
 
 
 
 
 
 

 
 

(881-922) 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 23. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo 
5. septembra 2006 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

881 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 261 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 261 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta  
Trnava 

 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
    Termín: 7.9.2006 
 
 
 
 

882 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 262 

ktorým sa vydáva doplnok č. 1/ k VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za 
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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VZN č. 262, ktorým sa vydáva doplnok č. 1/ k VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného 
za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava 

 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
    Termín: 8.9.2006 
 
 
 

883 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 263 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 253 o nakladaní s nájomnými bytmi  
na Františkánskej ulici v Trnave 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č.  263,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 253 o nakladaní s nájomnými bytmi na 
Františkánskej ulici v Trnave 
 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a/ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
    Termín: 8.9.2006 
 
b/ spracovať úplné znenie VZN č. 253 v znení novely. ktorého názov bude  - Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 253 o nakladaní s nájomnými bytmi na Františkánskej ulici v Trnave  
v znení VZN č. 263 
     Termín: 29.9.2006 
 
 

884 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 264 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 252 o nakladaní s nájomnými bytmi 
 na Ulici V. Clementisa v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 264,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 252 o nakladaní s nájomnými bytmi na Ulici 
V. Clementisa v Trnave 
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2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a/ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
    Termín: 8.9.2006 
 
b/ spracovať úplné znenie VZN č. 252 v znení novely. ktorého názov bude  - Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 252 o nakladaní s nájomnými bytmi na Ulici V. Clementisa v Trnave  
v znení VZN č. 264 
     Termín: 29.9.2006 
 
 
 

885 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 265 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 85  v znení doplnkov  o prevode vlastníctva bytov 
a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č.  265, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 85  v znení doplnkov  o prevode vlastníctva 
bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
    Termín: 8.9.2006 
 
 
 

886 
uznesenie 

 
k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava 

na obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
    Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na obdobie 2007 až 2013   
    s výhľadom do roku 2020. 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave  
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a) rozpracovať  plán činnosti  jednotlivých organizačných zložiek MsÚ Trnava ako aj 
mestských organizácií za plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Trnava na obdobie 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020. 

            Termín: 30.09.2006 
 

b) zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace s plnením Programu hospodárskeho   
       a sociálneho rozvoja mesta Trnava.   

              Termín: priebežne 
 
     c)   raz ročne predkladať mestskému zastupiteľstvu správu o realizácii Programu  
           hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava a jeho úspešnosti  
           Termín:  každoročne na prvom zasadnutí MZ  
 
3. Odporúča 
    Primátorovi mesta Trnava 
            vymenovať členov Komisie pre realizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho   
             rozvoja mesta Trnava 

Termín:  01.11.2006   
 
4. Poveruje 
   Úsek strategických koncepcií 

      koordinačnou činnosťou v procese realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho   
      rozvoja mesta Trnava  na obdobie 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020. 
 

 
 

887 
uznesenie 

 
k 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2006 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a/ 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2006 
 
b/ použitie prostriedkov z Fondu národného majetku získaných v roku 2006 ako doplatku 
kompenzácie nákladov za vybudované energetické zariadenia vo výške 2 322 tis. Sk na 
financovanie rekonštrukcie školskej kuchyne Základnej školy Spartakovská 5 

 
 
 

888 
uznesenie 

 
k zaradeniu majetku mesta do ponukového konania – byty 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Schvaľuje 
 zaradenie majetku mesta do 1-kolového ponukového konania 
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a) 1-izbového bytu č. 8 na III. poschodí bytového domu s. č. 6463 – 72 b. j. + NP na ul.    
Spartakovská  č. 8 v Trnave o podlahovej ploche  24,61 m2  s prináležiacim spoluvlastníckym 
podielom  65/10 0000  na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na pozemku 
parc.   č.5671/51 
 
b) 3 -izbového bytu č.  107 na VII. poschodí bytového domu s. č. 6009 – 110 b. j.  na ul.    
Golianova  č. 23 v Trnave o podlahovej ploche  66,75 m2  s prináležiacim spoluvlastníckym 
podielom  109/10 0000  na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na pozemku 
parc.   č. 8399/55. 
 
2. Ukladá   
     Majetkovej komisii 
     a Mestskému úradu v Trnave 
realizovať ponukové konanie v zmysle VZN č. 105 v znení zmien a doplnkov. 
     Termín : do  31.12.2006 

 
 

889 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku parc. č. 1635/130 vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. 

Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2851 na Ul. Šafárikovej 1,2 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. 
č. 1635/130 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  428 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 2851 na Ul. Šafárikova 1, 2, 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9271 za cenu 3,50 Sk/ m2  takto: 

1. podielu 7016/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
1  Igorovi Málikovi nar. 6.10.1957 s manželkou Beátou rod. Petrovičovou nar. 
18.1.1959 obaja bytom Šafárikova 1,  za cenu 35,00 Sk, 

2. podielu 2986/301122 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 2 Jarmile Gažovej nar. 19.8.1961 
bytom Šafárikova 1,  za cenu 15,00 Sk, 

3. podielu 6854/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
3 Igorovi Péchymu nar. 18.4.1975 s manželkou Luciou rod. Antonyvou nar. 12.9.1977 
obaja bytom Šafárikova 1,  za cenu 34,00 Sk, 

4. podielu 6877/301122 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 4 Božene Kučerovej rod. 
Holkovičovej nar. 17.8.1948 bytom Šafárikova 1,  za cenu 34,00 Sk, 

5.  podielu 2982/301122 do  bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
5 Ing. Igorovi Volekovi nar. 27.7.1964 s manželkou Ing. Janou rod. Hrdličkovou nar. 
1.3.1964 obaja bytom Saleziánska 4,  za cenu 15,00 Sk, 

6. podielu 6849/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
6 Ing. Mariánovi Hetešovi nar. 8.9.1949 s manželkou Máriou rod. Melúchovou nar. 
11.1.1955 obaja bytom Šafárikova  1,  za cenu 34,00 Sk, 

7.  podielu 6798/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
7 Marekovi Šefčíkovi nar. 8.4.1977 bytom J. Slottu 12 s manželkou Martinou rod. 
Kňažíkovou nar. 29.4.1977  bytom Clementisa 16,  za cenu 34,00 Sk, 

8. podielu 3006/301122 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 PhDr. Margite Horváthovej nar. 
29.6.1950  bytom Hviezdoslavova 3,  za cenu 15,00 Sk, 
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9. podielu 6883/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
9  Rudolfovi Kollárovi nar. 28.5.1974 s manželkou Zuzanou rod. Babicovou nar. 
15.8.1976 obaja bytom Šafárikova 1,  za cenu 34,00 Sk, 

10. podielu 6818/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
10   MVDr. Romanovi Ruttkayovi nar. 30.8.1961 s manželkou Mgr. Kladiou rod. 
Višňovskou nar. 16.5.1967 obaja bytom Šafárikova 1,  za cenu 34,00 Sk, 

11. podielu 2919/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
11 Miroslavovi Richtárikovi nar. 12.4.1959 s manželkou Zuzanou rod. Gromovou nar. 
9.10.1957 obaja bytom Clementisova 53,  za cenu 14,50 Sk, 

12. podielu 7003/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
12   Jozefovi Krutekovi nar. 5.9.1942 s manželkou Martou rod. Škodovou nar. 
27.4.1945 obaja bytom Šafárikova 1,  za cenu 35,00 Sk, 

13. podielu 7008/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
13 Ladislavovi Keselimu nar. 6.6.1948 s manželkou Mgr. Natáliou rod. Ingovou nar. 
22.9.1945 obaja bytom Šafárikova 1,  za cenu 35,00 Sk, 

14. podielu 2927/301122 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 14 Jozefovi Kriškovi nar. 
13.10.1948  bytom Šafárikova 1,  za cenu 14,50 Sk, 

15. podielu 6847/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
15   PaedDr. Danielovi Turčanovi nar. 17.6.1942 s manželkou Máriou rod. Kobulskou 
nar. 29.9.1946 obaja bytom Šafárikova 1,  za cenu 34,00 Sk, 

16. podielu 2896/301122 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 Jolane Bullovej rod. Gachovej 
nar. 14.4.1960  bytom Zelená  1,  za cenu 14,50 Sk, 

