(857 – 909)
UZNESENIA
z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 29. júna 2010 v konferenčnej sále trnavskej radnice
___________________________________________________________________________
857
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 359,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358
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 04/2010 (pri prerokovaní zmena D/2010) – Komerčná vybavenosť na Koniarekovej
ulici
- zmena 05/2010 (pri prerokovaní zmena E/2010) – Rodinné domy na Ul. Jána Hajdóczyho
a spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe)
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania v zmysle
§ 25 zákona č.50/76 Zb. v znení noviel
2. Schvaľuje
a) zmeny Územného plánu mesta Trnava:
- zmena 04/2010 (pri prerokovaní zmena D/2010) – Komerčná vybavenosť na Koniarekovej
ulici
- zmena 05/2010 (pri prerokovaní zmena E/2010) – Rodinné domy na Ul. Jána Hajdóczyho
b) VZN č. 359, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358 o Územnom pláne
mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta
Trnava
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) vyhlásiť VZN č. 359 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta Trnava
Termín: 01 .07. 2010
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b) zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmien ÚPN mesta Trnava 04/2010, 05/2010 a VZN č.359
Termín: priebežne
c) zabezpečiť uloženie zmien ÚPN mesta Trnava 04/2010, 05/2010 a VZN č. 359 na
Krajskom stavebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade
Termín: do 28. 09. 2010

858
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 360,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 191 o niektorých podmienkach držania psov v meste
Trnava v znení VZN č. 357 a ktorým sa ruší VZN č. 78 o chove, držaní a ochrane zvierat
na území mesta Trnava v znení VZN č. 125
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 360, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 191 o niektorých
podmienkach držania psov v meste Trnava v znení VZN č. 357 a ktorým sa ruší VZN č. 78
o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Trnava v znení VZN č. 125
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ vyhlásiť VZN č. 360 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta Trnava
Termín: do 02. 07. 2010
b/ vydať úplné znenie VZN č. 364 o podmienkach držania psov v meste Trnava
Termín: 31. 07. 2010

859
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 361,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 241 o určovaní obvyklého
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č. 262, č. 309, č. 327 a č. 343
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1 . Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 361, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 241 o určovaní
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 262, č. 309, č. 327 a č. 343
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ vyhlásiť VZN č. 361 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta Trnava
Termín: do 02. 07. 2010
b/. vydať úplné znenie VZN č. 365 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta Trnava
Termín: do 31. 07. 2010

860
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 362,
ktorým sa menia a dopĺňajú VZN č. 273 o nakladaní s nájomnými bytmi
na Ulici V. Clementisa v Trnave a VZN č. 274 o nakladaní s nájomnými bytmi
na Ulici Františkánskej 24 v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 362, ktorým sa menia a dopĺňajú VZN č. 273 o nakladaní s nájomnými bytmi na Ulici
V. Clementisa v Trnave a VZN č. 274 o nakladaní s nájomnými bytmi na Ulici Františkánskej
24 v Trnave
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) vyhlásiť VZN č. 362 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta Trnava.
Termín: 02. 07. 2010

861
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 363
- Štatút mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 363 - Štatút mesta Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ vyhlásiť VZN č. 363 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta Trnava.
Termín: do 02. 07. 2010
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862
uznesenie
k návrhu na zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
s účinnosťou od 01. 12. 2010

863
uznesenie
k návrhu na zmenu Odmeňovacieho poriadku
funkcionárov mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava s účinnosťou od 01. 01. 2011

864
uznesenie
k určeniu rozsahu výkonu funkcie primátora mesta
pre volebné obdobie 2010 – 2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
rozsah výkonu funkcie primátora mesta Trnava pre volebné obdobie 2010 – 2014 na plný
pracovný úväzok.

865
uznesenie
k určeniu počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a volebných obvodov
v meste Trnava pre volebné obdobie 2010 – 2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Určuje
a) počet 31 poslancov MZ mesta Trnava na volebné obdobie 2010 - 2014,
b) 6 volebných obvodov na území mesta Trnava pre volebné obdobie 2010 – 2014, pričom
vo volebnom obvode č. 1 sa volia 5 poslanci
vo volebnom obvode č. 2 sa volia 6 poslanci
vo volebnom obvode č. 3 sa volia 7 poslanci
vo volebnom obvode č. 4 sa volia 7 poslanci
vo volebnom obvode č. 5 sa volia 5 poslanci
vo volebnom obvode č. 6 sa volí 1 poslanec
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zverejniť počet poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie
2010 – 2014, členenie volebných obvodov a počet poslancov, ktorí sa v nich volia
Termín: do 22. 09. 2010

866
uznesenie
k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010.

867
uznesenie
k prevodu nájmu nebytových priestorov v objekte
na ulici Hospodárska č.33
/Ivona Šišková/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
prevod nájmu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 3609, na parcele parcelné číslo
825, v k.ú. mesta Trnava, na ulici Hospodárska 33 v Trnave, na prízemí, miestnosť č. 1, č. 2,
č. 3, č. 4, č. 5, spolu o výmere 109,14 m²
z pôvodného nájomcu spoločnosti Ekon Trio, spol. s r.o., v zastúpení: Andreou Páleníkovou,
Helenou Bartovičovou - konateľkami spoločnosti, J.Bottu 2, 917 00 Trnava, IČO: 36 240 052
na nového nájomcu fyzickú osobu: Ivona Šišková, Trnavská 847/10, 919 27 Dolné Lovčice,
IČO: 45 555 842, za účelom prevádzkovania kaviarne, predaja a servisu počítačov,
doplnkového tovaru, kancelárskej techniky, drobných kancelárskych pomôcok, príslušenstva
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k mobilným telefónom a prístup k internetu za nájomné v zmysle VZN č.241 v znení
doplnkov, čl. 4, na základe ceny vo výške:
prízemie, miestnosť č. 1 /kaviareň/ 35,97 m2 x 32,4292 eura/m2/rok ....... 1 166,4783 eura
prízemie, miestnosť č. 2 /predaj počít./ 37,00 m2 x 32,4292 eura/m2/rok .... 1 199,8804 eura
prízemie, miestnosť č. 3 /kaviareň/ 25,52 m2 x 32,4292 eura/m2/rok ........... 827,5932 eura
prízemie, miestnosť č. 4 /WC/
5,71 m2 x 9,2943 eura/m2/rok .................. 53,0705 eura
prízemie, miestnosť č. 5 /soc.zariad./ 4,94 m2 x 9,2943 eura/m2/rok ............ 45,9138 eura
spolu.............................................................................................................. 3 292,9362 eura
atraktivita 200% ............................................................................................ 6 585,8724 eura
SPOLU suma k úhrade............................................................................... 9 878,81 eura/rok
na dobu neurčitú od 01. 08. 2010, s účinnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice,
s výpovednou lehotou:
a 1 mesiac:
• ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby spojené
s prenájmom,
• ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
b 3 mesiace bez udania dôvodu,
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej
správe.
2. Ukladá
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.
uzatvoriť zmluvu o prevode nájmu v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Termín: 31. 08. 2010

868
uznesenie
k zmene výmery /rozšírenie výmery o ďalšie priestory/
prenajatých nebytových priestorov v objekte na Priemyselnej ulici č. 5
/Andrej Fridrich – Europe frey team/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu výmery nebytových priestorov v objekte na Priemyselnej ulici č. 5 v Trnave,
nájomcovi Andrej Fridrich – EUROPE FREY TEAM, Vajanského 5, 917 00 Trnava, IČO:
17 542 154, z pôvodnej výmery 127,13 m2
pozícia č. 5 /garáž/
pozícia č. 8 /garáž/
spolu

62,96 m² x 39,7663 eura/m²/rok ....... 2 503,6862 eura
64,17 m² x 39,7663 eura/m²/rok ....... 2 551,8035 eura
5 055,4897 eura/rok

na výmeru 156,94 m2 za nájomné v zmysle VZN č. 241 v znení doplnkov, čl. 6, na základe
ceny vo výške:
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pozícia č. 1 miestnosť č. 1/1 /šatňa/
9,69 m² x 15,8667 eura/m²/rok 153,7483 eura
pozícia č. 1 miestnosť č. 1/2 /kancelária/
14,42 m² x 35,4843 eura/m²/rok 511,6836 eura
pozícia č. 1 miestnosť č. 1/3 /WC/
1,15 m² x 15,8667 eura/m²/rok
18,2467 eura
pozícia č. 1 miestnosť č. 1/4 /soc.zariad./
4,55 m² x 15,8667 eura/m²/rok
72,1935 eura
pozícia č. 5 /garáž/
62,96 m² x 39,7663 eura/m²/rok 2 503,6862 eura
pozícia č. 8 /garáž/
64,17 m² x 39,7663 eura/m²/rok 2 551,8035 eura
spolu
5 811,3618 eura/rok SPOLU suma
k úhrade............................................................................... 5 811,36 eura/rok
na dobu neurčitú od 01.08.2010, s účinnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice,
s výpovednou lehotou:
a 1 mesiac:
• ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby spojené
s prenájmom,
• ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
b 3 mesiace bez udania dôvodu,
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej
správe.
2. Ukladá
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.
uzatvoriť novú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Termín: 31. 08. 2010

869
uznesenie
k zaradeniu majetku mesta na odpredaj – byty
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zaradenie majetku mesta na odpredaj :
a) 1 – izbového bytu č. 71 na Ulici Mozartova č. 9 v Trnave o podlahovej ploche 29,13 m2
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
domu a na pozemku parc. č. 1635/85,
b) 2 – izbového bytu č. 14 na Ulici gen. Goliána č. 35 v Trnave o podlahovej ploche 50,43 m2
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
domu a na pozemku parc. č. 8399/57,
c) 2 – izbového bytu č. 38 na Ulici gen. Goliána č. 52 v Trnave o podlahovej ploche 50,43 m2
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
domu a na pozemku parc. č. 8399/79,
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d) 3 – izbového bytu č. 16 na Ulici Andreja Kubinu č. 33 v Trnave o podlahovej ploche 65,47
m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 2540/23,
2. Ukladá
Majetkovej komisii MZ
a Mestskému úradu v Trnave
realizovať obchodnú verejnú súťaž v zmysle VZN č. 290/2007 o zmluvných prevodoch
vlastníctva majetku mesta v znení neskorších VZN.
Termín: do 31. 12. 2010

870
uznesenie
k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na
predaj nehnuteľnosti
/Ulica Halenárska č. 5/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu, že do obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – obytného domu súp. č.
410 na Ulici Halenárska č. 5 v Trnave, zapísanej v katastri nehnuteľností Správy katastra
Trnava na liste vlastníctva č. 5000, situovanej na pozemku parc. č. 539 a pozemkov
zapísaných na liste vlastníctva č. 5000, parc. č. 539, zastavané plochy a nádvoria o výmere
695 m2 a parc. č. 540, záhrady, výmera 493 m2
nebola predložená žiadna ponuka.

