(359-394)
UZNESENIA
z 11. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
konaného 2. septembra 2008 v konferenčnej sále trnavskej radnice
___________________________________________________________________________

359
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 306, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trnava
č. 302 o nakladaní s nájomnými bytmi na Ul. J. G. Tajovského v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 306, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trnava č. 302
o nakladaní s nájomnými bytmi na Ul. J. G. Tajovského v Trnave.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie č. 306 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava
a zverejniť na internetovej stránke mesta.
Termín: 05. 09. 2008

360
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 307 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, v základných umeleckých školách, na čiastočnú úhradu nákladov
činnosti centra voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 307, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, výška príspevku v základných umeleckých školách, výška mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času a výšku
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a
vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie č. 307, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základných umeleckých školách, výška
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času a výšku
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a
vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava , vyvesením na
úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke mesta.
Termín: 05. 09. 2008

361
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 308,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení VZN č. 239, VZN č. 259,
VZN č. 270 ,VZN č. 282, VZN č. 286, VZN č. 296 a VZN č. 305
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 zmene Územného
plánu mesta Trnava
- zmena 08/2008 (pri prerokovaní zmena K/2008) – Obytný súbor Trnava Zátvor II –
Piešťanská cesta
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. Ruší
a) uznesenie č. 462 zo dňa 14.12.2004, v bode 2. odst. c )
„predkladanie zmien, úprav a doplnkov max. dva razy ročne, Termín: júnové
a decembrové zasadnutie MZ“
b) uznesenie č. 350 zo dňa 24.6.2008 v bode 2. odst. c)
„Termín: decembrové zasadnutie MZ“
3. Schvaľuje
a) zmenu Územného plánu mesta Trnava
- zmena 08/2008 – Obytný súbor Trnava Zátvor II – Piešťanská cesta
b) VZN č. 308, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení noviel o Územnom pláne mesta
Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta
Trnava

4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) vyhlásiť VZN č. 308 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na
internetovej stránke mesta Trnava
Termín: 4. 9. 2008
b) zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmeny ÚPN mesta Trnava 08/2008 a VZN č. 308
Termín: priebežne
c) zabezpečiť uloženie zmeny ÚPN mesta Trnava 08/2008 a VZN č. 308 na Krajskom
stavebnom úrade a stavebnom úrade
Termín: do 02.12.2008

362
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 309, ktorým sa vydáva doplnok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 262
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č.309, ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k VZN č. 241
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
Trnava v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 262
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie č. 309 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava
a zverejniť na internetovej stránke mesta.
Termín: 09. 09. 2008

363
uznesenie
k prerokovaniu protestu prokurátora
proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 111
o podmienkach státia vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 217 a VZN č. 232
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trnava č. 111
o podmienkach státia vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 217 a VZN č. 232
2. Prijíma

Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 111
o podmienkach státia vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 217 a VZN č. 232
pre nezákonnosť.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) Doručiť odpis zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a výpis
prijatého uznesenia Okresnej prokuratúre v Trnave.
Termín: do 3 dní po overení zápisnice
b) Pripraviť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh všeobecne záväzného nariadenia
v súlade s prijatým uznesením o prerokovaní protestu prokurátora.
Termín: na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 28.10. 2008

364
uznesenie
ku kamiónovému centru nad Zavarskou cestou
- povolenie spracovania zmeny ÚPN mesta Trnava

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Nepovoľuje
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava:
- zmena N/2008 – Kamiónové centrum nad Zavarskou cestou
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
upovedomiť žiadateľov o nepovolení spracovania zmeny N/2008 Kamiónové centrum nad
Zavarskou cestou
Termín: 18. 09. 2008

365
uznesenie
k zadaniu urbanistickej štúdie
"IBV Za traťou III. " Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zadanie urbanistickej štúdie „IBV Za traťou III.“, Trnava
2. Súhlasí
so spracovaním urbanistickej štúdie „IBV Za traťou III.“, Trnava.

3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) Archivovať urbanistickú štúdiu v počte 3 paré, spracovanú v súlade so schváleným
zadaním, obstaranú prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona
Termín: po spracovaní štúdie
b) oboznámiť žiadateľov so stanoviskom Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Termín: do 15. 09. 2008

366
uznesenie
k zadaniu urbanistickej štúdie
Komerčno-podnikateľská zóna Prúdy – Zavarská cesta v Trnave
- schválenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) zadanie urbanistickej štúdie - Komerčno-podnikateľská zóna Prúdy – Zavarská cesta
v Trnave
b) spracovanie urbanistickej štúdie - Komerčno-podnikateľská zóna Prúdy – Zavarská cesta
v Trnave na základe prefinancovania investorom
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpečiť uloženie urbanistickej štúdie - Komerčno-podnikateľská zóna Prúdy – Zavarská
cesta v Trnave na Krajskom stavebnom úrade v Trnave, na Mestskom úrade v Trnave, na
stavebnom úrade a odbore územného rozvoja a koncepcií
Termín: 02. 12. 2008

367
uznesenie
k zadaniu urbanistickej štúdie
Obytný súbor Trnava Zátvor II – Piešťanská cesta
- schválenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) zadanie urbanistickej štúdie - Obytný súbor Trnava Zátvor II – Piešťanská cesta
b) spracovanie urbanistickej štúdie - Obytný súbor Trnava Zátvor II – Piešťanská cesta na
základe prefinancovania investorom výstavby obytného súboru
2. Ukladá

Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť prerokovanie urbanistickej štúdie - Obytný súbor Trnava Zátvor II –
Piešťanská cesta
b) po prerokovaní a spracovaní pripomienok z prerokovania predložiť urbanistickú štúdiu Obytný súbor Trnava Zátvor II – Piešťanská cesta na schválenie mestskému
zastupiteľstvu
Termín: najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva po prerokovaní urbanistickej
štúdie