17. podielu 6851/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
18 Ing. Viliamovi Kotlánovi nar. 6.8.1944 s manželkou Annou rod. Tandlmayrovou nar. 
26.7.1937 obaja bytom Šafárikova 1,  za cenu 34,00 Sk, 

18. podielu 7160/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
19 Jozefovi Lojovi nar. 21.2.1949 s manželkou Martou rod. Emanuelovou nar. 
31.5.1949 obaja bytom Šafárikova 1,  za cenu 35,50 Sk, 

19. podielu 2834/301122 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 20 Jánovi Kičinovi nar. 
11.10.1962  bytom Šafárikova 1,  za cenu 14,00 Sk, 

20. podielu 6930/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
21 Doc. Ing. Alexandrovi Chausovi CSc. nar. 26.6.1954 s manželkou Irinou rod. 
Skuratovičovou nar. 25.8.1955 obaja bytom Šafárikova 1,  za cenu 34,50 Sk, 

21. podielu 6810/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
22   Pavlovi Čavojskému nar. 29.6.1942 s manželkou Helenou rod. Sučanovou nar. 
4.7.1953 obaja bytom Šafárikova 1,  za cenu 34,00 Sk, 

22. podielu 6792/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
24 Jozefovi Lackovičovi nar. 18.2.1940 s manželkou Máriou rod. Jánošovou nar. 
21.11.1948 obaja bytom Šafárikova 1,  za cenu 34,00 Sk, 

23. podielu 6818/301122 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 25 Zite Štibravej rod. Štefunkovej 
nar. 18.8.1946  bytom Šafárikova 1,  za cenu 34,00 Sk, 

24. podielu 7018/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
27 Jaroslavovi Kováčovi nar. 13.2.1946 s manželkou Irenou rod. Ščasnou nar. 28.9.1947 
obaja bytom Šafárikova 1,  za cenu 35,00 Sk, 

25. podielu 6793/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
28 Jozefovi Kvasničkovi nar. 12.11.1944 s manželkou Máriou rod. Ševčíkovou nar. 
2.2.1951 obaja bytom Šafárikova 2,  za cenu 34,00 Sk, 

26. podielu 2906/301122 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 29 Emilovi Kovárovi nar. 
12.8.1942  bytom Šafárikova 2,  za cenu 14,50 Sk, 
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27. podielu 6802/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
30   Inocentovi Obrátilovi nar. 17.6.1934 s manželkou Máriou rod. Jurčíkovou nar. 
21.11.1935 obaja bytom Šafárikova 2,  za cenu 34,00 Sk, 

28. podielu 6846/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
31 Ivanovi Kušnierovi nar. 25.11.1944 s manželkou Vierou rod. Ďuračkovou nar. 
1.3.1949 obaja bytom Šafárikova 2,  za cenu 34,00 Sk, 

29. podielu 2962/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
32 Františkovi Kocianovi nar. 2.10.1949 s manželkou Teréziou rod. Skrežinovou nar. 
2.11.1952 obaja bytom Šafárikova 2,  za cenu 14,50 Sk, 

30. podielu 6856/301122 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 33 Martine Kadlecovej rod. 
Vojtechovej nar. 7.12.1969  bytom Brestovany, Vinohrady 192/38,  za cenu 34,00 Sk, 

31. podielu 6830/301122 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 34 Milošovi Čamajovi nar. 
25.2.1979  bytom Šafárikova 2,  za cenu 34,00 Sk, 

32. podielu 2964/301122 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 35 Eve Hájkovej rod. Frývaldskej 
nar. 31.5.1942  bytom Šafárikova 2,  za cenu 14,50 Sk, 

33. podielu 6856/301122 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 36 Cecílii Petrášovej rod. 
Slobodovej nar. 8.5.1931  bytom Šafárikova 2,  za cenu 34,00 Sk, 

34. podielu 6983/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
37 Mgr. Petrovi Šabíkovi nar. 3.11.1947 s manželkou Vierou rod. Jordánovou nar. 
20.3.1948 obaja bytom Šafárikova 2,  za cenu 15,00 Sk, 

35. podielu 2986/301122 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 38 Silvii Malinovej rod. Kissovej 
nar. 4.1.1948  bytom Rybníkova 2,  za cenu 15,00 Sk, 

36. podielu 6948/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
39   Jánovi Procházkovi nar. 2.6.1940 s manželkou Kvetoslavou rod. Hrnčárovou nar. 
2.5.1948 obaja bytom Šafárikova 2,  za cenu 34,50 Sk, 

37. podielu 7033/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
40 Františkovi Kozubíkovi nar. 21.7.1939 s manželkou Antóniou rod. Orihelovou nar. 
19.12.1936 obaja bytom Šafárikova 2,  za cenu 35,00 Sk, 

38. podielu 2984/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
41 Marianovi Harajovi nar. 6.1.1964 s manželkou Marcelou rod. Čaplovou nar. 
18.9.1968 obaja bytom Viničná 28,  Biely Kostol, za cenu 15,00 Sk, 

39. podielu 6833/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
42   Milanovi Bališovi nar. 24.8.1942 s manželkou Dagmarou rod. Jonášovou nar. 
20.4.1947 obaja bytom Šafárikova 2,  za cenu 34,00 Sk, 

40. podielu 6862/301122 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 43 Ing. Karolovi Telgarskemu 
nar. 13.10.1938  bytom Šafárikova 2,  za cenu 34,00 Sk, 

41. podielu 2906/301122 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 44 Ing. Michaele Kuropatovej 
rod. Telgarskej nar. 1.1.1969  bytom Šafárikova 2,  za cenu 14,50 Sk, 

42. podielu 6978/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
45 Jozefovi Čambálovi nar. 28.10.1947 s manželkou Jozefínou rod. Štefanovskou nar. 
13.4.1947 obaja bytom Šafárikova 2,  za cenu 34,50 Sk, 

43. podielu 6793/301122 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 46 Juliane Winterovej rod. 
Števkovej nar. 4.10.1932  bytom Šafárikova 2,  za cenu 34,00 Sk, 

44. podielu 2966/301122 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 47 Veronike Čambálikovej rod. 
Planietovej nar. 4.2.1937  bytom Šafárikova 2,  za cenu 15,00 Sk, 

45. podielu 6948/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
48 Mikulášovi Jarábekovi nar. 3.12.1943 s manželkou Evou rod. Chabadovou nar. 
16.12.1947 obaja bytom Šafárikova 10,  za cenu 34,50 Sk, 
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46. podielu 6818/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
49 Eduardovi Mazúrovi nar. 30.1.1940 s manželkou Máriou rod. Štepánkovou nar. 
8.8.1946 obaja bytom Šafárikova 2,  za cenu 34,00 Sk, 

47. podielu 2941/301122 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 50 Ing. Petrovi Hisemovi nar. 
17.4.1971  bytom Šafárikova 2,  za cenu 14,50 Sk, 

48. podielu 6918/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
51 Rudolfovi Bílikovi nar. 26.11.1939 s manželkou Matildou rod. Kočkovskou nar. 
26.2.1941 obaja bytom Janáčkova 32,  za cenu 34,50 Sk, 

49. podielu 6849/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
52 Milanovi Lopušnému nar. 10.8.1949 s manželkou Ľudmilou rod. Zápražnou nar. 
5.5.1950 obaja bytom Šafárikova 2,  za cenu 34,00 Sk, 

50. podielu 2972/301122 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 53 Marte Štrbovej rod. 
Hornákovej nar. 17.5.1971  bytom Šafárikova 2,  za cenu 15,00 Sk, 

51. podielu 6864/301122 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
54 Dušanovi Anettovi nar. 7.7.1975 s manželkou Janou rod. Kocianovou nar. 25.1.1976 
obaja bytom Šafárikova 2,  za cenu 34,00 Sk, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
   Termín: do 21. 9. 2006 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
    Termín: 31. 12. 2006 
 
 
 

890 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/87 

v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5630 na Ul. J.G.Tajovského 
1,2,3 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 
1635/87 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  617 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 5630 na Ul. J. G. Tajovského 1, 
2, 3 vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9129 za cenu 3,50 Sk/ m2  takto: 
1. podielu 8465/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1  