2. Ukladá
Majetkovej komisii MZ
a Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž v zmysle VZN č. 290/2007 o zmluvných prevodoch
vlastníctva majetku mesta v znení neskorších VZN.
Termín: do 30. 09. 2010

871
uznesenie
k vyhodnoteniu obchodných verejných súťaží o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na
predaj bytov a garáže
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
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a) predaj 2- izbového bytu č. 72 na I. NP bytového domu súp. č. 6009 – 110 b. j., zapísaného
na LV č. 7270 na Ulici gen. Goliána č. 22 v Trnave o podlahovej ploche 52,72 m2
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 86/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu (na pozemku parc. č. 8399/55) a spoluvlastníckeho podielu 86/10000
k pozemku parc. č. 8399/55,
Andrejovi Planetovi, nar. 8. 6. 1971 a manželke Ingrid Planetovej, rod. Reptovej, nar. 17. 9.
1971, obaja bytom Trnava, Hajdóczyho 39 za cenu 31.567,- eur,
b) predaj 2- izbového bytu č. 28 na VI. NP bytového domu súp. č. 6012 – 48 b. j., zapísaného
na LV č. 7826 na Ulici gen. Goliána č. 30 v Trnave o podlahovej ploche 51,72 m2
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 168/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu (na pozemku parc. č. 8399/56) a spoluvlastníckeho podielu 168/10000
k pozemku parc. č. 8399/56,
Monike Dolinajovej, rod. Labudovej, nar. 8. 3. 1974, bytom Bohdanovce nad Trnavou č. 391
za cenu 35.000,- eur,
c) predaj nebytového priestoru – garáže č. 2 v suteréne bytového domu s. č. 2718,
zapísaného na LV č. 6851 na Zelenečskej ulici č. 53, 55 v Trnave, o podlahovej ploche 16,25
m2 vrátane spoluvlastníckeho podielu 174/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a k pozemku parc. č. 8252/20,
Andrejovi Planetovi, nar. 8. 6. 1971 a manželke Ingrid Planetovej, rod. Reptovej, nar. 17. 9.
1971, obaja bytom Trnava, Hajdóczyho 39 za cenu 4.501,- eur,
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predložiť kúpne zmluvy v zmysle VZN č. 290/2007, v znení zmien a doplnkov
a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže primátorovi mesta na podpis
Termín : do 15. 08. 2010

872
uznesenie
k vyhodnoteniu obchodných verejných súťaží o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na
predaj stavebných pozemkov v OS Trnava Kočišské
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie, že
obchodné verejné súťaže o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj
stavebných pozemkov v lokalite „Trnava Kočišské – časť etapy A“ vrátane projektovej
dokumentácie k stavebnému konaniu, s minimálnou východiskovou cenou 80, - eur/m²
pozemku a 1 100,- eur za projektovú dokumentáciu jednej polovice dvojdomu, boli
neúspešné, nakoľko nebola predložená žiadna ponuka
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a Majetkovej komisii MZ
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vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž v zmysle VZN č. 290/2007 v znení noviel
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta, s novým členením pozemkov pre
samostatne stojace rodinné domy podľa návrhu Odboru územného rozvoja a koncepcií
Mestského úradu v Trnave, bez podmienky odkúpenia projektovej dokumentácie
k stavebnému konaniu a s novou východiskovou cenou 110, - eur/m2
Termín: do 31. 07. 2010

873
uznesenie
k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže pozemkov pre „Obytný súbor Trnava
Kočišské - časť etapy A a etapa A1“ vrátane projektovej dokumentácie pre „etapu A“
k územnému konaniu
(Kúpna zmluva s výhradou)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu, že do obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov pre „Obytný súbor Trnava
Kočišské - časť etapy A a etapa A1“ vrátane projektovej dokumentácie pre „etapu A“
k územnému konaniu, nebol predložený žiadny súťažný návrh.
2. Súhlasí
s návrhom nového členenia pozemkov IBV Kočišské v zmysle prílohy č. 3
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a Majetkovej komisii MZ
vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj
pozemkov pre samostatne stojace rodinné domy v IBV Kočišské - I. etapa.
Termín: do 30. 09. 2010

874
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/94
v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 5969 na Ul. Hlbokej 5, 6, 7
v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 parc. č.
5680/94 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 577 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 5969 na Ul. Hlbokej 5, 6, 7,
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9111 za cenu 0,1162 eura/m2 t.j. 3,50 Sk/m2 takto:
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1. podielu 6671/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1
Jozefovi Krajčovičovi, nar. 14.1.1955 s manželkou Annou rod. Benkovskou nar. 9.7.1956,
obaja bytom Hlboká 5, za cenu 1,63 eura,
2. podielu 6671/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2
Františkovi Kubíčkovi, nar. 27.6.1959 s manželkou Zuzanou rod. Šimončičovou nar.
28.7.1965, obaja bytom Hlboká 5, za cenu 1,63 eura,
3. podielu 7445/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3
Alexandrovi Vajglovi, nar. 17.2.1955 s manželkou Helenou rod. Nádaskou nar. 28.8.1958,
obaja bytom Hlboká 5, za cenu 1,82 eura,
4. podielu 7445/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4
Ladislavovi Šajtlavovi, nar. 11.7.1960 s manželkou Máriou rod. Behúlovou nar.
12.6.1959, obaja bytom Hlboká 5, za cenu 1,82 eura,
5. podielu 7445/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6
Milanovi Konečnému, nar. 1.6.1960 s manželkou Eleonórou rod. Čerešnákovou nar.
29.1.1957, obaja bytom Hlboká 5, za cenu 1,82 eura,
6. podielu 7445/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7
Zdenovi Kissimonyimu, nar. 12.1.1970 s manželkou Marcelou rod. Kršákovou nar.
21.6.1971, obaja bytom Hlboká 5, za cenu 1,82 eura,
7. podielu 7445/273619 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Anne Tóthovej, rod.
Krajčovičovej nar. 13.5.1950, bytom Hlboká 5, za cenu 1,82 eura,
8. podielu 7445/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10
Jánovi Dubovskému, nar. 27.1.1959 s manželkou Janou rod. Svítkovou nar. 27.4.1961,
obaja bytom Hlboká 5, za cenu 1,82 eura,
9. podielu 7445/273619 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 11 Jozefovi Šošovi, nar.
23.12.1950, bytom Hlboká 5, za cenu 1,82 eura,
10. podielu 7445/273619 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 12 Viere Boledovičovej, rod.
Hycovej nar. 15.6.1952, bytom Hlboká 5, za cenu 1,82 eura,
11. podielu 7067/273619 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 13 Márii Žemlovej, rod. Škublovej
nar. 16.2.1955, bytom Hlboká 6, za cenu 1,73 eura,
12. podielu 7841/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14
Jaroslavovi Bandíkovi, nar. 5.8.1957 s manželkou Katarínou rod. Malou nar. 19.6.1960,
obaja bytom Hlboká 6, za cenu 1,92 eura,
13. podielu 7978/273619 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 15 Ing. Ivanovi
Durkotovi, nar.8.12.1959 s podielom ½ a 3/8, Andrejovi Durkotovi, nar. 20.9.1991
s podielom 1/8, obaja bytom Hlboká 6, spolu za cenu 1,95 eura,
14. podielu 7978/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16
Stanislavovi Krivošíkovi, nar. 17.9.1959 s manželkou Jarmilou rod. Vančovou nar.
17.4.1960, obaja bytom Hlboká 6, za cenu 1,95 eura,
15. podielu 7841/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17
Petrovi Trnkovi, nar. 13.2.1958 s manželkou Vierou rod. Táčovskou nar. 28.3.1959, obaja
bytom Hlboká 6, za cenu 1,92 eura,
16. podielu 7614/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18
Milanovi Garajovi, nar. 9.6.1954 s manželkou Evou rod. Moravanskou nar. 4.6.1956,
obaja bytom Hlboká 6, za cenu 1,86 eura,
17. podielu 7841/273619 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 19 Petrovi
Blšťákovi, nar. 31.10.1979, bytom Špačinská cesta 30, s podielom 11/20 a Martine
Moravčíkovej. rod. Moravčíkovej nar. 12.6.1981 bytom Spartakovská 9, Trnava
s podielom 9/20, spolu za cenu 1,92 eura,
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18. podielu 7445/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20
Mgr. Branislavovi Jágerovi, nar. 5.8.1975 s manželkou Mgr. Máriou rod. Čopíkovou nar.
28.12.1980, obaja bytom Hlboká 6, za cenu 1,82 eura,
19. podielu 7978/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21
RNDr. Jurajovi Sekerešovi, nar. 17.4.1959 s manželkou Dagmarou rod. Hübnerovou nar.
7.6.1959, obaja bytom Hlboká 6, za cenu 1,95 eura,
20. podielu 7978/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22
Jozefovi Komárňanskému, nar. 16.3.1962 s manželkou Evou rod. Stanovou nar. 7.8.1961,
obaja bytom Hlboká 6, za cenu 1,95 eura,
21. podielu 7978/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23
Vladimírovi Košťálovi, nar. 5.1.1977 s manželkou Ivanou rod. Seewaldovou
nar.10.7.1984, obaja bytom Hlboká 6, za cenu 1,95 eura,
22. podielu 7978/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24
Stanislavovi Bohdanovi, nar. 18.12.1954 s manželkou Lýdiou rod. Racekovou nar.
18.8.1964, obaja bytom Hlboká 6, za cenu 1,95 eura,
23. podielu 8053/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25
Ing. Ivanovi Bajzovi, nar. 5.8.1957 s manželkou Ing. Danou rod. Patakiovou nar.
31.8.1963, obaja bytom Hlboká 7, za cenu 1,97 eura,
24. podielu 7255/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26
Mariánovi Reiprichtovi, nar. 30.3.1956 s manželkou Alenou rod. Šmidovičovou nar.
2.6.1958, obaja bytom Hlboká 7, za cenu 1,77 eura,
25. podielu 8827/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27
Dušanovi Demovičovi, nar. 23.4.1958 s manželkou Elenou rod. Tatarovou nar. 9.1.1958,
obaja bytom Hlboká 7, za cenu 2,16 eura,
26. podielu 7445/273619 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 28 Alene
Halmovej, rod. Mišekovej nar. 24.10.1959 a Ľubomírovi Halmovi nar. 2.1.1980, obaja
bytom Hlboká 7, za cenu 1,82 eura,
27. podielu 7445/273619 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 Marte Klenovskej, rod.
Klenovskej nar. 29.9.1971, bytom Ul. J. Slottu 12, za cenu 1,82 eura,
28. podielu 7445/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30
Jaroslavovi Blesákovi, nar. 6.4.1958 s manželkou Blankou rod. Bilčíkovou nar.
27.11.1964, obaja bytom Hlboká 7, za cenu 1,82 eura,
29. podielu 7445/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31
Pavlovi Stúpalovi nar. 27.1.1959 s manželkou Máriou rod. Lančaričovou nar. 16.11.1957,
obaja bytom Hlboká 7, za cenu 1,82 eura,
30. podielu 7445/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32
Zdenkovi Mitasovi, nar. 25.7.1957 s manželkou Máriou rod. Petrovičovou nar. 1.9.1956,
obaja bytom Hlboká 7, za cenu 1,82 eura,
31. podielu 7445/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33
Petrovi Vysudilovi, nar. 17.7.1961 s manželkou Beátou rod. Štefancovou nar. 13.12.1965,
obaja bytom Hlboká 7, za cenu 1,82 eura,
32. podielu 7445/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 34
Štefanovi Štrbovi, nar. 7.1.1957 s manželkou Zuzanou rod. Takácsovou nar. 28.9.1958,
obaja bytom Hlboká 7, za cenu 1,82 eura,
33. podielu 7445/273619 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35
Jozefovi Konečnému, nar. 14.3.1958 s manželkou Danielou rod. Solárovou nar.
17.3.1963, obaja bytom Hlboká 7, za cenu 1,82 eura,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú hradiť spoločne a nerozdielne kupujúci.