368
uznesenie
k urbanistickej štúdii
Obytný súbor Trnava Zátvor II- Veterná ulica
- schválenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
stanoviská uplatnené pri prerokovaní Urbanistickej štúdie Obytný súbor Trnava Zátvor II
Veterná ulica a spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe)
2. Schvaľuje
a) návrh riešenia Urbanistickej štúdie Obytný súbor Trnava Zátvor II Veterná ulica
b) záväzné regulatívy v území na pozemkoch investora
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpečiť uloženie Urbanistickej štúdie Obytný súbor Trnava Zátvor II Veterná ulica na
Krajskom stavebnom úrade v Trnave, na Mestskom úrade na stavebnom úrade a odbore
územného rozvoja a koncepcií
Termín: do 02. 11. 2008

369
unesenie
k návrhu na udelenie ocenení mesta Trnava
pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predložené návrhy komisie na udeľovanie ocenení pri príležitosti 770. výročia udelenia
výsad slobodného kráľovského mesta Trnave:

A. ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TRNAVA
1. Dr. h. c. Hadriánovi R a d v á n i m u
za celoživotné dielo v poznávaní histórie mesta Trnava
2. prof. PhDr. Jozefovi Š i m o n č i č o v i, CSc.
za celoživotné dielo v oblasti archívnictva a histórie mesta Trnava
3. Alainovi Jacquesovi Josephovi B a l d e y r o u o v i
za úspešnú realizáciu projektu ekonomického rozvoja Trnavy a trnavského regiónu
4. in memoriam blahoslavenej sestre Z d e n k e
za najvyššiu obeť lásky k blížnemu
B. CENA MESTA TRNAVA
1. Ladislavovi V y m a z a l o v i
za celoživotnú činnosť v cirkevnom hudobnom spolku v Trnave
2. Mgr. Štefanovi Z a c h a r o v i
za verejnú a pedagogickú činnosť v Trnave
3. prof. Ing. Ivanovi W i l h e l m o v i, CSc.
za celoživotné dielo v oblasti rozvoja vedy a vzdelávania a vzťah k mestu Trnava
4. doc. Blažejovi B a l á ž o v i, akademickému maliarovi
za významnú umeleckú a pedagogickú činnosť
5. in memoriam Milanovi Š n i r c o v i
za významnú reprezentáciu a propagáciu mesta Trnava vo filatelii
6. in memoriam Karolovi S t u c k o v i
za propagáciu a rozvoj cyklistiky v Trnave
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
organizačne zabezpečiť slávnostné udeľovanie ocenení mesta Trnava pri príležitosti 770.
výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta mestu Trnava s odovzdaním
finančných darov oceneným.
Termín: 14. 09. 2008

370
uznesenie
k 3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2008
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. schvaľuje
a)
3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2008

371
uznesenie
k zaradeniu majetku mesta na odpredaj
(nehnuteľnosť na Ulici Hviezdoslavova č. 6)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zaradenie na odpredaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 4 v k. ú. Trnava, parc. č. 261/1, zast.
pl. a nádvoria, súp. č. 227 na pozemku parc. č. 261/1, výmera 508 m2 a pozemku zapísaného
na LV č. 4, parc. č. 261/2, zast. pl. a nádvoria, výmera 87 m2.
2. Ukladá
Majetkovej komisii MZ
a Mestskému úradu v Trnave
realizovať obchodnú verejnú súťaž v zmysle VZN č. 290/2007 o zmluvných prevodoch
vlastníctva majetku mesta
Termín: do 30. 04. 2009

372
uznesenie
Uznesením MZ č. 428/2008 zo dňa 28.10.2008 schválená zmena textu
Uznesením MZ č. 474/2008 zo dňa 16.12.2008 zmena textu uznesenia.
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1500 v k. ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2823 na Ul. G. Dusíka 1, 2, 3, 4, 5
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1500
v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 785 m2 , zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na
spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 2823 na Ul. G. Dusíka 1, 2, 3, 4, 5
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6447 za cenu 3,50 Sk/m2 takto:
1. podielu 51/2204 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 2 Ľubomírovi Žabkovi nar.
16.10.1981 bytom Dusíka 1, Trnava, za cenu 63,50 Sk,
2. podielu 69/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4
Marcelovi Turasovi nar. 3.11.1971 s manželkou Martinou rod. Dudovou nar. 18.10.1971
obaja bytom Dusíka 1, za cenu 86,00 Sk,
3. podielu 54/2204 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Emílii Jakubičkovej nar. 2.3.1945,
bytom Dusíka 1, za cenu 67,50 Sk,
4. podielu 69/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6
Igorovi Mikušovskému nar. 11.9.1967 s manželkou Martinou rod. Racekovou nar.
1.3.1975 obaja bytom Dusíka 1, za cenu 86,00 Sk,
5. podielu 54/2204 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 7 Márii Baranovičovej rod.
Masarovičovej nar. 23.2.1948, bytom Dusíka 1, za cenu 67,50 Sk,

