(322 - 358)
UZNESENIA
z 10. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 24. júna 2008 v konferenčnej sále trnavskej radnice
___________________________________________________________________________

322
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 303,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 261 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení VZN č. 277 a VZN č. 291
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN 303, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 261 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení VZN č. 277 a VZN č. 291
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava.
Termín : do 27.06.2008

323
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 304
o nakladaní s nájomnými bytmi na Coburgovej ul. v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 304 o nakladaní s nájomnými bytmi na Coburgovej v Trnave.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
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vyhlásiť VZN č. 304 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta.
Termín: 26. 6. 2008

324
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 305, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227
v znení VZN č. 239, VZN č. 259, VZN č. 270 ,VZN č. 282, VZN č. 286
a VZN č. 296 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 01/2008 (pri prerokovaní zmena A/2008) – Lokalita Za traťou 3
- zmena 02/2008 (pri prerokovaní zmena B/2008) - Obytný súbor Kočišské (zmena
vymedzenia a špecifikácie funkčných blokov)
- zmena 03/2008 (pri prerokovaní zmena C/2008) – Úprava regulatívov záväznej časti
- zmena 04/2008 (pri prerokovaní zmena D/2008) – Zátvor II – Obytný súbor – Bytové
domy – lokalita Veterná ulica
- zmena 05/2008 (pri prerokovaní zmena E/2008) - Priemyselný areál (lokalita Pažitný
mlyn – severný obchvat)
- zmena 06/2008 (pri prerokovaní zmena F/2008) – Zmiešané územie (komerčnopodnikateľská zóna) lokalita Prúdy – Zavarská cesta
- zmena 07/2008 (pri prerokovaní zmena J/2008) – Zámena katastra – priemyselná zóna
Trnava - Juh
a spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe)
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania v
zmysle § 25 zákona č.50/76 Zb. v znení noviel (stavebný zákon)
2. Schvaľuje
a) zmeny Územného plánu mesta Trnava
- zmena 01/2008 – Lokalita Za traťou 3
- zmena 02/2008 - Obytný súbor Kočišské (zmena vymedzenia a špecifikácie
funkčných blokov)
- zmena 03/2008 – Úprava regulatívov záväznej časti
- zmena 04/2008 – Zátvor II – Obytný súbor – Bytové domy – lokalita Veterná ulica
- zmena 05/2008 - Priemyselný areál (lokalita Pažitný mlyn – severný obchvat)
- zmena 06/2008 – Zmiešané územie (komerčno-podnikateľská zóna) lokalita Prúdy –
Zavarská cesta
- zmena 07/2008 – Zámena katastra – priemyselná zóna Trnava - Juh
b) VZN č. 305, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení noviel o Územnom pláne mesta
Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta
Trnava
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3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť zverejnenie VZN č. 305 na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na
internetovej stránke mesta Trnava
Termín: 26. 6. 2008
b) zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmien 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008,
06/2008, 07/2008 a VZN č. 305
Termín: priebežne
c) zabezpečiť uloženie zmien ÚPN mesta Trnava 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008,
05/2008, 06/2008, 07/2008 a VZN č. 305 na KSÚ a stavebnom úrade
Termín: do 23.9.2008

325
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných grantov na rok 2008
z rozpočtu mesta Trnava (dotácie a dary)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
poskytnutie finančných grantov na rok 2008 z rozpočtu mesta Trnava (dotácie a dary)
v súlade s predloženými projektmi pre týchto žiadateľov:
Žiadateľ
1) Materiálovotechnologická fakulta STU,
Paulínska 16, Trnava
2) Bachova spoločnosť na Slovensku, Mgr.art.S. Šurin
Parašutistov 4, Trnava
3) Akad. Sochár Miloš Balgavý /FO/
Františkánska 28, Trnava
4) OZ sp. zbor Technik Akademik, Ing. D. Vopát
Koperníkova 15, Trnava
5) AData, Tibor Díte
Veselá 2, Trnava
6) Rímsko-kat. cirkev, farnosť Trnava, Mons.I.Polák-dekan
Ul. M.Sch.-Trnavského 3, Trnava
7) Mgr. Marián Mrva /FO/
Ul. 9. mája č. 42, Trnava
8) Územný spolok Červený kríž
Botanická 32, Trnava
9) Gymnázium A. Merici
Hviezdoslavova 10, Trnava
10) Ríms.-kat. cirkev, farnosť Trnava-Modranka
Pútnicka 4, Trnava-Modranka

Schválená suma MZ
100.000,-40.000,-50.000,-50.000,-30.000,-100.000,-30.000,-0,-25.000,-70.000,--
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11) Rímsko-kat. cirkev, farnosť Tulipán
Tulipánova 22, Trnava
12) Rímsko-kat. cirkev, Kostol sv. Jozefa
Paulínska ul. 14, Trnava
13) Rísko-kat. cirkev, farnosť TA-Kopánka
J. Hlubíka 11, Trnava
14) Saleziáni Don Bosca
J. Hlubíka 11, Trnava
15) Aesculap – družstvo neštátnych zdravotníckych pracovníkov
Starohájska 2, Trnava
/s podmienkou 1/
16) KRUH, n.o.
Ul. Slovenská č. 26, Trnava
17) Slovenský skauting
Strelecká č. 3, Trnava
18) Fakultná nemocnica
A. Žarnova č. 11, Trnava
/s podmienkou 2/
19) Fakultná nemocnica, urologické oddelenie
A. Žarnova 11, Trnava
/s podmienkou 3/
20) TJ STU Trnava, bejzbalový oddiel
J. Bottu 24, Trnava
21) HK Trnava, hokejový klub
Spartakovská 1/B, Trnava
22) HK Trnava, hokejový klub
Spartakovská 1/B, Trnava
23) TC Slávia Trnava, a.s.
J. Hajdćzyho 11, Trnava
24) HK 47 Trnava
Rybníkova ul. 15, Trnava
25) FK Lokomotíva Trnava
J. Slottu 45, Trnava

150.000,-100.000,-40.000,-100.000,-0,-50.000,-50.000,-500.000,-1.500.000,-100.000,-850.000,-850.000,-150.000,-1.500.000,-100.000,--

Podmienky:
1. SSS zakúpi Aesculap – družstvu neštátnych zd. pracovníkov 4 súpravy na čistenie
2. a 3. Fakultná nemocnica do 30.6.2008 splatí dlhy vo výške 50 % firme .A.S.A., a.s. a 20 %
firme TAVOS a na zvyšok dlžnej sumy im bude navrhnutý splátkový kalendár.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných grantov v zmysle VZN č. 231/ 2005 na podpis
primátorovi mesta Trnava.
Termín: 20. júl 2008

326
uznesenie
k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2008
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2008

327
uznesenie
k spolufinancovaniu pre projekty predkladané na fondy EÚ
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektu „AUTOPLAST- Vytváranie
podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre potreby automobilového
priemyslu v oblasti plastov“„ z vlastných zdrojov a zo zdrojov partnerov predmetného
projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov všetkých partnerov na projekt
v celkovej výške 18 811 Eur.
2. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013 na realizáciu projektu
„AUTOPLAST- Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov
pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov“ , ktorého aktivity
sú súčasťou plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava.
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok
c) financovanie projektu vo výške 5℅ z celkových oprávnených výdavkov Mesta Trnava
na projekt vo výške 3593 Eur.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Spracovať a podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013
na realizáciu projektu „AUTOPLAST- Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality
ľudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov“.
Termín: ihneď

328
uznesenie
k spolufinancovaniu pre projekty predkladané na fondy EÚ
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Berie na vedomie
informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektu „Podnikateľský inkubátor
a technologické centrum v Trnave“ z vlastných zdrojov
2. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu
„Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“, opatrenia 1.2. „Podpora spoločných
služieb pre podnikateľov“ na realizáciu projektu „Podnikateľsky inkubátor a
technologické centrum v Trnave“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta 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.....................Sk

329
uznesenie
k spolufinancovaniu pre projekty predkladané na fondy EÚ
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Poveruje
Primátora Mesta Trnava Ing. Štefana Bošnáka podpísať uznesenie č. ..... až potom,
ako bude do uznesenia doplnená presná výška finančných prostriedkov predstavujúca 5%
z celkových oprávnených výdavkov na príslušný projekt
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Spracovať konečné znenie uznesenia č. 329 a predložiť primátorovi k podpisu
Termín: do podania žiadosti

330
uznesenie
k práve o hospodárení príspevkovej organizácie
Správa mestského majetku Trnava
za rok 2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a/ Predloženú správu o hospodárení príspevkovej organizácie Správa mestského majetku
Trnava
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b/ Stanovisko hlavného kontrolóra ku správe

