
   
           
                                                                                                                                                               
(102-129) 

 
U Z N E S E N I A 

 
zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktoré sa uskutočnilo 26. júna 2007 v konferenčnej sále trnavskej radnice 
__________________________________________________________________________ 
 

102 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 285, 

ktorým sa vydáva doplnok č. 3/ k VZN č. 105 o zmluvných prevodoch 
vlastníctva majetku mesta v znení VZN č. 163 a VZN č. 201 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 285, ktorým sa vydáva doplnok č. 3/ k VZN č. 105 
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta v znení VZN č. 163 a VZN č. 201 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a/ vyhlásiť VZN č. 285 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta 
    Termín: 29.6.2007  
 
b/ novelizovať VZN č. 105 pri uplatnení podmienok verejnej obchodnej súťaže podľa 
príslušných ustanovení §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka s prihliadnutím na § 9 ods. 4 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
    Termín: septembrové rokovanie MZ 
 
 
 

103 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  286, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení VZN č. 239, VZN č. 259, VZN č. 270 a VZN 
č. 282 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia 

a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 



1. Berie na vedomie 
a/ pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k zmenám Územného 
plánu mesta Trnava 
- zmena 02/2007 (pri prerokovaní zmena A/2007) – Mestotvorná polyfunkcia na Dohnányho 
ulici 
- zmena 03/2007 (pri prerokovaní zmena C/2007) – Zemanov sad – lokalita pri Bratislavskej 
ceste 
- zmena 04/2007 (pri prerokovaní zmena D/2007) – Areál hasičského a záchranného zboru na 
Malženickej ceste 
- zmena 05/2007 (pri prerokovaní zmena E/2007) – Komerčná vybavenosť regionálneho 
významu pri diaľničnom privádzači 
- zmena 06/2007 (pri prerokovaní zmena F/2007) – Rozšírenie železničnej vlečky pri Parku 
Janka Kráľa 
- zmena 07/2007 (pri prerokovaní zmena G/2007) – Rozšírenie /prístavba/ areálu Swedwood 
– Spartan 
a spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe) 
 
b/ stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave, odboru územného plánovania v zmysle § 
25 zákona č. 50/76 Zb. v znení noviel (stavebný zákon) 
 
2. Schvaľuje 
a/ 
- zmenu 02/2007 – Mestotvorná polyfunkcia na Dohnányho ulici 
- zmenu 03/2007 – Zemanov sad – lokalita pri Bratislavskej ceste 
- zmenu 04/2007 – Areál hasičského a záchranného zboru na Malženickej ceste 
- zmenu 05/2007 – Komerčná vybavenosť regionálneho významu pri diaľničnom privádzači 
- zmenu 06/2007 – Rozšírenie železničnej vlečky pri Parku Janka Kráľa 
- zmenu 07/2007  – Rozšírenie /prístavba/ areálu Swedwood – Spartan 
 
b/ VZN č. 286, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení noviel o Územnom pláne mesta 
Trnava a o regulatívoch sa limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
 
3. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a/ zabezpečiť zverejnenie VZN č. 286 na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na 
internetovej stránke mesta Trnava 
Termín: 28.6.2007 
 
b/ zabezpečiť uloženie /archiváciu/ zmien 02/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 
07/2007 a VZN č. 286 
Termín: priebežne 
 
c/ zabezpečiť uloženie zmien Územného plánu mesta Trnava  02/2007, 03/2007, 04/2007, 
05/2007, 06/2007, 07/2007 a VZN č. 286 na KSÚ a stavebnom úrade 
Termín: do 26.9.2007 
 
 
 
 
 



104 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  287, 

ktorým sa mení VZN č. 147/2000 o určení výšky úhrady za nájom obytných miestností 
v mestských ubytovniach mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 287, ktorým sa mení VZN č. 147/2000 o určení výšky úhrady za nájom obytných 
miestností v mestských ubytovniach mesta Trnava v predloženom znení 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť ho na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 15.7.2007 
 
 

105 
uznesenie 

 
k návrhu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Organizačný poriadok Mestského úradu v Trnave v predloženom znení 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a/ zapracovať schválený Organizačný poriadok Mestského úradu v Trnave do Zborníka 
vnútorných predpisov 
    Termín: 31.7.2007 
 
b/ pripraviť a primátorovi mesta predložiť návrh Pracovného poriadku zamestnancov mesta 
Trnava vychádzajúci z prijatého Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave 
     Termín: 31.8.2007 
 
c/ spracovať zhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Organizačného poriadku Mestského úradu 
v Trnave za prvý rok platnosti nového organizačného poriadku a predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva v mesiaci september 2008 
     Termín: september 2008 
 
 

106 
uznesenie 

 
k návrhu na poskytnutie finančných grantov na rok 2007 



z rozpočtu mesta Trnava  /z jednotlivých programov rozpočtu/ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
poskytnutie finančných grantov na rok 2007 z rozpočtu mesta Trnava /z jednotlivých 
programov rozpočtu/ v súlade s predloženými projektmi pre týchto žiadateľov: 
 
a) Mgr. Barbara Bodorová, /FO/ 
    Púpavová 40, Bratislava 
    /prechodné bydlisko – Trnava, Mozartova 6/        v čiastke  20.000,- Sk 
 
b) Eva Jarábková /FO/ 
     Šafárikova 10, Trnava                                           v čiastke  15.000,- Sk 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných grantov v zmysle VZN č. 231/2005 na podpis 
primátorovi mesta Trnava 
    Termín: 20.7.2007 
 

107 
uznesenie 

 
k návrhu na poskytnutie finančných grantov na rok 2007 z rozpočtu mesta Trnava 

/dotácie a dary/ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje     
    Poskytnutie finančných grantov na rok 2007 z rozpočtu mesta Trnava (dotácie a dary)    

v súlade s predloženými projektmi pre týchto žiadateľov: 
 

      Ž i a d a t e ľ                                                                     Čiastka v Sk 

1) Hokejový klub HK Trnava,                                             500.000,- 
            Spartakovská 1/B, Trnava 

2) Hokejový klub HK Trnava,                                          1.000.000,-    
            Spartakovská 1/B, Trnava 

3) Hádzanársky klub 47 Trnava,                                          600.000,-  
            Rybníková 15, Trnava 

4) Hádzanársky klub 47 Trnava,                                          200.000,- 
            Rybníková 15, Trnava 

5) Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave,                                100.000,-  
            Rázusova 1, Trnava 

6) Jakub Hitrich,                                                                   100.000,- 
            Poľná 17, Trnava /FO/ 

7) OZ Technik Akademik,                                                    100.000,- 
            Koperníkova 15, Trnava 



8) TIRNA, vydavateľské družstvo,                                         100.000,- 
            Štúrova 20, Trnava 

9) OZ miešaný spevácky zbor Tirnavia,                                   70.000,- 
            Hlavná 17, Trnava 

10)  Spoločnosť Ježišova, vydavateľstvo Dobrá kniha,            100.000,- 
            Štefánikova 44, Trnava 

11) Ing. Ján Hidvégy,                                                                  50.000,- 
            Západná ul. 41, Trnava /FO/ 

12) Jozef Dendiš,                                                                         50.000,- 
           Vlárska 5, Trnava /FO/  

