnava
kúpnou zmluvou pozemok vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parc. . 95/34,
zast. pl., výmera 210 m2, LV . 5000, Ing. Viliamovi Koleni ovi, nar. 13. 7. 1962, manž.
Ivete Koleni ovej, rod. Domorákovej, nar. 24. 12. 1963, obaja bytom Trnava, Vajanského
15 v ½ a Jozefovi Vranovi , nar. 19. 6. 1951 a manž. Božene Vranovej, rod. Ardanovej,
nar.
8. 9. 1953, obaja bytom Hlohovec, Sládkovi ova 10 za cenu 2.200,- Sk/m2, t. j.
spolu 462.000,-Sk, s termínom uzatvorenia kúpnej zmluvy do 30. 9. 2006.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravi a predloži primátorovi mesta kúpne zmluvy v zmysle návrhu tohto uznesenia.
Termín : pre bod 1. - do 31. 7. 2006
pre bod 2a,b – uvedené v návrhu uznesenia

29
864
uznesenie
k predaju pozemkov v k.ú. Zelene spolo nosti IB Industry Center s.r.o.
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Súhlasí
so zmenou hraníc a zámenou katastrálneho územia mesta Trnava – kataster Modranka
a obce Zelene pod a návrhu MsÚ – OÚRaK v Trnave v tom zmysle, že 50% pozemkov
vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Zelene prejde do k. ú. Modranka, 50 % pozemkov vo
vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Zelene zostane v k. ú. obce Zelene . Náklady súvisiace so
zmenou katastrálneho územia budú znáša mesto Trnava a obec Zelene v rovnakom
pomere .
2. Poveruje
Primátora mesta rokova so starostom obce Zelene o zmene hraníc a katastrálneho územia
v zmysle bodu 1. tohto návrhu uznesenia
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i náležitosti súvisiace so zmenou hraníc a zámenou katastrálneho územia
Termín : do 31. 12. 2006
4. Schva uje
priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava
v k. ú. Zelene :
- pod a GP . 25/2003 vypracovanom Geodetom Ing. Róbertom Sadlo om - parc. .
2217/1, orná pôda , výmera 440020 m2, parc. . 2210/2, orná pôda, výmera 41524
m2,
- parc. . 1051/7, orná pôda, výmera 27183 m2, parc. . 2217/3, orná pôda, výmera
14971 m2, parc. . 2205/1, orná pôda, výmera 23206 m2,
- pod a LV . 1233 parc. . 2210/1, orná pôda, výmera 184960 m2, as pozemku parc. .
2205/2, orná pôda, výmera 116204 m2
spolo nosti IB Industry Center, s.r.o., Budkova cesta 37, 821 06 Bratislava
za cenu :
alt. A / 120,- Sk/m2 v prípade dohody o zmene hranice a zámenou katastrálneho územia
medzi mestom Trnava a obcou Zelene , pri om táto cena bude plati 4 mesiace
od schválenia tohto návrhu uznesenia v MZ,
alt. B / 320,- Sk/m2 v prípade, že zmena hranice a zámena katastrálneho územia nebude
realizovaná v lehote do 4 mesiacov od schválenia tohto návrhu uznesenia v MZ,
5. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravi a predloži primátorovi mesta zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle návrhu
uznesenia.
Termín : do 31. 12. 2006
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865
uznesenie
ku kúpe pozemku na Námestí Slovenského u eného tovarišstva v Trnave
do majetku mesta
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
kúpu pozemku v k. ú. Trnava, pozemkovoknižná parcela . 1507/183, námestie, výmera
4360 m2, vo vlastníctve SR – Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, I O 00686832 kúpnou zmluvou do majetku mesta za dohodnutú cenu 1,- Sk/m2,
t. j. spolu 4360,- Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom nehnute nosti a zasla podpísanú zmluvu
Ministerstvu hospodárstva SR
Termín: do 15. 7. 2006
866
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie prístupovej
komunikácie a prijatie daru
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a ) s použitím asti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, k. ú. Trnava, parc. . 6379,
zapísaného na LV . 5000 na vybudovanie prístupovej komunikácie do objektu
spolo nosti RM JET, s. r. o., Kollárova 5, Trnava, I O 36 236 268 situovanej na
pozemkoch v k. ú. Trnava, parc. . 6375/1 a 6375/2 pod a návrhu spracovaného MsÚ
v Trnave – OÚRaK,
b) s prijatím daru prístupovej komunikácie a oplotenia do majetku mesta do 30 dní po