331
uznesenie
k zaradeniu majetku mesta na odpredaj – byty
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zaradenie majetku mesta na odpredaj :
a) garsónky č. 21 na Ulici Hospodárska č. 83 v Trnave o podlahovej ploche 19,42 m2
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
domu a na pozemku parc. č. 2530,
b) garsónky č. 42 na Ulici Andreja Kubinu č. 6 v Trnave o podlahovej ploche 19,39 m2 s
prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
domu a pozemku parc. č. 2540/22,
c) 1 – izbového bytu č. 2 na Ulici Hospodárska č. 26 v Trnave o podlahovej ploche 38,85 m2
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
domu a pozemku parc. 839,
d) 1 – izbového bytu č. 7 na Ulici Andreja Hlinku č. 54 v Trnave o podlahovej ploche 31,23
m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a pozemku parc. č. 903/1,
e) 2 – izbového bytu č. 1 na Ulici gen. Goliána č. 2 v Trnave o podlahovej 61,06 m2
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
domu a pozemku parc. č. 8399/49.
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
Termín : do 31. 12. 2008

332
uznesenie
k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej
zmluvy na predaj bytu
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
predaj garsónky č. 38 na Ulici Hospodárska č. 75 v Trnave o podlahovej ploche 19,48 m2,
zapísanej na LV č. 7394, s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 85/10000 na
spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu (na pozemku parc. č. 2524)
a spoluvlastníckeho podielu 85/10000 k pozemku parc. č. 2524 v k. ú. Trnava
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Vladimírovi Kormúthovi, nar. 19.5.1959 a manželke Anne Kormúthovej, rod. Pekarovičová,
nar. 8.7.1960, obaja bytom Trnava, Ulica Kalinčiakova č. 13 za cenu 880.100,- Sk
2. Ukladá
SMM Trnava, s. r. o.
pripraviť a predložiť zmluvy o kúpe bytov v zmysle VZN č. 290/2007, zák. č. 182/93 Z.z.
v platnom znení a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže primátorovi mesta k
podpisu
Termín : do 5 dní odo dňa úhrady kúpnej ceny na účet mesta

333
uznesenie
k prevodu práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu
„Kanalizácia Modranka – III. etapa“ /TAVOS, a.s./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
prevod práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu „ Trnava Modranka – kanalizácia
3.etapa „ z mesta Trnava na Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Priemyselná 10,
Piešťany, IČO 36 252 484
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predložiť primátorovi mesta k podpisu zmluvu o odovzdaní a prevzatí práv a povinností
stavebníka
Termín : do 15. 7. 2008

334
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1489 v k. ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2812 na Ul. G. Dusíka 24,25,26,27
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1489
v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 641 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na
spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 2812 na Ul. G. Dusíka 24, 25, 26, 27
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8933 za cenu 3,50 Sk/m2 takto:
1. podielu 3367/183125 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 1 Cecílii Drgoňovej rod. Drgoňovej
nar. 20. 2.1925 bytom Dusíka 24, Trnava, za cenu 41,50 Sk,
2. podielu 5289/183125 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 2 Janke Harajovej rod. Gajarskej
nar. 7.5.1963 bytom Dusíka 24, za cenu 65,00 Sk,
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3. podielu 5511/183125 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 3 Marošovi Rumanovi nar.
26.10.1965, bytom Tehelná 16, za cenu 67,50 Sk,
4. podielu 7061/183125 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 4 Monike Racekovej rod.
Vöröšovej nar. 31.12.1976 bytom Dusíka 24, za cenu 86,50 Sk,
5. podielu 5509/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5
Jánovi Horváthovi nar. 21.5.1964 s manželkou Mgr. Evou rod. Garažiovou nar. 11.6.1964
obaja bytom Dusíka 24, za cenu 67,50 Sk,
6. podielu 7059/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6
Dušanovi Sučanovi nar. 17.6.1961 s manželkou Máriou rod. Drdulovou nar. 27.1.1961
obaja bytom Dusíka 24, za cenu 86,50 Sk,
7. podielu 5511/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7
Jozefovi Kovárikovi nar. 3.12.1939, s manželkou Vierou rod. Huštovou, nar. 4.6.1941,
obaja bytom Dusíka 24, za cenu 67,50 Sk,
8. podielu 7313/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8
Dušanovi Stračárovi nar. 15.7.1962 s manželkou Gabrielou rod. Vyskočovou nar.
24.12.1966 obaja bytom Dusíka 24, za cenu 89,50 Sk,
9. podielu 6405/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9
Štefanovi Pösingerovi nar. 25.7.1940 s manželkou Máriou rod. Bilčíkovou nar. 10.9.1938
obaja bytom Dusíka 25, za cenu 78,50 Sk,
10. podielu 6385/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10
Mgr. Jozefovi Glozmekovi nar. 30.6.1934 s manželkou Ľudmilou rod. Studeníkovou nar.
24.9.1939 obaja bytom Dusíka 25, za cenu 78,00 Sk,
11. podielu 6435/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 11
Jozefovi Pagáčovi nar. 20.10.1948 s manželkou Mgr. Danielou rod. Urminskou, nar.
26.5.1951, bytom Dusíka 25, Trnava, za cenu 77,50 Sk,
12. podielu 6337/183125 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 12 Márii Šimorovej rod. Uhlíkovej
nar. 2.8.1953 bytom Piešťany, Komenského 1, za cenu 77,50 Sk,
13. podielu 6423/183125 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 13 Oľge Salontayovej rod.
Gavalčinovej nar. 30.6.1941 bytom Dusíka 25, za cenu 78,50 Sk,
14. podielu 6347/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
14 Pavlovi Rajnákovi nar. 20.6.1951 s manželkou Darinou rod. Hrdličkovou nar.
28.3.1959 obaja bytom Dusíka 25, za cenu 77,50 Sk,
15. podielu 6634/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15
Jaroslavovi Hevierovi nar. 16.7.1969 s manželkou Zuzanou rod. Stovičkovou nar.
5.5.1969 obaja bytom Dusíka 25, za cenu 81,50 Sk,
16. podielu 6350/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
16 Michala Hlavatého nar. 15.1.1936 s manželkou Zuzanou rod. Samporovou nar.
29.12.1942 obaja bytom Dusíka 26, za cenu 78,00 Sk,
17. podielu 6405/183125 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 Eve Vrždákovej rod.
Záhradkovej nar. 5.11.1941, bytom Dusíka 26, za cenu 78,50 Sk
18. podielu 6454/183125 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 18 Eve Javorkovej rod. Mičekovej
nar. 26.3.1935, bytom Dusíka 26, za cenu 79,00 Sk
19. podielu 6350/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19
Róbertovi Kostolanskému nar. 26.3.1971 s manželkou Mgr. Zuzanou rod. Romančíkovou
nar. 6.5.1973 obaja bytom Dusíka 26, za cenu 78,00 Sk,
20. podielu 6415/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20
Vladimíra Považana nar. 13.1.1940 s manželkou Danielou rod. Drojákovou nar.
11.11.1942 obaja bytom Dusíka 26, za cenu 78,50 Sk,
21. podielu 6581/183125 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 21 Ivete Kohúcikovej rod.
Kohúcikovej nar. 9.5.1968, bytom Dusíka 26, za cenu 80,50 Sk
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22. podielu 6329/183125 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 22 Branislavovi
Kubovičovi nar. 3.6.1978 a Moniky Kubovičovej rod. Štefákovej nar. 24.5.1977, obaja
bytom Dusíka 26, za cenu 77,50 Sk
23. podielu 3367/183125 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 23 Ivanovi Markusíkovi nar.
23.11.1966 bytom Na hlinách 25, za cenu 41,50 Sk,
24. podielu 5289/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
24 Štefanovi Pösingerovi nar. 25.3.1970 s manželkou Veronikou rod. Hlavkovou nar.
23.5.1977 obaja bytom Dusíka 27, za cenu 65,00 Sk,
25. podielu 5506/183125 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 25 Bc. Renáte Osvaldovej nar.
15.9.1973 bytom Dusíka 27, za cenu 67,50 Sk,
26. podielu 7069/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26
Ladislavovi Baranovičovi nar. 28.8.1934 s manželkou Vierou rod. Kozmovou nar.
26.9.1935 obaja bytom Dusíka 27, za cenu 86,50 Sk,
27. podielu 5519/183125 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 27 Mgr. Gabriele Kosírovej rod.
Križanovej nar. 11.1.1957 bytom Dusíka 27, za cenu 67,50 Sk,
28. podielu 7073/183125 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 28 Dagmar Polakovičovej rod.
Bajzovej nar. 2.8.1969 bytom Dusíka 27, za cenu 86,50 Sk,
29. podielu 5513/183125 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 PhDr. Magdaléne Bohunickej
nar. 24.12.1959 bytom Dusíka 27, za cenu 67,50 Sk,
30. podielu 7319/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30
Ing. Petrovi Uhríkovi nar. 10.8.1959 s manželkou Mgr. Tatianou rod. Ľuptákovou nar.
25.9.1962 obaja bytom Dusíka 27, za cenu 90,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 30. 6. 2008
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30. 9. 2008