13) Dom spoločnosti Ježišovej,                                                 250.000,- 
            Františkánska 34, Trnava 

14) Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Trnava-mesto                250.000,-  
            ul.M.Sch.-Trnavského 3, Trnava 

15) Rímsko-katolícka cirkev,  farnosť Tulipán,                        140.000,- 
           Tulipánova 22, Trnava 

16) Rím.-kat. cirkev, farnosť Trnava-Modranka,                      250.000,- 
            Pútnická 4, Trnava – Modranka 

17) Základná škola Angely Merici,                                           260.000,- 
Halenárska 45, Trnava 

18) Katolícka jednota Slovenska,                                              250.000,-  
            Novosadská 40, Trnava  

19) Fakultná nemocnica,                                                           100.000,-  
           A. Žarnova č. 11, Trnava 

20) Stredisko Evanjelickej diakonie,                                         100.000,- 
            Domov dôchodcov a sociálnych služieb,  
            Námestie SNP č. 7, Trnava 

21) OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným                     100.000,- 
            postihnutím ISKIERKA, Beethovenova 27, Trnava 

22) KRUH – agentúra podporovaného zamestnávania, n.o.      175.000,- 
            Ružindolská 11, Trnava 

                                                                                
2. Ukladá 
     Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných grantov v zmysle VZN č. 231/ 2005 na podpis   
primátorovi mesta Trnava. 
Termín: 20.7.2007   
 
 

108 
uznesenie 

 
k novelizácii rozpočtových pravidiel mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 



a/ novelizáciu Rozpočtových pravidiel mesta Trnava 
 
2. Pozastavuje 
a/ platnosť ustanovení Rozpočtových pravidiel mesta Trnava týkajúcich sa prijímania 
rozpočtových opatrení primátorom mesta do doby účinnosti novely zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v NR SR najneskôr do 31.12.2007 
 
 
 

109 
uznesenie 

 
k novelizácii Zásad tvorby a použitia peňažných fondov 

zriadených mestom Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
novelizáciu Zásad tvorby a použitia 
a/ fondu rezervného 
b/ fondu na obnovu a údržbu mestských pamiatok 
c/ fondu Zdravé Mesto  
d/ fondu odmien 
 
2. Ruší 
a/ fond cestnej dane 
b/ fond komunálneho odpadu 
 
3. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a/ spracovať úplné znenie zásad tvorby a použitia fondov zriadených mestom Trnava 
    Termín: do 31.7.2007  
 
 

110 
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 H/2007 – Vymedzenie plochy sídliska pri Spartakovskej ulici pre parkovú zeleň 
- zmena I/2007 – Rozšírenie plochy pre vybavenosť pri Bratislavskej ceste 
 
2. Nepovoľuje 
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava: 
- zmena J/2007 – Rozšírenie IBV v lokalite Za traťou I. a II. etapa 
 



3. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a/ zabezpečiť spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava – zmeny H/2007 a I/2007, 
zmenu I/2007 na základe prefinancovania žiadateľom 
 
b/ zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmeny H a I 
    Termín: po spracovaní zmien ÚPN 
 
c/ po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava predložiť na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu 
    Termín: december 2007-06-25 
 
d/ upovedomiť žiadateľov o nepovolení spracovania zmeny ÚPN J/2007 
    Termín: 15.7.2007 
 
 

111 
uznesenie 

 
k prijatiu daru pozemkov na Bratislavskej ulici v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s prijatím daru  pozemkov  v k. ú. Trnava,  zapísaných  v katastri nehnuteľností  na liste 
vlastníctva č. 843,  ako  parc. č. 9076/13,  zast. plochy  o výmere  1700 m2   a   parc.              
č. 9076/14,  zast. plochy  o výmere  1480 m2   do majetku mesta Trnava   od   TTKS, spol.  
s r. o.,  so sídlom Trnava, Coburgova 84,  IČO: 35 681 268 
 
2.  Ukladá 
 Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na Správe 
katastra v Trnave 
Termín:  do  60 dní  po vymazaní tiarch, zapísaných  v LV č. 843  v časti C 
 
 

 
112 

uznesenie 
 

k vyhodnoteniu 1-kolového ponukového konania na predaj bytov 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
na základe výsledkov ponukového konania  
predaj garsónky č. 56  na IV. N.P v bytovom dome s. č. 2796 - 92 b. j.   na Ulici Lomonosovej  
č. 4  v Trnave o podlahovej ploche 19,50 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom  
36/10000 na spoločných  častiach,  spoločných zariadeniach a k pozemku parc. č. 1616, 



a)  Petrovi Sládečkovi,  nar. 29. 1. 1982, bytom  Trnava, Ulica Gejzu Dusíka č. 29                 
za cenu  600.000,- Sk s termínom úhrady kúpnej ceny do 16. 7. 2007,  
b/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 16. 7. 2007 a neuzatvorenia kúpnej 
zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a/  prechádza právo kúpy bytu  na   
Mgr. Katarínu Ružičkovú,  nar. 26. 2. 1983, bytom  Trnava, Ulica Hlboká č. 24 za cenu 
555.000,- Sk,   
c/  v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 30 dní odo dňa doručenia výpisu 
uznesenia  MZ a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode b/  prechádza 
právo kúpy bytu na  
Oľgu Sládečkovú,  nar. 15. 2. 1955, bytom  Trnava, Ulica Gejzu Dusíka č. 29  za cenu  
550.000,- Sk. 
 
2. Schvaľuje 
na základe výsledkov ponukového konania 
predaj garsónky č. 45 na VIII. N.P v bytovom dome s. č.  3194 – 46 b. j.  na Ulici Andreja 
Kubinu č. 6 v Trnave o podlahovej ploche  19,39 m2  s prináležiacim spoluvlastníckym 
podielom 72/1000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a k pozemku parc. 
č. 2540/22 
Janke Ďurkovičovej, nar. 15. 9. 1951, bytom  Turčianske Teplice, ul. Kračiny 142/30  za cenu  
550.000,- Sk s termínom úhrady kúpnej ceny do 16. 7. 2007.  
 
3. Schvaľuje 
na základe výsledkov ponukového konania  
predaj 1 –izbového  bytu č.  4 na II. NP  bytového domu s. č. 3580 – 30 b. j.   na  Ulici 
Študentskej  č. 20 v Trnave o podlahovej ploche  47,72 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym 
podielom 232/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu  
a) Ing. Alešovi Bubánovi,  nar. 10. 12. 1975, bytom  Trnava, Ulica Spartakovská č. 4  za cenu  
1.402.400,- Sk s termínom úhrady kúpnej ceny do 16. 7. 2007,  
b/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 16. 7. 2007 a neuzatvorenia kúpnej 
zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a/  prechádza právo kúpy bytu  na   
Ing. Dušana Reptu,  nar. 6. 3. 1957 a manželku Jarmilu Reptovú, rod. Holičová,                   
nar. 28. 2. 1959, obaja bytom Trnava, Ulica Rudolfa Dilonga č. 12 za cenu 1.355.000,- Sk,   
c/  v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 30 dní odo dňa doručenia výpisu 
uznesenia  MZ a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode b/  prechádza 
právo kúpy bytu na  
Ing. Jána Štrpku,  nar. 9. 6. 1979, bytom  Trnava, Ulica Juraja Slottu č. 11  za cenu 
1.341.000,- Sk. 
   