kolaudácii.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zasla uznesenie mestského zastupite stva spolo nosti RM JET, s. r. o., Kollárova 5,
Trnava,
Termín : do 15. 7. 2006
b) pripravi zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predloži primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 31. 7. 2006
c) pripravi a predloži darovaciu zmluvu primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 45 dní po skolaudovaní komunikácie
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867
uznesenie
k združeniu finan ných prostriedkov na rekonštrukciu MK Veterná
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schva uje
združenie finan ných prostriedkov pre ú el financovania rekonštrukcie MK na Veternej
ulici v celkovej hodnote 16 777 308,- Sk s tým, že spolo nos SCT s.r.o. so sídlom
Dostojevského rad 1, Bratislava, I O: 35 951 915 združí na tento ú el finan né prostriedky
vo výške 3 000 000,- Sk a Mesto Trnava združí na tento ú el zostávajúcu sumu, pri om
Mesto Trnava tiež investorsky zabezpe í realizáciu rekonštrukcie MK na Veternej ulici
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravi a predloži primátorovi mesta k podpisu zmluvu o združení finan ných
prostriedkov so spolo nos ou SCT s.r.o. Trnava
Termín: do 31.8.2006
868
uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schva uje
- v k. ú. Trnava na ul. B. Smetanu . 3-6, parc. . 1506, súp. . 2787
a 01/ predaj 2-izbového bytu . 47 na 1. NP o podlahovej ploche 61,68 m2
za cenu 10 756,-Sk
Valerie Šimon íkovej, nar. 10.5.1943, trvale bytom B. Smetanu . 5, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova . 32, parc. . 8399/69, súp. . 6013
a 02/ predaj 1-izbového bytu . 23 na 5. NP o podlahovej ploche 41,26 m2
za cenu 14 800,-Sk
Adriane Racekovej, rod. Trsekovej, nar. 5.3.1970, trvale bytom Golianova . 32, Trnava
s manž. Jaroslavom Racekom, nar. 21.10.1960, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Na hlinách . 2-4, parc. . 5317/13, súp. . 6776
a 03/ predaj 1-izbového bytu . 30 na 8. NP o podlahovej ploche 37,58 m2
za cenu 27 887,-Sk
Štefanovi Šurinovi, nar. 7.5.1945, trvale bytom Na hlinách . 2, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Tehelná . 31-33, parc. . 5680/180, súp. . 5721
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a 04/ predaj 1-izbového bytu . 38 na 2. NP o podlahovej ploche 32,46 m2
za cenu 15 111,-Sk
Marianne Bení kovej, rod. Horváthovej, nar. 17.8.1963, trvale bytom Tehelná . 33, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Vajanského . 15-17, parc. . 800/5, súp. . 6757
a 05/ predaj 3-izbového bytu . 34 na 3. NP o podlahovej ploche 69,09 m2
za cenu 56 895,-Sk
Eve Haladovej, rod. Krupíkovej, nar. 25.12.1963, trvale bytom Vajanského . 15, Trnava
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnute ností
budú spolo ne a nerozdielne hradi kupujúci
2. Ukladá
Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii
pripravi zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schva ovacej asti uznesenia
Termín : do 31.10.2006
869
uznesenie
k zrušeniu Správy mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácie
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní :
l. Súhlasí
v súlade s § 21 odst. 12 zákona . 523/2004 Z.z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy
so zrušením Správy mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácie so sídlom Trnava
Františkánska 16 ku d u 31.12.2006 bez právneho nástupcu
2. Berie na vedomie
že práva a povinnosti SMM Trnava, p.o. prejdú d om 31.12.2006 v súlade s § 21 odst. 13
zákona . 523/2004 Z.z. na zria ovate a - mesto Trnava a následne bu vkladom, alebo
dlhodobým prenájmom vecí, vrátane súvisiacich práv a záväzkov a iných majetkových
hodnôt (ktoré slúžili na prevádzkovanie SMM Trnava, p.o.) prejdú tieto d om 1.1.2007 na
Správu mestského majetku s.r.o.
3. Ukladá
Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácie
v súlade s platnými právnymi predpismi zabezpe i všetky náležitosti
zrušením príspevkovej organizácie.
Termín: postupne, najneskôr do 31.12.2006

