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                                          UU  ZZ  NN  EE  SS  EE  NN  II  AA

zozo  17.17.  riadnehoriadneho  zasadnutiazasadnutia  MestskéhoMestského  zastupite�stvazastupite�stva  mestamesta 
Trnava,Trnava,  ktoréktoré  sasa  uskuto�nilouskuto�nilo  d�ad�a  6.6.  septembraseptembra  20052005  vv  kon-kon-
feren�nejferen�nej  sálesále  trnavskejtrnavskej  radniceradnice
________________________________________________________________________________________________________________________

                                                        630630
                                                  uznesenieuznesenie

                kk  predajupredaju  pozemkovpozemkov  nana  StrmejStrmej  uliciulici  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Trnava, na Strmej ul.
v Trnave, parc. �. 5311/54 ost. pl., výmera 71 m2,
oddeleného geometrickým plánom �. 178/2005 Petrovi Tóthovi,
nar. 10.3.1960 a manž. Darine Tóthovej, nar. 3.11.1961,
obaja bytom Trnava, Strmá ul. �. 15 do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov za dohodnutú cenu 500,- Sk/m2 t.j.
spolu 35 500,- Sk

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
mesta
   Termín: do 15.10.2005

b) pripravi� kúpnu zmluvu a predloži� primátorovi mesta k
podpisu
   Termín: do 15.11.2005

                                                        631631
                                                  uznesenieuznesenie

              kk  predajupredaju  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve  mestamesta  TrnavaTrnava
            podpod  garážougarážou  vv  lokalitelokalite  ulículíc  PrechodnáPrechodná  aa  OblúkováOblúková

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta
Trnava v lokalite ulíc Prechodná a Oblúková, zapísaného na
liste vlastníctva �. 5000, v k.ú. Trnava, zastavaná plocha,
parc. �. 5492 s výmerou 16 m2 vlastníkovi garáže Ing.



                           - 2 -

Svätoplukovi Rakúsovi, nar. 22.7.1942, bytom Trnava,
Špa�inská cesta 1, do výlu�ného vlastníctva, za cenu spolu
2.880,00 Sk s tým, že kupujúci uhradí správny poplatok
spojený s návrhom na vklad do katastra nehnute�ností

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s predajom pozemku pod
garážou
   Termín: do 30.9.2005

b) pripravi� kúpnu zmluvu a predloži� primátorovi mesta na
podpis
   Termín: do 31.10.2005

                                                        632632
                                                  uznesenieuznesenie

              kk  priamemupriamemu  predajupredaju  pozemkupozemku  nana  BosniackejBosniackej  uliciulici
                                        vv  TrnaveTrnave  --  ModrankeModranke

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
priamy predaj �asti pozemku v k.ú. Modranka na Bosniackej
ul. zapísaného na LV �. 1300 vo vlastníctve Mesta Trnava,
s parc. �. 1404, geometrickým plánom �. 1/2005 oddelenej ako
parc. �. 1404/2 - zast. plocha, s výmerou 11 m2, do
vlastníctva Anny Ušákovej nar. 26.7.1977, bytom Trnava,
Bosniacka 95, za cenu 1.200,- Sk/m2 t.j. za celkovú cenu
13.200,- Sk s tým, že kupujúca uhradí správny poplatok
spojený s návrhom na vklad kúpnej zmluvy do katastra
nehnute�ností

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� súvisiace náležitosti
   Termín: do 30.9.2005

b) pripravi� kúpnu zmluvu a predloži� na podpis primátorovi
mesta
   Termín: do 31.10.2005

                                                        633633
                                                  uznesenieuznesenie

              kk  odpredajuodpredaju  podielovpodielov  zz  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve
  MestaMesta  TrnavaTrnava  parc.parc.  �.�.  54205420  vv  k.ú.k.ú.  TrnavaTrnava  vlastníkomvlastníkom  bytovbytov
    vv  bytovombytovom  domedome  s.�.s.�.  810810  nana  Ul.Ul.  J.HajdóczyhoJ.Hajdóczyho  �.�.  14,16,1814,16,18
                                                    vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

I.I.    Schva�ujeSchva�uje 
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predaj  podielov  z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava na LV  �.
5000  parc.  �.  5420 v k. ú. Trnava o celkovej  výmere  474  m2,
zodpovedajúcich  spoluvlastníckym podielom na spolo�ných �astiach
a  zariadeniach domu súp. �. 810 na Ul. J. Hajdóczyho �. 14,  16,
18 vlastníkom bytov za cenu 3,50 Sk/m2 takto:

1) podielu  2896/134468  do  vlastníctva vlastní�ke  bytu  �.  1
   Alexandre Mandákovej, rod. Mandákovej, narod. 2.8.1975, bytom
   Hajdóczyho 14, za cenu 36,00 Sk.
2) podielu 5178/134468 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 2 Alici
   Ševcovej, rod. Markušovej, narod. 3.11.1961, bytom Hajdóczyho
   14, za cenu 64,00 Sk.
3) podielu   4278/134468  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  3  Jurajovi  Polákovi,   nar.
   8.8.1972  s manželkou Máriou, rod. Lošonskou, nar. 23.3.1971,
   obaja bytom J. Hajdóczyho 14, za cenu 53,00 Sk,
4) podielu   8217/134468  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  4  Allanovi  Urbanovi,   nar.
   31.12.1965  s  manželkou  Margitou,  rod.  Dávidekovou,  nar.
   10.10.1962, obaja bytom J. Hajdóczyho 14, za cenu 101,50 Sk,
5) podielu   8107/134468  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  6  Jánovi  Kalivodovi,   nar.
   11.5.1949 s manželkou Janou, rod. Kopúnkovou, nar. 25.6.1954,
   obaja bytom J. Hajdóczyho 14, za cenu 100,00 Sk,
6) podielu  4168/134468  do  vlastníctva vlastní�ke  bytu  �.  7
   Martine  Chrvalovej, rod. Chrvalovej, narod. 12.3.1974, bytom
   Kátlovce 149, za cenu 51,50 Sk.
7) podielu   8217/134468  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 8 PhDr. Jozefovi Matúšovi,  nar.
   2.3.1933   s  manželkou  Anežkou,   rod.  Jedli�kovou,   nar.
   13.4.1941, obaja bytom J. Hajdóczyho 14, za cenu 101,50 Sk,
8) podielu   6294/134468  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 9 Ing. Alexandrovi Szabó,  nar.
   13.3.1934   s  manželkou  Antóniou,   rod.  Podolskou,   nar.
   8.2.1937, obaja bytom J. Hajdóczyho 16, za cenu 77,50 Sk,
9) podielu  5178/134468  do  vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  10
   Margite  Krausovej,  rod.  Krausovej, nar.  23.4.1957,  bytom
   Hajdóczyho 16, za cenu 64,00 Sk,
10) podielu  7395/134468  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  11  Pavlovi  Kalinovi,   nar.
   12.1.1928  s  manželkou  Štefániou,   rod.  Magulovou,   nar.
   21.7.1928, obaja bytom J. Hajdóczyho 16, za cenu 91,00 Sk,
11) podielu  5125/134468  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 12  Petrovi  Skalkovi,  narod.
   5.3.1970,  s  manželkou  Klaudiou   rod.  Horváthovou,   nar.
   7.10.1973, obaja bytom Hajdóczyho 16, za cenu 63,00 Sk,
12) podielu  7342/134468  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  13
   Helene  Fajnorovej,  rod.  Púryovej, narod.  8.9.1942,  bytom
   Hajdóczyho 16, za cenu 90,50 Sk.
13) podielu  5198/134468  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  14
   PhDr.  Božene Barto�ovej, rod. Králikovej, narod. 16.10.1936,
   bytom Hajdóczyho 16, za cenu 64,00 Sk.
14) podielu  7415/134468  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  15
   Ružene  Viskupi�ovej,  rod. Izakovi�ovej,  narod.  23.5.1964,
   bytom Hajdóczyho 16, za cenu 91,50 Sk.
15) podielu  5178/134468  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  16  Petrovi  Belkovi,   nar.
   30.6.1959,  s  manželkou  Helenou,   rod.  Galgociovou,  nar.
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   5.10.1936, obaja bytom J. Hajdóczyho 18, za cenu 64,00 Sk,
16) podielu  2896/134468  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  17
   Ing.  Františkovi  Vikartovskému,   narod.  12.1.1953,  bytom
   Hajdóczyho 18, za cenu 36,00 Sk.
17) podielu  7284/134468  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 18 Mariánovi Smolárikovi,  nar.
   14.3.1949  s manželkou Máriou, rod. Križovou, nar.  5.9.1951,
   obaja bytom Bratislava, Krásnohorská 2, za cenu 90,00 Sk,
18) podielu  5011/134468  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 19 Vladimírovi Kozánekovi,  nar.
   15.10.1949,  s  manželkou  Martou,   rod.  Škrabákovou,  nar.
   19.8.1950, obaja bytom J. Hajdóczyho 18, za cenu 62,00 Sk,
19) podielu  7284/134468  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  20
   Ing. Alžbete Horváthovej rod. Pernej, narod. 19.9.1935, bytom
   Vajanského 28, za cenu 90,00 Sk,
20) podielu  5122/134468  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  21
   Jozefovi  Štrbovi, narod. 13.7.1951, bytom Hajdóczyho 18,  za
   cenu 63,00 Sk,
21) podielu  7395/134468  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 22 Radoslavovi Lutzbauerovi, nar.
   12.4.1973,  s  manželkou  �ubicou,   rod.  Ondruškovou,  nar.
   10.9.1973, obaja bytom Špa�inská 30, za cenu 91,00 Sk,
22) podielu  5122/134468  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  23
   Marte   Peškovej  rod.  Širokej,   narod.   9.4.1938,   bytom
   Hajdóczyho 18, za cenu 63,00 Sk,
správny poplatok   spojený  s  návrhom  na  vklad  do   katastra
nehnute�ností budú spolo�ne a nerozdielne hradi� kupujúci.

II.II.  UkladáUkladá 
    Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 21.9.2005

b) pripravi�  kúpnu  zmluvu  a predloži�  primátorovi  mesta  na
podpis.
   Termín: do 30.11.2005