Fridrichovi Fertšákovi nar. 24. 3. 1958 s manželkou Tatianou rod. Drobnou nar. 20.3.1963 
obaja bytom Tajovského 1,  za cenu 73,00 Sk, 

2. podielu 8450/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2 
Miroslavovi Jakubcovi nar. 30.1.1969 s manželkou Vierou rod. Terešovou nar. 8.11.1970 
obaja bytom Tajovského 1,  za cenu 73,00 Sk, 
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3. podielu 7205/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3 
Jozefovi Škodovi nar. 4.8.1950 s manželkou Máriou rod. Janechovou nar. 19.8.1951 obaja 
bytom Tajovského 1,  za cenu 62,00 Sk, 

4.  podielu 8375/214735 do  bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5 
Ing. Antonovi Hoffmannovi nar. 22.1.1943 s manželkou Annou rod. Vavrincovou nar. 
17.7.1945 obaja bytom Tajovského 1,  za cenu 72,00 Sk, 

5. podielu 7710/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 
Ing. Jánovi Kuchárovi nar. 8.1.1975 s manželkou Ing. Zuzanou rod. Valovičovou nar. 
16.7.1975 obaja bytom Tajovského 1,  za cenu 66,50 Sk, 

6. podielu 7165/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7 
Ľuborovi Zvolenskému nar. 23.11.1943 s manželkou Máriou rod. Karelovou nar. 
3.12.1947 obaja bytom Tajovského 1,  za cenu 62,00 Sk, 

7. podielu 8200/214735 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Jane Masárovej rod. Jánošovej 
nar. 26.2.1973  bytom Tajovského 1,  za cenu 71,00 

8. podielu 8333/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9  
Ing. Bogomilovi Bojanovi nar. 16.8.1964 s manželkou Beátou rod. Stračárovou nar. 
27.3.1964 obaja bytom Tajovského 2,  za cenu 72,00 Sk, 

9. podielu 3002/214735 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 10 Ing. Alici Singertovej nar. 
28.3.1955  bytom Tajovského 2,  za cenu 26,00 Sk, 

10. podielu 8623/214735 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Sidónii Reiterovej rod. 
Muchovej nar. 24.3.1946  bytom Tajovského 2,  za cenu 74,50 Sk, 

11. podielu 6833/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12 
Stanislavovi Krutému nar. 18.12.1948 s manželkou Máriou rod. Uvačikovou nar. 
1.12.1947 obaja bytom Tajovského 2,  za cenu 56,00 Sk, 

12. podielu 2986/214735 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 13 Ing. Vlastimilovi Fenerovi nar. 
21.12.1978  bytom Gorkého 14,  za cenu 25,50 Sk, 

13. podielu 7093/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14 
Vítovi Bludovičovi nar. 10.12.1941 s manželkou Ľudmilou rod. Varinskou nar. 31.7.1945 
obaja bytom Tajovského 2,  za cenu 61,00 Sk, 

14. podielu 8643/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15 
Vladimírovi Kižňanskému nar. 27.12.1946 s manželkou Solange rod. Svitekovou nar. 
1.4.1944 obaja bytom Tajovského 2,  za cenu 74,50 Sk, 

15.  podielu 3026/214735 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 16 Anne Kankovej rod. Uhrincovej 
nar. 8.8.1959  bytom Tajovského 2,  za cenu 26,00 Sk, 

16. podielu 8233/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17 
Mariánovi Mankoveckému nar. 9.10.1973 s manželkou Denisou rod. Papalovou nar. 
4.3.1974 obaja bytom Tajovského 2,  za cenu 71,00 Sk, 

17. podielu 3406/214735 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 Terézii Hajičkovej nar. 
11.12.1939  bytom Tajovského 2,  za cenu 29,50 Sk, 

18. podielu 7049/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20 
Ing. Tiborovi Hirnerovi nar. 16.9.1969 s manželkou Katarínou rod. Kubričanovou nar. 
3.3.1973 obaja bytom Tajovského 2,  za cenu 61,00 Sk, 

19. podielu10293/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
21  Milanovi Hlavinkovi nar. 26.1.1952 s manželkou Evou rod. Peťkovskou nar. 
7.12.1952 obaja bytom Tajovského 3,  za cenu 88,50 Sk, 

20. podielu 7633/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24 
Mgr. Alojzovi Štefákovi nar. 28.5.1942 s manželkou Darinou rod. Ondriašovou nar. 
26.1.1960 obaja bytom Tajovského 3,  za cenu 66,00 Sk, 
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21. podielu 7048/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26 
Alojzovi Belkovi nar.16.9.1934 s manželkou Katarínou rod. Krajčovičovou nar. 
25.10.1941 obaja bytom Tajovského 3,  za cenu 61,00 Sk, 

22.  podielu 8233/214735 do  bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
27 Ľubomírovi Moncmanovi nar. 8.9.1966 s manželkou Ivanou rod. Šimončičovou nar. 
7.6.1972 obaja bytom Tajovského 3,  za cenu 71,00 Sk, 

23. podielu 7463/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30 
Pavlovi Bottekovi nar. 28.1.1952 s manželkou Katarínou rod. Mackovičovou nar. 
28.3.1951 obaja bytom Tajovského 3,  za cenu 64,50 Sk, 

24. podielu 7328/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32 
Rudolfovi Chudému nar. 15.8.1961 s manželkou Janou rod. Miklošovičovou nar. 
19.7.1963 obaja bytom Tajovského 3,  za cenu 63,00 Sk, 

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
     Termín: do 21. 9. 2006 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
     Termín: 31. 12. 2006 
 
 

891 
uznesenie 

 
k predaju  podielov z pozemku parc. č. 5671/47 vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. 

Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome na Spartakovskej 4 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Schvaľuje 
 predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 9605 v spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. č. 
5671/47 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  408 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6460 na Ul. Spartakovská 4,  
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 7312 za cenu 3,50 Sk/ m2  takto: 

1. podielu 2641/390450 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 5 Vladimírovi Šimonákovi nar. 
2.10.1957 bytom Spartakovská 4, za cenu 9,50 Sk, 

2. podielu 2641/390450 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 26 Ľubošovi Martinovičovi 
nar. 10.7.1965 bytom Spartakovská 4, za cenu 9,50 Sk, 

3. podielu 2641/390450 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 38 Ing. Ivone Tichej  nar. 
13.12.1932 bytom Spartakovská  4,  za cenu 9,50 Sk, 

4. podielu 7622/390450 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 43 Jurajovi Hermannovi nar. 
2.3.1984 bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk, 

5. podielu 5195/390450 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 51 Milade Sládekovej rod. 
Pulingerovej nar. 9.6.1953  bytom Mozartova 12,  za cenu 19,00 Sk, 

6. podielu 2641/390450 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 53 Tatiane Ryškovej nar. 
9.5.1965 bytom Spartakovská 4, za cenu 9,50 Sk, 

7. podielu 2641/390450 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 62 Yvete Bayerovej rod. 
Lipovej nar. 24.7.1958  bytom Tehelná 4,  za cenu 9,50 Sk, 
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8. podielu 5195/390450 do bezpodielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 39 
Jozefovi Mišovičovi nar. 25.4.1955 s manželkou Vierou  rod. Rácovou nar. 19.1.1955 
obaja bytom Malženice,  za cenu 19,00 Sk, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
2. Ukladá 

 Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
    Termín: do 21. 9. 2006 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta k podpisu 
    Termín: 31.12.2006 
 
 

892 
uznesenie 

 
k predaju  podielov z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. Trnava vlastníkom 

bytov v bytových domoch na Ulici J. Hajdóczyho 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Schvaľuje 
 
a) predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 9577 v spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. 
č. 5419 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  473 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 811 na Ul. J. Hajdóczyho 12, 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8883 za cenu 3,50 Sk/ m2  takto: 

1. podielu 7282/134441 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20  Pavlíne Bohunickej rod.    
Petrášovej  nar. 20.11.1938  bytom Hajdóczyho 12,  za cenu 89,50 Sk, 