13

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 15. 07. 2010
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30. 11. 2010

875
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8259/5
v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5954
Zelenečská ul. 101
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu 76571/421169 Mesta Trnava na pozemku
parc. č. 8259/5 – zastav. plochy v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 616 m2 zapísaného na LV
9086 v spoluvlastníctve Mesta Trnava a 50 spoluvlastníkov zodpovedajúcich
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 5954
Zelenečská 101, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8516 za cenu 0,1161 eura/m2 t. j. 3,50
Sk/m2 takto:
1. podielu 8282/421169 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 6 Erike Chovanovej rod.
Gáborovej nar. 27.8.1953 bytom Zelenečská 97, Trnava, za cenu 1,41 eura,
2. podielu 6994/421169 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 37 Štefanovi Kolesovi nar.
14.12.1967 bytom Zelenečská 101, za cenu 1,19 eura,
3. podielu 6824/421169 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu
č. 40 Štefanovi Malchovi nar. 25.12.1960 s manželkou Ivetou rod. Šándorovou nar.
8.11.1961 obaja bytom Zelenečská 101 za cenu 1,16 eura,
4. podielu 6803/421169 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 48 Magdaléne Malatinskej rod.
Hanáčkovej nar. 18.12.1955 bytom Zelenečská 101, Trnava, za cenu 1,16 eura,
5. podielu 6824/421169 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu
č. 52 Ernestovi Kántorovi nar. 6.11.1958 s manželkou Annou rod. Hýbelovou nar.
1.5.1962 bytom Zelenečská 101, za cenu 1,16 eura,
6. podielu 2904/421169 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 53 Etele Mačejkovej rod.
Putnokyovej nar. 11.10.1964 bytom Zelenečská 101, Trnava, za cenu 0,49 eura,
7. podielu 6808/421169 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu
č. 55 Milanovi Cepkovi nar. 3.9.1957 s manželkou Máriou rod. Vendelkovou nar.
14.1.1958 bytom Zelenečská 101, za cenu 1,16 eura,
8. podielu 2853/421169 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 59 Františke Petrášovej nar.
20.9.1952 bytom Zelenečská 101, Trnava, za cenu 0,48 eura,
9. podielu 2904/421169 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 62 Blažejovi Bohušovi nar.
4.2.1937 bytom A. Kubinu 32, za cenu 0,49 eura,
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s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 15. 07. 2010
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30. 11. 2010

876
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/104 v k. ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6643
na Ul. V. Clementisa 32, 33, 34, 35
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu 86257/475150 Mesta Trnava na pozemku
v spoluvlastníctve Mesta Trnava a 54 spoluvlastníkov parc. č. 5680/104 v k. ú. Trnava
s celkovou výmerou 779 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných
častiach a zariadeniach domu súp. č. 6643 na Ul. V. Clementisa 32, 33, 34, 35 vlastníkom
bytov zapísaným na LV č. 8403 za cenu 0,1161 eura/m2 t. j. 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu
č. 1 Jaroslavovi Bílikovi nar. 2. 5. 1958 s manželkou Janou rod. Jankovičovou nar.
17.5.1968 obaja bytom Clementisa 32, za cenu 1,42 eura,
2. podielu 5396/475150 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 2 Irene Ondrejkovej rod.
Čuchorovej nar. 15.2.1946 bytom Clementisa 32, za cenu 1,02 eura,
3. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu
č. 12 Vítovi Martinusovi nar. 6.4.1957 s manželkou Ľubicou rod. Horňákovou nar.
10.7.1960 obaja bytom Clementisa 32, za cenu 1,42 eura,
4. podielu 5868/475150 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 17 Dušanovi Pinkasovi nar.
30.8.1955 bytom Clementisa 33, za cenu 1,12 eura,
5. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu
č. 18 Jozefovi Hlaváčovi nar. 8.4.1960 s manželkou Katarínou rod. Vráblikovou nar.
7.3.1966 obaja bytom Clementisa 33, za cenu 1,42 eura,
6. podielu 7414/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu
č. 39 Ivanovi Chrvalovi nar. 19.5.1964 s manželkou Danielou rod. Belákovou nar.
18.12.1965 obaja bytom Clementisa 34, za cenu 1,41 eura,
7. podielu 7466/475150 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 44 Terézii Sivákovej rod.
Guskovičovej nar. 16.4.1964 bytom Clementisa 34, za cenu 1,42 eura,
8. podielu 7466/475150 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 50 Jozefovi Masarykovi, nar.
13.12.1951, bytom Clementisa 35, za cenu 1,42 eura,
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9. podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu
č. 51 Jozefovi Slovákovi nar. 13.2.1961 s manželkou Evou rod. Krivošíkovou nar.
27.10.1965 obaja bytom Clementisa 35, za cenu 1,42 eura,
10. podielu 7466/475150 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 55 Magdaléne Kubalovej rod.
Timárovej nar. 15.8.1942 bytom Clementisa 35, za cenu 1,42 eura,
11. podielu 7851/475150 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 64 Gabriele Račkovej rod.
Blažekovej nar. 14.6.1968 bytom Clementisa 35, za cenu 1,49 eura,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 15. 07. 2010
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 10. 2010

877
uznesenie
k odpredaju spoluvlastníckeho podielu na pozemku
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 6595,
parc. č. 748, zast.pl. a nádvoria, výmera 2148 m2, vo veľkosti 120/10000 (výmera
spoluvlastníckeho podielu 25,776 m2), prináležiaceho k nebytovému priestoru č. 1-2
– predajňa KANAPY, JUDr. Attilovi Takáčovi, nar. 01. 08. 1957, bytom Trnava, Ulica
Štefana C. Parráka č. 41 za cenu 200,- eur/m2, t. j. spolu 5.155,20 eura.
2. Uznáva
vlastníctvo nebytového priestoru č. 1 - 2 – predajňa KANAPY, zapísaného na LV č. 6595
JUDr. Attilovi Takáčovi, nar. 01. 08. 1957, bytom Trnava, Ulica Štefana C. Parráka č. 41.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ k bodu 1) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi na podpis,
b/ k bodu 2) zaslať uznesenie na Správu katastra v Trnave
Termín: do 15. 08. 2010

16
878
uznesenie
ku kúpe pozemkov v k. ú. Modranka od Majerových
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie mestskej rady č. 727/2009 v znení uznesenia č. 759/2010
2. Schvaľuje
spätnú úhradu nájomného za pozemky v k. ú. Modranka pod miestnymi komunikáciami za
obdobie od 1.1.2009 do 30.6.2010 Ing. Jozefovi Majerovi, nar. 8.3.1957, bytom Tehelná 2,
Trnava s manželkou Ing. Alenou rod. Čutríkovou nar. 17.11.1959, bytom Sereďská 32,
Trnava, za cenu 0,0996 eura /m2/rok t. j. 3,00 Sk/m2/rok za:
- časť parc. č. 1049/2 odelenej geometrickým plánom č. 11/2010 ako p. č. 1049/5 s výmerou
146 m2,
- parc. č. 1049/4 s výmerou 216 m2,
- pôv. parc. č. 2269 s výmerou 555 m2
za celkovú cenu 91,33 eura/rok.
3. Schvaľuje
kúpu pozemkov v k. ú. Modranka
- časť parc. č. 1049/2 zapísanej na LV č. 1572 a odelenej geometrickým plánom č. 11/2010
ako p. č. 1049/5 s výmerou 146 m2,
- parc. č. 1049/4 zapísanej na LV č. 183 s výmerou 216 m2,
- pôv. parc. č. 2269 zapísanej na LV č. 183 s výmerou 555 m2
spolu s výmerou 917 m2 za cenu 20,00 eur/m2 t. j. spolu za 18 340 eur
od Ing. Jozefa Majeru, nar. 8.3.1957, bytom Tehelná 2, Trnava s manželkou Ing. Alenou rod.
Čutríkovou nar. 17.11.1959, bytom Sereďská 32, Trnava.
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie zmlúv
Termín: do 15. 07. 2010
b) pripraviť zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 08. 2010

879
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na rekonštrukciu chodníka a prijatie
daru
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Súhlasí
a) s rekonštrukciou chodníka pred penziónom Patriot na časti pozemku vo vlastníctve mesta
Trnava, k. ú. Trnava, parc. č. 8850/1 zapísaného na LV č. 5000 na Ulici Jeruzalemská
spoločnosťou Bar.Bar, s. r. o., Jeruzalemská 12, Trnava, IČO 36 259 179 v súlade
s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní,
b) súhlasí s prijatím daru – skolaudovaného chodníka do majetku mesta do 30 dní po
kolaudácii.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 15. 08. 2010
b) pripraviť a predložiť darovaciu zmluvu primátorovi mesta na podpis
Termín: do 45 dní po skolaudovaní komunikácie

880
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena a predaju pozemkov v Modranke
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov zapísaných na Mesto Trnava na LV č. 5000 v k. ú. Trnava - p. č.
10102/47 a v k. ú. Modranka zapísaných na LV č. 1300 - parc. č. 800/1, 1049/1, 870/3,
298/1, 810, 804/1, 803/2, 432/1, 1795/1,
na uloženie káblov VN a NN podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní
spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518
s podmienkou umožniť pripokládku potrebného počtu chráničiek pre optické vedenie podľa
dohody s TT- IT, s.r.o., Trnava.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch zapísaných
na Mesto Trnava na LV č. 5000 v k. ú. Trnava - parc. č. 10102/47
a na LV č. 1300 v k. ú. Modranka – parc. č. 800/1, 1049/1, 870/3, 298/1, 810, 804/1, 803/2,
432/1, 1795/1, prípadne ďalších určených porealizačným geometrickým plánom,
v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518,
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie káblov
VN a NN a s tým súvisiacich užívateľských práv, za podmienky dodržania podmienok
upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení, pričom správny poplatok
spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností hradí
oprávnený z vecného bremena.
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3. Schvaľuje
predaj častí pozemkov v k. ú. Modranka zapísaných na LV č. 1300 na Mesto Trnava parc. č.
800/1 a 432/2, každého s výmerou 12 m2 na umiestnenie transformačných staníc podľa
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s.,
Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518, za cenu 50,00 eur/m2 zmluvou o budúcej kúpnej
zmluve.
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti
Termín: do 15. 07. 2010
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 30. 09. 2010
c) po uložení káblov VN a NN uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch
mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu
d) po vybudovaní trafostaníc uzatvoriť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu

881
uznesenie
k prenájmu pozemkov na výstavbu tréningového centra bezpečnej jazdy
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
prenájom pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 8576, vlastník mesto Trnava :
- parc. č. 10552/2, orná pôda, výmera 70246 m2,
- parc. č. 10552/29, ostatné plochy, výmera 387 m2,
- parc. č. 10553/1, ostatné plochy, výmera 1213 m2,
- parc. č. 10553/2, ostatné plochy, výmera 65 m2,
- parc. č. 10554/1, zast. pl. a nádvoria, výmera 1312 m2,
- parc. č. 10555/3, orná pôda, výmera 3946 m2,
združeniu Autoklub Slovenskej republiky, Holíčska 30, 851 05 Bratislava, IČO 31793679 na
vybudovanie tréningového centra bezpečnej jazdy na dobu neurčitú za nájomné 0,20
eura/m2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom
v dôvodovej správe.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 15. 08. 2010
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882
uznesenie
k majetkovoprávnemu usporiadaniu verejných objektov dopravnej a technickej
infraštruktúry pre stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Chovateľská,
parc. č. 3410/22, k. ú. Trnava “
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s prenájmom pozemkov pre účely stavebného konania, parcely reg. KN - C č. 3410/4,
3410/22, 3410/35 a 3410/38, zapísaných vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava na LV
5000, na rekonštrukciu miestnej komunikácie v rozsahu predloženej časti projektovej
dokumentácie k stavebnému povoleniu na realizáciu stavby „Rekonštrukcia miestnej
komunikácie Chovateľská ulica, parc. č. 3410/22, k. ú. Trnava“, pre spoločnosť MPS TT
s. r. o. , so sídlom Chovateľská 2, 917 01 Trnava, IČO 36244244, ako stavebníka, za
dohodnutú cenu 1,00 euro/rok na dobu do kolaudácie investície.
2. Schvaľuje
kúpu skolaudovanej stavby (Dopravné plochy, Kanalizácia, Dopravné značenie) v rozsahu
predloženej časti dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia miestnej
komunikácie Chovateľská ulica, parc. č. 3410/22, k. ú. Trnava“ vypracovanej projektantom
Ing. Igorom Arestom, Projekty dopravných stavieb Hlohovec, Jarmočná 24, z vlastníctva
spoločnosti MPS TT s. r. o. , so sídlom Chovateľská 2, 917 01 Trnava, IČO 36244244, ako
stavebníka stavby „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Chovateľská ulica, parc. č.
3410/22, k. ú. Trnava“ do majetku, správy a údržby mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,00
euro, s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby v termíne 60 mesiacov od dňa
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu na prenájom pozemkov odsúhlasených v bode 1.) uznesenia k termínu
vydania stavebného povolenia
Termín: ku dňu podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia
b) zaslať spol. TT – KOMFORT s. r. o. uznesenie a 1 rovnopis nájomnej zmluvy za účelom
ukončenia prenájmu pozemku parc. č. 3410/22 so spoločnosťou Betased Plus. spol. s. r. o.
k termínu vydania stavebného povolenia
c) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na stavbu „Rekonštrukcia miestnej
komunikácie Chovateľská ulica, parc. č. 3410/22, k. ú. Trnava “ a predložiť primátorovi
mesta na podpis
Termín: do 31. augusta 2010
d) pripraviť kúpnu zmluvu na stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Chovateľská
ulica, parc. č. 3410/22, k. ú. Trnava“ a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov od stavebníka