4. Schvaľuje 
na základe výsledkov ponukového konania  
predaj 1 -izbového bytu č. 77  na VIII. N.P. v  bytovom dome s. č. 6560 – 108 b. j.   na 
Olympijskej ulici č. 22 v Trnave o podlahovej ploche  29,03 m2 s prináležiacim 
spoluvlastníckym podielom 48/10000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 
a k pozemku parc. č. 5292/48 
a) Ing. Romanovi Blahovi,  nar. 17. 3. 1953, bytom  Križovany nad Dudváhom č. 202, PSČ 
919 24 za cenu  901.500,- Sk s termínom úhrady kúpnej ceny do 16. 7. 2007,  
b/ v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 16. 7. 2007 a neuzatvorenia kúpnej 
zmluvy so záujemcom uvedeným v bode a/  prechádza právo kúpy bytu  na   
Mgr. Alexandru Maar,  nar. 27. 3. 1980, bytom Trnava, Ulica Hlboká  č. 11  za cenu 
900.167,- Sk,   



c/  v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 30 dní odo dňa doručenia výpisu 
uznesenia  MZ a neuzatvorenia kúpnej zmluvy so záujemcom uvedeným v bode b/  prechádza 
právo kúpy bytu na  
Janku Ďurkovičovú, nar. 15. 9. 1951, bytom  Turčianske Teplice, ul. Kračiny č. 142/30  za 
cenu 900.000,- Sk. 
 
5. Ukladá  

 SMM Trnava, s. r. o. 

pripraviť a predložiť zmluvy o kúpe bytov v zmysle VZN č. 105 a zák. č. 182/93 Z.z. 
v platnom znení primátorovi mesta k podpisu 
Termín : do 5 dní odo dňa úhrady kúpnej ceny na účet mesta 
 
 

113 
uznesenie 

 
k zaradeniu majetku mesta do ponukového konania – byty 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zaradenie majetku mesta do ponukového konania  
a)  1 – izbový byt č. 42 na Ulici J.G.Tajovského č. 11 o podlahovej ploche 29,49 m2 
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 70/10000  na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a pozemku parc. č. 1635/81, 
 
b) 2 -izbového bytu č.  2  na  Ulici Jána Hajdóczyho  č. 20 v Trnave o podlahovej ploche  
51,12 m2   s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 377/10000 na spoločných častiach, 
spoločných zariadeniach domu a k pozemku parc. č. 5421, 
 
2. Ukladá   

 Majetkovej komisii  
 a Mestskému úradu v Trnave 

realizovať ponukové konanie v zmysle novely VZN č. 105. 
Termín: do 31.12.2007 
 
 

114 
uznesenie 

 
k odpredaju časti pozemku na Ulici Mozartovej 

/Západoslovenská energetika a.s./ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s odpredajom časti pozemku  vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 1635/82,  
o výmere  cca 20 m2  upresnenej porealizačným zameraním stavby, spoločnosti 
Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 35823551 za cenu          



1.500,- Sk/m2, t. j. spolu  30 000,- Sk  na umiestnenie transformačnej stanice pre stavbu         
„  Nájomný bytový dom – 88. b. j.  na Ulici J.G. Tajovského „ v  Trnave  v zmysle schválenej 
projektovej dokumentácie. 
 
2. Ukladá   
     Mestskému úradu v Trnave 
a/  pripraviť náležitosti súvisiace s odpredajom pozemku 
     Termín : do 15. 7. 2007 
 b/  pripraviť a predložiť primátorovi mesta zmluvu o budúcej kúpnej zmluve k podpisu 
      Termín : do 15. 8. 2007 
 

115 
uznesenie 

 
k predaju pozemku v k.ú. Modranka na Ul. I.Krasku manželom Královičovým 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy predaj časti pozemku  vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. 
Modranka  p. č. 800/1 – zastavaná  plocha  geometrickým plánom č. 12/2007 oddelenej  ako 
p. č. 800/9  s  výmerou 78  m2,  za cenu 1 500,00 Sk/m2 t. j. spolu za 117 000 Sk do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Dušanovi Královičovi, nar. 12.3.1957 
s manželkou Alenou rod. Dvorskou, nar. 19.10.1961, obaja bytom Dedinská 17, Trnava, 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú hradiť kupujúci.  

     
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva    
Termín: 15. 7. 2007 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 8. 2007 
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uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1505 

vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2785 na Ul. B. Smetanu 1,2 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1505 
v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  352 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 2785 na Ul. B. Smetanu 1, 2, vlastníkom 
bytov zapísaným na LV č. 8235 za cenu 3,50 Sk/ m2  takto: 



1. podielu 5451/200278 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 1 Andree Ševčíkovej rod. 
Škrekovej nar. 5.11.1968, bytom B. Smetanu 1, za cenu 33,50 Sk,   

2. podielu 5011/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2  
Jozefovi Benovičovi nar. 25.12.1952 bytom Košolná 108 s manželkou Ľudmilou rod. 
Ilovičovou nar. 12.10.1956  bytom B. Smetanu 1,  za cenu 31,00 Sk, 

3. podielu 6672/200278 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 3 Anne Behulovej rod. 
Schumannovej nar. 2.11.1941 bytom B. Smetanu  1,  za cenu 41,00 Sk, 

4. podielu 6672/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5 
Miroslavovi Štangovi nar. 27.10.1964 s manželkou Jarmilou rod. Tóthovou nar. 4.10.1967 
obaja bytom B. Smetanu  1,  za cenu 41,00 Sk, 

5. podielu 5011/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 
Jánovi Klukavému  nar. 18.2.1947 s manželkou Jozefínou rod. Hodulíkovou nar. 8.3.1950 
obaja bytom B. Smetanu  1,  za cenu 31,00 Sk, 

6. podielu 6672/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7 
Ing. Jozefovi Maršalíkovi nar. 15.12.1933 s manželkou Margitou rod. Lackovou nar. 
18.1.1939 obaja bytom B. Smetanu  1,  za cenu 41,00 Sk, 

7. podielu 5011/200278 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Veronike Bodoríkovej rod. 
Molnárovej nar. 3.2.1938, bytom B. Smetanu 1, za cenu 31,00 Sk,   

8. podielu 6672/200278 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 9 Jozefovi 
Hacherovi nar. 31.7.1949 a Márii Ondruškovej rod. Gajarskej, nar. 6.12.1956, obaja 
bytom B. Smetanu 1, každému s podielom ½, za celkovú cenu 41,00 Sk,   

9. podielu 6615/200278 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 10 Marte Danišovej rod. Rozičovej 
nar. 4.8.1946, bytom B. Smetanu 1, za cenu 40,50 Sk,   

10. podielu 6672/200278 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 11 Rastislavovi Baranecovi  nar. 
8.3.1985, bytom Bratislava-Rača, Gelnická 30, za cenu 41,00 Sk,   

11. podielu 6615/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12 
Michalovi Pokornému  nar. 18.9.1932 s manželkou Ľudmilou rod. Dubovskou nar. 
13.9.1933 obaja bytom B. Smetanu  1,  za cenu 40,50 Sk, 

12. podielu 6672/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13 
Jozefovi Hrúzovi nar. 27.12.1976 s manželkou Andreou rod. Novotnou nar. 6.3.1977 
obaja bytom  Sereďská  185,  za cenu 41,00 Sk, 