6. podielu 69/2204 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Zuzane Očenášovej nar. 1.10.1976,
bytom Dusíka 1, za cenu 86,00 Sk,
7. podielu 62/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9
Jozefovi Rovenskému nar. 10.5.1936 s manželkou Zlatou rod. Knieblugovou nar.
14.5.1941 obaja bytom Dusíka 2, za cenu 77,50 Sk,
8. podielu 69/2204 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 10 Ing. Miroslavovi Počuchovi nar.
10.11.1971, bytom A. Kmeťa 10, za cenu 77,50 Sk,
9. podielu 62/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 11
Vladimírovi Remenárovi nar. 15.11.1944 s manželkou Jozefínou rod. Podhorskou nar.
23.1.1946 obaja bytom Dusíka 2, za cenu 77,50 Sk,
10. podielu 62/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12
Ľudovítovi Olšovskému nar. 10.8.1941 s manželkou Irenou rod. Čambalovou nar.
12.10.1943 obaja bytom Dusíka 2, za cenu 77,50 Sk,
11. podielu 62/2204 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 13 Ing. Petrovi Kúdelkovi nar.
9.2.1970, bytom Dusíka 2, za cenu 77,50 Sk,
12. podielu 62/2204 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 14 Alene Ďalákovej rod. Rajnákovej
nar. 25.5.1956, bytom Bučianska 8, za cenu 77,50 Sk,
13. podielu 62/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15
Jaroslavovi Streckému nar. 12.9.1956 s manželkou Ing. Lýdiou rod. Chnápkovou nar.
21.3.1959 obaja bytom Dusíka 2, za cenu 77,50 Sk,
14. podielu 62/2204 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 16 Martine Dechtickej rod. Antolíkovej
nar. 13.10.1970, bytom Dusíka 3, za cenu 77,50 Sk,
15. podielu 62/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17 Ing.
Pavlovi Dubrovčákovi nar. 25.1.1934 bytom Trnava, Dusíka 2, s manželkou Ing.
Eleonórou rod. Hechtovou nar. 21.1.1941 bytom Zeleneč, Hlavná 110, za cenu 77,50Sk,
16. podielu 62/2204 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 18 Helene Ferancovej rod.
Krištofíkovej nar. 14.8.1944, bytom Dusíka 3, za cenu 77,50 Sk,
17. podielu 62/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19 Ing.
Karolovi Kormúthovi nar. 12.12.1937 s manželkou Štefanou rod. Koštušovou nar.
11.5.1937 obaja bytom Dusíka 3, za cenu 77,50 Sk,
18. podielu 62/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20
Jánovi Rampákovi nar. 6.10.1939 s manželkou Jarmilou rod. Lisickou nar. 15.9.1943
obaja bytom Dusíka 3, za cenu 77,50 Sk,
19. podielu 62/2204 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 22 Emílii Polakovičovej rod.
Kubičkovej nar. 19.9.1943, bytom Dusíka 3, za cenu 77,50 Sk,
20. podielu 62/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23 Ing.
Richardovi Stegmannovi nar. 14.6.1960 s manželkou Janou rod. Vavrovou nar. 24.3.1961
obaja bytom Dusíka 4, za cenu 77,50 Sk,
21. podielu 62/2204 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 24 Kamile Sabovej rod. Ďorďovej nar.
22.2.1957, bytom Dusíka 4, za cenu 77,50 Sk,
22. podielu 62/2204 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 25 Žofii Oravcovej rod. Gyurcsiovej
nar. 16.11.1944, bytom Dusíka 4, za cenu 77,50 Sk,
23. podielu 62/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26
Petrovi Kováčovi nar. 3.7.1957 s manželkou Hanou rod. Mičekovou nar. 29.6.1956 obaja
bytom Dusíka 4, za cenu 77,50 Sk,
24. podielu 62/2204 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 27 Ing. Pavlovi
Gálovi nar. 4.7.1967, bytom Kubinu 17 a Marcele Gálovej rod. Škultétyovej nar.
22.7.1976 bytom Dusíka 4, každému v ½, spolu za cenu 77,50 Sk,

25. podielu 62/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28
Jozefovi Mikušovi nar. 29.10.1951 s manželkou Petronellou rod. Šurinovou nar.
22.8.1954 obaja bytom Dusíka 4, za cenu 77,50 Sk,
26. podielu 62/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 29
Richardovi Balažovičovi nar. 27.9.1949 s manželkou Darinou rod. Kirinovičovou nar.
28.1.1951 obaja bytom Dusíka 4, za cenu 77,50 Sk,
27. podielu 51/2204 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 30 Eve Rupčíkovej rod. Rupčíkovou
nar. 24.9.1942, bytom Dusíka 5, za cenu 63,50 Sk,
28. podielu 31/2204 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 31 Ing. Janke Chriašteľovej nar.
21.4.1979, bytom Dusíka 5, za cenu 38,50 Sk,
29. podielu 69/2204 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 32 Petrovi Madarászovi nar.
14.2.1979, bytom Dusíka 5, za cenu 86,00 Sk,
30. podielu 54/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35
Andrejovi Antonymu nar. 3.11.1954 s manželkou Margitou rod. Benkovskou nar.
26.5.1957 obaja bytom Dusíka 5, za cenu 67,50 Sk,
31. podielu 69/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36
Jozefovi Bittarovi nar. 21.9.1966 s manželkou Darinou rod. Hrčkovou nar. 2.5.1961 obaja
bytom Dusíka 5, za cenu 86,00 Sk,
32. podielu 54/2204 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 37
Františkovi Vikupičovi nar. 14.4.1959 s manželkou Danou rod. Vlkovou nar. 22.5.1967
obaja bytom Dusíka 5, za cenu 67,50 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 30. 09. 2008
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 12. 2008

373
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/151 v k. ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6026 na Ul. gen. Goliána 65
Uznesením MZ č. 428/2008 zo dňa 28.10.2008 schválená zmena textu
Uznesením MZ č. 474/2008 zo 16. 12. 2008 zmena textu.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č.
8399/151 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 227 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6026 na Ul. gen. Goliána 65
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9171 za cenu 3,50 Sk/m2 takto:

1. podielu 6279/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1
Igorovi Rackovi nar. 15.6.1965 s manželkou Helenou rod. Zacharovou nar. 14.3.1966
obaja bytom Goliána 65, za cenu 35,50 Sk,
2. podielu 3326/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2
Jozefovi Londákovi nar. 3.4.1961 s manželkou Gabrielou rod. Michalčíkovou nar.
16.4.1958 obaja bytom Goliána 65, za cenu 19,00 Sk,
3. podielu 7823/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3
Ing. Ivanovi Gážimu nar. 9.6.1980 bytom Hospodárska 36, s manželkou Natáliou rod.
Šimkovou nar. 19.2.1981 bytom Markovičova 23, za cenu 44,50 Sk,
4. podielu 6335/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4
Jánovi Sovičovi nar. 6.1.1952 s manželkou Alžbetou rod. Kameňovou nar. 15.10.1954
obaja bytom Goliána 65, za cenu 36,00 Sk,
5. podielu 3331/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5
Vladimírovi Tomíkovi nar. 3.11.1960 s manželkou Evou rod. Dusíkovou nar. 1.1.1961
obaja bytom Goliána 65, za cenu 19,00 Sk,
6. podielu 7899/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6
Miroslavovi Mackovičovi nar. 2.2.1966 s manželkou Katarínou rod. Halászovou nar.
17.5.1960 obaja bytom Goliána 65, za cenu 45,00 Sk,
7. podielu 6259/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7
Antonovi Svíbovi nar. 14.8.1955 s manželkou Ľudmilou rod. Kľúčikovou nar. 12.7.1957
obaja bytom Goliána 65, za cenu 35,50 Sk,
8. podielu 3331/139784 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Viere Kadlubiakovej nar.
3.10.1956 bytom Goliána 65, za cenu 19,00 Sk,
9. podielu 7840/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9
Milanovi Deákovi nar. 29.8.1960 s manželkou Máriou rod. Hercegovou nar. 17.11.1965
obaja bytom Goliána 65, za cenu 44,50 Sk,
10. podielu 6279/139784 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 10 Karolovi
Ehrehofferovi nar. 27.9.1944 bytom Goliána 65 a Ing. Helene rod. Brestovanskej nar.
14.1.1952 bytom Kráľovičove Kračany č. 2, každému podiel ½, spolu za cenu 35,50 Sk,
11. podielu 3334/139784 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Daniele Sersenovej rod.
Novákovej nar. 30.11.1965 bytom Hospodárska 21, za cenu 19,00 Sk,
12. podielu 7835/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12
Mariánovi Mitasovi nar. 8.9.1950 s manželkou Máriou rod. Molnárovou nar. 25.5.1952
obaja bytom Goliána 65, za cenu 44,50 Sk,
13. podielu 6279/139784 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 13 Magdaléne Ochabovej rod.
Čavojskej nar. 6.2.1928 bytom Golianova 65, za cenu 35,50 Sk,
14. podielu 3334/139784 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 14 Eve Mikitkovej nar. 18.12.1949
bytom Gorkého 2, za cenu 19,00 Sk,
15. podielu 7843/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15
Tiborovi Zmajkovičovi nar. 5.5.1979 s manželkou Denisou rod. Nádaskou nar. 19.4.1979
obaja bytom Goliána 65, za cenu 44,50 Sk,
16. podielu 6276/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16
Mariánovi Zapletalovi nar. 16.9.1948 s manželkou Jarmilou rod. Pavlíkovou nar.
28.6.1949 obaja bytom Goliána 65, za cenu 35,50 Sk,
17. podielu 3331/139784 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 17 Štefanovi Mrvovi nar.
21.6.1959 bytom Golianova 65, za cenu 19,00 Sk,
18. podielu 7843/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18
Ľubomírovi Žolnayovi nar. 1.8.1970 s manželkou Lýdiou rod. Horváthovou nar.
26.5.1973 obaja bytom Goliána 65, za cenu 44,50 Sk,

19. podielu 6335/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19
Jánovi Lanczovi nar. 19.10.1962 s manželkou Zdenkou rod. Lackovou nar. 30.5.1963
obaja bytom Goliána 65, za cenu 36,00 Sk,
20. podielu 3331/139784 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 20 Jánovi Svatovi nar. 8.7.1942
bytom Goliána 65, za cenu 19,00 Sk,
21. podielu 7840/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21
Miroslavovi Gálovi nar. 18.6.1977 s manželkou Denisou rod. Neitzovou nar. 25.7.1977
obaja bytom Goliána 65, za cenu 44,50 Sk,
22. podielu 6335/139784 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22
Miroslavovi Vrždiakovi nar. 10.12.1978 s manželkou Tatianou rod. Šajtlavovou nar.
9.12.1977 obaja bytom Goliána 65, za cenu 36,00 Sk,
23. podielu 3326/139784 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 23 Ľudmile Suchánovej nar.
18.4.1954 bytom Golianova 65, za cenu 19,00 Sk,
24. podielu 7840/13974 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24
Michalovi Hajdákovi nar. 21.9.1948 s manželkou Jankou rod. Mihálikovou nar. 4.11.1953
obaja bytom Goliána 65, za cenu 44,50 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 30. 09. 2008
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 12. 2008

374
uznesenie
k predaju pozemku v k. ú. Modranka na Jarnej ul.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaných na LV č.
1300 v k. ú. Modranka p. č. 363/10 - zastavaná plocha s výmerou 27 m2 a p. č. 363/11 zastavaná plocha s výmerou 32 m2, za cenu 200,00 Sk/m2 a časti p. č. 363/13 geometrickým
plánom č. 140/2007 zlúčenej do novovytvorenej p. č. 363/11 s výmerou 37 m2 za cenu
900,00 Sk/m2 t. j. spolu za 45 100 Sk do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa
Lánika nar. 8.9.1942 s manželkou Vierou Lánikovou rod. Mihálikovou, nar. 8.10.1943, obaja
bytom Jarná 23, Trnava,
s podmienkou, že kupujúci na vlastné náklady posunú jestvujúce oplotenie tak, aby
nenarúšalo líniu chodníka na Jarnej ulici a že uhradia správny poplatok spojený s návrhom na
vklad do katastra nehnuteľností.
2. Ukladá

Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 15. 09. 2008
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 30. 11. 2008.
375
uznesenie
k odpredaju časti pozemku na Ulici Coburgova
(ZSE Distribúcia, a. s.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s odpredajom častí pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísaných na LV
č. 4, parc. č. 8674/4 a parc. č. 8668, podľa GP č. 4/2008, vyhotovenom Ing. Ladislavom
Šubovičom, parc. č. 8674/20, zast. pl., výmera 10 m2 pod trafostanicou realizovanou
pre stavbu NBD 24 b. j. Coburgova ul. spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6,
Bratislava, IČO 36 361 518 za cenu 1.500,- Sk/m2, t. j. spolu 15.000,- Sk.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ pripraviť náležitosti súvisiace s odpredajom pozemku
Termín: do 20. 09. 2008
b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta kúpnu zmluvu k podpisu
Termín: do 31. 10. 2008
Uznesením MZ č. 428/2008 zo dňa 28.10.2008 termín predĺžený do 31.12.2008

376
uznesenie
k reálnemu rozdeleniu pozemkov na Hajdóczyho ul. v Trnave a darovanie časti
komunikácie (Mgr. Mikulčík)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
reálne rozdelenie pozemku v k. ú. Trnava p. č. 3481/72 – orná pôda s výmerou 2505 m2 tak,
že spoluvlastnícky podiel Mesta Trnava - 1/6 t.j. 418 m2 zapísaný na LV č. 9422 bude
podľa geometrického plánu č. 3/2008 oddelený ako pozemok p. č. 3481/98 – orná pôda
s výmerou 244 m2 a za rozdiel vo výmerách 174 m2 uhradí nový vlastník pozemku p. č.
3481/72 -orná pôda s výmerou 1810 m2 a 3481/99 -orná pôda s výmerou 451 m2
Mgr. Marek Mikulčík nar. 24.8.1976, bytom Na hlinách 55, Trnava , sumu 500 Sk/m2

t.j. spolu 87 000 Sk s podmienkou, že vybuduje predĺženie miestnej komunikácie Hajdóczyho
v napojení na jestvujúcu komunikáciu podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej
v stavebnom konaní a odovzdá ju do majetku Mesta Trnava.

2. Súhlasí
s prijatím daru – investície vybudovaného predĺženia miestnej komunikácie, po skolaudovaní
a porealizačnom zameraní, od Mgr. Mareka Mikulčíka nar. 24.8.1976, bytom Na hlinách 55,
Trnava 8 do majetku Mesta Trnava.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 30. 09. 2008
b) pripraviť zmluvy a predložiť ich primátorovi mesta na podpis
Termín: do 30. 11. 2008

377
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre kanalizačný zberač na pozemku
vo vlastníctve mesta
(Ulica Hospodárska)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemku v k. ú. Trnava, parc. č. 8809, zapísanom na LV č. 5000 na uloženie
kanalizačného potrubia v rámci stavby „Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie
trnavského regiónu, stavba B5 : Trnava – rekonštrukcia kanalizácie, Hospodárska ul.
podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti Trnavská
vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, IČO 36 252 484
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k. ú.
Trnava, parc. č. 8809 zapísanom na LV č. 5000, cez ktoré prechádza kanalizačné
potrubie v rámci stavby „Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu,
stavba B5 : Trnava – rekonštrukcia kanalizácie, Hospodárska ul. v prospech spoločnosti
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany, IČO 36 252 484,
spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku umiestnenie
kanalizačného potrubia a s tým súvisiacich užívateľských práv, za podmienky :
- dodržanie podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení,
pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do
katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá

Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť súvisiace náležitosti
Termín: do 20. 09. 2008
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31. 10. 2008
c) po uložení kanalizačného zberača uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na
pozemku mesta a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu

378
uznesenie
k predĺženiu termínu ukončenia výstavby polyfunkčného objektu
na ulici Hornopotočná
(EURODOM3, s. r. o.)

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predĺženie termínu ukončenia výstavby polyfunkčného objektu spoločnosti EURODOM3,
s. r. o. , Františkánska 4, 917 01 Trnava, IČO 35882 361 na pozemkoch v k. ú. Trnava, parc.
č. 215, 216/1, 216/2, 217-224, celková výmera 3 864 m2, do 31. 08. 2010.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predložiť primátorovi mesta dodatok č. 1 k „ Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej
zmluvy a podmienkach realizácie výstavby„ uzatvorenej dňa 10. 10. 2005 v zmysle uznesenia
MZ č. 597/2005, v zmysle bodu 1. tohto uznesenia
Termín: do 31. 10. 2008

379
uznesenie
k predaju pozemku – predzáhradky v k. ú. Modranka na Dedinskej ul.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 152/42 – zastavaná plocha s výmerou 40 m2 za cenu 200,00 Sk/m2
do vlastníctva Ing. Martinovi Sekerovi nar. 16.1.1975, bytom Trnava, Dedinská 97,
za celkovú cenu 8 000,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
bude hradiť kupujúci.

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 15. 09. 2008
b) pripraviť kúpne zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30. 11. 2008