2. podielu 5133/134441 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 23 Jozefovi Nižňanskému nar. 
4.10.1967 bytom Hajdóczyho 12,  za cenu 63,00 Sk, 

 
b) predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 9677 v spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. 
č. 5420 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  474 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 810 na Ul. J. Hajdóczyho 16, 
18, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8924 za cenu 3,50 Sk/ m2  takto: 

1. podielu 6294/134468 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Antónii Szabovej rod. 
Podolskej nar. 8.2.1937 bytom Hajdóczyho 16,  za cenu 77,50 Sk, 

2. podielu 5011/134468 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu 
č. 19 Martinovi Vančovi  nar. 9.1.1975 s manželkou Stanislavou rod. Čučkovou nar. 
8.10.1978 obaja bytom Hajdóczyho 18,  za cenu 62,00 Sk, 

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
    Termín: do 21. 9. 2006 
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b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
    Termín: 30. 11. 2006 
 
 
 

893 
uznesenie 

 
k predaju pozemku na Tehelnej ulici v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy predaj   kúpnou zmluvou   častí  pozemku  v katastrálnom území Trnava   parc. č.  
5680/13,  zapísaného  v katastri nehnuteľností  na liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000,      
oddelených   geometrickým plánom  č. 80/2006   ako   diel 1  o výmere  2 m2,   diel 3             
o výmere  65 m2,   diel 4  o výmere  3 m2,   diel 6  o výmere  10 m2,   diel 7  o výmere  17 m2,  
spolu  o výmere  97 m2   spoločnosti s r. o. Stavoinvesta DS, so sídlom Dunajská Streda, 
Kukučínova 479/24,  IČO: 31 418 775,   za cenu  800,00 Sk/m2,   t. j.  spolu  za  77 600,00 Sk 
s podmienkou,  že  kupujúci  uhradí  správny poplatok  pri vklade kúpnej zmluvy do katastra 
nehnuteľností  
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť náležitosti  súvisiace  s prevodom nehnuteľnosti 
     Termín:  do  15. 10. 2006 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu   a   predložiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín:  do  30. 11. 2006 
 
 
 

894 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu chodníka na Mozartovej ulici v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava p. č. 1635/60 
na vybudovanie prístupového chodníka k prevádzke brašnárstvo v bytovom dome na p. č. 
1635/100 na Mozartovej 12 na dobu počas fungovania prevádzky brašnárstva Alojza Šeba 
bytom G. Dusíka 59, v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní.  
 
2. Ukladá 
       Mestskému úradu v Trnave 
zaslať uznesenie Alojzovi Šebovi a stavebnému úradu. 
     Termín: 30. 9. 2006 
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895 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu parkovacích miest na Ulici Ľ. Podjavorinskej 

v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
a) s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava p. č. 6303/1 (pôv. p. 
č. 975) na vybudovanie 15 parkovacích miest  k nadstavbe bytového domu  na p. č. 6299 na 
Ul. Ľ. Podjavorinskej 25 – 28 pre spol. B&P Investment, s. r. o.,  IČO 36 273 554, so sídlom 
Odbojárska 33, Trnava,   v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní.  
 
b) s prijatím daru – investície 15 parkovacích miest, po skolaudovaní a porealizačnom 
zameraní, od spol.  B&P Investment , s. r. o., IČO 36 273 554, so sídlom Odbojárska 33, 
Trnava, do majetku Mesta Trnava. 
 
2. Ukladá 
     Mestskému úradu v Trnave 
a)  pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta k podpisu. 
     Termín: 31. 10. 2006 
 
b) pripraviť darovaciu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby a geometrickom zameraní 
primátorovi mesta k podpisu 

 
896 

uznesenie 
 

ku kúpe pozemkov pre Obytný súbor Kočišské – Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje             
kúpu   pozemkov  vo  vlastníctve   SR  –   Ministerstvo   hospodárstva   SR,   Mierová  19, 
Bratislava, IČO 00686832, kúpnou zmluvou do majetku Mesta Trnava podľa geometrické- 
ho plánu č. 234/2005, zapísaných na LV č. 8960 za účelom realizácie stavby „Obytný sú- 
bor Kočišské – Trnava“, 
- parc. registra C  č.  10866/3 zast. pl. - ako diel č. 1, výmera 109 m2 ,                                                                                  
- parc. registra C  č.  10883/6 ost. pl. - ako diel č. 4, výmera 131 m2 ,                                                                                  
- parc. registra C  č.  10883/7 ost. pl. - ako diel č. 2, výmera 645 m2 ,                                                                                  
celkom výmera 885 m2 pozemkov za dohodnutú jednotkovú cenu pozemku 1,- Sk/m2,  
t. j. spolu 885,- Sk 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom nehnuteľnosti a zaslať uznesenie mestského 
zastupiteľstva MH SR 
    Termín: do 30. 9. 2006 
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897 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov na Zelenečskej ul. v Trnave z vlastníctva štátu a fyzických osôb do 

majetku mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje             
a)kúpu  pozemkov  vo  vlastníctve   SR  –   Ministerstvo  hospodárstva  SR,  Mierová  19, 
Bratislava, IČO 00686832, kúpnou zmluvou do majetku Mesta Trnava za účelom realizá- 
cie stavby „Cyklotrasy na Zelenečskej ul. v Trnave“: 
- z pozemkovoknižnej parc. č.  1972/3 orná pôda - novovytvorenú parc. č. 9072/6, výmera  
   3 m2, podľa geometrického plánu č.72/2006, 
- pozemkovoknižnú parc. 1152/2 zast. pl., výmera 288 m2, 
- z pozemkovoknižnej parc. č. 1084 orná pôda – novovytvorená parc. č. 8380/35, výmera  
   145 m2, podľa geometrického plánu č.73/2006t. j. spolu 436 m2 pozemkov za dohodnu- 
tú jednotkovú cenu pozemku 1,- Sk/m2, t. j. spolu 436,- Sk, 
 
b)kúpu časti pozemku v k. ú. Trnava,  pôv. parc. č. 1973/1 zapísaného na LV č. 2446 v po- 
dielovom spoluvlastníctve  Mgr. Jána Náhlika,   nar. 29. 7. 1946 bytom  Trenčín,  Na do-
linách 29 v spoluvlastníckom podiele ½ a pani Štefánie Haladovej, nar. 25. 12. 1916, by- 
tom Trnava, Stromová 3 v spoluvlastníckom podiele ½ označeného podľa geometrického 
plánu č. 108/2006 ako parc. č. 9072/1 zast. pl., výmera 337 m2 za účelom realizácie stavby 
„Cyklotrasy na Zelenečskej ul. v Trnave“,  kúpnou   zmluvou  do majetku mesta za cenu  
600,- Sk/m2,  t. j.  spolu   202 200,- Sk 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a)zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom nehnuteľností a oznámiť stanovisko 
mestského zastupiteľstva vlastníkom pozemkov 
     Termín: do 30. 9. 2006 
 
b)pripraviť kúpne zmluvy a predložiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín: 31. 12. 2006 
 
 
 

898 
uznesenie 

 
k odkúpeniu spoluvlastníckych podielov na pozemku v k.ú,. Trnava, parc. registra E. č. 