13. podielu 6672/200278 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 15 Andree Némethyovej rod. 
Čavarovej nar. 21.6.1970, bytom Vajanského 15, za cenu 41,00 Sk,   

14. podielu 6615/200278 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 16 Božene Jurenkovej rod. 
Jankechovej nar. 11.10.1936, bytom B. Smetanu  1, za cenu 40,50 Sk,   

15. podielu 5011/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17 
Ing. Stanislavovi Hrčkovi  nar. 13.6.1974 s manželkou Mgr. Jankou rod. Mištunovou nar. 
29.3.1974 obaja bytom B. Smetanu  2,  za cenu 31,00 Sk, 

16. podielu 5420/200278 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 18 Márii Šrankovej rod. Réckej nar. 
7.11.1942, bytom B. Smetanu 2, za cenu 33,50 Sk,   

17. podielu 6615/200278 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 Slávke Nebylovej rod. 
Škripecovej nar. 24.3.1928, bytom B. Smetanu 2, za cenu 40,50 Sk,   

18. podielu 6641/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20 
Alojzovi Lančaričovi nar. 21.6.1926 s manželkou Štefániou rod. Polákovou nar. 29.9.1937 
obaja bytom B. Smetanu  2,  za cenu 41,00 Sk, 

19. podielu 5011/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21 
Ing. Robertovi Simeonovi  nar. 15.8.1969 s manželkou Ing. Adrianou rod. Kadlecajovou 
nar. 28.8.1971 obaja bytom B. Smetanu  2,  za cenu 31,00 Sk, 



20. podielu 6641/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22 
Danielovi Bachratému nar. 4.10.1960 s manželkou Ing. Zuzanou rod. Rafayovou nar. 
22.7.1962 obaja bytom B. Smetanu  2,  za cenu 41,00 Sk, 

21. podielu 5011/200278 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 23 Viliamovi Moravcovi nar. 
6.11.1926, bytom B. Smetanu 2, za cenu 31,00 Sk,   

22. podielu 6641/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24 
Viliamovi Hudcovičovi  nar. 28.5.1937 s manželkou Mgr. Zlatou rod. Ringlerovou nar. 
30.8.1941 obaja bytom B. Smetanu  2,  za cenu 41,00 Sk, 

23. podielu 6615/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27 
Mgr. Martinovi Bednárikovi nar. 23.9.1974 s manželkou Mgr. Elenou rod. Schwaerovou 
nar. 26.5.1974 obaja bytom B. Smetanu  2,  za cenu 40,50 Sk, 

24. podielu 6641/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28 
Stanislavovi Bobokovi nar. 29.5.1962 s manželkou Mgr. Karin rod. Branickou, nar. 
8.4.1968, obaja  bytom B. Smetanu 2, za cenu 41,00 Sk,   

25. podielu 6615/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 29 
Jozefovi Selkovi nar. 11.1.1935 s manželkou Máriou rod. Javorkovou nar. 10.9.1936 
obaja bytom B. Smetanu  2,  za cenu 40,50 Sk, 

26. podielu 6641/200278 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 30  Márii Koštialovej nar. 
20.10.1950, bytom B. Smetanu 2, za cenu 41,00 Sk,   

27. podielu 6615/200278 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 31  Kláre Šugovej rod. Ciblíkovej 
nar. 5.8.1932, bytom B. Smetanu 2, za cenu 40,50 Sk,   

28. podielu 6641/200278 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32 
Timotejovi Štrbovi  nar. 22.3.1956 s manželkou Jozefínou rod. Lieskovskou nar. 3.7.1958 
obaja bytom B. Smetanu  2,  za cenu 41,00 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 15. 7. 2007 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 8. 2007 
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uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/140 
v k.ú. Trnava vlastníčke bytu v bytovom dome súp. č. 5922 na Hlbokej 20 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielu 6843/448842 zo spoluvlastníckeho podielu 52535/448842 na pozemku v 
spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/140 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  648 m2 
zapísaného na LV č. 9134, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu súp. č. 5922 na Hlbokej 20 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 70 



zapísaného na LV č. 8606 Michaele Kozáčikovej rod. Kozáčikovej nar. 31. 8. 1980 bytom Na 
hlinách 31/A, za cenu 3,50 Sk/m2  t. j. za cenu 50,50 Sk, 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
bude  hradiť kupujúca.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 7. 2007 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 8. 2007 
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uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/87 
v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp č. 6582 na Ul. Bučianska 6,7,8,9 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 
5680/87 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  780 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6582 na Ul. Bučianska 6, 7, 8, 9 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9779 za cenu 3,50 Sk/ m2  takto: 
1. podielu 8328/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1  
Bohumilovi Masarykovi nar. 14.3.1960 s manželkou Zdenkou rod. Gettínovou nar. 21.3.1961 
obaja bytom Bučianska 6,  za cenu 51,00 Sk, 
2. podielu 5432/382650 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 2 Mgr. Petrovi Lagerovi nar. 
6.3.1982 bytom Bučianska 6  za cenu 33,00 Sk, 
3. podielu 7508/392650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3 
Milanovi Biľovi nar. 17.2.1956 s manželkou Zuzanou rod. Brollovou nar. 27.9.1959 obaja 
bytom Bučianska 6, za cenu 46,00 Sk, 
4. podielu 8309/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 
Jozefovi Cíferskému  nar. 24.3.1958 s manželkou Máriou rod. Ochabovou nar. 9.1.1961 obaja 
bytom Bučianska  6,  za cenu 51,00 Sk, 
5. podielu 7612/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5 
Jánovi Ťažkému nar. 25.2.1954 s manželkou Máriou rod. Maruniakovou nar. 5.10.1959 obaja 
bytom Bučianska 6,  za cenu 46,50 Sk, 
6. podielu 8447/382650 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 6 Doris Hrašnovej rod. Werner nar. 
22.5.1951 bytom Bučianska 6  za cenu 51,50 Sk, 
7. podielu 8906/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7 
Ing. Petrovi Staríčkovi nar. 20.5.1955 s manželkou Helenou rod. Slobodovou nar. 31.10.1960 
obaja bytom Bučianska 6,  za cenu 54,50 Sk, 
8. podielu 7488/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8  
Petrovi Virágovi nar. 30.4.1952 s manželkou Helenou rod. Martinkovičovou nar. 3.8.1955 
obaja bytom Bučianska 6,  za cenu 46,00 Sk, 