súvisiace so
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870
uznesenie
k založeniu Správy mestského majetku, spolo nosti s ru ením obmedzeným so 100%
majetkovou ú as ou mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní :
l. Schva uje
a) založenie spolo nosti s ru ením obmedzeným, Správa mestského majetku, s.r.o. so 100
% majetkovou ú as ou mesta Trnava.
b) obchodné meno a sídlo spolo nosti Správa mestského majetku s.r.o., Františkánska 16,
Trnava
c) pe ažný vklad mesta Trnava do spolo nosti vo výške 200.000,- Sk
d) uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na nehnute ný majetok súvisiaci s innos ou
prevádzky tepelných zariadení vrátane hydrofórových staníc. Ostatný majetok bude
d om 1.1.2007 vložený ako vklad vecí alebo prenajatých, vrátane súvisiacich práv
a záväzkov a iných majetkových hodnôt (ktoré slúžili na
prevádzkovanie SMM
Trnava, p.o.) do spolo nosti. Ich presný zoznam ako aj v prípade potreby hodnoty
stanovené znaleckým posudkom budú znovu predložené na zasadnutie MZ po
spracovaní znaleckých posudkov. Na základe tohoto postupu sa Správa mestského
majetku s. r.o. d om 1.1.2007 po schválení osobitného uznesenia MZ, stane
nadobúdate om práv a povinností (právnym nástupcom) po zrušenej Správe mestského
majetku Trnava, príspevkovej organizácie.
e) predmet innosti spolo nosti
- kúpa tovaru za ú elom jeho predaja kone nému spotrebite ovi
- maloobchod v rozsahu vo ných živností
- .vykonávanie ve koobchodnej innosti - kúpa tovaru :za ú elom jeho predaja iným
prevádzkovate om živnosti - ve koobchod v rozsahu vo ných živností
- sprostredkovate ská innos - sprostredkovanie obchodu v rozsahu vo ných živností
- realitná agentúra – innosti v oblasti nehnute ností
- obchodné a podnikate ské poradenstvo v rozsahu vo nej živnosti
- inžinierska innos v rozsahu vo nej živnosti
- obstarávanie služieb ( inností) spojených so zabezpe ovaním riadnej prevádzky bytov
a domov
- správa údržby a opráv tepelných zdrojov a rozvodov, vrátane výroby a predaja teplej
úžitkovej vody
istiace a upratovacie práce
- údržbu zelene a vonkajších priestranstiev,
- strojné istenie miestnych komunikácií
- letná a zimná údržba miestnych komunikácií
- ru né istenie peších komunikácií
- vykonávanie prác strojnými mechanizmami
- reklamná a propaga ná innos
- maliarske a natiera ské práce, obklada ské práce, omietkárske práce, podlahárstvo,
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-