1483 v areáli streleckého centra Štrky za účelom majetkoprávneho vysporiadania 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Schvaľuje 
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k. ú. Trnava, zapísanom na LV č. 5370, 
parcela registra "E" č. 1483, nachádzajúceho sa v areáli strelnice Štrky za účelom 
vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov, od spoluvlastníka Štefana Kubačku, nar. 
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15.5.1935, bytom Trnava, Ustianska 1 vo výške spoluvlastníckeho podielu 517/46926 za cenu 
130,- Sk/m2, cena celkom 22 403,- Sk. 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť náležitosti súvisiace s uzatvorením zmluvy 
     Termín: 18.9.2006 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta k podpisu 
     Termín: 16.10.2006 
 
 
 

899 
uznesenie 

 
k zámene pozemkov na Veternej ulici v Trnave a kúpa pozemku na Veternej ulici 

v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zámenu pozemku vo vlastníctve spoločnosti SLOVRIA SLOVAKIA, a.s., Veterná 18/B, 917 
01 Trnava, IČO: 36 2196746,  v k.ú. Trnava na Veternej ulici v Trnave, parc. č. 5292/180 
zast. pl., výmera 45 m2, za pozemky vo vlastníctve mesta v k.ú. Trnava na Veternej ulici 
v Trnave, parc. č. 5292/82785 zast. pl., výmera 12 m2 a parc. č. 5309/17 zast. pl., výmera 15 
m2, spolu 27 m2, oddelených geometrickým plánom č. 119/2006 s doplatením 18 m2 
pozemku vo vlastníctve a.s., za cenu 1 200,- Sk/m2, t.j. spolu 21 600,- Sk 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a/ zabezpečiť náležitosti súvisiace so zámenou pozemkov 
    Termín: 30.9.2006 
 
b/ pripraviť a predložiť zámennú zmluvu primátorovi mesta k podpisu 
    Termín: 31.10.2006    
 
 
 

900 
uznesenie 

 
k zámene pozemkov na ul. J.Hajdóczyho v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
zámenu pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava, IČO 003 131 14, v k. ú. Trnava  
na ul. J. Hajdóczyho  v Trnave, parc. č. 8857/3 zast. pl., výmera 15 m2, parc. č.  
3548/48  zast. pl., výmera 15 m2,  parc. č. 3547/47 zast. pl., výmera 79 m2  
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a parc. č. 3547/52 zast. pl., výmera 111 m2 oddeleného geometrickým plánom 
č. 92/2006, spolu vo výmere 220 m2,   
 za pozemok vo vlastníctve Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
nám. J. Herdu č. 2,  Trnava, IČO 360 789 13, v k. ú. Trnava na ul. J. Hajdóczyho  v Trnave, 
parc. č. 3547/51 zast. pl., výmera 220 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 92/2006 
účelom výstavby prepojovacej komunikácie k ŠD Trnavskej univerzity v Trnave 
  
2.  Ukladá  
     Mestskému úradu v Trnave 
a)zabezpečiť náležitosti súvisiace so zámenou nehnuteľností 
      Termín: 31. 10.  2006 
 
b)pripraviť a predložiť zámennú zmluvu primátorovi mesta k podpisu 
      Termín: 30. 11. 2006 
 
 

 
901 

uznesenie 
 

k prijatiu daru – pozemkov vo vlastníctve právnickej osoby do majetku mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje             
prijatie daru – pozemkov vo vlastníctve TRNAVSKEJ SPOLOČNOSTI, a.s., Šrobá- 
rova 5,  Trnava, IČO  36 242 616 v k. ú. Trnava na ul. Pri kalvárii parc. č. 3468/46 
zast. pl., výmera 88 m2, oddelený geometrickým plánom č. 74/2006 a na Cukrovej ul. 
parc. č. 3468/48 zast. pl., výmera 97 m2 a parc. č. 3472/15 zast. pl., výmera 341 m2, oddelené 
geometrickým plánom č. 74/2006 , spolu vo výmere 526 m2 do majetku Mesta Trnava 
za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod priecestiami zrušených kolají. 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a)zabezpečiť náležitosti súvisiace s darovaním nehnuteľností do majetku mesta a oznámiť 
stanovisko mestského zastupiteľstva darcovi 
      Termín: do 30. 9. 2006 
 
b)pripraviť darovaciu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
      Termín: 30. 11. 2006 
 
 

 
902 

uznesenie 
 

k prijatiu daru investície parkoviska na Okružnej ulici v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1.  Súhlasí 
s prijatím daru investície skolaudovaného parkoviska  v hodnote  230 000,00 Sk,  zameraného 
geometrickým plánom č. 103/2006  na pozemkoch  parc. č. 5326/10  a  5326/39,  zapísaných  
v katastri nehnuteľností  na liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000,   od  Ing. Ľubora Pivolusku 
– TVORSAD, so sídlom Trnava, Okružná 21,  IČO: 11755903,   po predložení dokumentácie 
skutočného vyhotovenia  a  po vydokladovaní hodnoty stavby 
 
2.  Ukladá 
     Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť súvisiace náležitosti 
     Termín:  do  30. 9. 2006 
b)  pripraviť darovaciu zmluvu  a  predložiť primátorovi mesta k podpisu 
     Termín:  do  31. 10. 2006 
 
 

903 
uznesenie 

 
k doplneniu a zmene uznesenia MZ č. 501/2001 – súhlas s nadstavbou bytových 

jednotiek 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší 
uznesenie MZ č. 501/2001 zo dňa 11.9. 2001 s účinnosťou od  5. 9. 2006 
 
2. Súhlasí 
za svoje byty, nebytové priestory a spoluvlastnícke podiely na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a pozemku s nadstavbou obytných domov a vstavieb bytov, v ktorých je 
mesto Trnava vlastníkom menej ako 20 % bytov, nebytových priestorov, spoluvlastníkom na 
spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku až v tom prípade, ak budú splnené 
všetky podmienky nadstavby a vstavby  vrátane možnosti riešenia dostatočného počtu 
parkovacích miest. 
 
3. Ukladá 
     Správe mestského majetku Trnava 
zabezpečiť v zmysle bodu 2. tohto uznesenia vydanie súhlasu vlastníka s nadstavbou 
obytných domov a vstavbou bytov. 
 
 

904 
uznesenie 

 
k doplnku Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 

vlastníctve, ktorý bol mestu zverený 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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doplnok č. 9 k „Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený“ 
 
2. Ukladá 
     Mestskému úradu v Trnave 
vydať úplné znenie „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom 
v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený“ s účinnosťou od 6.9.2006 
     Termín: do 31.10.2006 
 
 

905 
uznesenie 

 
k návrhu na založenie obchodnej spoločnosti TOMNET, s.r.o., Hlavná 1, Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Schvaľuje 
a) založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, TOMNET, s.r.o. so 100 % majetkovou 

účasťou Mesta Trnava ku dňu 15.9.2006  
b) obchodné meno a sídlo spoločnosti 

TOMNET, s.r.o., Hlavná 1, Trnava 
c) peňažný vklad Mesta Trnava predstavujúci zároveň základné imanie spoločnosti vo 

výške 200 000,- Sk. 
d) predmet činnosti 

− správa a prevádzka dátových sietí 
− poskytovanie elektronických komunikačných sietí 

a elektronických komunikačných služieb 
− prevádzkovanie neverejnej telekomunikačnej siete 
− vydávanie, výroba, prenájom, prehrávanie, 

rozmnožovanie, distribúcia, šírenie a predaj nahraných 
a nenahraných nosičov všetkých druhov zvukovo 
a zvukovo – obrazových záznamov na všetkých 
dostupných médiách a nosičoch (vrátane magnetického 
záznamu pre počítače) so súhlasom autora 

− poskytovanie informácií z internetu 
− montáž informačno – komunikačných technológií 
− montáž a oprava telekomunikačných zariadení 
− inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné 

napätie 
− montáž káblových rozvodov 
− spracovanie dát 
− prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej 

techniky 
− kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 
− kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu 
voľnej živnosti 

− sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 
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− školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti 
− poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 

 
2. Zriaďuje  
trojčlennú dozornú radu v zložení: 
Mgr. Ladislav Bielko, nar. 5.9.1975, trvale bytom Trnava, Ľ. Podjavorinskej 30 
Ing. Petra Krajníková, nar. 8.12.1979, trvale bytom Trnava, Spartakovská 12 
Stanislav Hric, nar. 5.4.1960, trvale bytom Trnava, Markovičova 40 
 
3. Menuje  
konateľa spoločnosti, ktorý koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že 
k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore: 
Mgr. Rastislav Mráz, nar. 9.1.1978, trvale bytom Trnava, Šípová 7 
 
4. Poveruje  
    primátora mesta 
a) podpísaním zakladateľskej listiny novozakladanej spoločnosti s ručením obmedzeným 
b) realizáciu ďalších úkonov potrebných k založeniu, vzniku a fungovaniu novozakladanej 
spoločnosti s ručením obmedzeným 
 
5. Súhlasí 
s dlhodobým prenájmom doteraz vybudovaných častí optickej infraštruktúry vo vlastníctve 
mesta Trnava spoločnosti TOMNET, s.r.o. za podmienok stanovených mestskou radou 
 
6. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť zhotovenie zakladateľskej listiny a ostatné súvisiace náležitosti 
Termín: 15.9.2006 
 
 
 
 

906 
uznesenie 

 
k návrhu na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 5 000,- Sk 

podľa stavu k 30.6.2006 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a/ odpis nevymožiteľných pohľadávok mesta Trnava vo výške 31 296 672,20 Sk 
 
b/ odpis nevymožiteľných pohľadávok Strediska sociálnej starostlivosti Trnava 
vo výške 339 151,- Sk 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
    Stredisku sociálnych služieb Trnava – príspevkovej organizácii  
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viesť nevymožiteľné pohľadávky odpísané uznesením č.  906/2006 v podsúvahovej evidencii 
a naďalej zabezpečovať ich vymáhanie v súlade s platnou legislatívou 
 
 
 

907 
uznesenie 

 
k predaju bytov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Ruší 
 
1.1./ Uznesenie č. 300/2004 zo dňa 27.4.2004 v písm. a/ schvaľovacej časti 
 
a 03/ predaj 2-izbového  bytu  č. 7 na 3. NP o  podlahovej  ploche 64,33m2   
za cenu 24 563,-Sk 
Andree Hornákovej, rod. Kunkovej, nar. 8.9.1973, trvale bytom Golianova č. 2, Trnava  
s manž. Jozefom Hornákom, nar. 2.3.1972, trvale bytom tamtiež 
 
 
1.2./ Uznesenie č. 645/98 zo dňa 7.7.1998 v písm. x/ schvaľovacej časti 
 
x 06/ predaj 3-izbového  bytu  č. 45 na 1. NP o  podlahovej  ploche 69,88m2   
za cenu 18 870,-Sk 
Františkovi Záhradníkovi, trvale bytom Špačinská cesta č. 11, Trnava  
s manž. Jarmilou Záhradníkovou, rod. Slámkovou, trvale bytom tamtiež 
 
 
2. Schvaľuje 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 2, parc. č. 8399/49, súp. č. 6001   
 
a 01/ predaj 2-izbového bytu č. 7 na 3. NP o  podlahovej ploche 64,33 m2   
za cenu 24 563,-Sk 
Andree Hornákovej, rod. Kunkovej, nar. 8.9.1973, trvale bytom Golianova č. 2, Trnava  
 
 
 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 9-10, parc. č. 8399/44, súp. č. 6005   
 
a 02/ predaj 2-izbového bytu č. 27 na 2. NP o  podlahovej ploche 50,64 m2   
za cenu 19 453,-Sk 
Pavlovi Balažovičovi, nar. 30.10.1939, trvale bytom Golianova č. 10, Trnava  
s manž. Helenou Balažovičovou, rod. Toráčovou, nar. 5.4.1942, trvale bytom tamtiež 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Na hlinách č. 2-4, parc. č. 5317/13, súp. č. 6776   
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a 03/ predaj 2-izbového bytu č. 61 na 8. NP o  podlahovej ploche 50,11 m2   
za cenu 37 192,-Sk 
Adele Faltýnkovej, rod. Ružičkovej, nar. 14.2.1962, trvale bytom Na hlinách č. 3, Trnava  
 
 
 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Špačinská cesta č. 7,9,11, parc. č. 5416, súp. č. 632   
 
a 04/ predaj 3-izbového bytu č. 45 na 1. NP o  podlahovej ploche 69,88 m2   
za cenu 18 870,-Sk 
Jarmile Záhradníkovej, rod. Slámkovej, nar. 12.2.1959, trvale bytom Špačinská cesta č. 11, 
Trnava  
 
 
 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Tehelná č. 1-3, parc. č. 5680/90, súp. č. 5709   
 
a 05/ predaj 4-izbového bytu č. 22 na 5. NP o  podlahovej ploche 79,26 m2   
za cenu 31 188,-Sk 
Alojzovi Hečkovi, nar. 12.11.1952, trvale bytom Tehelná č. 2, Trnava  
s manž. Boženou Hečkovou, rod. Šestákovou, nar. 26.9.1954, trvale bytom tamtiež 
 
 
 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Zelenečská č. 26, parc. č. 7872/1, 7872/2, 7873/1, súp. č. 2694   
 
a 06/ predaj 2-izbového bytu č. 4 na 2. NP o podlahovej ploche 68,78 m2   
za cenu 116 893,-Sk 
Ing. Tiborovi Krajčovičovi, nar. 28.3.1964, trvale bytom Zelenečská č. 26, Trnava  
 
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 

 
 
 
     - v k. ú. Trnava na ul. A. Hlinku č. 40-54, parc. č. 903/1, súp. č. 3876 
 

      b 01/ dodatočný prevod spoluvlastníckych podielov na príslušenstve domu – hospodárskej 
budove na pozemku parc. č. 903/8 súčasným vlastníkom bytov v bytovom dome na ul. A. 
Hlinku č. 40-54 v Trnave s tým, že cena príslušenstva domu bola zahrnutá v cene 
odpredaných bytov 

 
3. Ukladá 

Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii 
 pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
     Termín : do 31.12.2006 
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908 
uznesenie 

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava  
 
a/ Pavlíne Ilavskej nar. 7.3.1956, bytom Golianova 3, Trnava vydať súhlas na nájom 2-
izbového bytu č. 9 na Golianovej ul. 9, Trnava, na dobu neurčitú, s podmienkou odovzdať 
doteraz užívaný byt na Golianovej ul. 3, Trnava 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu a predložiť primátorovi 
mesta na podpis 
    Termín: do 25.9.2006 
 
 
 

909 
uznesenie 

 
k správe o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2006 do 30.6.2006 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
správu o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie 1.1.2006 do 30.6.2006 
 
 
 
 

910 
uznesenie 

 
k štatistickému prehľadu kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti za 

obdobie od 1.1.2006 do 30.6.2006 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti za obdobie od 
1.1.2006 do 30.6.2006 
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911 
uznesenie 

 
k návrhu na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava : 
-  zmena A – zmena spôsobu pripojenia južného obchvatu mesta na cestu I/61 - Bratislavská 
cesta 
- zmena B – doplňujúce regulatívy funkčných plôch bývania,  vybavenosti, športu a zelene 
- zmena C -  plocha pre IBV na Čulenovej ulici 
- zmena D – parkovisko pri Vinárskych závodoch na Nitrianskej ceste 
- zmena E – bytová výstavba v bývalej Drevone na Bratislavskej ceste 
 
2. Nepovoľuje 
spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava: 
- zmena F – viacpodlažná zástavba na Bratislavskej ceste 
- zmena G – Zemanov sad 
 
3. Ukladá  
     Mestskému úradu v Trnave 
a)   zabezpečiť spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava – zmeny A,B,C,D,E; 
z toho zmeny C,D,E na základe prefinancovania žiadateľmi 
 
b)    zabezpečiť prerokovanie zmien  Územného plánu mesta Trnava -  zmeny A,B,C,D,E 
      Termín: po spracovaní zmien ÚPN 
 
c)  po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava predložiť na schválenie  mestskému   

zastupiteľstvu  
      Termín: november 2006 
 
d) upovedomiť žiadateľov o nepovolení spracovania zmien ÚPN – zmeny F a G 

Termín: 20.9.2006 
  

 
912 

uznesenie 
 

k návrhu na poskytnutie finančného grantu na rok 2006 z rozpočtu mesta Trnava 
z položky „dary a dotácie“ 

/Oprava strechy rímsko-katolíckeho kostola Najsv. Trojice v Trnave – Modranke/ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
poskytnutie finančného grantu na rok 2006 z rozpočtu mesta Trnava /dotácie a dary/ v súlade  
s predloženým projektom: 
Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Trnava-Modranka  v čiastke   450.000,- Sk 
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2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o poskytnutí finančného grantu v zmysle VZN č. 231 z roku 2005 na podpis 
primátorovi mesta 
    Termín: 20.9.2006 
 
 
 