9. podielu 8242/382650 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Helene Romanovej nar. 
23.10.1957 bytom Bučianska 6,  za cenu 50,50 Sk, 
10. podielu 7586/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10 
Marianovi Filovi nar. 9.12.1945 s manželkou Martou rod. Pavorisovou nar. 28.12.1950 obaja 
bytom Bučianska 6,  za cenu 46,50 Sk, 
11. podielu 7872/382650 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Magdaléne Podmanickej rod. 
Mastelovej nar. 25.10.1955 bytom Bučianska 6,  za cenu 48,00 Sk, 
12. podielu 8304/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12 
Ladislavovi Mastelovi nar. 21.3.1958 s manželkou Dagmar rod. Sandeckou nar. 5.10.1959 
obaja bytom Bučianska 6,  za cenu 51,00 Sk, 
13. podielu 7959/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13 
Milanovi Grmanovi nar. 1.2.1962 s manželkou Martou rod. Koberčíkovou nar. 24.8.1965 
obaja bytom Bučianska 7,  za cenu 48,50 Sk, 
14. podielu 8272/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14 
Jozefovi Blahovi nar. 19.3.1956 s manželkou Helenou rod. Šéryovou nar. 23.10.1960 obaja 
bytom Bučianska 7, za cenu 50,50 Sk, 
15. podielu 8691/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15 
Jozefovi Pagáčovi nar. 16.11.1960 s manželkou Zuzanou rod. Zajíčkovou nar. 13.10.1960 
obaja bytom Bučianska 7,  za cenu 53,00 Sk, 
16. podielu 8306/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16 
Alexandrovi Švihoríkovi nar. 12.9.1949 s manželkou Máriou rod. Suskovou nar. 19.2.1948 
obaja bytom Bučianska 7, za cenu 51,00 Sk, 
17. podielu 8030/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17 
Imrichovi Chudému nar. 22.11.1947 s manželkou Emíliou rod. Terešákovou nar. 26.3.1958 
obaja bytom Bučianska 7,  za cenu 49,00 Sk, 
18. podielu 8243/382650 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 18 Miroslavovi Koleničovi nar. 
19.1.1956 bytom Bučianska 7,  za cenu 50,50 Sk, 
19. podielu 8036/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19 
Ing. Karolovi Blesákovi nar. 26.11.1961 s manželkou RNDr. Zdenkou rod. Jurišovou nar. 
5.11.1962 obaja bytom Bučianska 7, za cenu 49,00 Sk, 
20. podielu 7631/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20 
Štefanovi Záhorcovi nar. 1.1.1958 s manželkou Máriou rod. Kondrlovou nar. 29.7.1961 obaja 
bytom Bučianska 7,  za cenu 46,50 Sk, 
21. podielu 8097/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21 
Jaroslavovi Tomšovi nar. 20.6.1953 s manželkou Danielou rod. Vitekovou nar. 16.10.1960 
obaja bytom Bučianska 7, za cenu 49,50 Sk, 
22. podielu 8447/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22 
Augustínovi Magulovi nar. 18.8.1951 s manželkou Lýdiou rod. Antalovou nar. 12.5.1956 
obaja bytom Bučianska 7,  za cenu 51,50 Sk, 
23. podielu 7868/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23 
Petrovi Gergelymu nar. 5.4.1955 s manželkou Annou rod. Muchovou nar. 12.5.1954 obaja 
bytom Bučianska 7, za cenu 48,00 Sk, 
24. podielu 7664/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24 
Emilovi Ivaničovi nar. 2.11.1960 s manželkou Cecíliou rod. Burskou nar. 12.10.1960 obaja 
bytom Bučianska 7,  za cenu 47,00 Sk, 
25. podielu 7747/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25 
Jozefovi Lukačovičovi nar. 1.11.1955 s manželkou Máriou rod. Slezákovou nar. 20.2.1958 
obaja bytom Bučianska 8, za cenu 47,50 Sk, 



26. podielu 5677/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26 
Antonovi Mrvovi nar. 16.1.1952 s manželkou Mgr. Rozáliou rod. Lančaričovou nar. 
3.10.1952 obaja bytom Bučianska 8,  za cenu 34,50 Sk, 
27. podielu 7484/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27 
Mgr. Marekovi Horváthovi nar. 14.10.1969 s manželkou Mgr. Margarétou rod. Šarvajcovou 
nar. 15.11.1975 obaja bytom Bučianska 8, za cenu 45,50 Sk, 
28. podielu 9322/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28 
Jánovi Ďalákovi nar. 4.12.1947 s manželkou Alenou rod. Rajnákovou nar. 25.5.1956 obaja 
bytom Bučianska 8,  za cenu 57,00 Sk, 
29. podielu 7747/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 29 
Štefanovi Fandelovi nar. 20.7.1962 s manželkou Helenou rod. Janechovou nar. 2.1.1964 obaja 
bytom Bučianska 8, za cenu 47,50 Sk, 
30. podielu 7642/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30 
Ing. Zoltánovi Bazsóovi nar. 29.8.1952 s manželkou Jolanou rod. Bazsóovou nar. 10.6.1943 
obaja bytom Bučianska 8,  za cenu 46,50 Sk, 
31. podielu 7484/382650 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 31 Kataríne Kopčovej rod. 
Kopčovej nar. 8.11.1974 bytom Bučianska 8,  za cenu 46,00 Sk, 
32. podielu 9322/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32 
Štefanovi Collerovi nar. 24.6.1951 s manželkou Štefániou rod. Rábarovou nar. 2.12.1955 
obaja bytom Bučianska 8, za cenu 57,00 Sk, 
33. podielu 7622/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33 
Pavlovi Murínovi nar. 13.5.1955 s manželkou Štefániou rod. Čapkovičovou nar. 12.7.1960 
obaja bytom Bučianska 8,  za cenu 46,50 Sk, 
34. podielu 7703/382650 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 34 Mgr. Kvetoslave Čapkovičovej 
rod. Sersenovej  nar. 31.7.1966 bytom Bučianska 8,  za cenu 47,00 Sk, 
35. podielu 8482/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35 
Ladislavovi Grigovi nar. 2.6.1958 s manželkou Alžbetou rod. Fulajtarovou nar. 18.9.1959 
obaja bytom Bučianska 8, za cenu 52,00 Sk, 
36. podielu 7747/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36 
Stanislavovi Bohunickému nar. 27.6.1960 s manželkou Jarmilou rod. Horváthovou nar. 
4.3.1961 obaja bytom Bučianska 8,  za cenu 47,50 Sk, 
37. podielu 6254/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 37 
Ing. Milanovi Ruttmarovi nar. 2.6.1971 s manželkou Gabrielou rod. Hornáčkovou nar. 
26.5.1979 obaja bytom Bučianska 9, za cenu 38,00 Sk, 
38. podielu 8269/382650 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 38 Oľge Dömeovej rod. 
Kucharikovej nar. 21.2.1956 bytom Bučianska 9,  za cenu 50,50 Sk, 
39. podielu 8815/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 39 
Ľubomírovi Kopčíkovi nar. 27.12.1959 s manželkou Vierou rod. Citterovou nar. 8.2.1960 
obaja bytom Bučianska 9,  za cenu 54,00 Sk, 
40. podielu 7852/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 40 
Ing. Miroslavovi Minarčinovi nar. 10.4.1956 s manželkou Antóniou rod. Sládečkovou nar. 
11.2.1953 obaja bytom Bučianska 9, za cenu 48,00 Sk, 
41. podielu 8107/382650 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 41 Ivete Opálkovej rod. Adámkovej 
nar. 30.12.1960 bytom Bučianska 9,  za cenu 49,50 Sk, 
42. podielu 7878/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 42 
Františkovi Ševčovičovi nar. 2.4.1954 s manželkou Silviou rod. Perháčovou nar. 2.5.1958 
obaja bytom Bučianska 9,  za cenu 48,00 Sk, 
43. podielu 8739/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 43 
Ľubošovi Lukačovičovi nar. 11.8.1965 s manželkou Alenou rod. Kolenčiakovou nar. 
23.8.1966 obaja bytom Bučianska 9, za cenu 56,50 Sk, 