montáž sadrokartónu, pomocné stavebné práce
rozmnožovacie a kopírovacie služby
oprava, montáž, demontáž a zasklievanie okien a dverí
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom - odvoz smeti (v rozsahu vo ných živností)
zámo níctvo
vodoinšta1atérstvo a kúrenárstvo
elektroinšta1atérstvo
uskuto ovanie stavieb a ich zmien
výkon innosti stavebného dozoru
prevádzkovanie vlastnej ochrany
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla, výkup tepla
správa nehnute nosti v rozsahu vo nej živnosti na základe zmlúv vo vz ahu k
obytným domom, spolo ným priestorom a spolo ným astiam, pozemkom,
príslušenstvu bytov, nebytovým priestorom a ich príslušenstva k objektom pre
ubytovacie služby
faktoring a forfaiting (vymáhanie poh adávok od neplati ov)
montáž. oprava, údržba tlakových zariadení
montáž, oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
správa a údržba bytového fondu
inžinierska innos v investi nej výstavbe
rozvoj a projektovanie elektrorozvodných sietí; transformovní, do napätia 110 kW,
priemyslové inštalácie
projektová innos v investi nej výstavbe.
poskytovanie software
automatizované spracovanie dát
.
revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení
revízia elektrických zariadení
montáž; oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozvod NN
montáž a opravy plynových technických zariadení
opravy, montáž kotlov, tlakových nádob stabilných
oprava elektromerov, zvarovacích transformátorov, rota ných strojov a asynchronných
motorov, servis hydraulických zariadení
revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení
montáž a opravy mera ov tepla
výkon inžinierskej innosti distribu ného systému VN siete
vzdušné, káblové transforácie do 22 kV, NN siete, verejné osvetlenie
oprava a údržba motorových vozidiel
nákup a predaj v rozsahu vo nej živnosti
cestná doprava - využívanie dopravných mechanizmov
prenajímanie mechanizmov s vodi mi
ciachovanie elektromerov, meracích súprav
pohostinstvo a ubytovanie
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
verejná cestná nákladná doprava
poskytovanie telekomunika ných služieb mimo verejnej rozhlasovej telefónnej služby
poskytovanie neverejných telekomunika ných služieb prostredníctvom pozemných
satelitných staníc a sietí VSAT
projek né, montážne a servisné práce na telekomunika ných zariadeniach jednotnej
telekomunika nej siete
prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
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2. Súhlasí
a) so zriadením 3- lennej dozornej rady s tým, že prvými lenmi dozornej rady budú
1. p. Eduard echovi , bytom Trnava, Hlboká .9
2. JUDr. Jana Tomašovi ová, bytom Trnava, J.Hajdóczyho . 108
3. Ing. Mária Burzová. bytom Trnava, Vajanského . 31
b) s tým, že konate om spolo nosti bude Ing. ubomír Kraj ovi , bytom Trnava,
ajkovského . 51. Konate bude kona v mene spolo nosti samostatne.
3. Poveruje
primátora mesta podpísaním spolo enskej zmluvy o založení spolo nosti s ru ením
obmedzeným
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a Správe mestského majetku Trnava, p.o.
zabezpe i všetky potrebné náležitosti, súvisiace so založením a vznikom Správy
mestského majetku s.r.o.
Termín: 20.7.2006

871
uznesenie
k návrhu
na poskytnutie finan ných grantov na rok 2006 z rozpo tu mesta Trnava
(dotácie a dary)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
poskytnutie finan ných grantov na rok 2006 z rozpo tu mesta Trnava (dotácie a dary)
v súlade s predloženými projektmi:
iastka v Sk
1) Spolok sv. Vojtecha, Radlinského 5, Trnava
450 000
2) Dom spolo nosti Ježišovej v Trnave
250 000
3) Rímska únia Rádu sv. Uršule v Trnave
300 000
4) Farnos sv. Mikuláša v Ta, Správa kostola sv. Heleny
300 000
5) Rímsko-katolícka cirkev, farnos Trnava - mesto
300 000
6) Rímskokatolícka cirkev, farnos Trnava - Kopánka
60 000
7) RK cirkev, správa Kostola sv. Jozefa v Trnave
200 000
8) RK cirkev, farnos sv. Mikuláša Trnava
200 000
9) AESCULAP – družstvo neštát. zdravot. prac. Ta
70 000
10) Fakultná nemocnica - Neurologické odd. Trnava
150 000
11) Fakultná nemocnica - Interná klinika Trnava
200 000
12) Stredisko Evanjelickej diakonie v Trnave
100 000
13) Arcibiskupské gymnázium Hollého 9, Trnava
100 000
14) Saleziáni don Bosca, prevádzka v Trnave
100 000
15) Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
100 000
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16) Hádzanársky klub 47 Trnava
17) Hádzanársky klub 47 Trnava
18) Hokejový klub HK Trnava
19) Hádzanársky oddiel ŠK Trnava - Modranka
20) Združenie brokových klubov Trnava
21) Jozef Dendiš, Vlárska 5, Trnava