380
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemkov na ul. V. Clementisa a Piešťanská v Trnave a so
zriadením vecného bremena; združenie finančných prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím častí pozemkov v k. ú. Trnava: parc. č. 5680/12, 5680/31, zapísaných v katastri
nehnuteľností v liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000, neknihovanej parcely č. 1333 – cesty
v intraviláne, ktorá prešla v zmysle zákona 180/1995 Z. z. do majetku mesta Trnava, parcely
č. 5308/2, v KN zapísanej v LV č. 9589, ktorá bude majetkom mesta po povolení vkladu
V 3582/2008 kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi SR - MH SR a mestom Trnava, na
umiestnenie horúcovodnej prípojky vrátane šachty pre stavbu „Business Centrum Trnava“
investora PRODEAL, a. s., so sídlom Žilina, Mydlárska 185, IČO: 36 702 196
a so zriadením neobmedzeného odplatného vecného bremena v prospech vlastníka prípojky
a šachty za cenu určenú podľa „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ...“,
t. j. 12 869,00 Sk za 1 ks šachty a 1 287,00 Sk/m prípojky,
s podmienkou, že PRODEAL, a. s. bude formou združenia finančných prostriedkov
refundovať mestu Trnava skutočne vynaložené náklady, najviac do výšky 1 000 000,00 Sk,
na stavbu „Cestička pre cyklistov“ na Ulici Veterná v Trnave
2. Schvaľuje
združenie finančných prostriedkov pre zrealizovanie stavby „Cestička pre cyklistov“ na Ulici
Veterná v Trnave s tým, že PRODEAL, a. s., so sídlom Žilina, Mydlárska 185, IČO:
36 702 196, združí na tento účel finančné prostriedky na realizáciu stavby (včítane nákladov
na projektovú dokumentáciu) vo výške skutočne vynaložených nákladov, najviac do výšky
1 000 000,00 Sk, ktoré poskytne na účet mesta Trnava do 30 dní odo dňa právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia stavby, pričom mesto Trnava zabezpečí vybudovania stavby,
prípadne jej dofinancovanie, ak skutočné náklady presiahnu hodnotu 1 milión Sk.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmlúv
Termín: do 30. 09. 2008
b) pripraviť zmluvu o združení finančných prostriedkov a predložiť na podpis
primátorovi mesta
Termín: do 30. 10. 2008

c) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis
primátorovi mesta
Termín: do 30. 10. 2008

381
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu na ulici Spartakovská v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 5671/161, zapísaného v katastri
nehnuteľností v liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000, na vybudovanie parkovacích miest
a súvisiacich úprav investorom McDonald´s Slovakia spol. s r. o., so sídlom Bratislava,
Kráľovské údolie 1, IČO: 31 392 229, podľa projektovej dokumentácie, schválenej
v stavebnom konaní a s prijatím daru skolaudovanej investície do majetku mesta Trnava
od McDonald´s Slovakia spol. s r. o.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 30. 09. 2008
b) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30. 10. 2008

382
uznesenie
k zrušeniu uznesení k predaju pozemkov na Okružnej
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 843/2006 v platnom znení a uznesenie
č. 340/2008 k predaju pozemku vo vlastníctve mesta na Okružnej ul. v Trnave z dôvodu
odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúcich.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vrátiť uhradenú časť kúpnej ceny Ivanovi Novotnému, nar. 26.3.1974, s manželkou Monikou
Novotnou nar. 30.10.1978 obaja bytom Bernolákova 1/B, Trnava a Michalovi Novotnému
nar. 18.10.1978 bytom Ovocná 3, Trnava a zabezpečiť potrebné náležitosti súvisiace
s ukončením právneho vzťahu.
Termín: do 15. 10. 2008

383
uznesenie
Uznesením MZ č. 474/2008 zo dňa 16.12.2008 zmena textu uznesenia.
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) Eve Horváthovej nar. 22. 11. 1966, trvalý pobyt Ulica gen. Goliána 33, Trnava, bytom
Ulica J. G. Tajovského 9, Trnava, vydanie súhlasu na nájom 2-izb. bytu č. 107, Trnava, na
Ulici Nerudova 11 v Trnave, na dobu neurčitú, s podmienkou odovzdať doteraz užívaný 3izb. byt na Ulici J. G. Tajovského 9, Trnava.
b) Marte Domanickej nar. 21. 1. 1959, bytom Šrobárova ul. 3, Trnava vydanie súhlasu na
nájom 1-izb. bytu č. 5, na Ulici Botanickej 1, Trnava, na dobu neurčitú, s podmienkou
odovzdať doteraz užívaný byt na Šrobárovej ul. 3, Trnava.
c) Ľubici Mrnkovej nar. 24. 5. 1956, bytom Šrobárova ul. 3, Trnava vydanie súhlasu na nájom
3-izb. bytu č. 55 na Ulici gen. Goliána 37, Trnava na dobu neurčitú, s podmienkou odovzdať
doteraz užívaný byt na Šrobárovej ul. 3.
d) Ingrid Vörosovej nar. 11. 7. 1970, bytom Saleziánska ul. 9, Trnava, vydanie súhlasu na
nájom bytu na Veternej ulici č. 18 na dobu určitú, na nevyhnutnú dobu počas rekonštrukcie
domu na Saleziánskej ul. 9.
e) Bohušovi Zacharovi nar. 14. 7. 1970, bytom Ulica Halenárska 14, Trnava vydanie súhlasu
na nájom 1-izb. bytu č. 9 na Ulici Hospodárskej 94 v Trnave na dobu neurčitú, s podmienkou
odovzdať doteraz užívaný 1-izb. byt na Ulici Halenárskej 14.
f) Dušanovi Horváthovi nar. 12. 2. 1965 a Helene Horváthovej nar. 19. 9. 1967, bytom Ulica
Halenárska 14, Trnava, vydanie súhlasu na nájom 2-izb. bytu č. 105 na Ulici gen. Goliána 23,
s podmienkou odovzdať doteraz užívaný 2-izb. byt na Ulici Halenárskej 14, Trnava.
g) Marte Červeňanskej nar. 9. 4. 1963, trvalý pobyt Hlboká 3, bytom Ulica Halenárska 16,
Trnava, vydanie súhlasu na nájom 2-izb. bytu č. 2 na Ulici gen. Goliána 2, Trnava na dobu
neurčitú, s podmienkou odovzdať doteraz užívaný byt na Ulici Halenárskej 16 a uzatvoriť
splátkový kalendár na uhradenie dlhu za nájom bytu
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave

pripraviť súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predložiť ich
primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 20. 09. 2008