44. podielu 8354/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 44 
Petrovi Pulmanovi nar. 29.12.1957 s manželkou Annou rod. Cuninkovou nar. 1.3.1959 bytom 
Bučianska 9,  za cenu 51,00 Sk, 
45. podielu 7852/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 46 
Vladimírovi Velšicovi nar. 23.8.1960 s manželkou Máriou rod. Reisingerovou nar. 
27.12.1962 obaja bytom Bučianska 9,  za cenu 48,00 Sk, 
46. podielu 8654/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 47 
Ing. Martinovi Hukelovi nar. 24.10.1955 s manželkou Ing. Helenou rod. Drozdovou nar. 
27.11.1955 obaja bytom Bučianska 9,  za cenu 53,00 Sk, 
47. podielu 7995/382650 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48 
Ing. Petrovi Svobodovi nar. 18.3.1968 s manželkou Ing. Janou rod. Vojtekovou nar. 
27.6.1967 obaja bytom Bučianska 9,  za cenu 49,00 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 15. 7. 2007 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 9. 2007 
 
 

119 
uznesenie 

 
k odpredaju horúcovodnej prípojky pre objekt Štadión A.Malatinského 

spoločnosti Trnavská teplárenská a.s. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
predaj horúcovodnej prípojky pre objekt Štadión A. Malatinského,  Trnava, ktorú tvoria :  
 -   horúcovodné potrubie   2 x DN 80                              v dĺžke  74 m 
- dispčerské káble typ TCEKPFLEZE 7P x 1,0 mm     v dĺžke  67 m 
- 2 x HDPE rúrky                                                          v dĺžke  160 m 
- regulačná rada v OST, vrátane príslušenstva (  merač tepla, regulátor diferenčného tlaku, 

manometrov, tlakomerov, ventilov, filtra, vodomeru doplňovania ) 
- register pre ohrev  OST  
spoločnosti Trnavská teplárenská, a. s., Coburgova 84, Trnava, IČO 36246034  za cenu   
spolu   2 441 499,12  Sk.  
  
2. Ukladá   
MsÚ v Trnave    
predložiť primátorovi mesta k podpisu  kúpnu zmluvu                                          
Termín : do 30. 6. 2007 
 
 
 



120 
uznesenie 

 
k priamemu odpredaju bytu 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší 
bod 1b) uznesenia MZ č. 67/2007 zo dňa 24.4.2007 
 
2. Schvaľuje 
a/ predaj 1-izbového bytu č. 24 na I. NP v bytovom dome s. č. 2819 – 41 b. j. na Ulici Gejzu 
Dusíka č. 41 v Trnave o podlahovej ploche 32,40 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym 
podielom 140/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu  
Mgr. Márii Šperkovej, nar. 2.2.1981, bytom Trnava, Ulica Botanická č. 46 za cenu podľa 
znaleckého posudku č. 056/2006, vypracovaného Ing. Erikou Nemčekovou, t. j. 763.687,- Sk 
s výhradou vrátenia predmetu kúpy, ak kupujúca neuhradí kúpnu cenu do 31.12.2008 
 
b/ zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 
8, Bratislava k bytu uvedenému pod písm. a/ ako zabezpečenie splatenia úveru poskytnutého  
Štátnym fondom rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, Bratislava 
Mgr. Márii Šperkovej, nar. 2.2.1981, bytom Trnava, Ulica Botanická č. 46 na kúpu 
predmetného bytu 
 
3. Schvaľuje 
predaj spoluvlastníckeho podielu 140/10000 k pozemku parc. č. 1496 prináležiaceho k 1-
izbovému bytu č. 24 na I. NP v bytovom dome s. č. 2819 – 41 b. j. na Ulici Gejzu Dusíka 
č. 41 v Trnave o podlahovej ploche 32,40 m2 Mgr. Márii Šperkovej, nar. 2.2.1981, bytom 
Trnava, Ulica Botanická č. 46 za cenu podľa znaleckého posudku č. 056/2006, 
vypracovaného Ing. Erikou Nemčekovou, t. j. 23.631,- Sk s výhradou vrátenia predmetu 
kúpy, ak kupujúca neuhradí kúpnu cenu do 31.12.2008 
 
4. Ukladá 

 Mestskému úradu v Trnave 

vypracovať a predložiť primátorovi mesta kúpne zmluvy k podpisu. 
Termín: do 30.7.2007 
 
 

121 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku a s prijatím daru investície 

parkoviska na Ulici Bernolákova v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku v k.ú. Trnava pôvodné parc. č. 1263/1, zapísaného v katastri 
nehnuteľností v liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000 v registri „E“ ako zastavané plochy, na 



vybudovanie 2 parkovacích miest a spevnených plôch pred budovou „SHOWROOM Inpool“ 
na Ulici Bernolákova v Trnave podľa projektovej dokumentácie, ktorá bude schválená 
v stavebnom konaní a s prijatím daru skolaudovanej investície do majetku mesta Trnava od 
investora Michala Novotného, nar. 18.10.1978, bytom v Trnave, Ovocná 3 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy 
    Termín: do 31.7.2007 
 
b/ pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta k podpisu 
     Termín: do 31.8.2007 

 
 

 
122 

uznesenie 
 

k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2007 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a/ 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2007 a znenie rozpočtu mesta Trnava na rok 
2007 po 2. aktualizácii 
 
 
 

123 
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/ Františkovi Haršánymu nar. 26.8.1940 a Jarmile Haršányovej nar. 7.1.21948, bytom 
Limbova 3, Trnava vydanie súhlasu na nájom 3-izbového bytu č. 2,  Trnava, na Ulici 
T.Tekela 12, na dobu neurčitú s podmienkou odovzdať doteraz užívaný služobný byt na Ulici 
Limbovej 3 v Trnave 
 
b/ Jánovi Jantulovi nar. 29.6.1968, bytom Trnava,  Trstínska cesta 18 vydanie súhlasu na 
nájom 2-izbového bytu č. 23 Trnava, na Ulici Ľ. Podjavorinskej 24  na dobu neurčitú 
 
2. Súhlasí 
s uzatvorením nájomnej zmluvy na nájom bytu pre: 
c/ Zuzanu Svintekovú nar. 26.8.1981 a Miroslava Svinteka nar. 19.5.1982, bytom Trnava 
Veterná 18/D Trnava, na Ulici Veternej 18/C na byt č. 14 na dobu určitú do 30.9.2009 
s možnosťou opakovaného predĺženia, s podmienkou odovzdať doteraz užívaný byt č. 24 



na Ulici Veternej 18/D 
 
d/ Mareka Pláška nar. 10.4.1976, bytom Trnava, Ulica V.Clementisa 57 a Radku Pláškovú 
nar. 13.4.1978, trvalý pobyt Lopeník 251, Česká republika, na Ulici Veternej 18/F na byt č. 
57, na dobu určitú do 30.6.2010 s možnosťou opakovaného predĺženia 
 
3. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predložiť ich 
primátorovi mesta na podpis 
    Termín: do 15.7.2007 
 

124 
uznesenie 

 
k predaju bytov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Ruší 
 
1.1./ Uznesenie č. 166/1999 zo dňa 26.10.1999 v písm. d/ schvaľovacej časti 
d 33/ predaj 1-izbového bytu č. 56 na 4. NP o podlahovej ploche 29,60m2  
za cenu 11 121,-Sk 
Marte Ružičkovej, rod. Fodorovej, trvale bytom Mozartova č. 9, Trnava 
s manž. Ľubomírom Ružičkom, trvale bytom tamtiež  
 