20
e) zabezpečiť prevzatie skolaudovanej stavby do majetku, správy a údržby Mesta Trnava
Termín: na základe výzvy do 30 dní po kolaudácii stavieb

883
uznesenie
k majetkovo – právnemu usporiadaniu verejných objektov dopravnej a technickej
infraštruktúry pre stavbu „IBV Za traťou 4. etapa, Trnava“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) kúpu skolaudovaných stavebných objektov v rozsahu predloženej časti dokumentácie pre
stavebné povolenie stavby „IBV – Za traťou 4, Trnava“:
- Stavebný objekt SO 02 – Pozemné komunikácie
- Stavebný objekt SO 11 – Verejné osvetlenie
- Stavebný objekt SO 13 – Sadové úpravy
z vlastníctva Ing. Evy Zatkovej, r. Zatkovej, nar. 20.06.1966, bytom Horné Bašty 5, 917 01
Trnava, SR, Richarda Pierzyckého, r. Pierzyckého, nar. 07.06.1964, bytom Ulica Čerešňová
32, 917 08 Trnava, SR, Ireny Hojovej, r. Anyalaiovej, nar. 03.08.1952, bytom Leoša
Janáčka 3, 917 01 Trnava, SR a Imricha Gaža, r. Gaža, nar. 15.02.1960, bytom 919 32 Opoj
č. 21, SR, ako stavebníkov stavby „IBV Za traťou 4. etapa, Trnava“ do majetku, správy a
údržby mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,- euro za každý stavebný objekt, t. j. spolu 3,eurá, s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby v termíne 60 mesiacov od dňa
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,
b) kúpu častí pozemkov zastavaných stavebnými objektami stavby „IBV Za traťou 4. etapa,
Trnava“ vymenovanými v bode 1. a) tohto uznesenia, podľa porealizačného geometrického
plánu predloženého stavebníkmi ku kolaudácii stavby, zapísaných v k. ú. Trnava ako :
- parc. reg. KN - C č. 10 801/1 zapísaná ako parcely reg. KN – E č. 1836/1 (LV č. 9637), č.
1836/2 (LV č. 10682), č.1836/3 (LV č. 8974), parc. reg. KN - C č. 10 801/15 (LV č. 8561),
parc. reg. KN - C č. 10803/3 (neknihovaná parc. č. 1843 v extraviláne obce), parc. reg. KN C č.10 806/298 zapísaná ako parc. reg. KN - E č. 1 846/3 (LV č. 9637), parc. reg. KN - C č.
10130/1 a parc. reg. KN - C č. 10131/2 (neknihovaná parc. č. 1932 v extraviláne obce),
za podmienky, že tieto budú ko dňu kolaudácie stavby majetkovo - právne usporiadané na
stavebníkov, do majetku mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,- euro.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na stavebné objekty a pozemky stavby „IBV
Za traťou 4. etapa, Trnava“ a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31. 08. 2010
b) pripraviť kúpne zmluvy na skolaudované stavebné objekty a pozemky stavby „IBV Za

21
traťou 4. etapa, Trnava“ a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov od stavebníkov
c) zabezpečiť prevzatie skolaudovaných stavieb a pozemkov do majetku, správy a údržby
Mesta Trnava
Termín: na základe výzvy do 30 dní po kolaudácii stavieb

884
uznesenie
k zámene pozemkov medzi Mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom
v k. ú. Trnava
(lokality Adalbertínum, Synagóga a Kopplov kaštieľ v Trnave)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zámenu pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava podľa geometrického plánu
č. 13/2009 parcelné číslo 535/5 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 208 m², vytvorenej
z pozemku zapísaného na LV č. 5000, parcela číslo 535/1 - zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 1 594 m², geometrického plánu č. 7/2010 parcelné číslo 139/9 - zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 87 m², vytvorenej z pozemku zapísaného na LV č. 5000, parcela číslo
39/9 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 125 m², parcelné číslo 139/20 - zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 35 m², vytvorenej z pozemku zapísaného na LV č. 5000, parcela
číslo 139/1 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 196 m², parcelné číslo 139/22 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 44 m², vytvorenej z pozemku zapísaného na LV č.
5000, parcela číslo 139/6 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 311 m², geometrického
plánu č. 4/2010 parcelné číslo 95/102 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14 m²,
vytvorenej z pozemku zapísaného na LV č. 5000, parcela číslo 95/1 - zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 7 683 m², a pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 5000,
parcelné číslo 537/3 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 25 m² a parcelné číslo 537/4 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 36 m², t. j. spolu s výmerou 449 m² za pozemky
v k. ú. Trnava vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska č. 10, 917 01
Trnava, IČO: 37836901, podľa geometrického plánu č. 13/2009 parcela číslo 536/4 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 39 m², vytvorenej z pozemku zapísaného na LV
č. 7047, parcela číslo 536 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 272 m², geometrického
plánu č. 7/2010 parcelné číslo 139/18 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 m²,
vytvorenej z pozemku zapísaného na LV č. 7047, parcela číslo 139/8 - zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 36 m² a pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 9876, parcelné
číslo 274/2 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 489 m², t. j. spolu s výmerou 536 m²,
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe.
Ako protihodnotu vo výmerách zamieňaných pozemkov v neprospech Trnavského
samosprávneho kraja, mesto Trnava odstráni na vlastné náklady a zodpovednosť nefunkčnú
regulačnú stanici plynu pre objekt Impako, ktorá slúžila pre areál Adalbertínum a nachádza sa
na parcele číslo 274/2.
Správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností budú oba subjekty
hradiť pomerne v rovnakej výške.
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 31. 08. 2010

885
uznesenie
k nakladaniu s majetkovými právami mesta
/súhlas so vstupom a dočasným záberom pozemku/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
so vstupom a dočasným záberom časti pozemku o ploche 93,50 m2 (18,70 m x 5 m) v k. ú.
Trnava parc. č. 555, vo vlastníctve mesta za účelom zabezpečenia stavebnej jamy
archeologického prieskumu na pozemku parc. č. 507, spoločnosti Trnava Building, s. r. o.,
Trenčianska 57, Bratislava, IČO 44 783 884 na dobu určitú od 1. 5. 2010 do 31. 10. 2010
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dohodu o dočasnom zábere pozemku a predložiť primátorovi na podpis,
Termín: do 15. 07. 2010

886
uznesenie
k zámene pozemkov v lokalite Ulíc J. Hollého a Hornopotočná v Trnave
(Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku, Trnava)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zámenu časti pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000,
parcelné číslo 270 - zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 95 m² vo vlastníctve mesta, za
časť pozemku zapísaného na LV č. 1625 vo vlastníctve Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi
Augsburského vyznania na Slovensku, Trnava, Námestie SNP č. 7, parcelné číslo 268 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 95 m².
Presné výmery budú určené na základe vypracovaného geometrického plánu.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zmluvu o budúcej zámennej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 31. 08. 2010
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887
uznesenie
k bezodplatnému prevodu vodovodných prípojok na
Ul. Mikovíniho a Priemyselnej v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) bezodplatný prevod inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky na Ulici Mikovíniho
v Trnave v hodnote 14 980,84 eur do vlastníctva Jozefa Taligu – T. L. G., Mikovíniho 12,
917 00 Trnava, IČO 33215693,
b) bezodplatný prevod inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky na Ulici Priemyselnej
v Trnave v hodnote 23 308,60 eur do vlastníctva spoločnosti STABIL spol. s r. o.,
Priemyselná 5/B, 917 01 Trnava, IČO: 31 436 161.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ pripraviť podklady pre vypracovanie darovacích zmlúv
Termín: do 15. 07. 2010
b/ pripraviť darovacie zmluvy a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 08. 2010

888
uznesenie
k Štadiónu A. Malatinského a multifunkčné centrum
/doriešenie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) zriadenie bezodplatného budúceho vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta
Trnava v k. ú. Trnava, určené na základe osobitných geometrických plánov skolaudovaných
jednotlivých objektov projektu „Štadión A. Malatinského a multifunkčné centrum“
v prospech Hidber Consultants GmbH,, spočívajúce v práve na vstup, prechod, a užívanie
jednotlivých pozemkov pre potreby a na účely riadneho užívania nehnuteľností vo vlastníctve
alebo v správe Hidber Consultants GmbH alebo tretej osoby majetkovo alebo osobne
prepojenej s Hidber Consultants GmbH alebo právnym nástupcom Hidber Consultants
GmbH,
b) právo prednostnej kúpy jednotlivých pozemkov alebo ich častí vo vlastníctve mesta Trnava
spočívajúce v tom, že ak sa mesto Trnava rozhodne predať jednotlivé pozemky alebo
akúkoľvek ich časť, zastavanú stavbami vo vlastníctve Hidber Consultants GmbH, ponúkne
ich najprv na predaj Hidber Consultants GmbH a to za cenu určenú znaleckým posudkom.
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zapracovať návrh uznesenia v schvaľovacej časti do zmluvy o spolupráci a o výpožičke
pozemkov.

889
uznesenie
k prenájmu nebytových priestorov v objekte meštianskeho domu
Trnava, Hlavná 17
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Rozšírenie výmery nebytových priestorov prenajatých v objekte meštianskeho domu súpisné
číslo 9, na parcele číslo 704 v k.ú. Trnava, na Hlavnej ulici č. 17 v Trnave, situovaných na
prízemí v pravej časti s vchodom od Hlavnej ulice, z pôvodnej výmery 62,68 m2, o výmeru
17,61 m2 , priestorov situovaných v pravej časti dvora, na celkovú výmeru 80,29 m2,
Márii Novotovej – Agentúra „DAG“, 926 01 Sereď, Mlynárska 40/34, , IČO: 41 708 539, nar.
13.9.1959, za účelom rozšírenia prevádzky predajnej a výstavnej miestnosti umeleckých diel
a drobných umeleckých predmetov o výstavné priestory pre začínajúcich mladých autorov, na
realizáciu menších autorských výstav, za nájomné v zmysle VZN č. 241 v znení noviel,
s uplatnením podmienok schválených pre nájomcu uznesením č. 738/2006 MR mesta Trnava
vo výške:
80,29 m2 x 15,3355 eura/m2/rok
Nájomné k úhrade spolu .....................................