384
uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Ruší
1.1./ Uznesenie č. 354/2004 zo dňa 22.6.2004 v písm. a/ schvaľovacej časti
a 16/ predaj 2-izbového bytu č. 57 na 1. NP o podlahovej ploche 54,71m2
za cenu 64 590,-Sk
Lenke Kaššákovej, rod. Kupčíkovej, nar. 17.1.1977, trvale bytom Na hlinách č. 24, Trnava
2. Schvaľuje
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 16, 17, parc. č. 8399/53, súp. č. 6008
a 01/ predaj 3-izbového bytu č. 4 na 2. NP o podlahovej ploche 70,34m2
za cenu 30 444,-Sk
Zite Grnáčovej, rod. Majorosovej, nar. 11.7.1962, trvale bytom Golianova č. 16, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Hlboká č. 23-26, parc. č. 5671/107, súp. č. 6441
a 02/ predaj 2-izbového bytu č. 50 na 7. NP o podlahovej ploche 52,58m2
za cenu 23 149,-Sk
Kataríne Volešinyovej, rod. Volešinyovej, nar. 4.2.1955, trvale bytom Hlboká č. 25, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. J.G. Tajovského č. 10-12, parc. č. 1635/81, súp. č. 5633
a 03/ predaj 1-izbového bytu č. 38 na 7. NP o podlahovej ploche 29,46m2
za cenu 10 968,-Sk
Karolovi Angelmajerovi, nar. 18.7.1962, trvale bytom J.G. Tajovského č. 11, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Kočišské č. 1-17/1, parc. č. 10513,10505/18, súp. č. 6386
a 04/ predaj 2-izbového bytu č. 2 na 1. NP o podlahovej ploche 56,86m2
za cenu 11 483,-Sk
Márii Repáňovej, rod. Dávidikovej, nar. 24.6.1950, trvale bytom Kočišské č. 2, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Lomonosovova č. 2-5, parc. č. 1616, súp. č. 2796
a 05/ predaj 1-izbového bytu č. 88 na 7. NP o podlahovej ploche 35,54m2
za cenu 5 943,-Sk
Vlaste Pikulíkovej, rod. Petríkovej, nar. 27.11.1950, trvale bytom Lomonosovova č. 5, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Na hlinách č. 24-27, parc. č. 5311/40, súp. č. 6929
a 06/ predaj 2-izbového bytu č. 57 na 1. NP o podlahovej ploche 54,71m2

za cenu 52 652,-Sk
Lenke Kaššákovej, rod. Kupčíkovej, nar. 17.1.1977, trvale bytom Na hlinách č. 24, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Okružná č. 15-17, parc. č. 5326/1, súp. č. 6499
a 07/ predaj 1-izbového bytu č. 71 na 6. NP o podlahovej ploche 30,04m2
za cenu 9 986,-Sk
Márii Belcákovej, rod. Slezákovej, nar. 23.7.1950, trvale bytom Okružná č. 17, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Poštová č. 12, 14, parc. č. 5292/109, súp. č. 6563
a 08/ predaj 1-izbového bytu č. 2 na 1. NP o podlahovej ploche 28,48m2
za cenu 14 449,-Sk
Anne Bangovej, rod. Šándorovej, nar. 14.9.1968, trvale bytom Poštová č. 14, 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. 39 na 6. NP o podlahovej ploche 78,38m2
za cenu 76 143,-Sk
Jaroslave Kováčovej, rod. Kováčovej, nar. 25.10.1969, trvale bytom T. Tekela č. 14, 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. 01. 2009

385
uznesenie
k plánu kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 28. 02. 2009
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a/ Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 28. 02. 2009
b/ Informatívnu správu o plnení plánu kontrolnej činnosti za obdobie od 01. 03. 2008
do 31. 08. 2008

386
uznesenie
k zhodnoteniu funkčnosti a efektívnosti
Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave za prvý rok platnosti.
(Informatívna správa k plneniu uznesenia MZ č. 105/26.6.2007 v bode c/)

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Zhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave
za prvý rok platnosti - informatívnu správu k plneniu uznesenia MZ č. 105/2007 z 26.6.2007
v bode c)
387
uznesenie
k správe o činnosti Mestskej polície mesta Trnava
za obdobie od 01. 01. 2008 do 30. 06. 2008
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Berie na vedomie
a) správu o činnosti Mestskej polície Mesta Trnava za obdobie 01. 01. 2008 do 30. 06. 2008

388
uznesenie
k štatistickému prehľadu kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti za
obdobie od 01. 01. 2008 do 30.06.2008
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Berie na vedomie
a) štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti za obdobie od
01. 01. 2008 do 30.06.2008

389
uznesenie
k správe o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek
a postupoch verejného obstarávania v I. polroku 2008
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 2008 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad
500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk

390
uznesenie
k návrhu na vstup Mesta Trnava
do združenia Životnými cestami Jána Palárika
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
vstup mesta Trnava do združenia Životnými cestami Jána Palárika
2. Poveruje
primátora mesta podpísaním zmluvy o združení Životnými cestami Jána Palárika a realizáciou
ďalších úkonov súvisiacich so vstupom mesta Trnava do združenia Životnými cestami Jána
Palárika.
Termín: 15. 09. 2008

391
uznesenie
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktorých termín plnenia je v intervale od 03. 06. 2008 do 13. 08. 2008

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je v intervale od 03. 06. 2008 do 13. 08. 2008
2. Schvaľuje
zmenu textu uznesení MZ:
a1/
MZ č. 210/2007
k odpredaju časti pozemkov pri kostole Sv. Mikuláša
*zmena označenia kupujúceho z „Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Trnava – Mesto“
na ...Rímskokatolícku cirkev, farnosť Trnava - sv. Mikuláša...
a2/
MZ č. 291/2008
K zriadeniu bezodplatného VB – Rekonštrukcia plynovodov Kopánka 1 a 2 v Trnave
* v bode 1.a) miesto “Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11
Bratislava, IČO 35815256“
uviesť ... PP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava...

a3/
MZ č. 595/2005 zo dňa 28. 6. 2005
k predaju nehnuteľností na Ulici Paulínskej v Trnave
* v bode 1. namiesto „súp. č. 700“ uviesť ...súp. č. 506...