                                                        634634
                                                  uznesenieuznesenie

              kk  odpredajuodpredaju  podielovpodielov  zz  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve
MestaMesta  TrnavaTrnava  parc.parc.  �.�.  5671/465671/46  vv  k.ú.k.ú.  TrnavaTrnava  vlastníkomvlastníkom  bytovbytov
    vv  bytovombytovom  domedome  s.�.s.�.  64576457  nana  ul.ul.  SpartakovskáSpartakovská  11  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    Schva�ujeSchva�uje 
predaj   podielov  na  pozemku  vo  vlastníctve   Mesta   Trnava,
zapísanom na LV �. 5000, parc. �. 5671/46 - zast. pl. o celkovej
výmere  407  m2,  zodpovedajúcich  spoluvlastníckym  podielom  na
spolo�ných  �astiach  a  zariadeniach  domu   súp.  �.  6457   na
Spartakovskej  1 vlastníkom bytov zapísaným na LV �. 6090 za cenu
3,50 Sk/m2 takto:
1) podielu   7755/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 1 Ing. Jozefovi  �urmovi,  nar.
   27.3.1970  s  manželkou  Mgr.   Janou  rod.  Adamovskou  nar.
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   21.1.1975, obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 28,50 Sk,
2) podielu 5190/390215 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 3 Ivane
   Kraj�ovi�ovej,  rod.  Pilakovi�ovej,  nar.  25.3.1968,  bytom
   Slovenská Nová Ves 50, za cenu 19,00 Sk,
3) podielu  6800/390215  do  vlastníctva vlastní�ke  bytu  �.  4
   Zlatici Sklár�ikovej, nar. 4.8.1952, bytom Spartakovská 1, za
   cenu 25,00 Sk,
4) podielu   7617/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  6  Jozefovi  Moravcovi   nar.
   16.7.1950  s  manželkou Annou rod. Kúdelovou  nar.  6.3.1951,
   obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 28,00 Sk,
5) podielu   7617/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom bytu  �. 7 Antonovi  Huzovi�ovi   nar.
   21.6.1971, s manželkou Ing. Máriou rod. Á�ovou nar. 9.9.1969,
   obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 28,00 Sk,
6) podielu   5190/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 9 Ing. Jánovi Štulaiterovi  nar.
   4.6.1952,  s  manželkou RNDr. Marcelou rod. Kapustovou,  nar.
   3.1.1953, obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 19,00 Sk,
7) podielu   6800/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 10 Viliamovi  Demovi�ovi  nar.
   5.11.1944   s  manželkou  Cecíliou   rod.   Kurincovou   nar.
   22.6.1949, obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 25,00 Sk,
8) podielu  2636/390215  do  vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  11
   Salézii  Grmanovej,  rod. Suchánovej, nar.  31.8.1931,  bytom
   Spartakovská 1, za cenu 9,50 Sk,
9) podielu  7617/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  12
   Márii  Šiškovej,  rod.  Kubov�íkovej   nar.  31.1.1955  bytom
   Spartakovská 1, za cenu 28,00 Sk,
10) podielu  2636/390215  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  14
   Antonovi   Mi�encovi,  nar.   10.4.1961,  bytom  Hrn�iarovce,
   Kostolná 31, za cenu 9,50 Sk,
11) podielu  5190/390215  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  15
   Patrikovi  Vantovi, nar. 20.2.1977, bytom Spartakovská 1,  za
   cenu 19,00 Sk,
12) podielu  2636/390215  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  17
   Vojtechovi  Bachratému, nar. 28.8.1958, bytom Spartakovská 1,
   za cenu 9,50 Sk,
13) podielu  7617/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 18  Alojzovi  Mihálikovi  nar.
   24.12.1952,  s  manželkou  Melániou rod.  Luka�ovi�ovou  nar.
   1.2.1955, obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 28,00 Sk,
14) podielu  7617/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 19  �ubomírovi  Vl�ekovi  nar.
   28.5.1957  s manželkou O�gou rod. Hrebí�kovou nar. 26.4.1958,
   obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 28,00 Sk,
15) podielu  2636/390215  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  20
   Jánovi Hrušovskému, nar. 25.11.1929, bytom Spartakovská 1, za
   cenu 9,50 Sk,
16) podielu  5190/390215  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  21
   Ing.  Helene  Ustaníkovej, rod. Ustaníkovej, nar.  2.12.1957,
   bytom Spartakovská 1, za cenu 19,00 Sk,
17) podielu  2636/390215  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  23
   Žofii  Horvátovej,  rod.  Horvátovej, nar.  27.6.1984,  bytom
   �ajkovského 19, za cenu 9,50 Sk,
18) podielu  7617/390215  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  25
   Hubertovi Tandlmayerovi nar. 22.2.1966, bytom Spartakovská 1,
    za cenu 28,00 Sk,
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19) podielu  5190/390215  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  27
   Márii  Kollárovej  rod.  Kollárovej,  nar.  16.3.1950,  bytom
   Spartakovská 1, za cenu 19,00 Sk,
20) podielu  6800/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 28  Štefanovi  �ermákovi  nar.
   22.9.1952,  s manželkou Helenou rod. Furdovou nar. 30.9.1952,
   obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 25,00 Sk,
21) podielu  2636/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  29  Milanovi  Backovi,   nar.
   15.3.1958,  s  manželkou Máriou Batskovou rod.  Roma�uk  nar.
   26.3.1958, obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 9,50 Sk,
22) podielu  7617/390215  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  30
   Márii  Bil�íkovej, rod. Novosedlíkovej, nar. 25.9.1944, bytom
   Spartakovská 1, za cenu 28,00 Sk,
23) podielu  7617/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 31 Jozefovi Olivovi nar. 5.2.1958
   s  manželkou Magdalénou rod. Pifkovou nar. 10.12.1958,  obaja
   bytom Spartakovská 1, za cenu 28,00 Sk,
24) podielu  6800/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 34 Jaroslavovi  Vetríkovi  nar.
   26.2.1955 s manželkou Editou rod. Stredanskou nar. 21.3.1955,
   obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 25,00 Sk,
25) podielu  7617/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  36  Jánovi  Hete�ákovi,  nar.
   10.6.1958  s  manželkou  Janou rod. Kme�ovou  nar.  5.9.1959,
   obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 28,00 Sk,
26) podielu  7617/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  37  Jozefovi  �urišovi,  nar.
   4.6.1952  s  manželkou  Máriou rod. Pokornou  nar.  7.2.1950,
   obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 28,00 Sk,
27) podielu  5190/390215  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  39
   Emílii  Luka�ovi�ovej,  rod. Luka�ovi�ovej,  nar.  11.5.1955,
   bytom Spartakovská 1, za cenu 19,00 Sk,
28) podielu 6800/390215 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 40 Eve
   Vysudilovej,   rod.   Ha�kovej,     nar.   11.6.1955,   bytom
   Spartakovská 1, za cenu 25,00 Sk,
29) podielu  7617/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  43  Jánovi  Polákovi,   nar.
   18.7.1952  s manželkou Jankou rod. Hercegovou nar. 10.6.1956,
   obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 28,00 Sk,
30) podielu  2636/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  44  Rudolfovi  Gálovi   nar.
   17.6.1975,  s  manželkou  Katarínou   rod.  Ruži�kovou   nar.
   5.11.1979, obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 9,50 Sk,
31) podielu  6800/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 46  Petrovi  Melicherovi  nar.
   27.9.1953,  s manželkou Lýdiou rod. Slivovou nar. 24.12.1948,
   obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 25,00 Sk,
32) podielu  7617/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 48 Vladimírovi Ondruškovi,  nar.
   13.10.1949,  s  manželkou  Alenou  rod.  Vilinovi�ovou,  nar.
   25.8.1956, obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 28,00 Sk,
33) podielu  5190/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  51  Erichovi  Ba�íkovi   nar.
   19.6.1970,  s manželkou Janou rod. Balážovou nar.  3.10.1969,
   obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 19,00 Sk,
34) podielu  2636/390215  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  53
   Helene  Štefíkovej,  rod.  Štefíkovej, nar.  8.4.1945,  bytom
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   Spartakovská 1, za cenu 9,50 Sk,
35) podielu  7617/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  54  Petrovi  Gregušovi   nar.
   25.6.1950,  s manželkou O�gou rod. Gregušovou nar. 24.9.1954,
   obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 28,00 Sk,
36) podielu  5190/390215  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  57
   Ing.   Marekovi   Selnekovi�ovi,   nar.   10.10.1974,   bytom
   Spartakovská 1, za cenu 19,00 Sk,
37) podielu  7617/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 60 Jánovi  Reichwalderovi  nar.
   27.12.1948,   s  manželkou  Emíliou   rod.   Mišíkovou   nar.
   26.6.1952, obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 28,00 Sk,
38) podielu  2636/390215  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  62
   Marianovi  Šev�íkovi nar. 26.7.1954, bytom Spartakovská 1, za
   cenu 9,50 Sk,
39) podielu  5190/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  63  Jozefovi  Vaškovi   nar.
   24.6.1954,  s  manželkou  Ing. Vlastou  rod.  Filusovou  nar.
   29.10.1955, obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 19,00 Sk,
40) podielu  6800/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 64 Jozefovi  Švon�inárovi  nar.
   21.1.1953  s  manželkou  Danielou   rod.  Kuman�íkovou   nar.
   15.2.1957, obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 25,00 Sk,
41) podielu  7617/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 66 Ing. Petrovi Kocianovi  nar.
   31.7.1953,  s  manželkou  Gabrielou   rod.  Il�inovou,   nar.
   29.3.1945, obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 28,00 Sk,
42) podielu  2636/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  68  Jozefovi  Rifterovi  nar.
   19.9.1958  s manželkou �udmilou rod. Machovou nar. 23.7.1962,
   obaja bytom Hlboká 24, za cenu 9,50 Sk,
43) podielu  5190/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  69  Jurajovi  U�níkovi   nar.
   17.11.1949  s manželkou Evou rod. Nemtšákovou nar.  7.9.1953,
   obaja bytom Spartakovská 1, za cenu 19,00 Sk,
44) podielu  2636/390215  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  71
   Jozefovi  Blahovi  nar. 19.5.1941, bytom Spartakovská  1,  za
   cenu 9,50 Sk,
45) podielu  7617/390215  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  72
   Jozefovi Šulkovi nar. 9.10.1949 bytom Spartakovská 1, za cenu
   28,00 Sk,

správny poplatok   spojený  s  návrhom  na  vklad  do   katastra
nehnute�ností budú spolo�ne a nerozdielne hradi� kupujúci.

2.2.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 21.9.2005

b) pripravi� kúpnu zmluvu  a predloži�  primátorovi  mesta  na
podpis.
   Termín: do 30.11.2005
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                                                  uznesenieuznesenie

              kk  odpredajuodpredaju  podielovpodielov  zz  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve
MestaMesta  TrnavaTrnava  parc.parc.  �.�.  5671/665671/66  vv  k.ú.k.ú.  TrnavaTrnava  vlastníkomvlastníkom  bytovbytov
    vv  bytovombytovom  domedome  s.�.s.�.  64726472  nana  Ul.Ul.  J.J.  SlottuSlottu  21-2321-23  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    Schva�ujeSchva�uje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísanom
na LV �. 5000, parc. �. 5671/66 - zast. pl. o celkovej výmere 652
m2,  zodpovedajúcich  spoluvlastníckym   podielom  na  spolo�ných
�astiach  a zariadeniach domu súp. �. 6472 na Ul. J. Slottu 21  -
23  vlastníkom  bytov zapísaným na LV �. 8861 za cenu 3,50  Sk/m2
takto:
1) podielu   7312/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 1  Pavlovi  Michalecovi,  nar.
   2.4.1956  s manželkou Annou rod. Michálkovou nar.  26.7.1958,
   obaja bytom Slottu 21, za cenu 36,50 Sk,
2) podielu 6849/456445 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 3 Márii
   Kuníkovej rod. Melicherovej, nar. 10.7.1948, bytom Slottu 21,
   za cenu 34,00 Sk,
3) podielu   6801/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 4  Emilovi  Jan�ovi�ovi,  nar.
   15.6.1958,   s  manželkou  Klaudiou   rod.  Ku�erkovou   nar.
   4.11.1955, obaja bytom Slottu 21, za cenu 34,00 Sk,
4) podielu  2866/456445 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 5 O�ge
   Ondruškovej  rod. Ondruškovej, nar. 20.11.1950, bytom  Slottu
   21, za cenu 14,50 Sk,
5) podielu   6825/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  6  Karolovi  Mi�ekovi   nar.
   30.11.1953  s  manželkou Máriou rod. Kullovou nar.  9.3.1953,
   obaja bytom Slottu 21, za cenu 34,00 Sk,
6) podielu   6840/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  7  Viliamovi  Hr�kovi   nar.
   21.7.1954,   s  manželkou  Jarmilou   rod.  Hen�ekovou   nar.
   25.9.1957, obaja bytom Slottu 21, za cenu 34,00 Sk,
7) podielu   6825/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 9 Ing. Jánovi  Malovcovi  nar.
   22.11.1954,  s  manželkou  Mgr.  Zojou  rod.  Suba�ovou  nar.
   18.11.1953, obaja bytom Slottu 21, za cenu 34,00 Sk,
8) podielu   6840/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 10 Valeriánovi  Vrábelovi  nar.
   10.5.1956, s manželkou Annou rod. Vantrubovou nar. 24.4.1958,
   obaja bytom Slottu 21, za cenu 34,00 Sk,
9) podielu   7033/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 12 Jozefovi Bu�kovi nar. 1.3.1952
   s  manželkou  Martou rod. �endekovou nar.  12.12.1953,  obaja
   bytom Slottu 21, za cenu 35,00 Sk,
10) podielu  7068/456445  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  13
   Marte Hulmanovej,rod. Orságovej, nar. 27.2.1955, bytom Slottu
   21, za cenu 35,50 Sk,
11) podielu  2821/456445  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  14
   Františkovi  Uli�nému,  nar. 13.1.1958, bytom Slottu  21,  za
   cenu 14,00 Sk,
12) podielu  6841/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 15 Ing. Jaroslavovi Pliskovi nar.
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   29.12.1943  s manželkou Antóniou rod. Benkovou nar. 5.9.1944,
   obaja bytom Slottu 21, za cenu 34,00 Sk,
13) podielu  6833/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 16 �ubošovi  Bartovi�ovi  nar.
   18.9.1958,  s  manželkou Ivetou rod. Mosnou  nar.  27.7.1959,
   obaja bytom Slottu 21, za cenu 34,00 Sk,
14) podielu  6934/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 18 Petrovi  Richtárikovi  nar.
   12.10.1964,  s manželkou Annou rod. Kromkovou nar.  7.6.1965,
   obaja bytom Slottu 21, za cenu 34,50 Sk,
15) podielu  6856/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  19  Jánovi   Fázikovi   nar.
   12.2.1956,  s manželkou Alenou rod. Latákovou nar.  2.3.1956,
   obaja bytom Slottu 21, za cenu 34,50 Sk,
16) podielu  2863/456445  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  20
   Jane  Miksovej,  rod. Miksovej, nar. 25.3.1977, bytom  Slottu
   21, za cenu 14,50 Sk,
17) podielu  6875/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 21 Jozefovi Porub�anskému  nar.
   7.11.1948,  s manželkou Alenou rod. Kaducovou nar.  1.2.1953,
   obaja bytom Slottu 21, za cenu 34,50 Sk,
18) podielu  6833/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 22 Miroslavovi  Virágovi  nar.
   13.2.1957   s  manželkou  Jozefínou   rod.   Jurišovou   nar.
   14.2.1958, obaja bytom Slottu 21, za cenu 34,00 Sk,
19) podielu  7268/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  24  Pavlovi  Hypíkovi   nar.
   27.6.1958,   s  manželkou  Beátou   rod.  Kollárikovou   nar.
   18.1.1957, obaja bytom Slottu 21, za cenu 36,50 Sk,
20) podielu  6862/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 25 Jozefovi  Majerníkovi  nar.
   3.1.1958,  s  manželkou Lýdiou rod. Kopeckou nar.  21.1.1958,
   obaja bytom Slottu 21, za cenu 34,50 Sk,
21) podielu  6786/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  27  Vladimírovi  Na�ovi  nar.
   22.7.1952,   s  manželkou  Katarínou   rod.  Šmarcovou   nar.
   5.10.1953, obaja bytom Slottu 21, za cenu 34,00 Sk,
22) podielu  6956/456445  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  28
   Milanovi Poluncovi, nar. 16.10.1947, bytom Slottu 21, za cenu
   35,00 Sk,
23) podielu  2866/456445  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  29
   Daniele Kani�iarovej, nar. 9.6.1954, bytom Slottu 22, za cenu
   14,50 Sk,
24) podielu  6956/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 30 Ing. Štefanovi Ševe�kovi nar.
   5.2.1953   s  manželkou  Ing.   Annou  rod.  Hevierovou  nar.
   4.7.1956, obaja bytom Slottu 21, za cenu 35,00 Sk,
25) podielu  7052/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 31 Robertovi  Stará�ekovi  nar.
   14.7.1970,   s  manželkou  Silviou   rod.   Benkovskou   nar.
   30.10.1974, obaja bytom Slottu 21, za cenu 35,50 Sk,
26) podielu  6825/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 33  Ladislavovi  Buntovi  nar.
   14.3.1952, s manželkou Annou rod. Briestenskou nar. 4.3.1952,
   obaja bytom Slottu 22, za cenu 34,00 Sk,
27) podielu  7268/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 34 Ing. Jozefovi Jamrichovi nar.
   10.3.1943,  s  manželkou Cecíliou rod.  Martinkovi�ovou  nar.
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   9.11.1947, obaja bytom Slottu 22, za cenu 36,50 Sk,
28) podielu  2870/456445  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  35
   Daniele  Tarnociovej,  rod.  Michal�íkovej,  nar.  26.2.1954,
   bytom Slottu 22, za cenu 14,50 Sk,
29) podielu  7268/456445  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  36
   Jozefovi  Machá�ovi, nar. 7.11.1973, bytom Slottu 22, za cenu
   36,50 Sk,
30) podielu  7033/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 39  Miroslavovi  Halmovi  nar.
   4.11.1953,  s  manželkou  Eliškou  rod.  Kratochvílovou  nar.
   25.7.1957, obaja bytom Slottu 22, za cenu 35,00 Sk,
31) podielu  7073/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 42 Ing. Martinovi Slezákovi nar.
   25.6.1953  s  manželkou Beatou rod. Roškovou nar.  21.8.1957,
   obaja bytom Boleráz 159, za cenu 35,50 Sk,
32) podielu  6841/456445  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  43
   Daniele  Karellovej,  rod. Karellovej, nar. 31.8.1958,  bytom
   Slottu 22, za cenu 34,00 Sk,
33) podielu  2886/456445  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  44
   Ing.  Daniele  Ryšavej, rod. Ryšavej, nar.  3.10.1971,  bytom
   Slottu 22, za cenu 14,50 Sk,
34) podielu  7483/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 45 Ing. Jánovi  Albertovi  nar.
   14.8.1952,  s  manželkou  Marcelou   rod.  Ondrášikovou  nar.
   12.3.1974, obaja bytom Športová 16, za cenu 37,50 Sk,
35) podielu  6825/456445  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  46
   Mgr.  Matilde  Záhnovej,  rod. Helcmanovej,  nar.  3.11.1949,
   bytom Slottu 22, za cenu 34,00 Sk,
36) podielu  6825/456445  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  48
   Ing.  Edite Obžerovej, rod. Rehákovej, nar. 13.1.1959,  bytom
   Slottu 22, za cenu 34,00 Sk,
37) podielu  2870/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 53 Mgr.  Rastislavovi  Pi�osovi
   nar.  22.12.1967,  s  manželkou Andreou  rod.  Nádaskou  nar.
   6.3.1972, obaja bytom Slottu 22, za cenu 14,50 Sk,
38) podielu  7333/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  54  Jánovi  Gajarskému   nar.
   28.10.1958,  s  manželkou  �udmilou   rod.  Jablonickou  nar.
   5.8.1959, obaja bytom Slottu 22, za cenu 36,50 Sk,
39) podielu  7033/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  55  Dušanovi  Gdovinovi  nar.
   27.6.1946  s manželkou Helenou rod. Bi�anovou nar.  7.6.1950,
   obaja bytom Slottu 23, za cenu 35,00 Sk,
40) podielu  2831/456445  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  56
   Mgr.  O�ge  Volekovej, rod. Volekovej, nar. 11.4.1952,  bytom
   Slottu 23, za cenu 14,00 Sk,
41) podielu  6862/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 57 Ing. Mariánovi Urbanecovi nar.
   8.12.1949,  s  manželkou  Katarínou   rod.  Knotekovou   nar.
   7.6.1961, obaja bytom Slottu 23, za cenu 34,50 Sk,
42) podielu  7033/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  58  Tiborovi  Kántorovi  nar.
   30.8.1955,  s manželkou Vierou rod. Novákovou nar. 21.9.1957,
   obaja bytom Slottu 23, za cenu 35,00 Sk,
43) podielu  2870/456445  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  59
   Adriane  Petríkovej,  rod. Marekovej, nar.  21.9.1974,  bytom
   Špa�inská cesta 36, za cenu 14,50 Sk,
44) podielu  6840/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
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   manželov vlastníkom bytu �. 60 Ing. Viliamovi K	szeghymu nar.
   21.8.1958,  s  manželkou  Tatianou   rod.  Varenyiovou   nar.
   17.6.1965, obaja bytom Slottu 23, za cenu 34,00 Sk,
45) podielu  6883/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 61  Vladimírovi  Suskovi  nar.
   20.2.1956,   s  manželkou  Danielou   rod.  Horníkovou   nar.
   1.10.1957, obaja bytom Slottu 23, za cenu 34,50 Sk,
46) podielu  6840/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 63 Ing. Petrovi Da
ílkovi, CSc.,
   nar.  24.3.1953, s manželkou MUDr. Ivanou rod. Orsákovou nar.
   15.12.1952, obaja bytom Slottu 23, za cenu 34,00 Sk,
47) podielu  2851/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  65  Tiborovi  Nem�ekovi  nar.
   16.2.1972,   s  manželkou  Martinou   rod.  Bob�íkovou   nar.
   7.9.1975, obaja bytom Slottu 23, za cenu 14,50 Sk,
48) podielu  6890/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 66 Milanovi  Kleštincovi  nar.
   28.7.1944, s manželkou Helenou rod. Antalovou nar. 29.8.1946,
   obaja bytom Slottu 23, za cenu 34,50 Sk,
49) podielu  7317/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  67  �ubošovi  Parížovi   nar.
   13.7.1962,  s  manželkou  Štefániou  rod.  Zagrapanovou  nar.
   17.8.1965, obaja bytom Slottu 23, za cenu 36,50 Sk,
50) podielu  2870/456445  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  68
   Jozefovi  Kardošovi, nar. 31.7.1958, bytom Slottu 23, za cenu
   14,50 Sk,
51) podielu   7093/456445   do    podielového   spoluvlastníctva
   vlastníkom  bytu �. 69 Miroslavovi Chlpekovi nar. 9.12.1956 a
   Marte  Chlpekovej rod. Radošovskej nar. 1.1.1948, obaja bytom
   Slottu 23, spolu za cenu 35,50 Sk,
52) podielu  6841/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 70 Pavlovi  Matkov�íkovi  nar.
   14.6.1957,  s manželkou Elenou rod. Hlavnovou nar. 24.7.1958,
   obaja bytom Slottu 23, za cenu 34,00 Sk,
53) podielu  8173/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 72 Mariánovi  Ivani�ovi,  nar.
   20.3.1956,  s  manželkou Máriou rod. Hlásnou nar.  13.3.1957,
   obaja bytom Slottu 23, za cenu 41,00 Sk,
54) podielu  7268/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 73 Petrovi  Schneiderovi  nar.
   24.1.1966,  s  manželkou  Renatou   rod.  Kleštincovou   nar.
   12.10.1967, obaja bytom Kvetná 15, za cenu 36,50 Sk,
55) podielu  7283/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  75  Jánovi  Kocianovi   nar.
   27.10.1947,   s  manželkou  Máriou   rod.  Medovi�ovou   nar.
   18.6.1951, obaja bytom Slottu 23, za cenu 36,50 Sk,
56) podielu  2831/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 77 Ing. Michalovi  Košiar�ikovi
   nar.  23.1.1936, s manželkou Františkou rod. Dechetovou  nar.
   20.7.1937, obaja bytom Biely Kostol, Vysoká 11, za cenu 14,50
   Sk,
57) podielu  6897/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 78 Vladimírovi  Šarmírovi  nar.
   13.12.1954,  s  manželkou  Vierou   rod.  Bartovi�ovou   nar.
   26.5.1959, obaja bytom Slottu 23, za cenu 34,50 Sk,
58) podielu  7337/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  79  Jozefovi  Vrábe�ovi  nar.
   17.2.1957, s manželkou Jarmilou rod. Rothovou nar. 15.5.1957,