1 231,2873 eura/rok
1 231,29 eura/rok,
+ 3% z tržieb z predaja ročne

bez uplatnenia atraktivity,
s účinnosťou od 01. 08. 2010, dodatkom k nájomnej zmluve, s podmienkou predloženia
novej notárskej zápisnice zohľadňujúcej rozšírenie predmetu prenájmu súčasnej nájomnej
zmluvy spísanej s platnou notárskou zápisnicou, dohodnutej na dobu neurčitú s výpovednými
lehotami:
a) 1 mesiac:
- ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného alebo poplatkom za
služby
- ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa
b) 3 mesiace bez udania dôvodu
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe.
2. Ukladá
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti bodu 1B/
tohto uznesenia
Termín: 31. 07. 2010
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890
uznesenie
k použitiu pozemku mesta na Ulici Spartakovská v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 5671/92, zapísaného v katastri nehnuteľností
v liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000, na realizáciu statického zabezpečenia domu súpisné
č. 6835 na parcele č. 5671/18 podľa projektovej dokumentácie, povolenej v stavebnom
konaní, vlastníkmi nehnuteľnosti: Jaroslavom Klčom, narod. 6. 4. 1955 a manželkou Annou,
rod. Frankovou, narod. 5. 2. 1960, bytom Trnava, Ulica Spartakovská 27.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku parc.
č. 5671/92, zapísaného v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava v liste vlastníctva č. 5000, ktorá
bude určená geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní
statického zabezpečenia nehnuteľnosti parc. č. 5671/18, súpis. č. 6835, v prospech vlastníkov
Jaroslava Klča, narod. 6. 4. 1955 a manželky Anny, rod. Frankovej, narod. 5. 2. 1960, bytom
Trnava, Ulica Spartakovská 27, spočívajúceho v povinnosti každodobého vlastníka strpieť
na svojom pozemku umiestnenie stavby statického zabezpečenia domu súpisné č. 6835.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 31. 07. 2010
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis
primátorovi mesta
Termín: do 30. 09. 2010

891
uznesenie
k úprave výšky nájomného za prenájom pozemku na Ulici Dolnopotočná v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zníženie sadzby nájomného, dohodnutého v nájomnej zmluve evid. č.1131, na prenájom
pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, pod predajným stánkom č. 52, využívaným na
maloobchodný predaj ovocia, zeleniny, balených potravín a drobného doplnkového sortimentu
potravinárskeho charakteru na Ulici Dolnopotočná, časť parcelné č. 617/1 vo výmere 19,50
m2, na dobu určitú, od 01. 07. 2010 do 31. 12. 2010, Alexandrovi Molnárovi, bytom
Trnava, Ulica Hlboká 24, obchodné meno Alexander Molnár, IČO: 33 215 031, zo sadzby
0,42 eura/m2/deň, na sadzbu 0,21 eura/m2/deň
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok k nájomnej zmluve evid. č.1131 v zmysle bodu 1 uznesenia a predložiť na
podpis primátorovi mesta
Termín: do 15. 07. 2010

892
uznesenie
k odstúpeniu od uzatvorenia kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v k. ú. Trnava, parc.
č. 194, 195, 197 – 200 v lokalite Ulica Pekárska a Ulica Hornopotočná
/ VARIETA, s. r. o. /
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
odstúpenie spoločnosti VARIETA, s. r. o. , Kapitulská 26, Trnava, IČO 36 775 355 od
uzatvorenia kúpnej zmluvy na pozemky v k. ú. Trnava, parc. č. 194,195, 197, 198, 199 a 200,
celková výmera pozemkov je 1910 m2
2. Ruší
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 208/2007 zo dňa 11. 12. 2007
a č. 547/2009 zo dňa 5. 5. 2009
3. Schvaľuje
použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Trnava na vrátenie kúpnej ceny
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis dohodu o vrátení finančných prostriedkov
v sume 507 266, 48 eura spoločnosti VARIETA, s. r. o.
Termín: do 28. 08. 2010

893
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre STL plynovod na pozemkoch vo vlastníctve mesta
/Ulice A. Sládkoviča, P. Pázmaňa, Tomášikova, E. M. Šoltésovej a B. Nemcovej/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava :
- parc. č. 8738 v rozsahu právnej parcely s pôvodnými parc. č. 1909/3 a parc. č. 1916/37,
ktoré sú v pozemkovej knihe neknihované, a preto sa ich vlastníkom v zmysle § 14, ods. 2
zák. č. 180/1995 Z. z. stalo mesto Trnava,
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- parc. č. 8737 v rozsahu právnej parcely s pôvodným parc. č. 1917/19, ktorá je v pozemkovej
knihe neknihovaná, a preto sa jej vlastníkom v zmysle § 14, ods. 2 zák. č. 180/1995 Z. z. stalo
mesto Trnava,
- parc. č. 8736 v rozsahu právnej parcely s pôvodným parc. č. 1915/2, ktorá je v pozemkovej
knihe neknihovaná, a preto sa jej vlastníkom v zmysle § 14, ods. 2 zák. č. 180/1995 Z. z. stalo
mesto Trnava,
- parc. č. 8732 v rozsahu právnej parcely s pôvodnými parc. č. 1918/26 a parc. č. 1920/13,
ktoré sú v pozemkovej knihe neknihované, a preto sa ich vlastníkom v zmysle § 14, ods. 2
zák. č. 180/1995 Z. z. stalo mesto Trnava,
- parc. č. 8743/1 zapísaná na LV č. 5000,
na uloženie STL plynovodného potrubia v rámci stavby „Rekonštrukcia NTL na STL
plynovody lokalita Špiglsal II - Trnava“ podľa projektovej dokumentácie schválenej
v stavebnom konaní spoločnosti SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO
35 910 739.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú.
Trnava :
- parc. č. 8738 v rozsahu právnej parcely s pôvodnými parc. č. 1909/3 a parc. č. 1916/37,
ktoré sú v pozemkovej knihe neknihované, a preto sa ich vlastníkom v zmysle § 14, ods. 2
zák. č. 180/1995 Z. z. stalo mesto Trnava,
- parc. č. 8737 v rozsahu právnej parcely s pôvodným parc. č. 1917/19, ktorá je v pozemkovej
knihe neknihovaná, a preto sa jej vlastníkom v zmysle § 14, ods. 2 zák. č. 180/1995 Z. z. stalo
mesto Trnava,
- parc. č. 8736 v rozsahu právnej parcely s pôvodným parc. č. 1915/2, ktorá je v pozemkovej
knihe neknihovaná, a preto sa jej vlastníkom v zmysle § 14, ods. 2 zák. č. 180/1995 Z. z. stalo
mesto Trnava,
- parc. č. 8732 v rozsahu právnej parcely s pôvodnými parc. č. 1918/26 a parc. č. 1920/13,
ktoré sú v pozemkovej knihe neknihované, a preto sa ich vlastníkom v zmysle § 14, ods. 2
zák. č. 180/1995 Z. z. stalo mesto Trnava,
- parc. č. 8743/1 zapísaná na LV č. 5000,
prípadne ďalších určených porealizačným geometrickým plánom, v uliciach A. Sládkoviča, P.
Pázmaňa, Tomášikova, E. M. Šoltésovej a B. Nemcovej, cez ktoré prechádza podzemné STL
plynovodné potrubia v rámci stavby „Rekonštrukcia NTL na STL plynovody lokalita Špiglsal
II - Trnava“ v prospech spoločnosti SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Braislava,
IČO 35 910 739, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch
umiestnenie STL plynovodné potrubia a s tým súvisiacich užívateľských práv, za podmienky
dodržania podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení,
pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti
Termín: do 15. 07. 2010
b/ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch
vo vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 30. 08. 2010
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c/ po uložení NTL plynovodného potrubia uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na
pozemkoch mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu

894
uznesenie
k odpredaju pozemku pod nehnuteľnosťou na Ulici T. Vansovej
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odpredaj pozemku zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 2540/25, zast. pl. a nádvoria, výmera
419 m2 spoločnosti S Slovensko, s. r. o., Tomášikova 17, Bratislava, IČO 35 812 419 za cenu
80,- eur/m2, t. j. spolu 33 520,- eur.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 15. 08. 2010

895
uznesenie
k zmene výmery /rozšírenie výmery o ďalšie priestory/ vypožičaných nebytových
priestorov v objekte na ulici Mozartova č. 10 Allied Communications, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu výmery prenajatých nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova č. 10
v Trnave, nájomcovi a vypožičiavateľovi spoločnosti ALLIED COMMUNICATIONS, s.r.o.,
/Forel International School/, Kremeľská 2, 841 10 Bratislava, IČO: 35 807 181
z pôvodnej výmery 1 820,04 m2 na výmeru 2 190,96 m², za nájomné v zmysle VZN č. 241
v znení doplnkov, čl. 4, na základe ceny vo výške:
prízemie, miestnosť č.8 /šatňa/
11,30 m2 x 9,2943 eura/m²/rok
105,0256 eura
2
prízemie, miestnosť č.9 /umyváreň/
11,30 m x 9,2943 eura/m²/rok
105,0256 eura
prízemie, miestnosť č.10 /umyváreň/
14,96 m2 x 9,2943 eura/m²/rok
139,0427 eura
prízemie, miestnosť č.11 /sprchy/
3,61 m² x 9,2943 eura/m²/rok
33,5524 eura
prízemie, miestnosť č.12 /WC/
1,46 m² x 9,2943 eura/m²/rok
13,5697 eura
prízemie, miestnosť č.14 /predsieň WC/
1,56 m² x 9,2943 eura/m²/rok
14,4991 eura
prízemie, miestnosť č.16 /sklad/
6,74 m² x 15,3355 eura/m²/rok
103,3613 eura
292,40 m² x 15,3355 eura/m²/rok 4 484,1002 eura
prízemie, miestnosť č.17 /telocvičňa/
prízemie, miestnosť č. 20 /alikv.časť chodby/ 27,59 m² x 9,2943 eura/m²/rok
256,4297 eura
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spolu
5 254,6063 eura/rok
SPOLU suma k úhrade............................................................................... 5 254,61 eura/rok
na dobu neurčitú od 01.08.2010, s výpovednou lehotou:
3 mesiace
- ak nájomca mešká viac ako 2 mesiace s platením nájomného
- ak predmet nájmu sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý
na dohodnuté užívanie
- z dôvodov skrytých závad na predmete nájmu, ktoré nebolo možné zistiť
ku dňu začatia nájmu a ktorých rozsah a charakter znemožňujú užívanie
nehnuteľnosti na dohodnutý účel
- ak nájomca stratil spôsobilosť na prevádzkovanie činnosti, na ktorú mu bol
predmet nájmu poskytnutý
- bez udania dôvodu
12 mesiacov - ak prenajímateľovi ako vlastníkovi nebytového priestoru vznikne
potreba užívania nebytových priestorov, ktoré tvoria predmet nájmu
pre vlastné účely
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe.
2. Ukladá:
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o. ,
uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a k zmluve o výpožičke v zmysle schvaľovacej časti
tohto uznesenia.
Termín: 30. 09. 2010