335
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/74 v k. ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2807 na Čajkovského 1
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 parc. č.
1635/74 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 510 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 2807 na Čajkovského 1,
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9021 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 6591/449243 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1
Milanovi Rybovi nar. 18.1.1971 s manželkou Janou rod. Rauovou nar. 22.7.1971 obaja
bytom Čajkovského 1, za cenu 26,00 Sk,
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2. podielu 6468/449670 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 3 Ľubomírovi Angelovičovi nar.
18.2.1981 bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
3. podielu 6456/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4
Augustínovi Račkovi nar. 8.6.1945 s manželkou Katarínou rod. Dubovskou nar.
24.10.1949 obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
4. podielu 4175/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Hane Štibravej rod. Bedečovej
nar. 18.7.1967 bytom B. Smetanu 15, za cenu 16,50 Sk,
5. podielu 6607/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6
Ivanovi Bábymu nar. 16.1.1949 s manželkou Kvetoslavou rod. Šimkovou nar. 5.5.1946
obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 26,00 Sk,
6. podielu 6720/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7
Jozefovi Šafárikovi nar. 23.6.1950 s manželkou Martou rod. Lehotovou nar. 14.5.1952
obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 26,50 Sk,
7. podielu 6468/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9
Štefanovi Rupčíkovi nar. 27.4.1930 s manželkou Boženou rod. Véberovou nar. 1.5.1934
obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
8. podielu 6496/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10
Rudolfovi Garažiovi nar. 8.9.1950 s manželkou Martou rod. Lehotovou nar. 14.5.1952
obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 26,50 Sk,
9. podielu 4203/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Štefánii Krajčírovej rod.
Lančaričovej, nar. 12.7.1930, bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
10. podielu 6635/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 12 Márii Barošovej rod. Kubalovej,
nar. 21.7.1950, bytom Čajkovského 1, za cenu 26,50 Sk,
11. podielu 6620/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13
Miroslavovi Balážovi nar. 29.12.1981 s manželkou Petrou rod. Raingraberovou nar.
29.12.1981 obaja bytom Čajkovského 1, Trnava, za cenu 26,50 Sk,
12. podielu 4205/449243 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 14 Magdaléne Neštákovej nar.
11.6.1948 bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
13. podielu 6481/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15
Emilovi Wifingovi nar. 7.11.1950 s manželkou Annou rod. Lukačovičovou nar.
22.9.1951 obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
14. podielu 6481/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16
Jánovi Kubišovi nar. 8.12.1947 s manželkou Máriou rod. Rusnákovou nar. 22.7.1954
obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
15. podielu 4203/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 Gabriele Haladovej rod.
Sadilovej, nar. 22.6.1971, bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
16. podielu 6626/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18
Tomášovi Geršimu nar. 22.11.1975 s manželkou Miroslavou rod. Svitekovou nar.
22.9.1975 obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 26,50 Sk,
17. podielu 4194/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 Helene Polákovej rod.
Danišovej, nar. 7.2.1945, bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
18. podielu 6487/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21
Petrovi Pejkovičovi nar. 22.6.1950 s manželkou Drahomírou rod. Miklošovičovou nar.
30.4.1952 obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 26,00 Sk,
19. podielu 6487/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 22 Martine Zacharovej rod.
Horváthovej, nar. 19.8.1973, bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
20. podielu 4613/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23
Vladislavovi Fülöpovi nar. 14.6.1948 s manželkou Matildou rod. Nádaskou nar.
10.3.1947 obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
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21. podielu 6595/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24
Jurajovi Sadilovi nar. 9.3.1947 s manželkou Evou rod. Stmenskou nar. 21.12.1950 obaja
bytom Čajkovského 1, za cenu 26,00 Sk,
22. podielu 6595/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25
Jozefovi Kudláčovi nar. 17.4.1949 s manželkou Danielou rod. Brestovanskou nar.
29.9.1952 obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 26,00 Sk,
23. podielu 4163/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Michaele Valkovej rod.
Mojžišovej, nar. 11.4.1981, bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
24. podielu 6830/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27
Ladislavovi Rašlovi nar. 10.4.1964 s manželkou Silviou rod. Cuninkovou nar. 10.4.1964
obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 27,00 Sk,
25. podielu 6456/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28
Ing. Martinovi Mikulášovi nar. 26.8.1975 s manželkou Ing. Janou rod. Gažovou nar.
3.6.1978 obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
26. podielu 4163/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 Slavomíre Sekerovej rod.
Sekerovej, nar. 1.12.1976, bytom Veterná 5, za cenu 16,50 Sk,
27. podielu 6595/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 31 Márii Michalčíkovej nar.
4.11.1949 bytom Čajkovského 1, za cenu 26,00 Sk,
28. podielu 4163/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 32 Jozefe Císarovej rod.Císarovej,
nar. 8.3.1928, bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
29. podielu 6456/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 34 Emílii Orviskej nar. 25.5.1951
bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
30. podielu 4204/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35
Ing. Tomášovi Dobošovi nar. 9.6.1976 s manželkou Kamilou rod. Bošnákovou nar.
6.1.1980 obaja bytom Slottu 13, Trnava, za cenu 16,50 Sk,
31. podielu 66203/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 36 Helene Krupovej rod.
Nemčekovej, nar. 23.10.1939, bytom Čajkovského 1, za cenu 26,50 Sk,
32. podielu 6588/449670 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 37 Dušanovi Masarovičovi nar.
18.6.1981 bytom Čajkovského 1, za cenu 26,00 Sk,
33. podielu 4163/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 38 Márii Idlbekovej rod. Ušákovej,
nar. 16.11.1958, bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
34. podielu 6456/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 40 Štefánii Zemkovej nar.
19.9.1952 bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
35. podielu 66203/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 41 Gizele Bičanovej nar.
7.5.1939, bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
36. podielu 6595/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 42 Kataríne Glasovej rod.
Palkovičovej nar. 23.2.1970 bytom Čajkovského 1, za cenu 26,00 Sk,
37. podielu 6592/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 43
Jaroslavovi Novákovi nar. 30.10.1951 s manželkou Danielou rod. Lošonskou nar.
7.6.1954 obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 26,00 Sk,
38. podielu 4163/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 44 Hedvige Valáškovej rod.
Čmaradovej nar. 6.4.1922 bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
39. podielu 6559/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
45 Jozefovi Cvikovi nar. 2.3.1948 s manželkou Annou rod. Turazovou nar. 2.6.1950 obaja
bytom Čajkovského 1, za cenu 26,00 Sk,
40. podielu 6456/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 46 Mgr. Márii Buzalkovej rod.
Stojkovičovej, nar. 23.9.1943, bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
41. podielu 4163/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 47
Rudolfovi Jaurovi nar. 11.4.1944 s manželkou Helenou rod. Mancovou nar. 13.5.1944
obaja bytom Mozartova 6, za cenu 16,50 Sk,
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42. podielu 6595/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48
Romanovi Uzsákovi nar. 30.12.1974 s manželkou Janou rod. Sivákovou nar. 24.6.1975
obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 26,00 Sk,
43. podielu 6595/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 49
Mariánovi Mazúrovi nar. 12.7.1943 s manželkou Ing. Janou rod. Gažovou nar. 3.6.1978
obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
44. podielu 4163/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 50 Gertrúde Metznerovej, nar.
7.8.1942, bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
45. podielu 6456/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 51
Michalovi Ježovítovi nar. 13.3.1945 s manželkou Mgr. Máriou rod. Mihálikovou nar.
17.2.1950 obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
46. podielu 6456/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 52 Mgr. Petrovi Grešovi, nar.
17.4.1980, bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
47. podielu 6957/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 54
Viliamovi Richnákovi nar. 5.1.1948 s manželkou Ing. Annou rod. Chovancovou nar.
27.3.1950 obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 27,50 Sk,
48. podielu 6607/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 55
Bohumilovi Loveckému nar. 28.7.1946 s manželkou Annou rod. Stanovou nar. 12.9.1949
obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 26,00 Sk,
49. podielu 4195/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 56
Mgr. Jozefovi Belicovi nar. 11.4.1972 s manželkou MUDr. Zuzanou rod. Matovičovou
nar. 25.12.1971 obaja bytom G. Dusíka 46, Trnava, za cenu 16,50 Sk,
50. podielu 6497/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 57
Ing. Petrovi Goláňovi nar. 28.2.1949 s manželkou Magdalénou rod. Valovičovou nar.
13.2.1959 obaja bytom Na hlinách 62, za cenu 25,50 Sk,
51. podielu 6468/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 58
Františkovi Rezbárikovi nar. 31.7.1948 s manželkou Štefániou rod. Strižovou nar.
6.4.1964 obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
52. podielu 4194/449670 do podielového spoluvlastníctva vlastníčkam bytu č.59 Daniele
Bársonyovej rod. Holičovej, nar. 14.12.1950, bytom Jiráskova 20 a Márii Melichárkovej,
rod. Holičovej, nar. 26.8.1953, bytom Bulharská 17, Trnava, spolu za cenu 16,50 Sk,
53. podielu 6626/449670 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 60 Stanislavovi Leginusovi, nar.
27.3.1978, bytom Clementisa 39, za cenu 26,50 Sk,
54. podielu 6595/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
61 Ing. Dušanovi Mitošinkovi nar. 6.4.1948 s manželkou Evou rod. Bujalkovou nar.
27.7.1946 obaja bytom Zámočnícka 1, za cenu 26,00 Sk,
55. podielu 4163/449670 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 62 Branislavovi Pokrývkovi, nar.
24.9.1977, bytom Čajkovkého 1, za cenu 16,50 Sk,
56. podielu 6456/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 63
Radmilovi Horákovi nar. 18.7.1971 s manželkou Andreou rod. Heregovou nar. 30.6.1973
obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
57. podielu 6456/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 64 Helene Pavelkovej rod.
Danišovej, nar. 29.1.1960, bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
58. podielu 4204/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 65 Štefánii Vankovej rod.
Vankovej, nar. 30.8.1941, bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
59. podielu 6626/449670 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 66 Ing. Jozefovi Gadušovi, nar.
22.1.1964, bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
60. podielu 6626/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 67
Vladimírovi Filipovičovi nar. 16.9.1938 bytom Čajkovského 1 s manželkou Helenou rod.
Muškovou nar. 27.8.1949 bytom Buková 209, za cenu 16,50 Sk,
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61. podielu 4175/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 68
Jánovi Antálekovi nar. 15.7.1963 s manželkou Evou rod. Šottníkovou nar. 13.12.1961
obaja bytom Miletičova 31, Bratislava, za cenu 16,50 Sk,
62. podielu 6468/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 69
Jozefovi Šarmírovi nar. 30.5.1955 s manželkou Irenou rod. Stračárovou nar. 11.5.1956
obaja bytom Čajkovského 1, Trnava, za cenu 25,50 Sk,
63. podielu 6497/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 70
Emilovi Uváčekovi nar. 24.2.1949 s manželkou Veronikou rod. Antálkovou nar.
28.4.1950 obaja bytom Čajkovského 1, Trnava, za cenu 25,50 Sk,
64. podielu 4194/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 71 Marte Sümeghovej nar.
17.8.1950, bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
65. podielu 6626/449670 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 72
Petrovi Karabovi nar. 22.9.1964 s manželkou Ivetou rod. Polakovičovou nar. 7.10.1965
obaja bytom Čajkovského 1, za cenu 26,50 Sk,
66. podielu 6626/449670 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 73 Romanovi Ostrovskému, nar.
18.10.1974, bytom A. Kubinu 24, Trnava, za cenu 26,50 Sk,
67. podielu 6487/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 75 Viole Bronišovej rod. Borskej,
nar. 2.6.1947, bytom Čajkovského 1, za cenu 25,50 Sk,
68. podielu 6487/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 76 Jane Humlovej, nar. 22.6.1971,
bytom Hospodárska 22, za cenu 25,50 Sk,
69. podielu 4188/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 77 Emílii Ujlakyovej, nar.
25.10.1939, bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk,
70. podielu 6636/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 78 Márii Vaškovej, rod.
Kovačovičovej nar. 23.8.1951, bytom Čajkovského 1, za cenu 26,50 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 15. 7. 2008
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 10. 2008