                             - 12 -

   obaja bytom Slottu 23, za cenu 36,50 Sk,
59) podielu  2851/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  80  Shaporovi  Sahidimu  nar.
   18.5.1971,  bytom Tekela 4, s manželkou Ivetou rod.  Loveckou
   nar. 20.2.1973, bytom Slottu 23, za cenu 14,50 Sk,
60) podielu  6840/456445  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 81  Ivanovi  Bartovi�ovi  nar.
   4.7.1968,  s  manželkou Ivanou rod. Šumskou  nar.  25.7.1968,
   obaja bytom Slottu 23, za cenu 34,00 Sk,
61) podielu  2863/456445  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  50
   Marošovi Megovi, nar. 27.10.1979, bytom Vl. Clementisa 59, za
   cenu 14,50 Sk,
62) podielu 2910/456445 do vlastníctva vlastní�ke btu �. 2
   Zuzane Horná�kovej, rod. Horná�kovej, nar. 23.10.1981,
   bytom Leopoldov, Štúrova 435/40, za cenu 27,50 Sk

správny poplatok   spojený  s  návrhom  na  vklad  do   katastra
nehnute�ností budú spolo�ne a nerozdielne hradi� kupujúci.

2.2.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 21.9.2005

b) pripravi�  kúpnu  zmluvu  a predloži�  primátorovi  mesta  na
podpis.
   Termín: do 31.12.2005

                                                          636636
                                                    uznesenieuznesenie

              kk  odpredajuodpredaju  podielovpodielov  zz  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve 
MestaMesta  TrnavaTrnava  parc.parc.  �.�.  2540/392540/39  vv  k.ú.k.ú.  TrnavaTrnava  vlastníkomvlastníkom  bytovbytov
        vv  bytovombytovom  domedome  s.�.s.�.  32023202  nana  Ul.Ul.  A.KubinuA.Kubinu  �.�.  2424  aa  2525
                                                    vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného
na  LV  �.  5000  parc.  �. 2540/39 o  celkovej  výmere  352  m2,
zodpovedajúcich  spoluvlastníckym podielom na spolo�ných �astiach
a  zariadeniach  domu súp. �. 3202 na Ul. A. Kubinu �. 24  a  25,
vlastníkom  bytov  zapísaným  na LV �. 8869 za  cenu  3,50  Sk/m2
takto:

1) podielu   5397/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  1  Štefanovi  Srdošovi   nar.
   10.11.1929,  s  manželkou  Emíliou   rod.  Nigrovi�ovou  nar.
   4.3.1933, obaja bytom A. Kubinu 24, za cenu 33,00 Sk,
2) podielu  4957/200033  do  vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  2
   Petrovi  Marekovi, nar. 6.4.1983, bytom A.Kubinu 24, za  cenu
   30,50 Sk,
3) podielu   6671/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 3 Marianovi  Štibranému,  nar.
   14.5.1942,  s manželkou PaedDr. Violou rod. Páleníkovou  nar.
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   18.8.1944, obaja bytom A.Kubinu 24, za cenu 41,00 Sk,
4) podielu   6614/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  4  Dušanovi  Dzíbelovi   nar.
   25.10.1964,  s manželkou Janou rod. Ondrovou, nar. 27.9.1965,
   obaja bytom A. Kubinu 24, za cenu 40,50 Sk,
5) podielu   6671/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 5 Ladislavovi  Lobotkovi  nar.
   5.4.1952,  s manželkou RNDr. Valburgou rod. Galgóciovou, nar.
   2.7.1957, obaja bytom A. Kubinu 24, za cenu 41,00 Sk,
6) podielu  5010/200033  do  vlastníctva vlastní�ke  bytu  �.  6
   Štefánii  Magulovej,  rod. Magulovej, nar.  21.1.1947,  bytom
   A.Kubinu 24, za cenu 31,00 Sk,
7) podielu   6671/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 7  Vladimírovi  Halánovi  nar.
   6.10.1968, s manželkou Janou rod. Vysudilovou nar. 19.9.1966,
   obaja bytom A.Kubinu 24, za cenu 41,00 Sk,
8) podielu  5010/200033  do  vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  8
   Róbertovi  Kop�íkovi,  nar. 2.8.1969, bytom A.Kubinu  24,  za
   cenu 31,00 Sk,
9) podielu   6671/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  9  Štefanovi  Hlavnovi   nar.
   26.2.1943,   s  manželkou  Julianou   rod.   Fujasovou   nar.
   4.12.1944, bytom Kubinu 24, za cenu 41,00 Sk,
10) podielu  6614/200033  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  10
   Romanovi  Ostrovskému,  nar. 18.10.1974, bytom Kubinu 24,  za
   cenu 40,50 Sk,
12) podielu  6614/200033  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  12
   Márii Tandlmayrovej, nar. 22.1.1932, bytom Kubinu 24, za cenu
   40,50 Sk,
13) podielu  6671/200033  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  13
   Anne  Rendekovej,  rod.  Horváthovej,  nar.  3.3.1948,  bytom
   Kubinu 24, za cenu 41,00 Sk,
14) podielu  6614/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 14 Stanislavovi Madunickému nar.
   20.10.1940,  bytom  Ružindol  106  s  manželkou  Annou   rod.
   Jancovou nar. 19.8.1942, bytom A.Kubinu 24, za cenu 40,50 Sk,
15) podielu  6671/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 15 Pavlovi Švecovi nar. 5.5.1937,
   s manželkou Máriou rod. Kovárovou, nar. 1.4.1940, obaja bytom
   A. Kubinu 24, za cenu 41,00 Sk,
16) podielu  6614/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 16  Štefanovi  Lennerovi  nar.
   16.7.1943,  s  manželkou  Máriou   rod.  Hrebenárovou,   nar.
   23.12.1945, obaja bytom A. Kubinu 24, za cenu 40,50 Sk,
17) podielu  4957/200033  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  17
   Juliane  Luchavovej,  rod. Pécsiovej, nar.  14.9.1921,  bytom
   A.Kubinu 25, za cenu 30,50 Sk,
18) podielu  6614/200033  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  19
   Terézii  Lorencovej,  rod. Vilhemovej, nar.  5.1.1955,  bytom
   A.Kubinu 25, za cenu 40,50 Sk,
19) podielu  6640/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  20  Tivadárovi  Gesemu   nar.
   20.5.1942,  s  manželkou  Vlastou   rod.  Stojaspalovou  nar.
   25.10.1948, obaja bytom A.Kubinu 25, za cenu 41,00 Sk,
20) podielu  5010/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  21  Petrovi  Haladovi   nar.
   24.5.1971,   s  manželkou  Danielou   rod.   Uhlíkovou   nar.
   27.6.1975, obaja bytom Slottu 28, za cenu 31,00 Sk,
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21) podielu  6640/200033  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  22
   Veronike  Remenárovej, nar. 24.5.1943, bytom A.Kubinu 25,  za
   cenu 41,00 Sk,
22) podielu  5010/200033  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  23
   Anne  Polá�kovej,  rod.  Polá�kovej,  nar.  21.5.1945,  bytom
   A.Kubinu 25, za cenu 31,00 Sk,
23) podielu  6640/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 24 Ladislavovi  Burešovi  nar.
   27.5.1946,  s  manželkou Hanou rod. Zetkovou nar.  3.10.1949,
   bytom Kubinu 25, za cenu 41,00 Sk,
24) podielu  6640/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  26  Jozefovi  Habajovi   nar.
   12.3.1959,  s manželkou Emíliou rod. Bartovou nar. 29.5.1958,
   obaja bytom A.Kubinu 25, za cenu 41,00 Sk,
25) podielu  6614/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  27  Marianovi  Maárovi   nar.
   19.8.1973,  bytom  Vajanského  10  s  manželkou  Ivetou  rod.
   Homolovou nar. 23.5.1975, bytom Kubinu 25, za cenu 40,50 Sk,
26) podielu  6640/200033  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  28
   Marte  Mihal�íkovej, rod. Kravárikovej nar. 11.8.1938,  bytom
   A.Kubinu 25, za cenu 41,00 Sk,
27) podielu  6614/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 29  Kolomanovi  Pecárovi  nar.
   25.2.1930,  s manželkou Annou rod. Bruderovou nar. 26.7.1934,
   obaja bytom A.Kubinu 25, za cenu 40,50 Sk,
28) podielu  6640/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 30 Ing. Petrovi  Hruškovi  nar.
   26.2.1970, bytom J. Sambukusa 3 s manželkou Bc. Klaudiou rod.
   Foltánovou  nar.  18.11.1974, bytom Kubinu 25, za cenu  41,00
   Sk,
29) podielu   6614/200033   do    podielového   spoluvlastníctva
   vlastníkom  bytu �. 31 Bohuslavovi Štrbíkovi, nar. 18.9.1976,
   bytom  Atletická  1,  Biely Kostol a  Ivete  Ocelkovej,  rod.
   Dlugošovej,  nar.  17.6.1976, bytom Drobného 24,  Bratislava,
   spolu za cenu 40,50 Sk,
30) podielu  6640/200033  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  32
   Márii  Paulí�kovej,  nar. 5.7.1943, bytom Kubinu 25, za  cenu
   41,50 Sk,
-  s  podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad
   do  katastra nehnute�ností budú spolo�ne a nerozdielne hradi�
   kupujúci.

III. Ukladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 21.9.2005

b) pripravi�  kúpnu  zmluvu  a predloži�  primátorovi  mesta  na
podpis.
   Termín: do 30.11.2005

                                                            637637
                                                      uznesenieuznesenie

              kk  odpredajuodpredaju  podielovpodielov  zz  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve
MestaMesta  TrnavaTrnava  parc.parc.  �.�.  2540/402540/40  vv  k.ú.k.ú.  TrnavaTrnava  vlastníkomvlastníkom  bytovbytov 
    vv  bytovombytovom  domedome  s.�.s.�.  31963196  nana  Ul.Ul.  A.KubinuA.Kubinu  �.�.  3131  vv  TrnaveTrnave
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Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    Schva�ujeSchva�uje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného
na LV �. 5000 parc. �. 2540/40 o celkovej výmere 165 m2, zodpove-
dajúcich  spoluvlastníckym  podielom  na  spolo�ných  �astiach  a
zariadeniach domu súp. �. 3196 na Ul. A. Kubinu �. 31, vlastníkom
bytov zapísaným na LV �. 8915 za cenu 3,50 Sk/m2 takto:

1) podielu  4177/94880 do bezpodielového spoluvlastníctva manže-
   lov   vlastníkom  bytu  �.  2  Ing.  Petrovi  Žoldošovi  nar.
   19.01.1969 s manželkou Mgr. Ivanou Žoldošovou rod. Petrovi�o-
   vou nar. 03.01.1969, obaja bytom A. Sládkovi�a 31, Trnava, za
   cenu 25,50 Sk.
2) podielu  5220/94880  do  vlastníctva vlastníkovi  bytu  �.  3
   Alžbete  Lukovi�ovej, nar. 16.01.1960, bytom A.Kubinu 31,  za
   cenu 32,- Sk,
3) podielu  3523/94880  do  vlastníctva vlastníkovi  bytu  �.  4
   Jozefíne  Šef�ovi�ovej  rod. Mackovi�ovej,  nar.  04.03.1920,
   bytom A.Kubinu 31, za cenu 21,50 Sk,
4) podielu  5153/94880 do bezpodielového spoluvlastníctva manže-
   lov   vlastníkom   bytu  �.  6  Silvestrovi   Mikušovi   nar.
   20.06.1966,   s   manželkou  Martou   rod.   Srdošvou,   nar.
   17.10.1964, obaja bytom A.Kubinu 31, za cenu 31,50 Sk,
5) podielu  3523/94880 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 7 MUDr.
   Eulálií  Pikulíkovej  nar. 12.02.1936, bytom A.Kubinu 31,  za
   cenu 21,50 Sk,
6) podielu  4178/94880 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 8  Jar-
   mile  Dubovskej rod. Tká�ovej, nar. 23.04.1945, bytom Bratis-
   lavská ulica �. 41, Trnava, za cenu 25,50 Sk,
7) podielu  3523/94880 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 10 Ing.
   Darine  Radošinskej,  nar. 17.01.1970, bytom A.Kubinu 31,  za
   cenu 21,50 Sk,
8) podielu 5225/94880 do bezpodielového spoluvlastníctva manže-
   lov vlastníkom bytu �. 12 Jurajovi Viktorymu nar. 23.06.1940,
   s  manželkou Alžbetou rod. Kova�i�ovou nar. 02.05.1948, bytom
   A.Kubinu 31, za cenu 32,- Sk,
9) podielu  3523/94880  do  vlastníctva vlastní�ke  bytu  �.  13
   Ing. Bohuslave  Mišovi�ovej, nar. 03.06.1977, bytom Vinohrady
   nad Váhom, ul. Nová 618, za cenu 21,50 Sk,
10) podielu 4249/94880 do bezpodielového spoluvlastníctva manže-
   lov vlastníkov bytu �. 14 Damiánovi Kotlánovi nar. 25.12.1953
   a  manželke Helene rod. Bražinovej nar. 20.03.1956, bytom  A.
   Kubinu �. 15, za cenu 26,- Sk,
11) podielu  5153/94880  do vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  15
   Milanovi  �ižmárovi,  nar. 25.10.1942, bytom A.Kubinu 31,  za
   cenu 31,50 Sk,
12) podielu  3523/94880  do vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  16
   Štefanovi  Špa�ekovi, nar. 04.11.1951 bytom A.Kubinu  31,  za
   cenu 21,50 Sk,
13) podielu  4177/94880  do  vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  17
   Márií  Novajovskej,  nar. 23.11.1920, bytom A.Kubinu  31,  za
   cenu 25,50 Sk,
14) podielu 5154/94880 do bezpodielového spoluvlastníctva manže-
   lov   vlastníkom  bytu  �.  18  Františkovi  Kanisovi,   nar.
   04.04.1944,  s  manželkou  Emíliou   rod.  Pauflerovou,  nar.
   06.10.1947, obaja bytom A. Kubinu 31, za cenu 31,50 Sk,
15) podielu  3523/94880  do  vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  19
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   Ingrid  Clanford, rod. Kraushuberovej nar. 27.03.1977,  bytom
   Sokolovce, ul. Hlohovecká 353/9, za cenu 21,50 Sk,
16) podielu  4177/94880  do vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  20
   Ing. Tomáš Horá�ek,  nar. 04.06.1976, bytom  A.Kubinu 31,  za
   cenu 25,50 Sk,
17) podielu  5154/94880  do  vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  19
   Ivete  Sedgwick  rod.  Halaškovej,   nar.  14.02.1982,  bytom
   Špa�ince, ul. Trnavská 558/49, za cenu 31,50 Sk,

-  s  podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad
   do  katastra nehnute�ností budú spolo�ne a nerozdielne hradi�
   kupujúci.

2.2.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 21.9.2005

b) pripravi�  kúpnu  zmluvu  a predloži�  primátorovi  mesta  na
podpis.
   Termín: do 30.11.2005

                                                        638638
                                                  uznesenieuznesenie

                              kk  predajupredaju  podielovpodielov  nana  pozemkupozemku
vlastníkomvlastníkom  bytovbytov  vv  obytnomobytnom  domedome  nana  Ul.Ul.  G.DusíkaG.Dusíka  6-96-9  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje 
predaj  podielov  zo spoluvlastníckeho podielu  mesta Trnava
1519/1770   na pozemku  v k. ú. Trnava  parc. �. 1487,  zast. pl.
s výmerou 637 m2,  zapísaného  v katastri nehnute�ností  na liste
vlastníctva �. 9106,   zodpovedajúcich  spoluvlastníckym podielom
na spolo�ných �astiach a zariadeniach domu súp. �. 2782  na Ulici
G. Dusíka �. 6 - 9,   vlastníkom bytov,  zapísaným na LV �. 6370,
za cenu  3,50 Sk/m2,
s podmienkou, že  kupujúci  uhradia  správny poplatok  pri vklade
kúpnej zmluvy do katastra nehnute�ností:
 1) podielu  51/1770   vlastníkovi bytu �. 2   �ubošovi Lajdovi,
    nar. 28. 11. 1970,  bytom Trnava, G. Dusíka 6,  za cenu
    64,00 Sk;
 2) podielu  54/1770   vlastníkom bytu �. 3   Jánovi Gavalerovi,
    nar. 11. 1. 1933  a  manželke Viole, rod. Popovi�ovej,  nar.
    28. 2. 1936,  obidvom bytom Trnava, G. Dusíka 6,  do bezpo-
    dielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  68,00 Sk;,
 3) podielu  69/1770   vlastníkovi bytu �. 4   Jánovi Sýkorovi,
    nar. 8. 5. 1963,  bytom Trnava, G. Dusíka 6,
    za cenu  87,00 Sk;
 4) podielu  54/1770   vlastní�ke bytu �. 5   Helene Dorušincovej,
    rod. Potiskovej, nar. 20. 6. 1944,  bytom Trnava, G. Dusíka 6,
    za cenu  68,00 Sk;
 5) podielu  69/1770   vlastníkom bytu �. 6   Gustávovi Karab�í-
    kovi, nar. 27. 5. 1935  a  manželke Eve, rod. Debreckej,
    nar. 25. 9. 1940,  obidvom bytom Trnava, G. Dusíka 6,  do bez-
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    podielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  87,00 Sk;
 6) podielu  54/1770   vlastní�ke bytu �. 7  Helene Brestovanskej,
    rod. Bresti�ovej, nar. 6. 9. 1937,  bytom Trnava, G. Dusíka 6,
    za cenu  68,00 Sk;
 7) podielu  69/1770   vlastníkom bytu �. 8   Miroslavovi Gachovi,
    nar. 24. 2. 1938  a  manželke Jolane, rod. �erepanovej,  nar.
    10. 11. 1936,  obidvom bytom Trnava, G. Dusíka 6,  do bezpo-
    dielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  87,00 Sk;
 8) podielu  62/1770   vlastníkom bytu �. 9   Jozefovi Kubovi�ovi,
    nar. 4. 8. 1940  a  manželke Blažene, rod. Púdelovej,  nar.
    20. 11. 1940,  obidvom bytom Trnava, G. Dusíka 7,  do bezpo-
    dielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  78,00 Sk;
 9) podielu  62/1770   vlastníkom bytu �. 11  Ing. Ivanovi Holic-
    kému, nar. 16. 10. 1963  a  manželke Ing. Alene, rod. Lancí-
    kovej, nar. 2. 5. 1967,  obidvom bytom Trnava, G. Dusíka 7,
    do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  78,00 Sk;
10) podielu  62/1770   vlastníkom bytu �. 12   Jánovi Detrichovi,
    nar. 21. 11. 1934  a  manželke Márii, rod. Flaškovej,  nar.
    13. 5. 1941,  obidvom bytom Trnava, G. Dusíka 7,  do bezpo-
    dielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  78,00 Sk;
11) podielu  62/1770   vlastníkom bytu �. 13   Ing. Františkovi
    Mišovi�ovi, nar. 15. 12. 1939  a  manželke Eve, rod. Opálko-
    vej, nar. 9. 12. 1943,  obidvom bytom Trnava, G. Dusíka 7,
    do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  78,00 Sk;
12) podielu  62/1770   vlastníkom bytu �. 14   Tomášovi Tóblovi,
    nar. 25. 7. 1977,  bytom Trnava, G. Steinera 43,  v podiele 1/2
    a  Martine Kvietkovej, nar. 30. 9. 1979,  bytom �eren�any,
    Rybárska 16,  979 01  Rimavská Sobota,  v podiele  1/2
    za cenu  78,00 Sk;
13) podielu  62/1770   vlastníkom bytu �. 15   Milanovi Ja�ekovi,
    nar. 27. 10. 1937  a  manželke Emílii, rod. Petzovej,  nar.
    5. 12. 1940,  obidvom bytom Trnava, G. Dusíka 7,  do bezpo-
    dielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  78,00 Sk;
14) podielu  62/1770   vlastní�ke bytu �. 16   Hedvige �ápkovej,
    rod. Pia�kovej, nar. 17. 1. 1940,  bytom Trnava, G. Dusíka 8,
    za cenu  78,00 Sk;
15) podielu  62/1770   vlastníkom bytu �. 17   Jozefovi Jankovi-
    �ovi, nar. 24. 11. 1935  a  manželke Olympii, rod. Bleš�áko-
    vej, nar. 21. 7. 1944,  obidvom bytom Trnava, G. Dusíka 8,
    do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  78,00 Sk;
16) podielu  62/1770   vlastníkom bytu �. 18   Igorovi Moncmanovi,
    nar. 10. 3. 1964  a  manželke Anne, rod. Dudovej,  nar.
    29. 5. 1966,  obidvom bytom Trnava, G. Dusíka 8,  do bezpo-
    dielového spoluvlastníctva manželov    za cenu  78,00 Sk;
17) podielu  62/1770   vlastníkom bytu �. 19   Henrichovi �erna-
    yovi, nar. 26. 7. 1968  a  manželke Monike, rod. Kraj�ovi�o-
    vej, nar. 8. 2. 1973,  obidvom bytom Trnava, G. Dusíka 8,
    do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  78,00 Sk;
18) podielu  62/1770   vlastníkom bytu �. 21   Vladimírovi Dani-
    šovi�ovi, nar. 17. 9. 1948  a  manželke Viere, rod. Honzovej,
    nar. 27. 4. 1950,  obidvom bytom Trnava, �ajkovského 10,  do
    bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  78,00 Sk;
19) podielu  62/1770   vlastníkom bytu �. 22   Tomášovi Bresto-
    vanskému, nar. 12. 12. 1978  a  manželke Jane, rod. Fandelovej,
    nar. 18. 2. 1978,  obidvom bytom Trnava, G. Dusíka 8,  do bez-
    dielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  78,00 Sk;
20) podielu  31/1770   vlastníkovi bytu �. 24   Ing. Rastislavovi
    Mikovi,  nar. 12. 9. 1967,  bytom Trnava, Hlavná 18,
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    za cenu  39,00 Sk;
21) podielu  69/1770   vlastní�ke bytu �. 25   Valérii Vozárovej,
    rod. Slaninkovej, nar. 1. 12. 1940,  bytom Trnava, G. Dusíka 9,
    za cenu  87,00 Sk;
22) podielu  54/1770   vlastníkom bytu �. 26   Eliášovi Bludovi-
    �ovi, nar. 22. 6. 1939  a  manželke Daši, rod. Šlampovej,
    nar. 18. 4. 1942,  obidvom bytom Trnava, G. Dusíka 9,  do bez-
    podielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  68,00 Sk;
23) podielu  54/1770   vlastníkovi bytu �. 28   Rastislavovi Kraj-
    �ovi�ovi, nar. 16. 10. 1975,  bytom Zvon�ín 177,  919 01  Suchá
    nad Parnou,  za cenu  68,00 Sk;
24) podielu  54/1770   vlastníkom bytu �. 30   Jánovi Solárovi,
    nar. 7. 11. 1936  a  manželke Helene, rod. P	singerovej,
    nar. 27. 2. 1942,  obidvom bytom Trnava, G. Dusíka 9,  do bez-
    podielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  68,00 Sk;