1.2./ Uznesenie č. 544/1998 zo dňa 17.2.1998 v písm. d/ schvaľovacej časti 
d 05/ predaj 2-izbového bytu č. 7 na 4. NP o podlahovej ploche 64,54m2  
za cenu 15 829,-Sk 
Ondrejovi Šupolovi, trvale bytom Študentská 25, Trnava  
s manž. Oľgou Šupolovou, rod. Gregušovou, trvale bytom tamtiež 
 
1.3./ Uznesenie č. 442/2001 zo dňa 10.4.2001 v písm. a/ schvaľovacej časti 
a 44/ predaj 3-izbového bytu č. 92 na 12. NP o podlahovej ploche 73,36m2  
za cenu 29 295,-Sk 
Márii Beňovej, rod. Kuníkovej, nar. 18.7.1955, trvale bytom T. Tekela č. 11, Trnava  
 
1.4./ Uznesenie č. 354/2004 zo dňa 22.6.2004 v písm. a/ schvaľovacej časti 
a 24/ predaj 3-izbového bytu č. 16 na 1. NP o podlahovej ploche 78,52m2  
za cenu 93 444,-Sk 
Petrovi Podolákovi, nar. 8.6.1964, trvale bytom T. Tekela č. 13, Trnava  
s manž. Erikou Podolákovou, rod. Hubkovou, nar. 22.6.1971, trvale bytom tamtiež 
 
 
2. Schvaľuje 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Dolné Bašty č. 6, 7, parc. č. 647, súp. č. 247, pozemok nie je vo 
vlastníctve mesta Trnava   
a 01/ predaj garsonky č. 1 na 1. NP o podlahovej ploche 30,00m2  



za cenu 5 939,-Sk 
Jánovi Székelymu, nar. 1.2.1962, trvale bytom Dolné Bašty č. 6, Trnava  
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 18-23, parc. č. 8399/55, súp. č. 6009   
a 02/ predaj 3-izbového bytu č. 5 na 3. NP o podlahovej ploche 66,55m2  
za cenu 24 785,-Sk 
Marte Korárovej, rod. Kovačičovej, nar. 5.6.1943, trvale bytom Golianova č. 18, Trnava  
s manž. Štefanom Kozárom, nar. 13.9.1951, trvale bytom tamtiež 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. J. G. Tajovského č. 10-12, parc. č. 1635/81, súp. č. 5633   
a 03/ predaj 3-izbového bytu č. 28 na 4. NP o podlahovej ploche 68,39m2  
za cenu 25 469,-Sk 
Jozefovi Klinkovi, nar. 18.11.1935, trvale bytom J. G. Tajovského č. 11, Trnava  
spoločne s Margitou Križanovou, rod. Esterovou, nar. 24.7.1938, trvale bytom tamtiež 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Mozartova č. 7-9, parc. č. 1635/85, súp. č. 6329   
a 04/ predaj 1-izbového bytu č. 56 na 4. NP o podlahovej ploche 29,60m2  
za cenu 11 121,-Sk 
Marte Ružičkovej, rod. Fodorovej, nar. 18.10.1962, trvale bytom Mozartova č. 9, Trnava 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Olympijská č. 20,22,24,26, parc. č. 5292/48, súp. č. 6560   
a 05/ predaj 1-izbového bytu č. 56 na 1. NP o podlahovej ploche 29,06m2  
za cenu 12 083,-Sk 
Františkovi Lisákovi, nar. 28.1.1949, trvale bytom Olympijská č. 22, Trnava  
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Spartakovská č. 17-19, parc. č. 5671/14, súp. č. 6548   
a 06/ predaj 1-izbového bytu č. 38 na 1. NP o podlahovej ploche 29,37m2  
za cenu 10 138,-Sk 
Marte Melichovej, rod. Melichovej, nar. 25.3.1955, trvale bytom Spartakovská č. 19, Trnava  
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Študentská 25,27,31, parc. č. 1416, súp. č. 3584, pozemok nie je vo 
vlastníctve mesta Trnava   
a 07/ predaj 2-izbového bytu č. 7 na 4. NP o podlahovej ploche 64,54m2  
za cenu 15 829,-Sk 
Ondrejovi Šupolovi, nar. 2.2.1945, trvale bytom Študentská č. 25, Trnava  
 
- v  k. ú. Trnava na ul. T. Tekela č. 11, parc. č. 5671/174, súp. č. 6482   
a 08/ predaj 3-izbového bytu č. 92 na 12. NP o podlahovej ploche 73,36m2  
za cenu 25 575,-Sk 
Márii Beňovej, rod. Kuníkovej, nar. 18.7.1955, trvale bytom T. Tekela č. 11, Trnava  
 
- v  k. ú. Trnava na ul. T. Tekela č. 12-15, parc. č. 5680/115, súp. č. 6920   
a 09/ predaj 3-izbového bytu č. 16 na 1. NP o podlahovej ploche 78,52m2  
za cenu 80 565,-Sk 
Erike Podolákovej, rod. Hubkovej, nar. 22.6.1971, trvale bytom T. Tekela č. 13, Trnava  
 
a 10/ predaj 3-izbového bytu č. 49 na 4. NP o podlahovej ploche 78,59m2  
za cenu 80 653,-Sk 
Miroslavovi Reiterovi, nar. 18.3.1963, trvale bytom T. Tekela č. 15, Trnava  
 



- v  k. ú. Trnava na ul. Vl. Clementisa č. 16-18, parc. č. 5671/178, súp. č. 6448   
a 11/ predaj 3-izbového bytu č. 18 na 6. NP o podlahovej ploche 68,24m2  
za cenu 23 373,-Sk 
Miroslave Nvotovej, rod. Čibenkovej, nar. 5.7.1953, trvale bytom Vl. Clementisa č. 16, 
Trnava  
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 

      
3. Ukladá 
    SMM Trnava, s. r. o. 
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

          Termín : do 31.10.2007 

 

125 
uznesenie 

 
k návrhu na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie  
pripomienku predsedu Okresného súdu v Trnave k navrhovanej kandidátke na funkciu 
prísediacej p. Ludmile Lipárovej 
 