150 000
100 000
70 000
80 000
60 000
50 000

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravi zmluvy o poskytnutí finan ných grantov v zmysle VZN . 231 z roku 2005 na
podpis primátorovi mesta
Termín: 25.7.2006
872
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finan ných grantov na rok 2006 z rozpo tu mesta Trnava
/dotácie a dary/
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
poskytnutie fina ného grantu na rok 2006 z rozpo tu mesta Trnava /z jednotlivých
programov rozpo tu/ v súlade s predloženým projektom
1. Ladislav Šmidák, Hlboká 21, Trnava
2. Emil Šaštinský, Sere ská 203, Trnava

iastka v Sk
15 000
15 000

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravi zmluvu o poskytnutí finan ného grantu v zmysle VZN . 231 z roku 2005 na
podpis primátorovi mesta
Termín: 15.7.2006
873
uznesenie
k návrhu na použitie finan ných prostriedkov z Fondu Zdravé mesto
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
použitie finan ných prostriedkov z Fondu Zdravé mesto vo výške 110.000,- Sk na:
a/ vydanie Profilu zdravia mesta Trnava 2005
60.000,- Sk
b/ realizáciu projektu „Ohrozené deti“ – Katolícka Jednota 50.000,- Sk
2. Ukladá
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Mestskému úradu v Trnave
a/ zrealizova presun finan ných prostriedkov z Fondu Zdravé mesto do rozpo tu
Kancelárie Zdravé mesto Trnava na vydanie Profilu zdravia mesta Trnava 2005
Termín: do 5.7.2006
b/ pripravi zmluvu o poskytnutí finan ného grantu pod a vzoru vo VZN . 231 z roku
2005 na podpis primátorovi mesta
Termín: do 18.7.2006
874
uznesenie
k informatívnej správe o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta Trnava
za rok 2005
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
predloženú informatívnu správu o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok
2005

875
uznesenie
k žiadosti o prehodnotenie uznesenia . 751 zo d a 21.2.2006
(výstavba krematória)
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) žiados spolo nosti IM-EX SERVIS spol. s r.o., Študentská 8, Trnava z 31.3.2006
o prehodnotenie a zmenu uznesenia Mestského zastupite stva . 751 z 21.2.2006
b) stanovisko hlavného kontrolóra

876
uznesenie
k školským stravovacím zariadeniam
– návrh zmeny v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
žiados Mesta Trnava o vykonanie zmien v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR
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súvisiacich so zaradením:
1.Centrálna výrob a jedál pre školské stravovanie pri Základnej škole Spartakovská 5,
Trnava
2.Výdajná školská kuchy a pri Základnej škole Atómová 1, Trnava
Termín: 1.1.2007
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravi všetky potrebné podklady a predloži na MŠ SR so žiados ami o zaradenie do
siete škôl a školských zariadení v zmysle schva ovacej asti tohto uznesenia
Termín: do 31.10.2006

877
uznesenie
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupite stva mestaTrnava,
ktorých termín plnenia je v intervale od 10.4.2006 do 5.6.2006
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupite stva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je v intervale od 10.4.2006 do 5.6.2006
2. Schva uje
zmenu textu uznesení MZ
a/ MZ . 799/2006
Predaj pozemkov na ul. K. ulena v Trnave
* v bode 1.a) miesto ceny 2 000,- Sk/m2 a spolu 4 896 000,- Sk
uvies cenu ...1 500,- Sk/m2 a spolu 3 672 000,- Sk....
* bod 1. rozšíri o bod 1.c)
...prijatie daru skolaudovaného chodníka pre peších z ul. K. ulena k obchodnému
zariadeniu BILLA vybudovanom na pozemku mesta parc. . 5671/95...
b/ MZ . 793/2006
Odpredaj podielov z pozemku p. . 1635/68 na Ul. ajkovského 2
* nový text a doplnenie bodu v schva ovacej asti:
8. podielu 6603/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu . 13....
23. podielu 4170/449243 ...
43. ....Gonglíkovi.... miesto Gongolíkovi
70. podielu 4201/449243 do vlastníctva vlastní ke bytu . 8 Edite Pažítkovej rod.
Lócziovej nar. 17.8.1945, bytom ajkovského 2, za cenu 16,50 Sk, ...