896
uznesenie
k zmene uznesenia MZ č. 717/2005
v znení uzn. MZ č. 33/2007 a v znení uzn. MZ č. 96/2007
k predaju pozemkov medzi ul. Hviezdoslavova a Hornopotočná v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 717/2005 v znení uznesenia MZ č. 33/2007 a v znení uznesenia MZ
č. 96/2007 v úplnom znení takto:
2. Schvaľuje
a) priamy predaj pozemkov v katastrálnom území Trnava:
parc. č. 255, zast. pl. o výmere 412 m², parc. č. 257/4, zast. pl. o výmere 12 m², zapísaných
v katastri nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava v liste vlastníctva č. 5000, parc.
č. 257/3, zast. pl. o výmere 739 m²; oddeleného geometrickým plánom č. 36/2010 z pozemku
parc. č. 257/3, zapísaného v LV č. 5000, parc. č. 8818/4, zast. pl. o výmere 4 m², oddeleného
geometrickým plánom č. 36/2010 z neknihovaného pozemku v intraviláne parc. č. 747/23,
spolu o výmere 1 167 m² za cenu 182,5666 eura/m² (5 500,00 Sk/m²) spoločnosti INVEX
REAL s.r.o., so sídlom Trnava, Skladová 2, IČO: 36 702 081, s podmienkou, že kupujúci
uhradí správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností.
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b) zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve Mesta Trnava na časti parc. č. 8824/1, zapísanej v LV č. 5000 a na časti parc.
č. 8818/3, v právnom stave KN - neknihovaná parcela v intraviláne č. 747/23, v prospech
INVEX REAL s.r.o., so sídlom Trnava, Skladová 2, IČO: 36 702 081, spočívajúceho
v povinnosti každodobého vlastníka strpieť na svojich pozemkoch presah vzdušných arkierov
stavby do p. č. 8824/1 a 8818/3 vo vyznačenom rozsahu v geometrickom pláne č. 36/2010
v prospech vlastníka stavby na p. č. 255, 256/1, 257/3, 8818/4
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30 dní odo dňa doručenia výzvy oprávnenej strany k uzatvoreniu kúpnej
zmluvy, vrátane geometrického plánu a právoplatného kolaudačného rozhodnutia
b) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: súčasne s kúpnou zmluvou

897
uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schvaľuje
a 01/ - v k. ú. Trnava na Saleziánskej ulici č. 9,11, parc. č. 5292/100, súp. č. 1723
predaj 1-izbového bytu č. 9 na 4. NP o podlahovej ploche 32,50 m2
za cenu 587,82 eura
Štefánii Domorákovej, rod. Dobšovičovej, nar. 28.11.1938, trvale bytom Saleziánska ulica č.
9, Trnava
a 02/ - v k. ú. Trnava na Ul. Spartakovská č. 2, parc. č. 5671/45, súp. č. 6458
predaj 1-izbového bytu č. 65 na 12. NP o podlahovej ploche 24,60 m2
za cenu 273,67 eura
Máriovi Faltýnkovi, nar. 07.02.1988, trvale bytom Spartakovská č. 2, Trnava
a 03/ - v k. ú. Trnava na Špačinská cesta č. 13,15,17, parc. č. 5415, súp. č. 633
predaj 2-izbového bytu č. 2 na 1. NP o podlahovej ploche 54,52 m2
za cenu 391,59 eura
Viere Šimkovej, rod. Remenárovej, nar. 18.06.1954, trvale bytom Špačinská cesta č. 13,
Trnava
a 04/ - v k. ú. Trnava, Ul. gen. Goliána č. 50 – 54, par. č. 8399/79, súp. č. 6021
predaj 3-izbového bytu č. 2 na 2. NP o podlahovej ploche 67,41 m2
za cenu 860,69 eura
Ivanovi Nedbalovi, nar. 31.07.1951, trvale bytom Gen. Goliána č. 50, Trnava
a manželke Jaroslave Nedbalovej, rod. Sochorovej, nar. 29.03.1956, trvale bytom tamtiež
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a 05/ - v k. ú. Trnava, Ul. Botanická č. 3, par. č. 1635/110, súp. č. 5643
predaj 3-izbového bytu č. 10 na 3. NP o podlahovej ploche 65,32 m2
za cenu 950,81 eura
Vojtechovi Danišovi, nar. 17.01.1960, trvale bytom Botanická č. 3, Trnava
a manželke Eve Danišovej, rod. Horváthovej, nar. 09.12.1960, trvale bytom tamtiež
a 06/ - v k. ú. Trnava, Ul. Mozartova č. 12, par. č. 1635/100, súp. č. 5652
predaj 1-izbového bytu č. 5 na 2. NP o podlahovej ploche 41,39 m2
za cenu 585,11 eura
Ľubošovi Polakovičovi, nar. 21.03.1964, trvale bytom Mozartova č. 12, Trnava
a manželke Miroslave Polakovičovej, rod. Mužíkovej, nar. 15.02.1969, trvale bytom tamtiež
a 07/ - v k. ú. Trnava na Ul. Na hlinách č. 24 - 27, parc. č. 5311/40, súp. č. 6929
predaj 2-izbového bytu č. 79 na 6. NP o podlahovej ploche 50,09 m2
za cenu 1.418,86 eura
Jozefovi Katrušákovi, nar. 04.02.1948, trvale bytom Na hlinách č. 24, Trnava
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci
2. Ukladá
TT-KOMFORT s.r.o.
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Termín: do 31. 08. 2010

898
uznesenie
k návrhu na výnimky z nakladania s nájomnými bytmi v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Výnimku z nakladania s nájomnými bytmi v meste Trnava
Oskarovi Ondriášovi, nar. 10.05.1981, trvale bytom Golianova ul. 52, Trnava na vydanie
súhlasu na nájom 1-izb. bytu č. 45, 5. nadzemné podlažie na Ul. Golianova 52, Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu a predložiť ho primátorovi
mesta na podpis.
Termín: do 31. 07. 2010
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899
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na rok 2010 z rozpočtu mesta Trnava
(z jednotlivých programov rozpočtu)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií na rok 2010 z rozpočtu mesta Trnava (z jednotlivých
programov rozpočtu) v súlade s predloženými projektmi pre týchto žiadateľov:
Žiadateľ
1) 1) Emil Šaštinský /FO/
Sereďská 203, Trnava – Modranka 917 05
2) Jarmila Štangová /FO/
Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
Ul. B. Smetanu 1, Trnava 917 08

Dotácia /v eurách/
500,00
500,00

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných dotácií v zmysle VZN č. 350 na podpis primátorovi
mesta Trnava.
Termín: 15. 07. 2010

900
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na rok 2010 z rozpočtu mesta Trnava
(z programu č.18 rozpočtu)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
poskytnutie finančných dotácií na rok 2010 z rozpočtu mesta Trnava (z programu č.18)
v súlade s predloženými projektmi pre týchto žiadateľov:
Žiadateľ
1) FK Lokomotíva Trnava
Ul. J. Slottu 45, Trnava
2) Hádzanársky oddiel ŠK Trnava-Modranka
Ul.I. Krasku 33, Trnava – Modranka
3) Základná škola
Spartakovská 5, Trnava
4) Technik Akademik
Koperníkova 15, Trnava
5) akad. sochár Miloš Balgavý /FO/
Františkánska 28, Trnava

Dotácia /v eurách/
2 500,00
2 000,00
5 000,00
2 500,00
1 500,00
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6) akad. sochár Miloš Balgavý /FO/
Františkánska 28, Trnava
7) Mgr. art. Daniel Heriban
Hospodárska 89, Trnava
8) Spolok sv. Vojtecha
Radlinského 5, Trnava
9) MUDr.Zuzana Vargová
Hospodárska 30, Trnava
10) WELL.sk
Golianova 59, Trnava
11) Rímskokatolícka cirkev, farnosť TA-Kopánka,
J. Hlubíka 11, Trnava
12) Rímska Únia Rádu sv. Uršule, Komunita Uršulínok,
Hviezdoslavova 10, TA
13) Dom Spoločnosti Ježišovej
Františkánska 34, Trnava
14) Rímskokatolícka cirkev,
Správa kostola sv. Jozefa,
Paulínska 14, Trnava

650,00
1 000,00
1 000,00
650,00
2 000,00
7 000,00
7 000,00
2 000,00

5 000,00

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných dotácií v zmysle VZN č. 350 na podpis primátorovi
mesta Trnava.
Termín: 15. 07. 2010

901
uznesenie
k vyjadreniu mesta Trnava k žiadosti o zriadenie komplexu súkromných škôl
a školských zariadení, Ulica Limbová 3, Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
aby MONTESSCHOOL, s.r.o. so sídlom v Trnave, Kapitulská 6, IČO: 44 867 379 zriadila:
- Súkromnú materskú školu, Ulica Limbová 3, Trnava ,
- Súkromnú základnú školu, Ulica Limbová 3, Trnava
- Súkromnú školskú jedáleň, Ulica Limbová 3, Trnava
Termín:01. 09. 2011
2. Nesúhlasí
aby MONTESSCHOOL, s.r.o. so sídlom v Trnave, Kapitulská 6, IČO: 44 867 379 zriadila
k termínu 01. 09. 2011
- Súkromnú základnú umeleckú školu, Ulica Limbová 3, Trnava,
- Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Ulica Limbová 3, Trnava,
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
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zaslať uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiadateľovi
Termín: do 10. 07. 2010

902
uznesenie
k prenájmu a stavebným úpravám nebytových priestorov v objekte základnej školy na
Ulici Limbová 3 v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) prevod práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o nájme a zmluvy o výpožičke zo
dňa 7. 8. 2009 na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ulici Limbová
3 v Trnave, v budove základnej školy, v celkovej výmere 1 020,20 m2 a výpožičku časti
vonkajšieho areálu školy, pozemku parc. č. 8399/77, k. ú. Trnava, zapísaného na LV č.
5000 a výpožičku nebytových priestorov - telocviční a školskej jedálne nachádzajúcich
sa na Ulici Limbová 3 v Trnave v budove základnej školy, z pôvodného nájomcu a
vypožičiavateľa: Súkromná základná škola s materskou školou, so sídlom v Bratislave, ul.
Zlatohorská 18, IČO: 30804663, na nového nájomcu a vypožičiavateľa spoločnosť:
MONTESSCHOOL, s.r.o. so sídlom v Trnave, Kapitulská 6, IČO: 44 867 379, na účely
vzdelávania, za nezmenených podmienok, s účinnosťou od 01. 09. 2010.
b) rozšírenie výmery prenajatých nebytových priestorov na Ulici Limbová 3 v Trnave,
v budove základnej školy z pôvodnej výmery 1 020,20 m2 na výmeru 2 078,79 m2, pre
spoločnosť MONTESSCHOOL, s.r.o. so sídlom v Trnave, Kapitulská 6, IČO: 44 867 379,
na účely vzdelávania, za nájomné v zmysle VZN č. 241 v znení doplnkov:
miestnosti č. 1, 2, 3, 4, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 112, 113, 114, 115 /učebne/
975,92 m2 x 15,58 eura/m2/rok .... ...................................
15 204,8336 eura/rok
miestnosti č. 5, 6, 7, 8, 50, 56, 57, 58, 59, 68, 69,
70, 71, 108, 110, 111 /ostatné nebytové priestory/
2 684,4528 eura/rok
284,37 m2 x 9,44 eura/m2/rok ..........................................
chodby
818,50 m2 x 9,44 eura/m2/rok ..........................................
7 726,64 eura/rok
spolu
2 078,79 m2
25 615,93 eura/rok
počnúc 01. 07. 2011 upravené o oficiálne oznámené percento inflácie, s účinnosťou
od 01. 09. 2010, s podmienkou predloženia novej notárskej zápisnice, pričom ostatné
podmienky zmluvy ostávajú nezmenené.
c) stavebné úpravy nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ulici Limbová 3 v Trnave
v budove základnej školy, podľa priloženého návrhu, realizované v termíne od 1. 7. 2010
spoločnosťou MONTESSCHOOL, s.r.o. so sídlom v Trnave, Kapitulská 6, IČO: 44 867
379, na jej vlastné náklady, vo výške maximálne do 235 tis. eur (vrátane DPH platnej
v čase realizácie a fakturácie prác), za podmienky zrealizovania elektronickej aukcie na
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výber dodávateľa prác na základe vzájomnej dohody medzi nájomcom a pracovnou
skupinou. Výška nákladov na stavebné úpravy bude po realizácii odsúhlasená MR a
následne bude započítaná ročne vo výške 50 % nájmu za užívanie nebytových priestorov,
pričom v prípade ukončenia nájmu zo strany nájomcu pred ukončením započítania
nákladov sa nezapočítané náklady nájomcovi nevrátia.
d) nájomcovi MONTESSCHOOL, s.r.o. so sídlom v Trnave, Kapitulská 6, IČO: 44 867 379,
podnájom časti nebytových priestorov na Ulici Limbová 3 v Trnave, v budove
základnej školy, spolu o výmere 1 020,20 m2, tretej osobe: Súkromnej základnej škole
s materskou školou, so sídlom v Bratislave, ul. Zlatohorská 18, IČO: 30 804 663, za
účelom prevádzkovania elokovaného pracoviska súkromnej základnej školy a materskej
školy
miestnosti č. 64, 65, 66, 67, 112, 113, 114,
115 /učebne/
miestnosti č. 68, 69, 70, 71, 108, 110, 111
/ostatné nebytové priestory/
chodby
spolu