336
uznesenie
k predaju pozemkov – predzáhradiek v k. ú. Modranka na Dedinskej ul.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
A) priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 152/59 – zastavaná plocha s výmerou 30 m2 za cenu 200,00 Sk/m2
do vlastníctva Anežke Michalcovej rod. Szabovej nar. 23.1.1954, bytom Trnava, Dedinská
45, za celkovú cenu 6 000,00 Sk,
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s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
bude hradiť kupujúca.
B) priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 152/12 – zastavaná plocha s výmerou 27 m2 za cenu 200,00 Sk/m2
do vlastníctva Alžbety Šulkovej rod. Benkovskej nar. 1.2.1952, bytom Trnava, Dedinská
44, za celkovú cenu 5 400,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
bude hradiť kupujúca.
C) priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 152/11 – zastavaná plocha s výmerou 37 m2 za cenu 200,00 Sk/m2
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Bartoviča nar. 24.6.1953 s manželkou
Antónii Bartovičovou rod. Vadovičovou nar. 6.6.1955, obaja bytom Trnava, Dedinská 42, za
celkovú cenu 7.400,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú hradiť kupujúci.
D) priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 152/54 – zastavaná plocha s výmerou 77 m2 za cenu 200,00 Sk/m2
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Mariana Riška nar. 30.1.1958 bytom
Trnava, Dedinská 57 s manželkou Ing. Alenou Riškovou rod. Kašovou nar. 27.9.1962 bytom
Trnava, Na hlinách 60, za celkovú cenu 15.400,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú hradiť kupujúci.
E) priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 152/35 – zastavaná plocha s výmerou 51 m2 za cenu 200,00 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,
podiel ½ a do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Pavla Dobiša nar. 12.12.1959
s manželkou Valériou rod. Mršťákovou nar. 10.2.1967 obaja bytom Hliníky 24, Hrnčiarovce,
nad Parnou, podiel ½ , za celkovú cenu 10.200,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú hradiť kupujúci.
F) priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 152/61 – zastavaná plocha s výmerou 25 m2 za cenu 200,00 Sk/m2
do vlastníctva Márie Toblovej rod. Szabovej nar. 13.9.1947, bytom Trnava, Dedinská 39,
za celkovú cenu 5 000,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
bude hradiť kupujúca.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 15. 7. 2008
b) pripraviť kúpne zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30. 9. 2008
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337
uznesenie
k priamemu predaju pozemkov kúpnou zmluvou v k. ú. Modranka
a v k. ú. Zeleneč /IB Industry Centrer, s.r.o./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1 Schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 864/2006 zo dňa 27.6.2006 v znení uznesení č. 94/2006, č. 989/2006
a č. 34/2007 v bode 4. Text „priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve“ sa nahrádza
textom „priamy predaj
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predložiť primátorovi mesta k podpisu kúpnu zmluvu
Termín: do 15.8.2008