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 15.10.2005

b) pripravi� kúpnu zmluvu a predloži� na podpis primátorovi mesta
   Termín: do 31.12.2005

                                                          639639
                                                    uznesenieuznesenie

                    kk  predajupredaju  pozemkupozemku  vv  lokalitelokalite  IBVIBV  KozáckaKozácka

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
priamy predaj kúpnou zmluvou mestského pozemku v katastrál-
nom území Trnava parc. �. 8258/46, záhrada o výmere 28/ m2,
zapísaného v katastri nehnute�ností na liste vlastníctva
mesta Trnava �. 5000, MUDr. Kvetoslave Golisovej, rod.
Gumanovej, nar. 1.3.1955, bytom Hrn�iarovce nad Parnou,
Nová ul. 25, za cenu 1 500,- Sk/m2, t.j. spolu za
42.000,00 Sk s podmienkou, že kupujúca uhradí správny
poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra nehnute�ností

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom nehnute�nosti
   Termín: do 31.10.2005

b) pripravi� kúpnu zmluvu a predloži� na podpis primátorovi
mesta
   Termín: do 31.12.2005

                                                            640640
                                                      uznesenieuznesenie

          kk  súhlasusúhlasu  ss  použitímpoužitím  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve  mestamesta
        NaNa  hlináchhlinách  36-3736-37  nana  realizáciurealizáciu  "Zeleného"Zeleného  kútikakútika  prepre 
                                                      všetkých"všetkých"
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--  darovaniedarovanie  investícieinvestície  "Zeleného"Zeleného  kútika..."kútika..."  dodo  majetkumajetku  mestamesta

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  SúhlasíSúhlasí
a) s použitím pozemku vo vlastníctve mesta �asti parc. �.
5312/1 Na hlinách �. 36-37 v Trnave pre realizáciu
"Zeleného kútika pre všetkých" t.j. priechod cez trávnik,
úprava priestoru pred lavi�kou, výsadba živého plotu a jeho
oplotenie pani Lenkou Sádeckou, bytom Na hlinách 37, Trnava
za podmienok stanovených mestom Trnava

b) s prijatím daru investície "Zeleného kútika pre
všetkých" po ukon�ení prác a komisionálnom odovzdaní od
pani Lenky Sádeckej bytom Na hlinách 37, Trnava, do majetku
mesta

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi� a predloži� zmluvu o budúcej darovacej zmluve
primátorovi mesta k podpisu
   Termín: do 30.9.2005

b) pripravi� darovaciu zmluvu do 30 dní po ukon�ení prác a
komisionálnom odovzdaní predmetu daru do majetku mesta
   Termín: v texte

                                                        641641
                                                  uznesenieuznesenie

            kk  predajupredaju  spoluvlastníckychspoluvlastníckych  podielovpodielov  nana  pozemkupozemku
                            nana  UliciUlici  ŠtefánikovejŠtefánikovej  22,22,  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    Schva�ujeSchva�uje
priamy predaj podielov na pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú.
Trnava, parc. �. 36/1, záhrady, výmera 365 m2, zapísaného v ka-
tastri nehnute�ností na LV �. 4 za dohodnutú cenu 1 500,- Sk/m2
na Ul. Štefánikova 22, Trnava, vlastníkom bytov v nasledovných
podieloch a dohodnutých kúpnych cenách:
1)podielu 464/10000 Križanovi �ubošovi, nar. 20. 12. 1969 a manž.
  �ubici, nar. 16. 9. 1971, bytom Trnava, Štefánikova 22, do bez-
  podielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 25 404,- Sk,
2)podielu 472/10000 Jošticovi Jozefovi, nar. 31. 1. 1956, bytom
  Trnava, Teodora Tekela 27, za cenu 25 842,- Sk,
3)podielu 547/10000  Ki�inovej Márii, nar. 7. 6. 1938, bytom
  Trnava, Štefánikova 22, za cenu 29 948,- Sk,
4)podielu 987/10000 Masarykovi Romanovi, nar. 9. 10. 1974, bytom
  Trnava, Štefánikova 22, za cenu 54 038,- Sk,
5)podielu 347/10000 Polakovi�ovi Josefovi, nar. 28. 4. 1964,
  bytom Trnava, Nerudova 14, za cenu 18 998,- Sk,
6)podielu 952/10000 Novákovi Miroslavovi, nar. 12. 6. 1958
  a manž. Anne, nar. 5. 9. 1960, bytom Trnava, Štefánikova 22,
  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  za cenu 52 122,- Sk,
7)podielu 1226/10000 Pobjeckému Milanovi, nar. 7. 11. 1971, bytom
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  Trnava, Jeruzalemská 12 za cenu 67 124,- Sk,
8)podielu 933/10000 Štefákovi Ladislavovi nar. 7. 10. 1955
  a manž. Jane, nar. 8. 1. 1954, bytom Trnava, Štefánikova 22,
  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  za cenu 51 082,- Sk,
9)podielu 641/10000 Mgr. Pospíšilovej Eve, nar. 6. 1. 1948, bytom
  Partizánske, Ve�ká okružná 9, za cenu 35 095,-
10)podielu 403/10000 Tichému Kvetoslavovi, nar. 4. 7. 1963, bytom
   Trnava, Na hlinách 4, za cwenu 22 064,- Sk,
11)podielu 402/10000 Lánikovej Tatiane, nar. 21. 6. 1967, bytom
   Trnava, B. Snetanu 11, za cenu 22 010,- Sk,

12)podielu 1035/10000 Olšákovi Vladimírovi, nar. 27. 4. 1963
   a manž. Edite, nar. 4. 9. 1962, bytom Trnava, Štefánikova 22,
   do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
   za cenu 56 666,- Sk,

*  s podmienkou uplatnenia predkupného práva mesta u všetkých
   kupujúcich
*  s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad
   do katastra nehnute�ností budú spolo�ne a nerozdielne hradi�
   kupujúci

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
majetku mesta
   Termín: do 31. 10. 2005

b)pripravi� kúpne zmluvy s predkupným právom a predloži�
primátorovi mesta k podpisu
   Termín: do 31. 12. 2005

                                                      642642
                                                uznesenieuznesenie

                  kk  zriadeniuzriadeniu  vecnéhovecného  bremenabremena  prepre  uloženieuloženie 
      inžinierskychinžinierskych  sietísietí  nana  pozemkochpozemkoch  vovo  vlastníctvevlastníctve  mestamesta
      "Rekonštrukcia"Rekonštrukcia  NTLNTL  plynovodovplynovodov  --  ul.ul.  Mierová,Mierová,  Moyzesa,Moyzesa, 
    Suchovská,Suchovská,  Osvaldova,Osvaldova,  sv.sv.  CyrilaCyrila  aa  Metoda,Metoda,  Ružindolská,Ružindolská, 
                                                  A.Kubinu"A.Kubinu"

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    SúhlasíSúhlasí 
s  využitím pozemkov v k.ú. Trnava parc.�. 2543, 2636/3,  2540/37
zapísaných na LV �. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava a s pozemkom
parc. �. 8777 v rozsahu právnej parcely pôv.p.�. 1867/173,  ktorá
je  v  pozemkovej knihe neknihovaná, a preto sa jej vlastníkom  v
zmysle  § 14 ods. 2 zák. �. 180/1995 Z.z. stalo mesto Trnava,  na
rekonštrukciu  miestnych nízkotlakových plynovodov, pod�a projek-
tovej   dokumentácie  schválenej   stavebným  úradom,  Slovenským
plynárenským podnikom, a.s., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy
44/a, I�O: 35815256.
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2.2.  Schva�ujeSchva�uje 
zriadenie  bezodplatného �asovo neobmedzeného vecného bremena  na
pozemkoch  v k. ú. Trnava zapísaných na LV �.5000 vo  vlastníctve
mesta  Trnava parc.�. 2543, 2636/3, 2540/37 a na pozemku  parc.�.
8777  v  rozsahu  právnej parcely pôv.p.�. 1867/173, ktorá  je  v
pozemkovej  knihe neknihovaná, a preto sa jej vlastníkom v zmysle
§  14  ods. 2 zák. �.180/1995 Z.z. stalo mesto  Trnava,  prípadne
�alších ur�ených porealiza�ným geometrickým plánom, v uliciach:
Mierová,  Moyzesa,  Suchovská,  Osvaldova, sv. Cyrila  a  Metoda,
Ružindolská, A.Kubinu, cez ktoré prechádza podzemné vedenie plynu
v  rámci stavby "Rekonštrukcia miestnych ntl plynovodov  Trnava",
v prospech  spolo�nosti Slovenský plynárenský priemysel a. s., so
sídlom  v  Bratislave,  ul.   Mlynské  Nivy  44/a,  spo�ívajúceho
v povinnosti  mesta Trnava strpie� na svojom pozemku  umiestnenie
inžinierskych sietí - plynovodu a s tým súvisiacich užívate�ských
práv, za podmienky
-  dodržania podmienok upres�ujúcich realizáciu stavby uvedených
   v  stavebnom povolení, pri�om správny poplatok spojený s vkla-
   dom práva  zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra  nehnu-
   te�ností hradí oprávnený z vecného bremena.

3.3.  UkladáUkladá  
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� súvisiace náležitosti
   Termín: 30.09.2005

b) pripravi� zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
   na pozemkoch mesta a predloži� primátorovi mesta k podpisu.
   Termín: 31.10.2005

c) po uložení  inž. sietí uzatvori� zmluvu o  zriadení  vecného
   bremena  na pozemkoch mesta  a predloži�  primátorovi mesta
   k podpisu.
   Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu

                                                        643643
                                                  uznesenieuznesenie

                  kk  zriadeniuzriadeniu  vecnéhovecného  bremenabremena  prepre  uloženieuloženie 
      inžinierskychinžinierskych  sietísietí  nana  pozemkochpozemkoch  vovo  vlastníctvevlastníctve  mestamesta
      "Rekonštrukcia"Rekonštrukcia  NTLNTL  plynovodovplynovodov  --  ul.ul.  Štúrova,Štúrova,  Matuškova,Matuškova,
                                          Sadová,Sadová,  Sambucusa"Sambucusa"

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    SúhlasíSúhlasí 
s využitím pozemkov v k.ú. Trnava parc.�. 1896/37 zapísanom na LV
�. 5000 v registri E, vo vlastníctve Mesta Trnava na rekonštruk-
ciu  miestnych nízkotlakových plynovodov, pod�a projektovej doku-
mentácie  schválenej  stavebným úradom,  Slovenským  plynárenským
podnikom,  a.s., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 44/a,  I�O:
35815256.

2.2.  Schva�ujeSchva�uje 
zriadenie  bezodplatného �asovo neobmedzeného vecného bremena  na
pozemku  v k. ú. Trnava zapísanom na LV �. 5000 v registri E,  vo
vlastníctve  mesta  Trnava  parc.�.   1896/37,  prípadne  �alších



                            - 22 -

ur�ených  porealiza�ným geometrickým plánom, v uliciach: Štúrova,
Matuškova,  Sadová,  Sambucusa,  cez   ktoré  prechádza  podzemné
vedenie  plynu v rámci stavby "Rekonštrukcia miestnych ntl plyno-
vodov  Trnava",  v prospech   spolo�nosti  Slovenský  plynárenský
priemysel  a. s., so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy  44/a,
spo�ívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpie� na svojom pozemku
umiestnenie  inžinierskych sietí - plynovodu a s tým  súvisiacich
užívate�ských práv, za podmienky
-  dodržania podmienok upres�ujúcich realizáciu stavby uvedených
   v  stavebnom povolení, pri�om správny poplatok spojený s vkla-
   dom práva  zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra  nehnu-
   te�ností hradí oprávnený z vecného bremena.