c/ MZ . 795/2006
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Odpredaj podielov z pozemku p. . 5312/5 na Ul. Na hlinách 60-64
* nový text v nasledovnom bode v schva ovacej asti:
18. ... bytom Na hlinách 63... namiesto „bytom Na hlinách 61“
d/ MZ . 680/2005
Zmena uzn. MZ . 654/2005-odkúpenie pozemkov v k.ú. Zavar pod energ. Zariadeniami
a následný odpredaj pozemkov aj energ. zariadení
* z uznesenia vypusti as textu v bode . 2. Schva uje ... .
„ za cenu preinvestovaných nákladov, t. j. 179.794.662,01 Sk / z toho 19 % DPH –
28.706.710,74 Sk / „ a zmeni . LV z 2591 na 2551
* v bode 3. zmeni názov stavby
„ Zaslu kovanie 2x110 kV „ na „ Prípojky 110 kV“, doplni do textu parc. . 240/3,
vypusti as textu „ za cenu preinvestovaných nákladov, t. j. 116.382.198,60 Sk / z toho 19
% DPH – 2.615.659,10 Sk / „ ,
* doplni nový bod 4. s nasledovným textom :
4. Schva uje kúpnu cenu za energetické zariadenia uvedené v bode 2. a 3. tohto
uznesenia na základe znaleckého posudku . 453/2006 vypracovaným JHS, s. r. o. zo d a
11. 6. 2006 vo výške 169.685.945,- Sk.
* doterajší bod 5. sa vypúš a
* doterajší bod 4. sa pre ísluje na bod 5. a nahradí sa as textu „ bodu 2. a 3. „ textom „
bodu 2. , 3., a 4. „. Termín : do 28. 6. 2006
* doplni o bod 6. s textom:
Ukladá
MsÚ -vyda úplné znenie uznesenia
Termín : ihne
e/ MZ . 396/2004 a 563/2005
Priamy predaj pozemkov na ul. K. Mahra, súhlas so zmenou úhrady kúpnej ceny, súhlas
s použitím pozemku mesta
* zmeni názov a I O kupujúceho z “ GWS Slovakia, s. r. o. , Ro nícka 116, Bratislava,
I O 35 860 502 „
na ...GWS TT, s. r. o., Ro nícka 116, Bratislava, I O 36 358 797 ...
Zmenu kupujúceho rieši v uzatvorenej ZoBKZ zo d a 3.6.2005 dodatkom.
Termín : do 31.8.2006
f/ MZ . 805/2006
Odkúpenie pozemku pod komunikáciou / Ul. Zelená /
* z uznesenia vypusti bod 2. Schva uje ... .
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3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ
. 698/2005
do 31.07.2006
. 635/2005
do 30.06.2006
. 753/2006
do 30.06.2006
. 600/2005
do 31.12.2006
4. Ruší
uznesenia MZ
. 681/2005
. 811/2006 v bode d/, e/, f/, g/,

878
uznesenie
k prejednaniu protestu prokurátora
proti všeobecne záväznému nariadenia mesta Trnava . 179
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava . 179
o pravidlách povo ovania asu predaja v obchode a asu prevádzky služieb na území mesta
Trnava, zo d a 23. 4. 2002, v znení Dodatku . 1, ktorý bol prijatý všeobecne záväzným
nariadením . 238 ú inným d om 15. 7. 2005.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) doru i výpis zápisnice z rokovania Mestského zastupite stva mesta Trnava Okresnej
prokuratúre v Trnave
Termín: 4. 7. 2006
b) pripravi návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava . 179 v znení
Dodatku . 1, na najbližšie zasadnutie mestského zastupite stva
Termín: zasadnutie 5.9.2006

879
uznesenie
k 2. aktualizácii rozpo tu mesta Trnava na rok 2006
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
2. aktualizáciu rozpo tu mesta Trnava na rok 2006
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880
uznesenie
k informatívnej správe o postupe stavebného úradu pri povo ovaní stavby „prestavba
skladu MTZ na spa ov u nebezpe ného odpadu“
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o postupe stavebného úradu pri povo ovaní stavby „prestavba skladu
MTZ na spa ov u nebezpe ných odpadu“ v areáli Fakultnej nemocnice Trnava
2. Súhlasí
s postupom stavebného úradu a primátora mesta, ktorý je v zmysle platného ÚPN mesta
Trnava a s uzneseniami MZ . 628/2005 zo d a 28.06.2005 a . 690/2005 zo d a
25.10.2005
3. Odporú a primátorovi mesta
požiada Krajský stavebný úrad, aby na seba v prípade stavby „prestavba skladu MTZ na
spa ov u nebezpe ného odpadu“ v areáli Fakultnej nemocnice stiahol kompetenciu
prvostup ového stavebného úradu v zmysle § 50 a § 58 správneho zákona
Termín: do 30. 6. 2006

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnos : Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 28.6.2006