338
uznesenie
k predaju pozemkov k. ú. Modranka Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
A) priamy predaj spoluvlastníckeho podielu 42/180 na časti pozemku v spoluvlastníctve
Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1522 v k. ú. Modranka p. č. 1962/1 – orná pôda,
geometrickým plánom č.2006-3/2006 odčlenenej ako diel č. 14 s výmerou 1292 m2 –
zastav. plocha, ktorý je novovytvorenou p. č. 429/95 za cenu 1080,00 Sk/m2
do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO
35 919 001, za celkovú cenu 325 584,00 Sk
B) priamy predaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k.
ú. Modranka p. č. 1995 – ostatné plochy geometrickým plánom č.2006-4/2006 odčlenenej
ako diel č. 31 s výmerou 207 m2 – zastav. plocha, ktorý je novovytvorenou p. č. 429/187 za
cenu 1140,00 Sk/m2 do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45,
Bratislava, IČO 35 919 001, za celkovú cenu 235 980,00 Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravenú kúpnu zmluvu z Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., predložiť primátorovi
mesta na podpis.
Termín: 15. 7. 2008
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uznesenie
ku kúpe pozemkov a stavieb v IBV Za traťou I. et – Trnava „Komunikácie a terénne
úpravy vetva I, A, B + prepojovací chodník E“, „Komunikácie a terénne úpravy vetva
II, C, D“, „Komunikácie a terénne úpravy trasa A – predĺženie“, „Verejné osvetlenie“
a k rozšíreniu verejného osvetlenia“ do vlastníctva, správy a údržby Mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
a)uznesenie MZ č. 307/2004 zo dňa 27. apríla 2004 a č. 174/2007 zo dňa 23. 10. 2007
2. Schvaľuje
a) kúpu pozemkov kúpnou zmluvou vo vlastníctve Prvej stavebnej spoločnosti, s.r.o.,
Štefánikova 21, 917 01 Trnava, IČO 36248223, v k. ú. Trnava, parc. čís. 10806/14 zast. pl.,
výmera 9650 m2 pod stavbou “IBV Za traťou – Trnava – Komunikácie a terénne úpravy –
vetva II, C, D” a pod stavbou “IBV Za traťou – Trnava – Komunikácie a terénne úpravy –
vetva I, A, B + prepojovací chodník E”, parc. č. 10806/179 orná pôda, výmera 347 m2 pod
stavbou “IBV Za traťou – Trnava – Komunikácie a terénne úpravy – Trasa A – predĺženie ”
do majetku Mesta Trnava za dohodnutú cenu 3 ,-Sk,
b) prijatie daru pozemku darovacou zmluvou vo vlastníctve Richarda Pierzyckého, nar.:
6. 7. 1964, bytom Trnava, Botanická 1 v k. ú. Trnava, parc. č. 10806/238 zast. pl., výmera
40 m2 do majetku Mesta Trnava,
c) kúpu skolaudovanej stavby kúpnou zmluvou vo vlastníctve Prvej stavebnej spoločnosti,
s.r.o., Štefánikova 21, 917 01 Trnava, IČO 36248223, v k. ú. Trnava “IBV Za traťou –
Trnava – Komunikácie a terénne úpravy – vetva II, C, D” vybudovanej na časti pozemku
parc. č. 10806/14 do majetku, správy a údržby Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 ,-Sk ,
d) kúpu skolaudovanej stavby kúpnou zmluvou vo vlastníctve Prvej stavebnej spoločnosti,
s.r.o., Štefánikova 21, 917 01 Trnava, IČO 36248223, v k. ú. Trnava “IBV Za traťou –
Trnava – Komunikácie a terénne úpravy – vetva I, A, B + prepojovací chodník E”,
vybudovanej na pozemkoch parc. č. 10806/238 a časti pozemku parc. č. 10806/14 do
majetku, správy a údržby Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 ,-Sk ,
e) kúpu skolaudovanej stavby kúpnou zmluvou vo vlastníctve Prvej stavebnej spoločnosti,
s.r.o., Štefánikova 21, 917 01 Trnava, IČO 36248223, v k. ú. Trnava
“IBV Za traťou – Trnava – Komunikácie a terénne úpravy – Trasa A – predĺženie ”
vybudovanej na pozemku parc. č. 10806/179 do majetku, správy a údržby Mesta Trnava za
dohodnutú cenu 1 ,-Sk ,
f ) kúpu skolaudovanej stavby kúpnou zmluvou vo vlastníctve Prvej stavebnej spoločnosti,
s.r.o., Štefánikova 21, 917 01 Trnava, IČO 36248223 “IBV Za traťou – Trnava – inžinierske
siete – verejné osvetlenie “,vybudovanej v k. ú. Trnava na pozemkoch parc. č. 10806/238 a
pozemku parc. čís. 10806/14 do majetku, správy a údržby Mesta Trnava za dohodnutú cenu
1 ,-Sk ,
g) kúpu skolaudovanej stavby kúpnou zmluvou vo vlastníctve Prvej stavebnej spoločnosti,
s.r.o., Štefánikova 21, 917 01 Trnava, IČO 36248223 “IBV Za traťou – Trnava – inžinierske siete – rozšírenie verejného osvetlenia “, vybudovanej v k. ú. Trnava na pozemku, parc.
čís. 10806/179 do majetku, správy a údržby Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 ,- Sk
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave

18
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom stavieb a pozemkov podľa bodu 2. do
majetku, správy a údržby Mesta Trnava
Termín: do 31. 7. 2008
b) pripraviť a predložiť kúpne zmluvy na stavby podľa bodu 2. c) – g) a pozemky podľa
bodu 2. a) primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31. 8. 2008
c) pripraviť a predložiť darovaciu zmluvu na pozemok podľa bodu 2. b) primátorovi mesta k
podpisu
Termín: do 31. 8.2008

340
uznesenie
k predaju pozemku vo vlastníctve mesta na Okružnej ul. v Trnave
Zmena textu a doplnenie uznesenia MZ č. 843/2006 v platnom znení
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
v uznesení MZ č. 843/2006 v znení uznesení MZ č. 50/2007 a MZ č.96/2007
a) zmenu textu v bode 1. nasledovne:
1. priamy predaj pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava na Okružnej ul.
v Trnave, parc. číslo 5292/277 zast. plocha, výmera 679 m2 oddelenej predbežným
geometrickým plánom do vlastníctva spoločnosti inwest s.r.o., Bernolákova 1, 917 01
Trnava, IČO 36794538 za účelom výstavby polyfunkčného objektu „Parkovacieho
a bytového domu Hliny, Trnava“ zmluvou o budúcej kúpnej zmluve za cenu 1500,Sk/m2, t. j. spolu 1 018 500,- Sk, s podmienkami, že stavba okrem 3 podzemných
podlaží môže mať 6 nadzemných podlaží, vybudovania 205 parkovacích miest – z toho 160 parkovacích miest v podzemí a 45 parkovacích miest na teréne
b) doplnenie textu o bod 4. nasledovne:
4. S ú h l a s í
s predĺžením termínu začatia stavby do 31. 12. 2008
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace so zmenou účelu výstavby a kupujúceho
Termín: do 31. 7. 2008
b) pripraviť dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve a predložiť na podpis
primátorovi mesta
Termín: do 31. 8. 2008
c) pripraviť dodatok k zmluve o zriadení budúceho vecného bremena pre uloženie
inžinierskych sietí primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31. 8. 2008
d) pripraviť dodatok k zmluve o budúcej darovacej zmluve primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31. 8. 2008
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uznesenie
k súhlasu s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie
parkovacích miest /Ul. Ľ. Podjavorinskej č. 6,7/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 6295/1
( pôvodné parc. č. 970 a 976, evid. v reg. „ E „ – vlastník mesto Trnava ) na vybudovanie
5 parkovacích miest v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavbu „ Bytový
dom – vstavba podkrovia „ na Ul. Ľ. Podjavorinskej č. 6,7, súp. č. 2541 v Trnave pre
investora B&P Investment, s. r. o., Odbojárska 33, Trnava, IČO 36 273 554
b) s prijatím daru investície 5 parkovacích miest po skolaudovaní a porealizačnom zameraní
od spoločnosti B&P Investment, s. r. o., Odbojárska 33, Trnava, IČO 36 273 554 do majetku
mesta Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť a predložiť zmluvu o budúcej darovacej zmluve primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 15. 8. 2008
b) pripraviť darovaciu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby parkovacích miest
primátorovi mesta k podpisu.

342
uznesenie
k odkúpeniu pozemku pre stavbu
„ Okružná križovatka Bratislavská-Strojárenská „
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odkúpenie častí pozemkov v k. ú. Trnava, parc. č. 8398/444, výmera 31222 m2, ovocné sady,
zapísanom na LV č. 10317 a časti pozemku parc. č. 1975, výmera 4002 m2, orná pôda,
zapísanom na LV č. 2180, ako parcela registra „ E „ , podľa GP č. 137/2008 vypracovanom
spol. GeodetS, s. r. o., Bratislavská 42, Modra, parc. č. 8398/445, výmera 1669 m2, ovoc. sad
a parc. č. 10546/5, výmera 113 m2, orná pôda, výmera spolu 1.782 m2 od spoluvlastníkov
Mgr. Jána Zemana, nar. 14. 12. 1930, bytom Bratislava, Jakubíkova 14 v podiele 5/8
a Boženy Božíkovej, rod. Zemanová, nar. 6. 12. 1942, bytom Klatovy, Podhurecká 832/III,
ČR v podiele 3/8 za cenu 1.200,- Sk/m2, t . j. spolu 2. 138.400,- Sk.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti s odkúpením pozemku
Termín : do 15. 7. 2008
b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu kúpnu zmluvu
Termín : do 31. 8. 2008
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uznesenie
ku kúpe pozemku na Ulici Sladovnícka v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu pozemku v katastrálnom území Trnava parc. č. 8980/2, zastavané plochy o výmere
1526 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva č. 7819 v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov Vladimíra Nováka, narod. 21. 4. 1946 a Janky, rod. Hrčkovej,
narod. 5. 8. 1954, obidvoch bytom Šenkvice, Vištucká 3,
za cenu 600,00 Sk/m2, t. j. spolu za 915 600,00 Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 15. 8. 2008
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30. 9. 2008