913 
uznesenie 

 
k návrhu na poskytnutie grantu na dofinancovanie rekonštrukcie krytej plavárne 

TJ STU Trnava,  plavecký oddiel z položky „dary a dotácie“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
poskytnutie finančného grantu na rok 2006 z rozpočtu mesta Trnava /dotácie a dary/ v súlade  
s predloženým projektom: 
TJ STU Trnava, plavecký oddiel        v čiastke   70.000,- Sk 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o poskytnutí finančného grantu v zmysle VZN č. 231 z roku 2005 na podpis 
primátorovi mesta 
    Termín: ihneď 
 
 

914 
uznesenie 

 
k vyhodnoteniu Medzinárodného hudobného festivalu Dobrofest – Trnava 2006 a návrh 

zásad organizovania nasledujúceho ročníka Dobrofest –Trnava 2007 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
vyhodnotenie Medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – TRNAVA 2006 
 
2. Schvaľuje 
a/ vykrytie schodku v rozpočte hudobného festivalu DOBROFEST – TRNAVA 2006 
v čiastke 315 000,- Sk z rozpočtu mesta Trnava na rok 2006 
 
b/ uskutočnenie 16. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – TRNAVA 
2007 v termíne 28.6. – 30.6.2007 
 
c/ čestné predsedníctvo festivalu v zložení: 
- Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava 
- Anna West Dopyera 
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- John Edward Dopyera – deti vynálezcu Johna Dopyeru z USA 
 
d/ riaditeľstvo festivalu v zložení: 
Dr. Milan Brežák, člen 
Ing. Milan Horák, člen 
Ing. Pavol Tomašovič, tlačový tajomník 
Mgr. František Čavojský, člen 
Ing. Jana Stanová, člen 
Peter Radványi, člen 
Katarína Erentová, člen 
Roman Áč, člen 
Ján Hrčka, člen 
 
e/ právneho zástupcu festivalu: 
JUDr. Marián Haršány 
 
f/ hlavného účtovníka festivalu: 
Štefánia Gemelová, MsÚ Trnava 
 
g/ zásady organizovania festivalu na rok 2007 
- hlavným organizátorom zostáva mesto Trnava 
- ekonomické dokumenty kontroluje a podpisuje vedúci príslušného odboru 
- preložiť termín konania festivalu na posledný júnový víkend ako otvorenie Trnavského 
kultúrneho leta  
/28.6.2007 -  otvorenie Dobrofestu – kino Hviezda,  
 29.6.2007 -  otvorenie Trnavského kultúrneho leta na Trojičnom námestí 
 30.6.2007 -  galavečer hviezd Dobra/ 
- zredukovať dĺžku trvania festivalu na 3 dni 
- zredukovať počet účinkujúcich 
- v súvislosti so znížením počtu účinkujúcich zredukovať časové rozpätie v jednotlivých 
dňoch konania festivalu cca 18.00 až 23.00 hod. 
- presunúť malé hudobné formácie /jednotlivci, duá, triá/ z hlavného pódia na malé scény 
- zabezpečiť „mokrý variant“ – športová hala, prípadne kino Hviezda 
- záväzne dodržať výšku dotácie zo strany mesta, schválenú v rámci rozpočtu mesta na túto 
akciu 
 
3. Splnomocňuje 
    primátora mesta 
vymenovať riaditeľa Medzinárodného hudobného festivalu  DOBROFEST – TRNAVA 2007 
 
4. Ukladá 
    riaditeľstvu festivalu 
a/ predložiť na rokovanie MZ mesta Trnava návrh rozpočtu a organizačného zabezpečenia  
Medzinárodného hudobného festivalu  DOBROFEST – TRNAVA 2007 
    Termín: november 2006 
 
b/ pri príprave rozpočtu DOBROFEST – TRNAVA 2007 zohľadniť zníženie príspevku mesta 
Trnava o 150 tis. Sk, ako kompenzáciu za vykrytie finančného schodku z roku 2006 
    Termín: november 2006 
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915 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o umiestnení žiakov základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Trnava v šk. r. 2005/2006 na stredné školy 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informatívnu správu o umiestnení žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Trnava v školskom roku 2005/2006 na stredné školy 
 
 
 

916 
uznesenie 

 
k ustanoveniu volebných obvodov v meste Trnava a stanovenie počtu poslancov MZ na 

volebné obdobie 2006-2010 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Určuje 
a) na území mesta Trnava pre volebné obdobie 2006 – 2010 šesť volebných obvodov. 
 
b) celkový počet poslancov MZ mesta Trnava na volebné obdobie 2006 – 2010 na 

31 poslancov, pričom  
vo volebnom obvode č. 1 sa volia 5 poslanci 
vo volebnom obvode č. 2 sa volia 6 poslanci 
vo volebnom obvode č. 3 sa volia 5 poslanci 
vo volebnom obvode č. 4 sa volia 7 poslanci 
vo volebnom obvode č. 5 sa volia 7 poslanci 
vo volebnom obvode č. 6 sa volí 1 poslanec 

 
2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave  
zverejniť členenie volebných obvodov, počet poslancov, ktorí sa v nich volia a celkový počet 
poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2006-2010 
      Termín: 15.9.2006 
 
 
 

917 
uznesenie 

 
k Plánu kontrolnej činnosti 

Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 28.2.2007 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Berie na vedomie 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 28.2.2007 
 
 
 
 

918 
uznesenie 

 
k správe o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 

obstarávania v I. polroku 2006 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 
500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
správu o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v I. polroku 2006 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 
500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk 
 
2. Ruší 
uznesenie MZ č. 339/1996 a uznesenie MZ č. 427/1997 
 
 
 

919 
uznesenie 

 
k návrhu zmeny názvu atletického štadióna AŠK Slávia Trnava 

na „Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu názvu atletického štadióna AŠK Slávia Trnava na : 
Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace so zmenou názvu „Mestského atletického 
štadióna Antona Hajmássyho“ 
    Termín: do 30.9.2006 
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920 
uznesenie 

 
k správe  o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 

termín plnenia je v intervale od 5.6.2006 do 15.8.2006 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín 
plnenia je v intervale od 5.6.2006 do 15.85.2006 
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení mestského zastupiteľstva 
 
a/ 
MZ  č. 810/2006 
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Trnava, pre prepojovací plynovod Hlavná – J. Bottu 

 
* v bode 1. uznesenia zmeniť  text: 
„Slovenským plynárenským priemyslom, a.s., so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/a, 
IČO: 35 815 256“  
na nové znenie: „SPP – distribúcia, a.s, so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/b, IČO: 
35 910 739“ 
* v bode 2. uznesenia zmeniť text: 
„Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/a“ 
na nové znenie: „SPP – distribúcia, a.s, so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy 44/b, IČO: 
35 910 739“ 
 
b/ 
MZ  č. 635/2005, v znení 692/2005, 734/2005, 877/2006 
k odpredaju podielov z pozemku p. č. 5671/66 na Ul. J. Slottu 21 – 23   
* v schvaľovacej časti  v bode 1.43) nový text  
 podielu 2870/456445 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 59 Ing. Antonovi 
Švrčekovi nar. 22.12.1937 a Valérii Švrčekovej rod. Masarykovej, obaja bytom Hlohovec, 
Vinohradská 1364/4B, v podiele ½, spolu za  cenu 14,50 Sk, ...  
 
c/ 
MZ  č. 793/2006, v znení MZ 887/2006 
k odpredaju podielov z pozemku p. č. 1635/68 na Ul. Čajkovského 2   
* nový text v bode: 
1. 18.: podielu 4207/449243 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 23 Viktorovi Czompolymu 
nar. 11.1.1949, bytom B. Smetanu 6, za cenu 16,50 Sk, 
1.69.....nahradiť bytom Mozartova 11...bytom Čajkovského 2... 
* doplniť nový bod: 
1.71. do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 Jurajovi Valachovi 
nar. 29.4.1959, bytom A. Hlinku 43 s manželkou Beatou  rod. Machovou nar. 24.6.1960, 
obaja bytom Čajkovského 2, za cenu 26,50 Sk, ...  
* nový text v bode 1. 45.: nahradiť miesto ... bytom Čajkovského 2... bytom Hlinická 43, 
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Zavar ...  
 