3.3.  UkladáUkladá  
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� súvisiace náležitosti
   Termín: 30.09.2005

b) pripravi� zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
na pozemkoch mesta a predloži� primátorovi mesta k podpisu.
   Termín: 31.10.2005

c) po uložení  inž. sietí uzatvori� zmluvu o  zriadení  vecného
bremena  na pozemkoch mesta  a predloži�  primátorovi mesta
k podpisu.
   Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu

                                                      644644
                                                uznesenieuznesenie

                  kk  zriadeniuzriadeniu  vecnéhovecného  bremenabremena  prepre  uloženieuloženie 
      inžinierskychinžinierskych  sietísietí  nana  pozemkochpozemkoch  vovo  vlastníctvevlastníctve  mestamesta
      "Rekonštrukcia"Rekonštrukcia  NTLNTL  plynovodovplynovodov  --  ul.ul.  Hlavná,Hlavná,  Strelecká"Strelecká"

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    SúhlasíSúhlasí 
s  využitím pozemkov v k.ú. Trnava parc.�. 8831, 8825/1,  8833/2,
6380/2,  6379,  8836/4 zapísaných na LV �. 5000,  vo  vlastníctve
Mesta  Trnava na rekonštrukciu miestnych nízkotlakových  plynovo-
dov,  pod�a projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom,
Slovenským  plynárenským podnikom, a.s., so sídlom v  Bratislave,
Mlynské Nivy 44/a, I�O: 35815256.

2.2.  Schva�ujeSchva�uje 
zriadenie  bezodplatného �asovo neobmedzeného vecného bremena  na
pozemkoch v k. ú. Trnava zapísaných na LV �. 5000, vo vlastníctve
mesta  Trnava parc.�. 8831, 8825/1, 8833/2, 6380/2, 6379, 8836/4,
prípadne  �alších  ur�ených porealiza�ným geometrickým plánom,  v
uliciach: Hlavná, Strelecká, cez ktoré prechádza podzemné vedenie
plynu v rámci stavby "Rekonštrukcia miestnych plynovodov Trnava",
v prospech  spolo�nosti Slovenský plynárenský priemysel a. s., so
sídlom  v  Bratislave,  ul.   Mlynské  Nivy  44/a,  spo�ívajúceho
v povinnosti  mesta Trnava strpie� na svojom pozemku  umiestnenie
inžinierskych sietí - plynovodu a s tým súvisiacich užívate�ských
práv, za podmienky
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-  dodržania podmienok upres�ujúcich realizáciu stavby uvedených
   v  stavebnom povolení, pri�om správny poplatok spojený s vkla-
   dom práva  zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra  nehnu-
   te�ností hradí oprávnený z vecného bremena.

3.3.  UkladáUkladá  
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� súvisiace náležitosti
   Termín: 30.09.2005

b) pripravi� zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
na pozemkoch mesta a predloži� primátorovi mesta k podpisu.
   Termín: 31.10.2005

c) po uložení  inž. sietí uzatvori� zmluvu o  zriadení  vecného
bremena  na pozemkoch mesta  a predloži�  primátorovi mesta
k podpisu.
   Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu

                                                        645645
                                                  uznesenieuznesenie

                            kk  žiadostižiadosti  spolo�nostispolo�nosti  EURODOM3EURODOM3
      oo  zmenuzmenu  formyformy  predajapredaja  pozemkovpozemkov  nana  Hornopoto�nejHornopoto�nej  uliciulici
                                                    vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  NesúhlasíNesúhlasí
so zmenou predaja pozemkov v k. ú. Trnava,
parc. �. 215, zast. pl., výmera 513 m2, parc. �. 216/1, záhrady,
výmera 298 m2, parc. �. 216/2, zast. pl., výmera 29 m2, parc. �.
217, zast. pl., výmera 227 m2, parc. �. 218, zast. pl., výmera
334 m2, parc. �. 219, zast. pl., výmera 349 m2, parc. �. 220, zá-
hrady, výmera 183 m2, parc. �. 221, zast. pl., výmera 364 m2,
parc. �. 222. zast. pl., výmera 318 m2, parc. �. 223, zast. pl.,
výmera 573 m2, parc. �. 224, zast. pl., výmera 676 m2 na Hornopo-
to�nej ul. v Trnave zapísaných  na LV �. 5000, ktoré boli na zá-
klade uzn. MZ. �. 597/2005 zo d�a 28. 6. 2005 schválené na pre-
daj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve splo�nosti EUROMOD3, s. r. o.
Jesenského ul. �. 2, Pezinok na predaj priamo kúpnou zmluvou

2.2.  Schva�ujeSchva�uje  
pred�ženie termínu bodu 2b) uzn. MZ �. 597/2005 z 28. 6. 2005
- do 30. 9. 2005

3.3.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave
oznámi� stanovisko MZ žiadate�ovi
   Termín: do 10. 9. 2005
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                                                        646646
                                                  uznesenieuznesenie

            kk  odkúpeniuodkúpeniu  spoluvlatníckychspoluvlatníckych  podielovpodielov  nana  pozemkupozemku
        vv  k.ú.k.ú.  Trnava,Trnava,  parcelaparcela  registraregistra  EE  �.�.  14831483  vv  areáliareáli 
        streleckéhostreleckého  centracentra  ŠtrkyŠtrky  zaza  ú�elomú�elom  majetkoprávnehomajetkoprávneho 
                                              vysporiadaniavysporiadania

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 443/31284 na pozemku
v k.ú. Trnava, zapísanom na LV �. 5370, parcela registra
"E" �. 1483, vo výmere 221,5 m2, nachádzajúceho sa v areáli
strelnice Štrky za ú�elom vysporiadania majetkoprávnych vz�ahov
od spoluvlastníka Ing. Dalibora Gronského, nar. 11.4.1956,
bytom Trnava, Ulica Teodora Tekela �. 10, za cenu 130,-
Sk/m2, cena celkom 28.795,- Sk

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi� podklady súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy
   Termín: 20.9.2005

b) uzatvori� kúpnu zmluvu a predloži� primátorovi mesta k
podpisu
   Termín: 31.10.2005

                                                      647647
                                                uznesenieuznesenie

                    kk  súhlasusúhlasu  soso  zrušenímzrušením  vecnéhovecného  bremenabremena  --
                  --  kinokino  OKOOKO  nana  ul.ul.  J.J.  HajdóczyhoHajdóczyho  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  SúhlasíSúhlasí
so zrušením vecného bremena na �asti nehnute�nosti s.�.
6768 - zhromaž�ovacia sála (kino OKO) na parc. �. 3547/46 a
3547/47 spo�ívajúceho v povinnosti vlastníka nehnute�nosti
SR - Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, nám. J. Herdu
�. 2, Trnava zabezpe�i� prevádzu kina pre verejnos� po�as
trvania Univerzity sv. Cyrila a Metoda

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
pripravi� a predloži� primátorovi mesta k podpisu zmluvu o
zrušení vecného bremena
   Termín: do 15.10.2005

                                                      648648
                                                uznesenieuznesenie

              kk  zmenezmene  kupujúcehokupujúceho  pozemkupozemku  nana  ul.ul.  VajanskéhoVajanského 

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1.1.  Schva�ujeSchva�uje
prevod práva kúpy pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v
k.ú. Trnava parc. �. 768/1, zast. pl., výmera 426 m2,
zapísaného na LV �. 5000 na Vajanského ul. v Trnave
z Ing. Františka Jablonického nar. 20.11.1951 a manž. Ing.
Eleonóry Jablonickej, nar. 9.5.1955, obaja bytom Trnava,
Hlboká ul. �. 11, na spolo�nos� V-ZONE, s.r.o., Kapitulská
�. 6, I�O 36 274 798, na ktorú prechádzajú všetky práva a
povinnosti vyplývajúce pre manželov Jablonických zo zmluvy
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo d�a 9.4.2001 a dodatkov
�. 1 až 3

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi� náležitosti súvisiace so zmenou kupujúceho
   Termín: do 20.9.2005

b) pripravi� dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve
a predloži� na podpis primátorovi mesta
   Termín: do 15.10.2005

                                                      649649
                                                uznesenieuznesenie

kk  odpredajuodpredaju  podielovpodielov  zz  pozemkovpozemkov  vovo  vlastníctvevlastníctve  MestaMesta  TrnavaTrnava
        vlastníkomvlastníkom  bytovbytov  vv  bytovýchbytových  domochdomoch  nana  VeternejVeternej  ul.ul.  
                                aa  ul.ul.  V.ClementisaV.Clementisa  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

I.I.    Schva�ujeSchva�uje 
a) predaj podielu 7065/377170 zo spoluvlastníckeho podielu Mesta
   Trnava  na pozemku zapísanom na LV �. 9117 parc. �. 5671/63 v
   k.  ú.  Trnava  o celkovej výmere  563  m2,  zodpovedajúceho
   spoluvlastníckemu   podielu   na    spolo�ných   �astiach   a
   zariadeniach  domu súp. �. 6455 na ul. V. Clementisa �. 67 do
   podielového  spoluvlastníctva vlastníkom bytu �. 46  Tiborovi
   �urkovi,  nar.  5.11.1950,  bytom  Ul. V.  Clementisa  67,  s
   podielom  1/2,  Viere  rod. �urkovej, nar.  17.1.1975,  bytom
   Beniakova  5, Bratislava, s podielom 1/8, Gabriele  �urkovej,
   nar.  17.10.1977,  s  podielom  1/8 a  Lucii  �urkovej,  nar.
   13.1.1988, s podielom 2/8, obe bytom Ul. V. Clementisa 67, za
   cenu 3,50 Sk/m2 t. j. za 35,50 Sk,
b) predaj podielu 7165/377170 zo spoluvlastníckeho podielu Mesta
   Trnava  na pozemku zapísanom na LV �. 9117 parc. �. 5671/63 v
   k.  ú.  Trnava  o celkovej výmere  543  m2,  zodpovedajúceho
   spoluvlastníckemu   podielu   na    spolo�ných   �astiach   a
   zariadeniach  domu súp. �. 6455 na Ul. V. Clementisa �. 69 do
   vlastníctva  vlastní�ke  bytu  �. 7 Helene  Lefflerovej  rod.
   Krajnej,  nar. 14.4.1943, bytom Ul. V. Clementisa 69, za cenu
   3,50 Sk/m2 t. j. za 36,00 Sk,
c) predaj podielu 2921/232703 zo spoluvlastníckeho podielu Mesta
   Trnava  na  pozemku  vo  vlastníctve Mesta  Trnava  parc.  �.
   5325/12  v k. ú. Trnava o celkovej výmere 651 m2,  zapísaného
   na  LV �. 9230, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu  na
   spolo�ných  �astiach  a  zariadeniach domu súp.  �.  6487  na
   Veternej  ulici  �.  1 do vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  2



                              - 26 -

   Miroslavovi  Jamrichovi, nar. 23.10.1979 bytom Veterná 1,  za
   cenu 3,50 Sk/m2 t. j. za 28,50 Sk.

II.II.  UkladáUkladá 
    Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
    Termín: do 21. 9. 2005

b) pripravi�  kúpnu  zmluvu  a predloži�  primátorovi  mesta  na
podpis
    Termín: do 31. 10. 2005

                                                        650650
                                                  uznesenieuznesenie

                kk  založeniuzaloženiu  spolo�nostispolo�nosti  ss  ru�enímru�ením  obmedzenýmobmedzeným
                      ss  5050  %%  majetkovoumajetkovou  ú�as�ouú�as�ou  mestamesta  TrnavaTrnava 
      prepre  oblas�oblas�  hospodáreniahospodárenia  ss  teplomteplom  nana  územíúzemí  mestamesta  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
a) založenie spolo�nosti s ru�ením obmedzeným TT energie,
   s.r.o. s 50% majetkovou ú�as�ou mesta Trnava, so
   spolo�níkom Energiecomfort GmbH Viede�

b) obchodné meno a sídlo spolo�nosti TT energie, s.r.o., Fran-
   tiškánska 16, Trnava

c) pe�ažný vklad mesta Trnava do spolo�nosti vo výške 100.000,-
   Sk

d) predmet �innosti spolo�nosti
- vykonávanie maloobchodnej �innosti - kúpa tovaru za ú�elom
   jeho predaja kone�nému spotrebite�ovi - maloobchod v rozsahu
   vo�ných živností
- vykonávanie ve�koobchodnej �innosti - kúpa tovaru za ú�elom
   jeho predaja iným prevádzkovate�om živnosti - ve�koobchod v
   rozsahu vo�ných živností
- sprostredkovate�ká �innos� - sprostredkovanie obchodu v
   rozsahu vo�ných živností
- rozmnožovacie a kopírovacie služby
- oprava, montáž, demontáž a zasklievanie okien a dverí
- vykonávanie maliarskych prác, náterov a tapetovanie
- upratovacie a �istiace práce
- úprava zelene a vonkajších priestranstiev
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadom - odvoz smetí (v
   rozsahu vo�ných živností)
- reklamná, propaga�ná a poradenská �innos�
- zámo�níctvo
- vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
- elektroinštalatérstvo
- uskuto��ovanie stavieb a ich zmien
- výkon �innosti stavebného dozoru
- prevádzkovanie vlastnej ochrany
- výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod
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   tepla, výkup tepla
- správa nehnute�ností v rozsahu vo�nej živnosti na základe
   zmlúv vo vz�ahu k obytným domom, spolo�ným priestorom a
   spolo�ným �astiam, pozemkom, príslušenstvu bytov, nebytovým
   priestorom a ich príslušenstvu a k objektom pre ubytovacie
   služby
- faktoring a forfaiting (vymáhanie poh�adávok od neplati�ov)
- montáž, oprava, údržba tlakových zariadení
- montáž, oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky
   elektrických zariadení
- správa o údržba bytového fondu
- strojové �istenie miestnych komunikácií
- ru�né �istenie peších komunikácií
- vykonávanie prác strojnými mechanizmami
- obklada�ské práce
- omietkárske práce
- podlahárstvo
- montáž sadrokartónu
- pomocné stavebné prácve v rozsahu vo�nej živnosti
- letná a zimná údržba miestnych komunikácií
- inžinierska �innos� v investi�nej výstavbe
- rozvoj a projektovanie elektrorozvodných sietí,
   transformovní, do napätia 110 kV priemyslové inštalácie
- projektová �innos� v investi�nej výstavbe
- poskytovanie software
- automatizované spracovanie dát
- revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení
- revízia elektrických zariadení
- montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. NN
- montáž a opravy plynových technických zariadení
- opravy, montáž kotlov, tlakových nádob stabilných
- oprava elektromerov, zvarovacích transformátorov, rota�ných
   strojov a asynchronných motorov, servis hydraulických
   zariadení
- revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení
- montáž a opravy mera�ov tepla
- výkon inžinierskej �innosti distribu�ného systému VN siete
- vzdušné, káblové transformácie do 225 kV, NN siete, verejné
   osvetlenie
- oprava a údržba motorových vozidiel
- nákup a predaj v rozsahu vo�nej živnosti
- cestná doprava - využívanie dopravných mechanizmov
- prenajímanie mechanizmov s vodi�mi
- ciachovanie elektromerov, meracích súprav
- pohostinstvo a ubytovanie
- verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
- verejná cestná nákladná doprava
- poskytovanie telekomunika�ných služieb mimo verejnej
   rozhlasovej telefónnej služby
- poskytovanie neverejných telekomunika�ných služieb
   prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
- projek�né, montážne a servisné práce na telekomunika�ných
   zariadeniach jednotnej telekomunika�nej siete

2.2.  SúhlasíSúhlasí
a) so zriadením 3-�lennej dozornej rady s tým, že �lenom
   dozornej rady za Mesto Trnava bude Eduard �echovi�, bytom
   Trnava, Hlboká �. 9



                           - 28 -

b) s tým, že spolo�nos� bude ma� dvoch konate�ov, z ktorých
   jedného navrhuje spolo�ník mesto Trnava a bude ním Ing.
   �ubomír Kraj�ovi�, bytom Trnava, �ajkovského �. 51.
   Kona� v mene spolo�nosti budú oprávnení obidvaja konatelia
   spolo�ne a podpisova� budú tak, že k vytla�enému alebo
   napísanému menu spolo�nosti, svojmu menu a priezvisku
   pripoja svoj podpis.