344
uznesenie
k prenájmu a stavebným úpravám nebytových priestorov v objekte
na ul. Hollého 8 v Trnave /Trnavská univerzita v Trnave/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte základnej umeleckej školy
na ul. Hollého 8 v Trnave, v celkovej výmere 1 058,55 m2, Trnavskej univerzite v Trnave,
Hornopotočná 23, Trnava, IČO: 31 825 249, za účelom využitia na výchono - vzdelávací
proces univerzity, za nájomné v zmysle VZN č. 241, vo výške 462,00 Sk/m2/rok, čo
predstavuje 489 050,00 Sk/rok, počnúc 1. 7. 2009 upravené o percento medziročnej
oficiálne oznámenej inflácie meny, na dobu určitú 20 rokov od 1. 10. 2008
b) stavebné úpravy týkajúce sa rozvoja informačných technológií v nebytových priestoroch,
nachádzajúcich sa v objekte základnej umeleckej školy na ul. Hollého 8 v Trnave, ktoré sú
predmetom nájmu podľa bodu a), pričom usporiadanie nákladov stavebných úprav bude
predmetom osobitnej dohody.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť dodatok k nájomnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín : do 30. 6. 2008
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uznesenie
k súhlasu s použitím pozemkov vo vlastníctve a užívaní mesta na uloženie IS
Zriadenie bezodplatného vecného bremena na priznanie práva uloženia verejnej
kanalizačnej siete pre stavbu „Zberač B na Trstínskej ceste v Trnave“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s použitím pozemkov vo vlastníctve a užívaní mesta na umiestnenie verejnej kanalizačnej
siete,
b) neuplatnením ustanovenia podľa písm. e) bodu 3. § 13a - odplaty za vecné bremeno – vybudovanie 16-tich nových kanalizačných šacht, v zmysle platných Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta z dôvodu realizácie verejnej kanalizačnej siete a vzhľadom k
tomu, že mesto Trnava je 32, 8%-ným akcionárom TRNAVSKEJ VODÁRENSKEJ
SPOLOČNOSTI, a.s.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve a užívaní mesta v k. ú. Trnava na Trstínskej ceste v Trnave, CKN parc.č. 2540/1
(parc. reg. “E” 808), 2540/44 ( parc. reg. ”E” č. 1070/19), 2540/45, 2540/46, 2540/49,
2540/51, parc. reg. “E” č. 788, 789, 790 - ktorých sa mesto stane vlastníkom na základe
zámennej zmluvy, 3377/41, 9058/1 (neknihovaná parc. v zastavanom území obce č. 1670 –
cesta) v prospech spoločnosti TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.,
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO 36252484, spočívajúceho v povinnosti vlastníka
strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie inžinierskych sietí – verejnej kanalizačnej siete
vrátane 16 kanalizačných šácht pre stavbu “Zberač B na Trstínskej ceste v Trnave”, a s tým
súvisiacich užívateľských práv, s podmienkami, že investor stavby umožní pripokládku
HDPE chráničiek pre rozvody TT – IT, s.r.o. a uhradí správny poplatok spojený s návrhom
na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o zriadení bezodplatného vecného bremena
Termín:do 15. júla 2008
b)pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve a užívaní mesta v prospech spoločnosti TRNAVSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany a predložiť
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31. júla 2008
c) pripraviť zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta v prospech spoločnosti TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,
a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov na uzatvorenie zmluvy o
zriadení bezodplatného vecného bremena na skolaudovanú stavbu SO – 03 Zberač.
B na Trstínskej ceste v Trnave
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uznesenie
k výpožičke pozemkov futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave
za účelom rekonštrukcie futbalového štadióna
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
so zámerom investora, ktorým sú spoločnosti Hidber Consultants GmbH, Erlenstrasse 74,
CH-8832 Wollerau, zastúpená Dr. oec. F. Hidber, Marazzi International AG, zastúpená
Brunom Marazzi a Theo Hotz AG, Münchhaldenstrasse 21, CH- 8008 Zürich, zastúpená
Dipl. Arch. ETH Theo Hotz, všetci zastúpení spoločnosťou Hidber Consultants GmbH
(ďalej len „investor“) na jeho náklady a zodpovednosť rekonštruovať štadión Antona
Malatinského tak, že štadión bude zodpovedať všetkým FIFA a UEFA normám a predpisom
ktoré sú nutné pre medzinárodné futbalové zápasy s tým, že zároveň s rekonštrukciou
štadióna investor vybuduje ako súčasť opláštenia štadióna komerčné a ubytovacie priestory,
priestory šatní, hygienických a administratívnych priestorov (t. j. užívateľský plášť),
a zároveň investor vybuduje po príslušnej zmene územného plánu Mesta Trnava
mestotvornú polyfunkciu ako doplnkovú stavbu pre prevádzkovanie štadióna, ktorej
súčasťou bude potrebný počet parkovacích miest (ďalej len „projekt“).
2. Schvaľuje
a) uzatvorenie memoranda o spolupráci pri realizácii projektu investora medzi Mestom
Trnava a investorom, resp. medzi mestom Trnava a spoločnosťou vytvorenou investorom
na účel realizácie projektu s podmienkou, že súčasťou memoranda bude vecný a časový
harmonogram realizácie projektu a spracovanie investičného zámeru podliehajúceho
schváleniu mestským zastupiteľstvom ako podmienky pre ďalšie pokračovanie v projekte,
b) výpožičku pozemkov v k. ú. Trnava, parc. č. 6344/1, 6344/2, 6344/3, 6344/4, 6344/5,
6344/6, 6344/7, 6344/8, 6344/9, 6341/1, 6341/2, 6341/3, 6340, 6345/2,6344/12, 6344/13,
6344/14, 6342/1, 6342/2, 6342/3, 6342/4 o výmere cca 31 366 m2 , ktoré tvoria areál
futbalového štadióna a pozemkov parkoviska parc. č. 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657,
5658, 5659, 5660, 5661, 5662/2 cca o výmere 5962 m2, na dobu určitú 60 rokov
investorovi, resp. spoločnosťou vytvorenou investorom na účel realizácie projektu za
nasledovných podmienok :
ba) zmluva o výpožičke bude uzatvorená na základe investorom predloženého
a mestským zastupiteľstvom Mesta Trnava odsúhlaseného investičného zámeru,
bb)

zmluva o výpožičke bude obsahovať aj pravidlá využívania štadióna na športové,
kultúrne a reprezentačné účely Mesta Trnava a futbalového klubu,
bc) pri uzatvorení zmluvy o výpožičke investor zloží na účet mesta zhotoviteľskú
zábezpeku.

3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
a) predložiť primátorovi mesta k podpisu memorandum o vzájomnej spolupráci
Termín : do 15.8. 2008
b) pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu zmluvu o výpožičke
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Termín : do 30 dní po odsúhlasení investičného zámeru mestským zastupiteľstvom Mesta
Trnava
c) realizovať potrebné úkony pre plnenie záväzkov Mesta Trnava vyplývajúcich z tohto
uznesenia
Termín : priebežne

347
uznesenie
k súhlasu s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie prístupového
chodníka k objektu / Ul. Kollárova /
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 6358/1 na
vybudovanie prístupového chodníka pre peších k polyfunkčnému objektu v zmysle
schválenej projektovej dokumentácie realizované na pozemku parc. č. 6358/2 investorom
– Alan Zaťko, Ulica Fándlyho č. 16, Trnava, JUDr. Juraj Trokan, Ulica Vajanského č. 10,
Trnava, JUDr. Mária Zvolenská, Ulica Terézie Vansovej č. 9, Trnava,
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predložiť súhlas s použitím pozemku primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 15. 7. 2008

348
uznesenie
k súhlasu s prevodom majetku spoločnosti Invest Trnava, s. r. o. do majetku mesta
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s bezodplatným prevodom nasledovného majetku :
S06-1 Prípojka vody DN 400
Projektová dokumentácia
1 706 200 Sk
S06-2 Prípojka vody rekonštrukcia
Projektová dokumentácia
3 937 700 Sk
S06-3 Prípojka vody DN200/400
Právne služby 259 942 Sk
Projektová dokumentácia
1 527 500 Sk
Stavebný dozor
394 800 Sk
Geodetické práce
39 410 Sk
Realizačné práce
30 701 170 Sk
Verejné obstarávanie
255 580 Sk
S07Kanalizácia
Geodetické práce
39 350 Sk
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Právne služby
Projekčné práce
Stavebný dozor
Verejné obstarávanie
Realizačné práce
Verejná infraštruktúra pozostávajúca z :
S12-1 Južná komunikácia
Projekčné práce
Geologické práce
Geodetické práce
S12-2 Severná komunikácia
Projekčné práce
Znalecké posudky
Geodetické práce

337 193 Sk
1 048 211 Sk
566 700 Sk
360 872 Sk
49 804 448 Sk

2 990 000 Sk
156 257 Sk
59 700 Sk
1 778 000 Sk
3 750 Sk
23 300 Sk

vo vlastníctve spoločnosti Invest Trnava, s. r. o., Hlavná 5, Trnava do majetku mesta Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
oznámiť stanovisko mestského zastupiteľstva spoločnosti Invest Trnava, s. r. o.
3. Poveruje
primátora mesta rokovať o prevode majetku so zástupcami spoločnosti Invest Trnava, s. r. o.