 
d/ 
MZ  č. 859/2006 
k odpredaju podielov z pozemku p. č. 1635/62 na Ul. Čajkovského 10 – 13   
* v schvaľovacej časti 
v bode 1.15. nový text namiesto ... bytom Čajkovkého 11  uviesť... bytom Bohdanovce 14 ...  
 
e/ 
MZ  č. 848/2006 
k súhlasu s použitím  pozemku pre obec Biely Kostol pre IBV Na  lúkach   
* v schvaľovacej časti 
v bode 2. na konci doplniť  nový text : ... pričom 100 % kúpnej ceny bude uhradených  
k podpisu kúpnej zmluvy... 
 
f/ 
MZ  č. 840/2006 
k predaju podielov z pozemku p. č. 2540/38 na Ul. Kubinu 26   
* v schvaľovacej časti 
v  bode 1.16. nový text miesto ... Bulajka ... bytom Bujalka ...  
* nový text v bode 1. 1. 
 podielu 3523/90321 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 1 Róbertovi Pavelkovi nar. 
17.3.1966, bytom Hlboká 18, za  cenu 23,00 Sk, ...  
1.16. miesto...Bulajkovi...uviesť Bujalkovi... 
 
g/ 
MZ č. 796/2006 
k predaju  pozemku v k. ú. Modranka 
* v schvaľovacej časti 
v bode 1. vložiť za  textom  3920,00 SK nový text ... V prípade, že Mgr. Kosírová neuhradí  
celú sumu 3920,00 Sk vrátane správneho poplatku do 31.10.2006, prejde právo kúpy na 
Miroslava Križana... 
* v bode 2 doplniť  c) pripraviť kúpnu zmluvu s Mgr. Kosírovou a predložiť primátorovi 
mesta na podpis. 
Termín: 31.10.2006 
* d) v prípade nesplnenia bodu 2.c) pripraviť kúpnu zmluvu s Miroslavom Križanom 
a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 30.11.2006     
 
 
h/ 
MZ č. 853/2006 
k zámene nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Trnava za nehnuteľnosti vo 
vlastníctve FC Spartak, a.s. 
* V časti 1. Schvaľuje sa pôvodný text nahrádza textom: „majetkovoprávne usporiadanie 
majetku vo vlastníctve Mesta Trnava, Hlavná 1, Trnava, IČO: 00313114, ako investície 
vloženej do rozostavanej stavby – podstavby južnej tribúny na pozemkoch v k.ú. Trnava 
parc. č. 6344/11 a 6344/12 bez verejných WC a pozemkov a za ktorý ako protihodnotu 
prijíma od FC Spartak, a.s. Trnava, Koniarekova 19, IČO: 36247057 a FC Spartak, a.s. 
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Trnava, Koniarekova 19, IČO: 36247057 odovzdáva zo svojho majetku: 
- budovu Zberňa Sazky-Športky na pozemku v k.ú. Trnava parc. č.  6342/2, zapísaná 

na LV č. 1040,  
- budovu espreso a vináreň Penalta na pozemku v k.ú. Trnava parc. č. 6345/2, 

zapísaná na LV č. 1040, súp. č. 518,  
- stožiare, svietidlá a rozvody umelého osvetlenia futbalového štadióna A. 

Malatinského a vybavenie východnej tribúny – šatne, presscentrum a priestory VIP,  
pričom cena zamieňaného majetku bude na obidvoch stranách stanovená dohodou 
v rovnakej výške 
 
i/ 
MZ č. 804/2006 
k zámene časti pozemku na Športovej ul. v Trnave vo vlastníctve Františka Rozmana 
a Alana Zaťka 
 
* z časti 1. Schvaľuje sa za textom: „ktorý, je zapísaný na LV č. 4821, vo vlastníctve“ 
vypúšta text: „podielových spoluvlastníkov Františka Rozmana, nar. 26.10.1924, bytom 
Trnava, Ulica Športová 9 so spoluvlastníckym podielom ½ a“.  
* za text: „Alana Zaťka“ sa dopĺňa text: „nar. 29.10.1965“. 
* za textom: „J. Fándlyho 16“ sa vypúšta text: „so spoluvlastníckym podielom ½“ 
 
j/ 
MZ č. 803/2006 
k odkúpeniu spoluvlastníckych podielov na pozemku v k.ú. Trnava, parcela registra E č. 
1483 v areáli streleckého centra Štrky za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
 
* z časti 1. Schvaľuje sa vypúšta písm. C) 
 
k/ 
MZ č. 839/2006 
k predaju spoluvlastníckych podielov na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod bytovým 
domom na Ul. Čajkovského 25, 26, 27 
 
v časti 1. Schvaľuje sa: 
* v bode 5. slovo „Baránikovej“ nahrádza slovom „Baránkovej“, 
* v bode 18. text: „bytom Vráble, Levická 1“ nahrádza textom: „bytom Trnava, 
Čajkovského 25“, 
* bod 19. nahradiť textom: „podielu 8471/423018 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 Adele 
Černayovej, rod. Vadovičovej, nar. 9.6.1944, bytom Trnava, Čajkovského 26, za cenu 43,- 
Sk, 
* v bode 32. slovo „Odrišovej“ nahrádza slovom „Ondrišovej“, 
* v bode 42. slovo „Kotešovi“ nahrádza slovom „Kottešovi“,  
*  bod 48. nahradiť textom: „podielu 8631/423018 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov, vlastníkom bytu č. 50 Petrovi Štrbíkovi, nar. 31.3.1976 bytom Trnava, 
Hospodárska 81 a manželke Natálii, rod. Vanekovej, nar. 24.4.1977, bytom Trnava, 
Čajkovského 27, za cenu 44,- Sk,“. 
 
l/ 
MZ č. 705/2005 v znení MZ č. 773/2006   
   v časti b4/  
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   * text  
      „zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou Telocvičňa v areáli TJ Slávia, parcela č. 3547/13,  

zapísanou na liste vlastníctva č. 5000 v katastrálnom území Trnava“ 
 
      nahradiť textom  
      ...zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou Kultúrny dom súpisné číslo 3956, parc. č. 1662/1 

a pozemok parc.č. 1662/1, vedenú ako Kultúrny dom na liste vlastníctva číslo 1300 
v katastri obce Trnava, k.ú. Modranka...  

 
3. Predlžuje 
termín plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
č. 635/2005                              do 31.10.2006 
č. 793/2006                              do 31.10.2006 
č. 809/2006                          do 31.10.2006 
č. 810/2006                              do 15.09.2006 
č. 855/2006                              do 30.09.2006 
č. 792/2006                              do 15.10.2006 
č. 847/2006                              do 31.08.2006 
č. 865/2006                              do 30 dní po zaslaní zmluvy MH SR 
 
 
 
 

921 
uznesenie 

 
k trestnému oznámeniu Mgr. Petra Puškára, kpt. Jána Rašu 15, Bratislava  

zo dňa 12.7.2006, 
podanému na príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prečítaní trestného oznámenia: 
 
1. Berie na vedomie  
trestné oznámenie Mgr. Petra Puškára podané na príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava, 
ktoré bolo zaslané na vedomie mestskému zastupiteľstvu 
 
 
 

922 
uznesenie 

 
k petíciám obyvateľov mesta, doručených na Mestský úrad v Trnave 

dňa 4.9.2006 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a/ petíciu obyvateľov sídliska Linčianska za zachovanie zeleného pásu na sídlisku Linčianska, 
tvoreného záhradkárskymi osadami Linčianska I., Linčianska II., Skloplast I., Skloplast II.,  
tiahnúceho sa južne od sídliska Linčianska a to od cesty na Zeleneč až po Skloplast 
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b/ petíciu členov záhradkárskych osád Linčianska I., Linčianska II., Skloplast I., Skloplast II.,  
v Trnave za zachovanie zeleného pásu na sídlisku Linčianska, tvoreného záhradkárskymi 
osadami Linčianska I., Linčianska II., Skloplast I., Skloplast II.,  
tiahnúceho sa južne od sídliska Linčianska a to od cesty na Zeleneč až po Skloplast 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
postupovať pri vybavovaní petícií v súlade s územným plánom mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Štefan    B o š n á k  
                                                                                                 primátor mesta 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                          prednostka MsÚ 
 
V Trnave 6.9.2006 