494,64 m2
113,76 m2
411,80 m2
1 020,20 m2

s účinnosťou od 01. 09. 2010, po dobu platnosti zmluvy o nájme a zmluvy o výpožičke
uzatvorenej s nájomcom v zmysle uznesenia MZ, za podmienky, že výška ceny za
podnájom nesmie prevyšovať cenu za nájom.
e) vypožičiavateľovi MONTESSCHOOL, s.r.o. so sídlom v Trnave, Kapitulská 6, IČO:
44 867 379, prenechanie časti vonkajšieho areálu školy, pozemku parc. č. 8399/77,
k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000 a nebytových priestorov - telocviční a školskej
jedálne nachádzajúcich sa na Ulici Limbová 3 v Trnave v budove základnej školy, do
užívania tretej osobe: Súkromnej základnej škole s materskou školou, so sídlom
v Bratislave, ul. Zlatohorská 18, IČO: 30 804 663, za účelom prevádzkovania
elokovaného pracoviska súkromnej základnej školy a materskej školy,
s účinnosťou od 1. 9. 2010, po dobu platnosti zmluvy o nájme a zmluvy o výpožičke
uzatvorenej s vypožičiavateľom v zmysle uznesenia MZ, bezodplatne.
f/

ukončenie výpožičky nebytových priestorov - telocviční a školskej jedálne
nachádzajúcich sa na Ulici Limbová 3 v Trnave v budove základnej školy, ku dňu
zaradenia školy zriadenej spoločnosťou MONTESSCHOOL s.r.o. do siete škôl a
školských zariadení a následne prenájom nebytových priestorov - telocviční a školskej
jedálne nachádzajúcich sa na Ulici Limbová 3 v Trnave v budove základnej školy
spoločnosti MONTESSCHOOL, s.r.o. so sídlom v Trnave, Kapitulská 6, IČO:
44 867 379, na účely vzdelávania, s účinnosťou odo dňa zaradenia školy zriadenej
spoločnosťou MONTESSCHOOL s.r.o. do siete škôl a školských zariadení, za nájomné
v zmysle VZN 241 v znení doplnkov a v súlade s Postupom uzatvárania nájomných zmlúv
týkajúcich sa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava nachádzajúcich sa v
objektoch základných škôl

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave v spolupráci so Základnou školou Gorkého 21 v Trnave
a) uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a zmluve o výpožičke v zmysle bodu 1 uznesenia.
Termín: do 31. 08. 2010
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b) po realizácii stavebných prác predložiť materiál do MR na definitívne odsúhlasenie
preinvestovaných nákladov.
c) uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a zmluve o výpožičke v zmysle bodu 1 f) uznesenia.
Termín: do 60 dní od zaradenia školy zriadenej spoločnosťou MONTESSCHOOL s.r.o.
do siete škôl a školských zariadení.

903
uznesenie
k plánu kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31. 12. 2010
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31. 12. 2010

904
uznesenie
k návrhu organizačného zabezpečenia a rozpočtu 9. ročníka medzinárodného festivalu
folklórnych súborov „Trnavská brána 2010“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ organizačné zabezpečenie 9. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov
„TRNAVSKÁ BRÁNA 2010“
b/ ceny za prenájom pozemku a za predajné zariadenia vo vlastníctve mesta Trnava počas
Trnavskej brány 2010
- pri občerstvovacích zariadeniach v zmysle platného VZN č. 222 o miestnych daniach
- pri ľudovoumeleckých výrobcoch v zmysle platného VZN č. 356
Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb počas
príležitostného trhu „TRNAVSKÁ BRÁNA 2010“
c/ zloženie organizačného štábu 9. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov
„TRNAVSKÁ BRÁNA 2010“
- Anna Pekárová, riaditeľka festivalu – Mesto Trnava
- Mgr. Terézia Krupčíková – Mesto Trnava
- Ing. Lucia Tessényiová – Mesto Trnava
- Mgr. Daniela Bániková – Mesto Trnava
- Zuzana Jedličková – Mesto Trnava
- Mgr. Michal Žitňanský – Mesto Trnava
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- Jozef Stacho – folklórny súbor Trnafčan
- Mgr. art. Andrej Kotlárik – folklórny súbor Trnafčan
- Ing. Ivona Táčovská – Trnavský ľudový cech
- Mgr. Stanislava Borisová – detský folklórny súbor Drienka
2. Súhlasí
S poskytnutím odmeny členom organizačného štábu vo výške 10% zo získaných
sponzorských príspevkov, darov a dotácií od iných subjektov.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu o priebehu a konečné zúčtovanie
9. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „TRNAVSKÁ BRÁNA 2010“
Termín: november 2010

905
uznesenie
k informatívnej správe o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta
za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
predloženú informatívnu správu o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok
2009.

906
uznesenie
k doplneniu platného uznesenia MZ Spolufinancovanie projektu
„Komplexná podpora cestovného ruchu v regióne Trnava“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
doplnenie platného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 855/2010
z 27. 04 .2010 k predmetnému projektu.
2. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP -3.2b-2010/01
Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Komplexná podpora
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cestovného ruchu v regióne Trnava“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j.
vo výške 8 250,- eur.

907
uznesenie
k spolufinancovaniu odstránenia havarijnej situácie na objekte
„Základná škola, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o predložení žiadosti a zabezpečení spolufinancovania odstránenia havarijnej
situácie na objekte„Základná škola, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava“

2. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle zákona č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov za účelom financovania odstránenia havarijnej situácie na objekte
„Základná škola, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava“, ktorej realizácia je v súlade
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o finančný príspevok,
c) spolufinancovanie realizácie projektu vo výške 5 % z celkových výdavkov, t. j.
vo výške 8 123,70 eur

908
uznesenie
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 8. 4. 2010 do 9. 6. 2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je v intervale od 8. 4. 2010 do 9. 6. 2010
2. Schvaľuje
zmenu textu uznesení:
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a1)
Uznesenie (orgán): MZ č. 672/2009
Názov uznesenia k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č.
6299 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2547
na Ul. Ľ. Podjavorinskej 25-30 v Trnave
Navrhovaná zmena: 1. Nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom:
19. miesto ...Clementisa 24... Vajanského 5...
48. miesto ...Steinera 42... Steinera 43 ...
55. miesto ... Beethovenova 9 ...Podjavorinskej 29...;
2. Nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom:
15. podielu 5173/527643 vlastníčke bytu č. 18 Jarmile Šúryovej, nar.
14.7.1949, bytom Ľ. Podjavorinskej 29, Trnava, za cenu 97,58 eura
a2)
Uznesenie (orgán): MZ č. 763/2010
Názov uznesenia k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č.
647, 646/2 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č.
247 na Ul. Dolné bašty 6, 7 v Trnave
Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom:
1. podielu 339/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 1 Marekovi
Gračkovi, nar. 21.12.1979, bytom Dolné Bašty 6, Trnava, za cenu
485,08 eura,
4. podielu 860/1000 do podielového vlastníctva vlastníčkam bytu č.
4. Magdaléne Dubovanovej nar. 17.3.1958 bytom Ľ. Zúbka 15,
Bratislava a Eve Reifersovej rod. Dubovanovej, nar. 15.7.1959
bytom Dolné Bašty 6, Trnava, spolu za cenu 1227,74 eura,
5. ...bytom Dolné Bašty 6...
8. podielu 119/1000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 8 Alojzovi
Malovcovi, nar. 17.6.1957, bytom Dolné Bašty 7, za cenu 169,88
eura, ...
a3)
Uznesenie (orgán MZ č. 504/2009 zo dňa 17.02.2009 v znení uzn. č. 856/2010 zo
číslo/rok): dňa 27. apríla 2010
Názov uznesenia Ku kúpe pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Za traťou III.,
Trnava „Komunikácie a spevnené plochy“, „Sadové úpravy“ a
„Verejné osvetlenie“ do vlastníctva, správy a údržby Mesta Trnava
Navrhovaná zmena: Zmena textu v bode 1. písm. b) schvaľovacej časti uznesenia :
pôvodný text „spoločnosti TRANSTAV TT, s. r. o. , 919 32 Opoj
č. 21, IČO 44 082 371“ nahradiť novým textom „Imricha Gaža, r.
Gaža, nar. 15. 2. 1960, bytom Opoj č. 21, PSČ 919 32“
a4)
Uznesenie (orgán MZ č. 462/2008 zo dňa 16.12.2008 v znení uzn. č. 519/2009 zo dňa
číslo/rok): 17.2. 2009 a v znení uzn. č. 799/2010 zo dňa 23. 02. 2010
Názov uznesenia Kúpa pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Pekné pole III et.,
Trnava „Komunikácie a spevnené plochy“, „Sadové úpravy“ a
„Verejné osvetlenie“ do vlastníctva, správy a údržby Mesta Trnava
Navrhovaná zmena: Nový text v bode 2. písm. a) schvaľovacej časti uznesenia :
doplniť parcely:
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parc. č. 4021/403, orná pôda, výmera 245 m2, parc. č. 4021/406,
orná pôda, výmera 245 m2, parc. č. 4021/463, orná pôda, výmera
197 m2 a parc. č. 4021/474, orná pôda, výmera 205 m2
pôvodný text „t. j. spolu 6990 m2 za dohodnutú cenu 120, 504 Sk“
nahradiť novým textom „t. j. spolu 7882 m2 za dohodnutú cenu 8,EUR“
Nový text v bode 2. písm. b) schvaľovacej časti uznesenia:
doplniť parcely:
parc. č. 4021/476, orná pôda, výmera 1 369 m2, parc. č. 4021/478,
orná pôda, výmera 451 m2 a parc. č. 4021/480, orná pôda,
výmera 111 m2,
pôvodný text „t. j. spolu 823 m2 za dohodnutú cenu 60, 252 Sk“
nahradiť novým textom „t. j. spolu 2754 m2 za dohodnutú cenu 5,EUR“
V ukladacej časti uznesenia doplniť:
d) pripraviť dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve na
skolaudované stavby v IBV Pekné pole III. etapa a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.08.2010
a5)
Uznesenie (orgán MZ č. 327/2004 zo dňa 27.04.2004
číslo/rok):
Názov uznesenia K zriadeniu vecného bremena na priznanie práva uloženia
inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Navrhovaná zmena: Nový text v bode 1. schvaľovacej časti uznesenia :
- doplniť parcely: parc. č. 5680/231, 5680/232, 5680/275, 5680/277
- pôvodný text „spol. Lidl Slovenská republika, v. o. s. Vajnorská
160, 843 01 Bratislava“ nahradiť novým textom „spol. Lidl
Slovenská republika, v. o. s. , Veľkosklad potravín LIDL,
Púchovská 12, 914 41 Nemšová“
- pôvodný text „IS - vodovodnej“ nahradiť novým textom „IS –
vodovodnej vrátane kanalizačnej“
V ukladacej časti uznesenia doplniť:
d) uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene a predložiť primátorovi
mesta na podpis
Termín: do 31.08.2010
a6)
Uznesenie (orgán MZ č. 303/2008 zo dňa 22. apríla 2008 v znení uzn. č. 429/2008 zo
číslo/rok): dňa 28. 10. 2008
Názov uznesenia Ku kúpe pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Pekné pole –
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Kopánka - Hviezdna, Trnava, „Komunikácie a terénne úpravy“,
„Sadové úpravy“ a „Verejné osvetlenie“ do vlastníctva, správy
a údržby Mesta Trnava, Združenie finančných prostriedkov na
realizáciu stavby „Predĺženie miestnej komunikácie J. Hlubíka do
IBV Pekné pole Trnava“
Navrhovaná zmena: Pôvodný text v bode 2. písm. e) ukladacej časti uznesenia sa ruší
a nahrádza novým textom:
„pri zmluvných majetkovoprávnych usporiadaniach stavebných
objektov verejnej infraštruktúry a nimi zastavaných pozemkov
v rámci stavebných konaní IBV Pekné pole Trnava požadovať
od jednotlivých investorov prevod pozemkov prislúchajúcej časti
predĺženia hlavnej obslužnej komunikácie J. Hlubíka
a vybudovanie polovičného profilu hlavnej obslužnej
komunikácie ako predĺženie Ulice J. Hlubíka alebo združenie
finančných prostriedkov za tým istým účelom“
a7)
Uznesenie (orgán MZ č. 318/2000, 703/2009, 856/2010
číslo/rok):
Názov uznesenia - zmena kupujúceho pozemkov na Tehelnej ul.
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2 sa text nahrádza
nasledovným textom :
„- Juraja Briganta, nar. 05.07.1964, bytom Sereď, Komenského 39 ,
spoluvlastnícky podiel na pozemku 7420/139470 +1190/16180
z 27060/139470 „ na „- Juraja Briganta, nar. 05.07.1964, bytom
Sereď, Komenského 39 , spoluvlastnícky podiel na pozemku
10640/139470 + 1190/16180 z 27060/139470“,
„- JUDr. Annu Kubovičovú, rod. Kubovičovú, nar. 01.10.1963,
bytom Trnava, Tehelná 9/A „ na „ – Petra Sopku, nar. 14. 11.
1985, bytom Trnava , Vančurova 25“,
„- Juraja Briganta, nar. 05.07.1964, bytom Sereď, Komenského 39 ,
spoluvlastnícky podiel na pozemku 10640/139470 +1150/16180
z 27060/139470“ na „- Juraja Briganta, nar. 05.07.1964, bytom
Sereď, Komenského 39 , spoluvlastnícky podiel na pozemku
7420/139470 +1150/16180 z 27060/139470“,