349
uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schvaľuje
- v k. ú. Trnava na ul. Kočišské č. 1-17/1, parc. č. 10513, 10505/18, súp. č. 6386
a 01/ predaj 2-izbového bytu č. 1 na 1. NP o podlahovej ploche 65,94m2
za cenu 13 317,-Sk
Pavlovi Trojakovi, nar. 3.1.1954, trvale bytom Kočišské č. 1, Trnava
s manž. Agnesou Trojakovou, rod. Šuľanovou, nar. 15.3.1951, trvale bytom tamtiež
a 02/ predaj 2-izbového bytu č. 3 na 1. NP o podlahovej ploche 60,25m2
za cenu 12 168,-Sk
Vincentovi Merčiakovi, nar. 1.1.1961, trvale bytom Kočišské č. 3, Trnava
s manž. Hedvigou Merčiakovou, rod. Boracovou, nar. 4.1.1969, trvale bytom tamtiež
a 03/ predaj 2-izbového bytu č. 4 na 1. NP o podlahovej ploche 63,75m2
za cenu 12 875,-Sk
Jozefovi Uhrovičovi, nar. 5.5.1953, trvale bytom Kočišské č. 4, Trnava
s manž. Júliou Uhrovičovou, rod. Hankovou, nar. 30.5.1948, trvale bytom tamtiež
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a 04/ predaj 3-izbového bytu č. 7 na 1. NP o podlahovej ploche 88,72m2
za cenu 17 918,-Sk
Jánovi Podstrelenému, nar. 13.3.1968, trvale bytom Kočišské č. 3, Trnava
s manž. Zdenkou Podstrelenou, rod. Motýľovou, nar. 19.12.1970, trvale bytom tamtiež
a 05/ predaj 2-izbového bytu č. 8 na 1. NP o podlahovej ploche 76,24m2
za cenu 15 397,-Sk
Jozefovi Kuzmovi, nar. 25.9.1963, trvale bytom Kočišské č. 12, Trnava
s manž. Zuzanou Kuzmovou, rod. Paľovou, nar. 3.11.1969, trvale bytom tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. Na hlinách č. 7-9, parc. č. 5312/11, súp. č. 6778
b 01/ predaj 3-izbového bytu č. 42 na 1. NP o podlahovej ploche 78,97m2
za cenu 35 039,-Sk
Jaroslavovi Mihalíkovi, nar. 17.10.1949, trvale bytom Na hlinách č. 9, Trnava
s manž. Helenou Mihalíkovou, rod. Španárovou, nar. 15.2.1959, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Okružná č. 7-9, parc. č. 5326/2, súp. č. 6497
b 02/ predaj 1-izbového bytu č. 29 na 1. NP o podlahovej ploche 28,55m2
za cenu 9 494,-Sk
Františkovi Baranovi, nar. 7.1.1966, trvale bytom Špačinská cesta č. 25, Trnava
s manž. Klaudiou Baranovou, rod. Biháryovou, nar. 27.9.1979, trvale bytom Na hlinách č. 4,
Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Sladovnícka č. 7-9, parc. č. 6296, súp. č. 2555, pozemok nie je vo
vlastníctve mesta Trnava
b 03/ predaj 3-izbového bytu č. 12 na 3. NP o podlahovej ploche 69,44m2
za cenu 6 331,-Sk
Zuzane Horváthovej, rod. Blažovej, nar. 6.2.1964, trvale bytom Sladovnícka č. 9, Trnava
s manž. Karolom Horváthom, nar. 28.3.1966, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Tehelná č. 1-3, parc. č. 5680/90, súp. č. 5709
b 04/ predaj 4-izbového bytu č. 34 na 5. NP o podlahovej ploche 79,17m2
za cenu 31 157,-Sk
Mariánovi Kanisovi, nar. 23.5.1971, trvale bytom Tehelná č. 3, Trnava
s manž. Miriam Kanisovou, rod. Gálovou, nar. 5.9.1973, trvale bytom tamtiež
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci
2. Ukladá
SMM Trnava, s. r. o.
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Termín : do 31.12.2008
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350
uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava a zmeny
Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povoľuje
spracovanie
- zmeny Územného plánu mesta Trnava K/2008 - Obytný súbor Trnava Zátvor II –
Piešťanská cesta
- zmeny Územného plánu mesta Trnava L/2008 - Parkovisko pri Amfiteátri
- zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Trnava – A/2008 Parkovisko pri
Amfiteátri
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť spracovanie
- zmeny Územného plánu mesta Trnava K/2008 - Obytný súbor Trnava Zátvor II –
Piešťanská cesta na základe prefinancovania žiadateľom
- zmeny Územného plánu mesta Trnava L/2008 - Parkovisko pri Amfiteátri
- zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Trnava – A/2008 Parkovisko pri
Amfiteátri
b) zabezpečiť prerokovanie
- zmeny Územného plánu mesta Trnava K/2008 - Obytný súbor Trnava Zátvor II –
Piešťanská cesta
- zmeny Územného plánu mesta Trnava L/2008 - Parkovisko pri Amfiteátri
- zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Trnava – A/2008 Parkovisko pri
Amfiteátri
Termín: po spracovaní zmeny
c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava
- zmenu Územného plánu mesta Trnava K/2008 - Obytný súbor Trnava Zátvor II –
Piešťanská cesta
- zmenu Územného plánu mesta Trnava L/2008 - Parkovisko pri Amfiteátri
- zmenu Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Trnava – A/2008 Parkovisko pri
Amfiteátri
predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu
Termín: decembrové zasadnutie MZ

351
uznesenie
k zadaniu urbanistickej štúdie
Obytný súbor Trnava Zátvor II – Veterná ulica
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Ruší
Uznesenie MZ č. 69/1999 zo dňa 27.4.1999 o schválení Urbanistickej štúdie obytného
súboru Zátvor II v Trnave
2. Súhlasí
a) s predloženým zadaním urbanistickej štúdie - Obytný súbor Trnava
Zátvor II – Veterná ulica
b) so spracovaním urbanistickej štúdie - Obytný súbor Trnava Zátvor II – Veterná ulica
na základe prefinancovania investorom výstavby obytného súboru
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť prerokovanie urbanistickej štúdie - Obytný súbor Trnava Zátvor II – Veterná
ulica
b) po prerokovaní a spracovaní pripomienok z prerokovania predložiť urbanistickú štúdiu Obytný súbor Trnava Zátvor II – Veterná ulica na odsúhlasenie mestskému zastupiteľstvu
Termín: najbližšie zasadnutie MZ po prerokovaní urbanistickej štúdie

352
uznesenie
k návrhu Memoranda o spolupráci medzi Mestom Trnava
a Energiecomfort GmbH Wien
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
A.

Schvaľuje
1. Návrh Memoranda o spolupráci medzi Mestom Trnava a Energiecomfort GmbH
Viedeň.
1.1 Harmonogram jednotlivých krokov aktivácie spoločnosti TT Energie s.r.o.
1.2 Návrh finančných hodnôt majetku SMM Trnava s.r.o. a majetku Mesta Trnava,
ktorý tvoria zariadenia na výrobu a rozvod tepla.
2. Prevod spoločnosti SMM Trnava do spoločnosti TT Energie s.r.o., ktorý tvorí sústavu
zariadení na výrobu a rozvod tepla v celkovej hodnote 89 797 000,- Sk.