2. Volí 
v zmysle § 140 ods. 1 zákona NR SR č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, za  prísediacich pre Okresný súd v Trnave na 4-ročné funkčné 
obdobie: 
a)  
Annu Gunišovú 
 nar. 10.2.1945 
bytom  Trnava-Modranka, Rajčurská 57,  
 
b) 
Auréliu Mačicovú 
 nar. 15.3.1951 
bytom Trnava, Ul. gen. Goliana 34 
 
c) 
Valériu Ujháziovú 
 nar. 13.5.1937 
bytom Trnava, Ulica Vajanského 11 
 
d) 
Mariannu Bučkovú 
nar. 11.8.1942 
bytom Trnava, Ul. Jána Hlubíka 6 



 
e) 
Mgr. Angeliku Dudžákovú 
nar. 11.8.1969 
bytom Zeleneč, Argentínska 36 
pracovisko UCM Trnava 

 
f) 
Ludmilu Lipárovú 
nar. 15.3.1938 
bytom Trnava, Ulica Čajkovského 43 

 
g) 
Máriu Havlíkovú 
nar. 24.8.1946 
bytom Trnava, Ul. J.Hajdódzyho 134 

 
h) 
Irmu Krištofiakovú 
nar. 18.5.1942 
bytom Trnava, Ul. Mozartova 11 

 
i) 
Evu Rybárikovú 
nar. 14.9.1958 
bytom Trnava, Ul. A. Sládkoviča 9 

 
3.  Opätovne volí 
v zmysle § 140 ods. 1 zákona NR SR č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, za  prísediacich pre Okresný súd v Trnave na 4-ročné funkčné 
obdobie, od doby uplynutia ich doterajšieho funkčného obdobia prísediacich: 
a) 
Benjamína Frantu 
nar. 15.4.1942 
bytom Trnava, Ulica Rovná 4 
 
b) 
Martu Kozáčikovú 
nar. 10.1.1943 
bytom Trnava, Hospodárska ulica 85 
 
c) 
Albínu Moncmanovú 
nar. 22.10.1945 
bytom Trnava, Hlavná ulica 6 
 
d) 
Helenu Golvitzerovú 
nar. 7.11.1936 
bytom Trnava, Hospodárska ulica 79 



e) 
Darinu Firicovú 
nar. 15.7.1945 
bytom Trnava, Vl. Clementisa 51 
 
f) 
Danielu Marešovú 
nar. 28.6.1948 
bytom Trnava, Veselá  ulica 3 
 
g) 
Jozefínu Šarmírovú 
nar. 9.3.1935 
bytom Trnava, Ul. V.Clementisa 51 
 
h) 
Máriu Kramárovú 
nar. 5.10.1946 
bytom Trnava, Ulica Jiráskova 59 
 
i) 
Pavlínu Kramárovú 
nar. 29.6.1949 
bytomTrnava, Átriová ulica 12 
 
j) 
Darinu Puterovú 
nar. 12.7.1958 
bytom Trnava, Suchá 19 
 
 
4. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
 
a) vydať v zmysle bodu 2/ uznesenia zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení za 
prísediaceho Okresného súdu v Trnave 
    Termín:  do 15.7.2007 
 
b) vydať v zmysle bodu 3/ uznesenia opätovne zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení 
za prísediacieho Okresného súdu v Trnave   
     Termín: do 15.7.2007 
 
c) zaslať Okresnému súdu v Trnave výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
o zvolení prísediacich 
     Termín: do  5.7.2007 
 

 
 
 
 



126 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o riešení petície obyvateľov 

za dodržanie záväznej časti Územného plánu mesta Trnava – 
- verejnoprospešné stavby na úseku dopravy – prepojovacia komunikácia 

Mudroňova-Hellova, v lokalite Pekné pole 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informatívnu správu o riešení petície obyvateľov za dodržanie záväznej časti Územného plánu 
mesta Trnava – verejnoprospešné stavby na úseku dopravy – prepojovacia komunikácia 
Mudroňova-Hellova, v lokalite Pekné pole I. vo verejnom záujme a spôsob vybavenia tejto 
petície 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
naďalej postupovať pri riešení výstavby v lokalite Pekné pole v zmysle platnej legislatívy 
 
 
 

127 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta 

za rok 2006 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
predloženú informatívnu správu o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 
2006 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
spracovať návrh postupu a využívania školských dvorov a ihrísk pre občanov mesta Trnava 
a predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci október 2007 
    Termín: 3.10.2007 

 
 

128 
uznesenie 

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

termín plnenia je v intervale od 1.4.2007 do 5.6.2007 
 
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 1.4.2007 do 5.6.2007 
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení MZ 
a/ 
MZ č. 590/2005  
Kúpa pozemkov pre stavbu „Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave“ 
* V bode 1. schvaľovacej časti uznesenia namiesto „dielu č. 18 zast. pl., výmera 2 m2“ uviesť 
„parc. č. 3352/18 zast. pl., výmera 2 m2“ 
 
b/ 
MZ  č. 839/2006 v znení 920/2006, 50/2007, 96/2007 
Odpredaj podielov z pozemku  na Ul. Čajkovského 25, 26, 27    
* Nový text v bode 48 v schvaľovacej časti: 
... vlastníkom bytu č. 50 Petrovi Štrbíkovi  nar. 31.3.1976  bytom Čajkovského 27 .... 
 
c/ 
MZ  č. 69/2007 
Odpredaj podielov z pozemku  na Ul. V. Clementisa 32, 33, 34, 35  
* Nový text v bode 36 v schvaľovacej časti: 
Podielu 7414/475150 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 43 Miroslavovi Frankovi  nar. 
17.9.1971  bytom Clementisa 34 za cenu 42, 50 Sk .... 
* Doplnenie bodu  
53. Podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27 
Danielovi Benkovskému  nar. 18.12.1980 s manželkou Zuzanou rod. Novákovou obaja  
bytom Clementisa 33 za cenu 43,00 Sk .... 
 
d/ 
MZ č. 78/2007 
Súhlas s použitím pozemku na Ulici Sladovnícka v Trnave 
* Zmena  obchodného mena  Trnava REAL, s. r. o.   na   PRESTIGE PARK, s. r. o. 
 
e/ 
MZ č. 84/2007 
* Zmena kupujúceho z  “Jána Jamricha, nar. 28.6.1966, bytom Trnava, Ulica V. Clementisa 
48 „  na  „HV – Centrum, s. r. o., Hlavná 2, Trnava, IČO 36 792 284“.  
* V bode 4. b,c,d  uznesenia predĺžiť termín o 60 dní. 
 
3. Predlžuje 
termín plnenia uznesení MZ 
č. 89/2007                                                                             do 31.08.2007 
č. 601/2005 v znení č. 734/2005 a č. 773/2006                    do 31.12.2007 
č. 542/2005 v bode 2c                                                          do 04.09.2007  
                                                        
č. 839/2006 v znení č. 920/2006, č. 50/2007 a č. 96/2007   do 31.08.2007  
č. 82/2007                                                                             do 30.09.2007  
č. 954/2006                                                                           do 31.07.2007 
č. 891/2006                 do 31.07.2007 
č. 964/2006                                                            do 30.08.2007  



č. 965/2006                 do 30.08.2007 
č. 68/2007  v bode 2b)                                                          do 31.08.2007                                                         
č. 953/2006                                                                           do 30.09.2007 
 
4. Ruší 
uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  
č. 89/2007 v bode 2 a 3 

 

129 
uznesenie 

 
k návrhu na odvolanie a vymenovanie veliteľa 

Mestského hasičského zboru v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a/ odvolanie pána Zdenka Diviša z funkcie veliteľa Mestského hasičského zboru v Trnave 
b/ vymenovanie pána Miroslava Olivu za veliteľa Mestského hasičského zboru v Trnave 

2. Ukladá 
     Mestskému úradu v Trnave 
vyhotoviť a odovzdať pánovi Miroslavovi Olivovi menovací dekrét veliteľa Mestského 
hasičského zboru v Trnave 
     Termín: do 10.7.2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Štefan   B o š n á k  
                                                                                                         primátor mesta 
  
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                            prednostka MsÚ 
 
 
V Trnave 27.6.2007 
 