„ - Klaudiu Čirčovú, rod. Haščákovú, nar. 25.06.1967 a Vandu
Čirčovú, rod. Čirčovú, nar. 03.04.1997, obe bytom Trnava, Ulica
Tehelná 7296/9A, spoluvlastnícky podiel na pozemku 9790/139470
+ 1150/16180 z 27060/139470, každá v ½ na „ - Klaudiu Čirčovú,
rod. Haščákovú, nar. 25.06.1967, bytom Trnava, Ulica Tehelná
7296/9A, spoluvlastnícky podiel na pozemku 9790/139470 v ½ +
1150/16180 z 27060/139470“ a „ - Vandu Čirčovú, rod. Čirčovú,
nar. 03.04.1997, bytom Trnava, Ulica Tehelná 7296/9A,
spoluvlastnícky podiel na pozemku 9790/139470 v ½ +
1150/16180 z 27060/139470“,
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„- Ing. Miroslava Khúla, nar. 05.04.1982 , bytom Trnava, Hlboká
5951/17 a Ing. Janu Maudrú, rod. Maudrú, nar. 21.04.1981, bytom
Trnava, Malá 1231/6, spoluvlastnícky podiel na pozemku
11070/139470 + 575/16180 z 27060/139470, , každý v ½.„ na
„- Ing. Miroslava Khúla, nar. 05.04.1982 , bytom Trnava,
Hlboká 5951/17 spoluvlastnícky podiel na pozemku
11070/139470 v ½ + 575/16180 z 27060/139470“ a „- Ing. Janu
Maudrú, rod. Maudrú, nar. 21.04.1981, bytom Trnava, Malá
1231/6, spoluvlastnícky podiel na pozemku 11070/139470 v ½ +
575/16180 z 27060/139470“,
a8)
Uznesenie (orgán MZ č. 761/2010
číslo/rok):
Názov uznesenia - Odpredaj pozemkov pod schodmi v centrálnej mestskej zóne
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia sa vypusti text :
„- Vladimírovi Dejovi, nar. 13. 05. 1946, bytom Bratislava,
Vazovova 2740/15, spoluvlastnícky podiel ¼“,
a v texte :
„- MUDr. Zlate Seleckej, rod. Dejovej - Pastorekovej, nar. 18. 08.
1950, bytom Pezinok, Slnečná 48, spoluvlastnícky podiel ¼“ sa
zmení spoluvlastnícky podiel na „ ½“.

a9)
Uznesenie (orgán MZ č. 346/2008, 391/2008, 429/2008, 656/2009
číslo/rok):
Názov uznesenia - Výpožička pozemkov futbalového štadióna Antona Malatinského
v Trnave za účelom rekonštrukcie futbalového štadióna
Navrhovaná zmena: V bode 1. sa nahradí text „Marazzi International AG, zastúpená
Brunom Marazzi a Theo Hotz AG, Münchhaldenstrasse 21, CH8008 Zürich, zastúpená Dipl. Arch. ETH Theo Hotz“ textom
„REMAC GmbH1“.

a10)
Uznesenie (orgán MZ č. 770/2010
číslo/rok):
Názov uznesenia - Zriadenie vecného bremena pre prístupovú komunikáciu na časti
pozemku vo vlastníctve mesta
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2. sa pôvodný text nahrádza
nasledovným textom :
„2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena
In rem zat‘ažujúce pozemok parcelné číslo 10080/38, o výmere
934 m2, druh pozemku: ostatné plochy, k. ú. Trnava, zapísaný na
LV č. 8576 vedeného katastrálnym úradom Trnava, správou katastra
Trnava, vo vlastníctve mesta Trnava, na ktorom je situovaná čast‘
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prístupovej kornunikácie k stavbe „Logisticko dodávatel‘ské
centrum Trnava, sektor B1* a B2* McDonald‘s Trnava II, Nábytok
Black Red White“ zodpovedajúce právu vybudovat‘ a umiestnit‘ na
časti vyššie uvedeného pozemku mesta Trnava prístupovú
kornunikáciu, ako aj právu prechodu, prejazdu a užívania tejto časti
pozemku mesta Trnava v prospech:
a) spoločnosti McDonald‘s Slovakia spol. s r.o., Královské údolie
1, Bratislava, IČO: 31 392 229 ako budúceho vlastníka
pozemkov: (i) parc. č. 10080/204, ovýrnere 4610 m2, druh
pozemku: ostatné plochy, (ii) parc. č. 10080/206, o výmere 348
m2, druh pozemku: ostatné plochy a (iii) parc. č. 10080/207, o
výmere 43 m2, druh pozemku: ostatné plochy, všetky
nachádzajúce sa v katastrálnorn území Trnava, obec Trnava,
okres Trnava, (,‚pozemky McD “), ktoré sú/budú odčlenené od
pozemkov parc. č. 10080/156, o výmere 8 692 m2, parcelné č.
10080/157 o výmere 32 202 m2, parc. č. 10080/111, o výmere 1
765 m2, parc. č. 10080/114, o výmere 1 033 m2, parc. č.
10080/143, o výmere 2 026 rn2, všetky druh pozemku: ostané
plochy a nachádzajúce sa v katastrálnom území Trnava, obec
Trnava, okres Trnava evidované Katastrálnym úradom v Trnave,
Správa katastra Trnava a zapísané na LV č. 8750, podIa
geometrického plánu č. 52/2010 zo dňa 6.5.2010, vypracovaného
vyhotovitel‘om Geodetické služby Ing. Peter Bacigál, úradne
overeného Správou katastra Trnava dňa 25.5.2010, ako aj
každého ďalšieho budúceho vlastníka týchto pozemkov McD
alebo ich častí ako oprávneného z vecného bremena,
ako aj v prospech
b) spoločnosti LUTO SLOVAKIA as., Rastislavova 93, Košice 1,
IČO: 36 573 175 ako budúceho vlastníka pozemkov: (i) parc. č.
10080/205, o výmere 3 900 m2, druh pozemku: ostatné plochy a
(ii) parc. č. 10080/114, o výmere 309 m2, druh pozemku: ostatné
plochy, nachádzajúcich sa v katastrálnorn území Trnava, obec
Trnava, okres Trnava, (,‚pozemky LUTO“), ktoré sú/budú
odčlenené od pozemkov parcelné č. 10080/1 14 o výmere 1033
rn2, parcelné č. 10080/156 o výmere 8692 m2, parcelné č.
10080/157 o výmere 32202 rn2, všetky druh pozemku: ostané
plochy a nachádzajúce sa v katastrálnom úzerní Trnava, obec
Trnava, okres Trnava evidované Katastrálnym úradorn v Trnave,
Správa katastra Trnava a zapísané na LV č. 8750, podIa
geornetrického plánu č. 52/2010 zo dňa 6.5.2010,
vypracovaného vyhotoviteľom Geodetické služby Ing. Peter
Bacigál, úradne overeného Správou katastra Trnava dňa
25.5.2010, ako aj každého ďalšieho budúceho vlastníka týchto
pozemkov LUTO alebo ich časti ako oprávneného z vecného
bremena,
a to za podmienky dodržania podmienok upresňujúcich realizáciu
stavby uvedených v stavebnom povolení, pričom správny poplatok
spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do katastra
nehnutel‘ností hradia oprávnení z vecného bremena.“
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a11)
Uznesenie (orgán MZ č. 934/2006 v znení č. 989/2006, 50/2007, 242/2008, 319/2008,
číslo/rok): 641/2009
Názov uznesenia - Predaj pozemku na Rybníkovej ulici v Trnave
Navrhovaná zmena: Zmena v schvaľovacej časti uznesenia
Namiesto „geometrickým plánom č. 281/2006 ako parc. č. 5434/4“
uviesť text „geometrickým plánom na zameranie stavby č.
52/2009 ako parc. č. 5434/6“
3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1) č. 616/2009
b2) č. 763/2010
b3) č. 844/2010
b4) č. 759/2010
b5) č. 772/2010
b6) č. 768/2010
b7) č. 672/2009 v znení 799/2010
b8) č. 765/2010
b9) č. 764/2010
b10) č. 766/2010
b11) č. 769/2010
b12) č. 637/2009 v znení 799/2010
b13) č. 843/2010
b14) č. 318/2000 v znení 703/2009, 856/2010
b15) č. 457/2010 v znení 519/2009, 565/2009,
657/2009,799/2010
b16) č. 761/2010
b17) č. 775/2010
b18) č. 770/2010

do 29. 09. 2010
do 30. 09. 2010
do 31. 07. 2010
do 30. 06. 2010
do 31. 08. 2010
do 31. 08. 2010
do 31. 08. 2010
do 31. 08. 2010
do 31. 12. 2010
do 30. 09. 2010
do 31. 08. 2010
do 31. 08. 2010
do 20. 07. 2010
do 31. 08. 2010
do 31. 12. 2010
do 31. 07. 2010
do 31. 08. 2010
do 31. 07. 2010

4. Ruší
uznesenia MZ:
c1) č. 678/2009
c2) č. 538/2009 v znení 657/2009, 703/2009, 799/2009

909
uznesenie
k informácii o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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l. Berie na vedomie
informáciu o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave s účinnosťou
od 10. 05. 2010

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 30. 06. 2010