B
Poveruje
primátora Mesta Trnava, Ing. Štefana Bošnáka k podpísaniu memoranda o spolupráci medzi
Mestom Trnava a Energiecomfortom GmbH Viedeň.
Termín: 15.8.2008
C
Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a SMM Trnava s.r.o.
zabezpečiť plnenie všetkých úloh vyplývajúcich zo schvaľovacej časti uznesenia.
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353
uznesenie
k informatívnej správe o využívaní areálov vo vlastníctve mesta za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
predloženú informatívnu správu o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok
2007

354
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných grantov na rok 2008 z rozpočtu mesta Trnava
(z jednotlivých programov rozpočtu)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Poskytnutie finančných grantov na rok 2008 z rozpočtu mesta Trnava (z jednotlivých
programov rozpočtu) v súlade s predloženými projektmi pre týchto žiadateľov:
(ako odporučila komisia)
Žiadateľ
1) Ladislav Šmidák /FO/,
Hlboká 21/ 83, Trnava
2) Emil Šaštinský /FO/
Sereďská 203, Trnava
3) DOMKA – združenie saleziánskej mládeže,
J. Hlubíka 11, Trnava
4) Vlastimil Tomovič /FO/
Majcichov 513, 919 22
5) Richard Zbyvateľ /FO/
Ul. Parašutistov 2, Trnava

Schválená suma MZ
11.000,-17.000,-57.600,-15.000,-15.000,--

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných grantov v zmysle VZN č. 231/ 2005 na podpis
primátorovi mesta Trnava.
Termín: 20. júl 2008

355
uznesenie
k racionalizačnému opatreniu škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
1.1 Podanie žiadosti mesta Trnava o zaradenie do siete škôl a školských zariadení MŠ SR –
Materská škola, Spartakovská 10, Trnava a jej súčastí
Termín: 1.9.2009
1.2 Podanie žiadosti mesta Trnava o vyradenie Materskej školy, Hollého 8, Trnava zo siete
škôl a školských zariadení MŠ SR
Termín: 31.12.2009
1.3. Podanie žiadosti mesta Trnava o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR Základnej školy, Vančurova 38, Trnava, Školského klubu detí pri Základnej škole,
Vančurova 38, Trnava a Školskej jedálne pri Základnej škole, Vančurova 38, Trnava
Termín: 31.12.2009
1.4 .Podanie žiadosti mesta Trnava o zaradenie do siete škôl a školských zariadení MŠ SR Základnej školy s materskou školou, Vančurova 38, Trnava, s nasledovnými súčasťami:
- základná škola
- materská škola
- školská jedáleň
- školský klub detí
Termín: 1.1.2010
1.5. Presťahovanie Materskej školy, Hollého 8, Trnava do Základnej školy, Vančurova 38,
Trnava
Termín: 1.9.2009
1.6.Presťahovanie Základnej umeleckej školy, Hollého 8, Trnava do priestorov Základnej
školy, Mozartova 10, Trnava a zároveň žiadosť o zmenu v sieti škôl a školských zariadení
MŠ SR – Základná umelecká škola, Mozartova 10, Trnava
Termín: 1.9.2008
1.7.Presťahovanie špeciálnych tried zo Základnej školy, Mozartova 10, Trnava do Základnej
školy, A. Kubinu 34, Trnava
Termín: 1.9.2008
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Pripraviť všetky potrebné kroky v zmysle schvaľovacej časti uznesenia

356
uznesenie
k návrhu na zmenu „Organizačného zabezpečenia Tradičného trnavského jarmoku
2008“ v časti rozpočet 2008
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

30
1. Schvaľuje
Návrh na zmenu Organizačného zabezpečenia Tradičného trnavského jarmoku 2008 v časti
Rozpočet 2008.
2. Ukladá
Riaditeľovi OS TTJ 2008 Ing. Jozefovi Jakubcovi
zabezpečiť organizovanie TTJ 2008 v zmysle schválenej zmeny Organizačného zabezpečenia
Tradičného trnavského jarmoku 2008 v časti Rozpočet 2008

357
uznesenie
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktorých termín plnenia je v intervale od 02.04.2008 do 03.06.2008
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je v intervale od 02.04.2008 do 03.06.2008
2. Schvaľuje
zmenu textu uznesení MZ:
a1/
MZ č. 788/2006
Zriadenie vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta
(Rekonštrukcia NN siete – Pekárska ul.)
* v bode 2. vyššie uvedeného uznesenia zmeniť text:
„v prospech spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO
35823551„ na „v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO
36361518“
a2/
MZ č. 789/2006
Zriadenie vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta
(Rekonštrukcia NN siete – Ul. 9. mája)
* v bode 2. vyššie uvedeného znesenia zmeniť text:
„v prospech spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO
35823551„ na „v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO
36 361 518“
a3/
MZ č. 171/2007
predaj podielov z pozemku pod BD na Saleziánskej 30-36
* nový text v schvaľovacej časti:
1.44. podielu 8060/446657 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 59
Andrejovi Eliášovi nar. 14.6.1980 s manž. Mgr. Jankou rod. Valentovou nar. 16.2.1983
obaja bytom Veterná 7336/18F, za cenu 48,00 Sk
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a4/
MZ č. 207/2007
predĺženie termínu zahájenia stavby, predaj pozemku, výpožička pozemku, kúpa investície do majetku mesta na Starohájskej ul. v Trnave – HRT, s.r.o.
* v bode 1.d/ za slová „detského ihriska“ doplniť ...verejného osvetlenia...
* do bodu 2. doplniť písm. e/ s textom ...pripraviť dodatok k zmluve o budúcej kúpnej
zmluve....
a5/
MZ č. 210/2007
k odpredaju časti pozemkov pri kostole sv. Mikuláša
* zmena označenia kupujúceho z „Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Trnava – Mesto“ na
...Rímskokatolícku cirkev, farnosť Trnava – sv. Mikuláša...
a6/
MZ č. 273/2008
k VZN č. 302 o nakladaní s nájomnými bytmi na Ul. J.G. Tajovského v Trnave
* zmena ukladacej časti uznesenia v bode b/
text „pripraviť novelu VZN č. 241 v znení VZN č. 262 o určení výšky a spôsobe prenájmu
chránených parkovacích miest v novopostavenom bytovom dome na Ul. J.G.Tajovského
v Trnave a predložiť na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva“
sa nahrádza textom:
...pripraviť novelu VZN č. 302 so zapracovaním určenia výšky a spôsobu prenájmu
chránených parkovacích miest v novopostavenom bytovom dome na Ul. J.G.Tajovského
v Trnave a predložiť na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva“
a7/
MZ č. 282/2008
Predaj pozemkov – predzáhradiek u v k. ú. Modranka na Dedinskej
* v bode 1. C) nahradiť text ... s výmerou 60 m2 ... za celkovú cenu 12.000,00 Sk
novým textom ... s výmerou 36 m2 ... za celkovú cenu 7.200,00 Sk ...
a8/
MZ č. 289/2008
Zámena pozemkov s BD
* v schvaľovacej časti miesto ... 524m2 ... uviesť... 520m2 ...
a9/
MZ č. 302/2008
Predaj pozemku pre výstavbu na Ulici Spartakovská v Trnave
* v časti 2. uznesenia sa text „s prijatím daru“ nahrádza textom ...s kúpou za dohodnutú
1,00 Sk...
* v časti 3.c/ uznesenia sa text „darovacej zmluve“ nahrádza textom ...kúpnej zmluve
v zmysle bodu 2. uznesenia...
a 10/
MZ č. 324/2008
Predaj pozemku na Paulínskej ulici v Trnave
* zmena kupujúceho zo „Safwana Sammaniho a manž. Nataše Sammaniovej“
na ...Safwana Sammaniho, nar. 1.1.1946, bytom Trnava, Paulínska 12, obchodné
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meno Safwan Sammani – „GLOBUS“ Export-import, IČO: 22733639, miesto podnikania:
Trnava, Paulínska 12...
3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1/ č. 839/2006
do 30.08.2008
b2/ č. 171/2007
do 31.07.2008
b3/ č. 204/2007
do 31.07.2008
b4/ č. 205/2007
do 31.07.2008
b5/ č. 273/2007
do 28.10.2008
b6/ č. 105/2008
do 31.12.2008

358
uznesenie
k návrhu založenia záujmového združenia právnických osôb
Slovenský dom Centrope
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
založenie záujmového združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope a účasť mesta
Trnava v záujmovom združení právnických osôb Slovenský dom Centrope.
2 Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Na základe právneho stanoviska Odboru právneho a majetkového pripraviť podklady na
založenie záujmového združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope a predložiť na
podpis primátorovi mesta Trnava.
Termín: 10.7.2008

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ
V Trnave 1.7.2008