3.3.  PoverujePoveruje
   primátora mesta
podpísaním spolo�enskej zmluvy o založení spolo�nosti s ru�ením
obmedzeným a realizáciou �alších úkonov potrebných
k založeniu, vzniku a fungovaniu spolo�nosti s ru�ením
obmedzeným

4.4.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
   a Správe mestského majetku Trnava
zabezpe�i� potrebné súvisiace náležitosti
   Termín: do 30.9.2005

                                                        651651
                                                  uznesenieuznesenie

                    kk  zámenezámene  pozemkovpozemkov  nana  UliciUlici  V.V.  ClementisaClementisa

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
v katastrálnom území Trnava  zámenu  pozemku, ktorý bude oddelený
geometrickým plánom  s výmerou pod chodníkom realizovaným v rámci
stavby "Parkovisko Ulica V. Clementisa 16 - 18 v Trnave"
z nehnute�nosti parc. �. 5671/144, zapísanej v katastri nehnute�-
ností na liste vlastníctva �. 6034   vo vlastníctve  Mgr. Anastá-
zie Mercelovej,  rod. Šurinovej,  narod. 19. 10. 1943,  bytom Vl�-
kovce 131,  v podiele 6/8,   Tomáša Mercela,  narod. 27. 9. 1973,
bytom Vl�kovce 131,  v podiele 1/8,   Ing. Hany Chramcovej, rod.
Mercelovej,  narod. 11. 6. 1968,  bytom Trnava, Javorová 58,
v podiele 1/8,   za  pozemok, ktorý bude oddelený geometrickým
plánom s rovnakou výmerou  z pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava,
I�O  313 114,   zapísaných  v katastri nehnute�ností  na liste
vlastníctva �. 5000  s parcelnými �íslami 5671/6 a 5671/92

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace so zámenou pozemkov
   Termín: do 15.10.2005

b) pripravi�  zmluvu o budúcej zmluve o zámene pozemkov
a  predloži� na podpis primátorovi mesta
   Termín: do 30.11.2005

c) pripravi�  zmluvu o zámene pozemkov  a  predloži� na podpis
primátorovi mesta
   Termín: do  60 dní  po vyhotovení geometrického plánu
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                                                        652652
                                                  uznesenieuznesenie

    kuku  kúpekúpe  nehnute�nostínehnute�ností  nana  MalženickejMalženickej  cesteceste  �.�.  11  vv  TrnaveTrnave
                                            dodo  majetkumajetku  mestamesta

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
kúpu nehnute�ností v k.ú. Trnava na Malženickej ceste �. 1
v Trnave vo vlastníctve Ing. Ladislava Dúbravského, nar.
28.9.1951, zapísaných na LV 5675, pozemok parc. �. 10728/1
zast. pl., výmera 1634 m2, pozemok parc. �. 10728/2 zast.
pl., výmera 484 m2, pozemok parc. �. 10728/5 zast. pl.,
výmera 577 m2 a sociálnu budovu so súp. �. 5981 na pozemku
parc. �. 10728/2 za cenu 11.800.000,- Sk do majetku mesta

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s kúpou nehnute�ností
do majetku mesta
   Termín: do 31.10.2005

b) pripravi� a predloži� kúpnu zmluvu primátorovi mesta k
podpisu
   Termín: do 30.11.2005

                                                        653653
                                                  uznesenieuznesenie

                kk  priamemupriamemu  predajupredaju  pozemkupozemku  nana  DedinskejDedinskej  ul.ul.
                                          vv  TrnaveTrnave  --  ModrankeModranke

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
priamy predaj pozemku v k.ú. Modranka na Dedinskej ul.
zapísaného na LV �. 1300 vo vlastníctve Mesta Trnava s parc.
�. 152/24 - zast. plocha s výmerou 74 m2, do bezpodielového
vlastníctva manželov Štefana Neštického, nar. 16.9.1950 s
manž. Elenou rod. Ondrejí�kovou nar. 26.10.1949, obaja bytom
Trnava, Dedinská 82, za cenu 120,- Sk/m2 t.j. za celkovú
cenu 8.880,- Sk s tým, že kupujúci uhradia správny poplatok
spojený s návrhom na vklad kúpnej zmluvy do katastra
nehnute�ností

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� súvisiace náležitosti
   Termín: do 30.9.2005

b) pripravi� kúpnu zmluvu a predloži� na podpis primátorovi
mesta
   Termín: do 31.10.2005
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                                                              654654
                                                        uznesenieuznesenie

                kk  odkúpenieodkúpenie  pozemkovpozemkov  vv  k.ú.k.ú.  ZavarZavar  podpod  energetickýmienergetickými
                          zariadeniamizariadeniami  aa  následnýnásledný  odpredajodpredaj  pozemkovpozemkov
                                        ajaj  energetickýchenergetických  zariadenízariadení
                      spolo�nostispolo�nosti  ZápadoslovenskáZápadoslovenská  energetickaenergeticka  a.s.a.s.

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta Trnava v k. ú. Zavar,
zapísaných na LV �. 2551, parc. �. 240/242, výmera 8325 m2,
zast. pl., parc. �. 240/247, výmera 741 m2, orná pôda, parc.�.
240/248, výmera 7 m2, orná pôda, parc. �. 240/249, výmera 7 m2,
parc. �. 240/250, výmera 6 m2, orná pôda, parc. �. 240/251, vý-
mera 6 m2, orná pôda, parc. �. 240/252, výmera 988 m2, orná pôda,
parc. �. 240/253, výmera 4 m2, zast. pl., parc. �. 240/254, vý-
mera 4 m2, zast. pl., parc. �. 240/3, výmera 10670 m2, orná pôda
za cenu         130,-130,-  Sk/mSk/m2   //  ++  1919  %%  DPHDPH  // od vlastníka pozemkov spolo�- 
nosti INVEST TRNAVA, s. r. o., Hlavná 5, Trnava, I�O 36256242.

2.2.  Schva�ujeSchva�uje  
odkúpenie hodnoty geodetických prác na investícii Trafostanica
TR 25 a kolauda�ného rozhodnutia na stavbu Transformov�a 110/22
kV k PSA Trnava - �as� TR 25 za hodnotu 58.590,- Sk / bez DPH /
od spolo�nosti INVEST TRNAVA, Hlavná 5, Trnava do majetku mesta
Trnava.

3.3.  Schva�ujeSchva�uje  
odpredaj energetických zariadení - " Transformovne 110/22 kV
k PSA Trnava-�as� TR 25 "v nadobúdacej hodnote 150.860.941,03 Sk
+ DPH a " Zaslu�kovanie 2x110 kV " v nadobúdacej hodnote
13.766.628,7 Sk + DPH za cenu 40 % nadobúdacej hodnoty, t.j.
65.851.027,88 Sk+ DPH spolo�nosti Západoslovenská energetika,
a. s., �ulenova 6, 816 47 Bratislava, I�O 35823551 spolu s po-
zemkami vo vlastníctve mesta Trnava zapísaných na LV �. ....
v k. ú. Zavar, parc. �. 240/242, výmera 8325 m2, zast. pl., parc.
�. 240/247, výmera 741 m2, orná pôda, parc. �. 240/248, výmera
7 m2, orná pôda, parc. �. 240/249, výmera 7 m2, parc. �. 240/250,
výmera 6 m2, orná pôda, parc. �. 240/251, výmera 6 m2, orná pôda,
parc. �. 240/252, výmera 988 m2, orná pôda, parc. �. 240/253, vý-
mera 4 m2, zast. pl., parc. �. 240/254, výmera 4 m2, zast. pl.,
parc. �. 240/3, výmera 10670 m2, orná pôda za cenu
40% ich nadobúdacej hodnoty /+ 19 % DPH/
s podmienkou súhlasného stanoviska Ministerstva hospodárstva
SR k predaju investícií a pozemkov.

4.4.  PoverujePoveruje 
   primátora mesta
realizáciou potrebných úkonov

5.5.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave
v spolupráci s INVEST Trnava, s. r. o. zabezpe�i� potrebné
náležitosti
   Termín: 30.9.2005
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                                                      655655
                                                uznesenieuznesenie

                                            kk  predajupredaju  bytovbytov

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje

- v  k. ú. Trnava na ul. Beethovenova �. 12-15, parc. �.
1635/119, súp. �. 5852

a 01/  predaj  3-izbového bytu �. 12 na 2. NP o  podlahovej
   ploche 68,47 m2 za cenu 30 927,-Sk
   Milanovi Dobiašovi, nar. 7.5.1956, trvale bytom Beethovenova
   �. 13, Trnava, spolo�ne s Janou Dobiašovou, nar. 6.9.1984,
   trvale bytom tamtiež

- v  k. ú. Trnava na ul. �ajkovského �. 5-9, parc. �. 1635/67,
súp. �. 6319

a 02/  predaj  1-izbového bytu �. 22 na 1. NP o  podlahovej
   ploche 30,49 m2 za cenu 13 581,-Sk
   Viliamovi Tomíkovi, nar. 12.7.1933, trvale bytom �ajkovského
   �. 7, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Mozartova �. 11, parc. �. 1635/89,
súp. �. 5651

a 03/  predaj  1-izbového bytu �. 68 na 13. NP o  podlahovej
   ploche 41,72 m2 za cenu 17 493,-Sk
   Daniele Neme�kovej, rod. Mišovi�ovej, nar. 29.7.1966, trvale
   bytom Mozartova �. 11, Trnava
   s manž. Jozefom Neme�kom, nar. 28.2.1966, trvale bytom
   tamtiež

- v  k. ú. Trnava na ul. Na hlinách �. 10-13, parc. �. 5312/10,
súp. �. 6779

a 04/  predaj  3-izbového bytu  �. 12 na 6. NP o  podlahovej
   ploche 61,80 m2 za cenu 36 118,-Sk
   Renáte �ernianskej, rod. Kormúthovej, nar. 14.7.1962, trvale
   bytom Na hlinách �. 10, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Okružná �. 15-17, parc. �. 5326/1,
súp. �. 6499

a 05/  predaj  3-izbového bytu �. 78 na 8. NP o  podlahovej
   ploche 68,11 m2  za cenu 22 643,-Sk
   Rudolfovi Belkovi, nar. 31.7.1953, trvale bytom Okružná �.
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   17, Trnava
   s manž. Darinou Belkovou, rod. Janoš�íkovou, nar. 15.10.1956,
   trvale bytom tamtiež

- v  k. ú. Trnava na ul. Spartakovská �. 8, parc. �. 5671/51,
súp. �. 6463

a 06/  predaj  3-izbového bytu �. 10 na 3. NP o  podlahovej
   ploche 65,75 m2 za cenu 23 838,-Sk
   Darine Talianovej, rod. Matuškovi�ovej, nar. 17.1.1960,
   trvale bytom Spartakovská �. 8, Trnava
   s manž. Michalom Talianom, nar. 29.7.1952, trvale bytom
   tamtiež

- v  k. ú. Trnava na ul. Špa�inská cesta �. 25,27,29, parc. �.
5413, súp. �. 635

a 07/  predaj  1-izbového bytu �. 59 na 6. NP o  podlahovej
   ploche 34,96 m2 za cenu 9 632,-Sk
   Alene Teplanskej, rod. Pin�ekovej, nar. 9.6.1972, trvale
   bytom Špa�inská cesta �. 29, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Veterná �. 34-36, parc. �. 5292/49,
súp. �. 6559

a 08/  predaj  4-izbového bytu �. 1 na 1. NP o  podlahovej
   ploche 81,96 m2  za cenu 30 706,-Sk
   Gabriele Baki�ovej, rod. Igazovej, nar. 9.10.1954, trvale
   bytom Veterná �. 36, Trnava

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do
katastra nehnute�ností budú spolo�ne a nerozdielne hradi�
kupujúci

2.2.  UkladáUkladá
   Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii
pripravi� zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle
schva�ovacej �asti uznesenia
     Termín: do 31.12.2005

                                                          656656
                                                    uznesenieuznesenie

                      kk  pred�ženiupred�ženiu  splátkovaniasplátkovania  kúpnejkúpnej  cenyceny  zaza  bytbyt

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
pred�ženie splátkovania kúpnej ceny za byt �. 28 na ul.
Golianova �. 10 v Trnave, súp. �. 6005, o podlahovej ploche
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66,40m2, Jaroslavovi Jelemenskému, nar. 8.6.1977, trvale
bytom Borová �. 66 a manž. Adriane Jelemenskej, rod.
Paulovi�ovej, nar. 16.5.1977,  trvale bytom Golianova ul. �.
7, Trnava, o 1,5 roka pravidelnými polro�nými splátkami vo
výške 21 625,-Sk pri zachovaní ostatných ustanovení Zmluvy o
prevode vlastníctva bytu so zriadením záložného práva �.
6497 2002.

2.2.  UkladáUkladá
   Správe mestského majetku Trnava
pripravi� dodatok k Zmluve o prevode vlastníctva bytu so
zriadením záložného práva �. 6497 2002 v zmysle schva�ovacej
�asti uznesenia a predloži� primátorovi mesta na podpis
   Termín: do 31.10.2005

                                                        657657
                                                  uznesenieuznesenie

                                kk  zmenezmene  �.�.  3)3)  Zria�ovacejZria�ovacej  listinylistiny
      StrediskaStrediska  sociálnejsociálnej  starostlivostistarostlivosti  V.ClementisaV.Clementisa  �.�.  5151
                                                      TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
zmenu �. 3) Zria�ovacej listiny Strediska sociálnej
starostlivosti Trnava v predloženom znení

2.2.  UkladáUkladá
   Stredisku sociálnej starostlivosti Trnava
vyda� úplné znenie zria�ovacej listiny a
premietnu� schválené zmeny do ostatných dokumentov
Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
   Termín: do 30.9.2005

                                                        658658
                                                  uznesenieuznesenie

                                kk  plánuplánu  kontrolnejkontrolnej  �innosti�innosti
        ÚtvaruÚtvaru  hlavnéhohlavného  kontrolórakontrolóra  mestamesta  TrnavaTrnava  dodo  28.2.200628.2.2006

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
plán kontrolnej �innosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta
Trnava do 28.2.2006

                                                        659659
                                                  uznesenieuznesenie

      kk  urbanistickejurbanistickej  štúdiištúdii  ObytnýObytný  súborsúbor  TrnavaTrnava  --  Ko�išskéKo�išské

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
stanoviská uplatnené pri prerokúvaní Urbanisticko-architek-
tonickej štúdie Obytný súbor Trnava - Ko�išské a spôsob ich
vyhodnotenia

2.2.  SúhlasíSúhlasí
a) s návrhom riešenia Urbanisticko-architektonickej štúdie
Obytný súbor Trnava - Ko�išské s rešpektovaním stanovísk
pri prerokúvaní

b) so záväznými regulatívami v území

3.3.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� archiváciu Urbanisticko-architektonickej
štúdie Obytný súbor Trnava - Ko�išské na mestskom úrade
   Termín: 6.10.2005

b) zabezpe�i� archiváciu Urbanisticko-architektonickej
štúdie Obytný súbor Trnava - Ko�išské a výpisu z uznesenia
na stavebnom úrade
   Termín: 6.10.2005

c) koordinova� investi�nú �innos� v riešenom území v zmysle
schválenej štúdie a regulatívov v spolupráci s dotknutými
orgánmi štátnej správy, správcami inžinierskych sietí a
záujemcami o výstavbu, v prípade zásadnej zmeny
predpokladov prehodnoti� riešenie a odsúhlasi� ho mestským
zastupite�stvom
   Termín: priebežne

                                                            660660
                                                      uznesenieuznesenie

              kk  správespráve  oo  uskuto�nenýchuskuto�nených  metódachmetódach  aa  postupochpostupoch 
    verejnéhoverejného  obstarávaniaobstarávania  vv  I.I.  polrokupolroku  rokuroku  20052005  ss  hodnotouhodnotou
    predmetupredmetu  obstarávaniaobstarávania  tovarovtovarov  aa  služiebslužieb  nadnad  500500  000,-000,-  SkSk
                                  aa  prácprác  nadnad  11  000000  000,-000,-  SkSk

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
správu o uskuto�nených metódach a postupoch verejného
obstarávania v I. polroku 2005 s hodnotou predmetu
obstarávania tovarov a služieb nad 500 000,- Sk a prác nad
1 000 000,- Sk

                                                        661661
                                                  uznesenieuznesenie

                  kk  informatívnejinformatívnej  správespráve  oo  umiestneníumiestnení  žiakovžiakov
                  základnýchzákladných  škôlškôl  vv  školskomškolskom  rokuroku  2004/20052004/2005
  vv  zria�ovate�skejzria�ovate�skej  pôsobnostipôsobnosti  mestamesta  TrnavaTrnava  nana  strednéstredné  školyškoly

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
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informatívnu správu o umiestnení žiakov 9. ro�níkov
základných škôl v školskom roku 2004/2005 v zria�ovate�skej
pôsobnosti mesta Trnava na stredné školy

                                                      662662
                                                uznesenieuznesenie

          kk  správespráve  oo  �innosti�innosti  MestskejMestskej  políciepolície  mestamesta  TrnavaTrnava
                        zaza  obdobieobdobie  odod  1.1.20051.1.2005  dodo  30.6.200530.6.2005

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
správu o �innosti Mestskej polície Mesta Trnava za obdobie
od 1.1.2005 do 30.6.2005

                                                      663663
                                                uznesenieuznesenie

                                        kk  plneniuplneniu  uzneseníuznesení 
      MestskéhoMestského  zastupite�stvazastupite�stva  mestamesta  Trnava,Trnava,  ktorýchktorých  termíntermín
                                    plneniaplnenia  jeje  dodo  18.08.200518.08.2005

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    BerieBerie  nana  vedomievedomie
predložený materiál o plnení uznesení mestského zastupite�stva,
ktorých termín plnenia je do 18.08.2005

2.2.    Schva�ujeSchva�uje
úpravuúpravu  vv  textetexte  uzneseníuznesení  MZ:MZ:

a)a)  �.�.  640/2002640/2002
   v bode 1. vo štvrtom riadku zmena textu
   * priamy predaj pozemku vo vlastníctve mesta na Kollárovej
     ul. uvies� názov spolo�nosti pod�a predloženého výpisu
     z obchodného registra ...FARMIKA, s.r.o....

b)b)  �.�.  605/2005605/2005
   v bode 1.23) zmena textu
   ...podielu 7622/390450 do bezpodielového spoluvlastníctva
      manželov vlastníkom bytu �. 49 Andrejovi Viskupi�ovi
      nar. 8.11.1972 s manželkou Martinou rod. Zají�kovou
      nar. 7.3.1971, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu
      28,00 Sk...

    v bode 1.46) úprava
    ...Františkovi Jurišovi nar. 12.9.1955...

c)c)  �.�.  552/2005552/2005
   doplni� nový bod 1.45)
   ...podielu 9486/391789 do bezpodielového spoluvlastníctva
      manželov vlastníkom bytu �. 30 JUDr. Ivanovi Fixekovi,
      nar. 26.12.1942 s manž. Elenou rod. Chlebíkovou, nar.
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      4.11.1945, obaja bytom �.Podjavorinskej �. 5, za cenu
      34,00 Sk...

d)d)  �.�.  551/2005551/2005
   v bode I.3) zmena textu
   ...podielu 3623/95342 do vlastníctva vlastní�ky bytu
      �. 3 Michaele Holešovej nar. 27.2.1978 bytom Hospodárska
      77, za cenu 21,50 Sk...

e)e)  �.�.  557/2005557/2005
   úprava textu nasledovne:
a) v bode 1) vypusti� text
  "s podmienkou pripoloženia 2 ks chráni�iek pre optický ká-
   bel pre potreby mesta Trnava, v trase po ul. Orgovánovej,
   v �asti medzi ul. 9.mája a ul. M.Gorkého, a po ul. Marko-
   vi�ovej."
b) v bode 2) vypusti� text
  "uloženia 2 ks chráni�iek pre optický kábel  pre potreby
   mesta  Trnava  v trase po ul. Orgovánovej, v �asti  medzi
   ul. 9.mája a ul. M.Gorkého, a po ul. Markovi�ovej, pri�om
   mesto  Trnava  dodá  investorovi   chráni�ky  a  investor
   zabezpe�í   projek�né  práce,   výkopové  práce,   montáž
   chráni�iek  a  povrchové  úpravy.  Na  financovanie  pri-
   pokládky  bude  uzatvorená zmluva o  združení  finan�ných
   prostriedkov,  pri�om  vkladom mesta Trnava bude  hodnota
   chráni�ky"
c) v bode 2) premenova� odsek "c" na odsek "b"

d) v bode 3) písm. b) vypusti� text
  "zmluvu o združení finan�ných prostriedkov a"

3.3.  PredlžujePredlžuje
termín plnenia uznesení MZ
�. 602/2005            do 31.12.2005
�. 382/2004 v bode a)  do 30.11.2005
            v bode b)  do 31.12.2005
�. 552/2005 v bode b)  do 15.09.2005
�. 551/2005 v bode IIb)do 15.09.2005
�. 611/2005 v bode 4a) do 30.09.2005
�. 310/2004            do 31.12.2005
�. 391/2004            do 31.12.2005
�. 555/2005            do 30.09.2005
�. 602/2005 v bode b)  do 31.12.2005
�. 412/2004            do 31.12.2005

4.4.  RušíRuší
uznesenie MZ
�. 477/2004 v bode I.i)
�. 336/2004

                                                        664664
                                                  uznesenieuznesenie

    kk  súhlasusúhlasu  mestamesta  TrnavaTrnava  nana  zabezpe�eniezabezpe�enie  spolufinancovaniaspolufinancovania
  projektovprojektov  TrnavskejTrnavskej  optickejoptickej  metropolitnejmetropolitnej  sietesiete  (TOMNET)(TOMNET)

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1.1.  SúhlasíSúhlasí
s podaním žiadostí mesta Trnava o poskytnutie nenávratného
finan�ného príspevku v rámci Výzvy na predkladanie
projektov 2004-OPZI-32A z európskych štrukturálnych fondov

2.2.  Schva�ujeSchva�uje
zabezpe�enie 5%-tného spolufinancovania projektov Trnavskej
optickej metropolitnej siete TOMNET z európskych štrukturál-
nych fondov nasledovne:

a) Vybudovanie mestskej metropolitnej
   optickej siete v Trnave
   v odhadovanej výške                    1.000.000,- Sk

b) Vybudovanie vysokorýchlostného
   pripojenia na internet pre školy
   v odhadovanej výške                      300.000,- Sk

c) Informatizácia Mestskej polikliniky
   Trnava a Zdravotného strediska
   Prednádražie
   v odhadovanej výške                      500.000,- Sk

3.3.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
poda� príslušné žiadosti o poskytnutie nenávratného
finan�ného príspevku na Ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja SR
   Termín: do 30.9.2005

                                                      665665
                                                uznesenieuznesenie

                        kk  informatívnejinformatívnej  správespráve  oo  postupepostupe  riešeniariešenia
      žiadostižiadosti  obchodnejobchodnej  spolo�nostispolo�nosti  FCFC  SpartakSpartak  a.s.a.s.  TrnavaTrnava
                                      aa  návrhnávrh  �alšieho�alšieho  postupupostupu

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
informatívnu správu o doterajšom postupe riešenia žiadosti
predloženej spolo�nos�ou FC Spartak a.s. Trnava o možnej
ú�asti Mesta Trnava v uvedenej obchodnej spolo�nosti

2.2.  Schva�ujeSchva�uje
vy�lenenie �alších finan�ných prostriedkov z rozpo�tu
mesta Trnava na rok 2005 vo výške 1 200 000,- Sk
do rozpo�tu Správy kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava, na vytvorenie rezervného fondu využívaného
na opravy a údržbu futbalového štadióna Antona Malatin-
ského v Trnave na základe zhodnotenia technického stavu
objektu a financovanie �asti prevádzkových nákladov
s tým, že celková výška pomoci pre rok 2005 je
2 000 000,- Sk

3.3.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
   a Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
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a) pripravi� návrh modelu zmluvného vz�ahu upravujúceho
podmienky využivania finan�ných prostriedkov poskytnutých
Mestom Trnava na údržbu, športovú �innos� mládeže a �asti
prevádzkových nákladov pre obchodnú �innos� FC Spartak Trnava
a.s., s uplatnením hlavných priorít Mesta Trnava v tejto oblasti
- podpora športovej �innosti a zabezpe�enie údržby majetku
mesta a predloži� mestskému zastupite�stvu
   Termín: októbrové MZ

b) zabezpe�i� vypracovanie projektovej dokumentácie na
realizáciu vyhrievaného trávnika na štadióne Antona
Malatinského v Trnave
   Termín: 31.1.2006

c) pripravi� žiados� a sú�asne dohodnú� rokovanie so
Slovenským futbalovým zväzom o možnom spolufinancovaní
realizácie vyhrievaného trávnika, ktorý by mohol by�
využívaný aj v rámci medzinárodných zápasov
   Termín: 30.9.2005

                                                      666666
                                                uznesenieuznesenie

                kk  petíciipetícii  obyvate�ovobyvate�ov  uliceulice  CoburgovaCoburgova  vv  TrnaveTrnave
                                            zozo  d�ad�a  31.8.200531.8.2005

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
petíciu obyvate�ov ulice Coburgova v Trnave

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) postupova� v riešení petície v zmysle zákona o peti�nom
práve, vrátane riešenia petície v zmysle platných termínov,
ktoré ukladá zákon

b) po spracovaní všetkých pripomienok a záverov zvola� rokovanie
za prítomnosti primátora mesta, zamestnancov odborných útvarov
mestského úradu, �lenov peti�ného výboru, predsedu VM� a komu-
nitného sociálneho pracovníka mesta pána Šándora
za ú�elom prerokovania záverov z petície
   Termín: prvá polovica mesiaca október 2005

                                                        667667
                                                  uznesenieuznesenie

                            kk  požiadavkepožiadavke  vznesenejvznesenej  poslancomposlancom
                        MestskéhoMestského  zastupite�stvazastupite�stva  mestamesta  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
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spracova� analýzu efektívnosti informovania ob�anov
prostredníctvom informa�ných skriniek výborov mestských �astí,
pripravi� návrh riešenia modernejšou technológiou a informáciu
predloži� mestskému zastupite�stvu
   Termín: MZ 25.10.2005

                                                                    Ing.Ing.  ŠtefanŠtefan    BB  oo  šš  nn  áá  kk
                                                                              primátorprimátor  mestamesta

ZaZa  formálnuformálnu  správnos�:správnos�:  Ing.Ing.  JurajJuraj  TibenskýTibenský
                                              prednostaprednosta  MsÚMsÚ

V Trnave d�a 6.9.2005