a4/
MZ č. 205/2007
k predaju podielov z pozemku pod BD na Bučianskej 12 - 15
nový text v schvaľovacej časti:
* 1.10. podielu 7696/377431 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 10
Martinovi Kianičkovi nar. 26.6.1972 bytom Veterná 31, s podielom 1/3 a Mariane
Daněkovej rod. Daněkovej nar. 24.3.1972 bytom Ľ. Podjavorinskej 30 s podielom 2/3,
spolu za cenu 55,50 Sk
*1.48 podielu 7634/377431 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 48 Márii Ruislovej rod.
Bondrovej, nar. 7.10.1959 bytom Bučianska 15, za cenu 55,00 Sk.
* bod 1.49) prečíslovať na bod 1.26)
a5/
MZ č. 284/2008
k predaju podielov z pozemku pod BD na Ul. V.Clementisa 28 - 29
* nový text v schvaľovacej časti:
1.10. podielu 137/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 10 MUDr. Ladislavovi Bistákovi
nar. 13.2.1973 bytom Hlohovec, Koperníkova 45, Hlohovec za cenu 44,00 Sk...
* doplniť nový bod 30:
podielu 143/10000 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 9 Emílii Funtovej
rod. Ondrigovej, nar. 8.6.1957 s podielom ½, JUDr. Rastislavovi Funtovi nar. 13.7.1982,
s podielom ¼ a Tomášovi Funtovi, nar. 24.7.1988, všetci bytom Clementisa 28, Trnava,
spolu za cenu 44,00 Sk.
a6/
MZ č. 335/2008
k predaju spoluvlastníckych podielov pod bytovým domom na Čajkovského 1
nový text v schvaľovacej časti:
* prečíslovať v schvaľovacej časti (2x je 1. a 2. bod)
*v novom bode 4.: podielu 4175/449670 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu
č. 5 Hane Štibravej rod. Bedečovej nar. 18.7.1967 bytom B. Smetanu 15 Trnava a Petrovi
Bedečovi nar. 26.9.1989 bytom Mozartova 7, Trnava, s podielom ½ , spolu za cenu 16,50
Sk,
* v novom bode 7: ...rod. Véberovou nar. 1.2.1934...
* v novom bode 8: ...Ruženou rod. Krutou nar. 9.9.1945...
* v novom bode 11: ...Balážovi nar. 29.4.1977...
* v novom bode 13: ...Emilovi Wilflingovi ...
* v novom bode 15: ...podielu 4194/449670 ...
* v novom bode 24: ...Cuninkovou nar. 31.12.1966 ...
* v novom bode 27: ...doplniť rod. Šimončičovej ...
* v novom bode 29: ...doplniť rod. Čavojskej ...

* v novom bode 31: ...podielu 6620/449670 ...
* v novom bode 34: ...doplniť rod. Parákovej ...
* v novom bode 35: ...podielu 4163/449670 ...
* v novom bode 43: ...s manželkou Editou rod. Drahošovou nar. 6.8.1943....
*v novom bode 46: podielu 6456/449670 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu
č. 52 Mgr. Petrovi Grešovi nar. 17.4. 1980 a Mgr. Eve Dolinayovej rod. Dolinayovej nar.
25.2.1982 obaja bytom Čajkovského 1, Trnava s podielom ½, spolu za cenu 25,50 Sk...
*v novom bode 53:podielu 6626/449670 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu
č.60 Stanislavovi Leginusovi nar. 27.3.1978 bytom Clementisa 39, a Dagmar Novotnej rod.
Vaculovej nar. 31.3.1971 bytom Čajkovského 1 s podielom ½ spolu za cenu 26,50 Sk,
*v novom bode 54:podielu 6595/449670 do vlastníctva vlastníčke bytu č.61 Eve
Šilhánkovej rod. Mitošinkovej nar. 19.3.1975 bytom Čajkovského 1 za cenu 26,00 Sk,
*v novom bode 55. ... bytom B. Smetanu 13, Trnava...
*v bode 1.71:
podielu 6456/449670 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 39 Ing. Danici
Kutlíkovej rod. Kutlíkovej nar. 27.7.1981 bytom Horná Štubňa 40 a Ing. Mareka Nagyho
rod. Nagy nar. 21.9.1980, bytom Trnava, J. Slottu 28, každému s podielom ½, spolu za
cenu 25,50 Sk...

a7/
MZ č. 265/2008
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekty predkladané na fondy EÚ
* z bodu 1/ uznesenia sa vypúšťajú slová „z vlastných zdrojov.
bod 1/ po úprave znie nasledovne:
Berie na vedomie informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektov.
* v bode 2/ písm. a) uznesenia sa mení názov projektu - za slová „ktorý je realizovaný“
sa vkladá text ...Mestom Trnava... /ďalej pokračuje pôvodný text/
bod 2/ písm. a) po úprave znie nasledovne:
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2. Regionálneho
operačného programu na realizáciu projektu „Domov dôchodcov v Trnave, ul. T. Vansovej rekonštrukcia a modernizácia“, ktorý je realizovaný Mestom Trnava pre „Domov
dôchodcov na ulici T. Vansovej v Trnave“, a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta.
* do bodu 2/ doplniť nový text a označiť ho ako písm. d) :
d) celkové výdavky na projekt predstavujú výšku ......................... Sk
* do bodu 2/ doplniť nový text a označiť ho ako písm. e) :
e) projekt bude zo strany Mesta Trnava financovaný zo zdrojov
................................................................................................................
a8/
MZ č. 266/2008
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekty predkladané na fondy EÚ
* z bodu 1/ uznesenia sa vypúšťajú slová „ z vlastných zdrojov“
bod 1/ po úprave znie nasledovne:
Berie na vedomie informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektov.

* v bode 2/ písm. a) uznesenia sa mení názov projektu - za slová „ktorý je realizovaný“
sa vkladá text ...Mestom Trnava... /ďalej pokračuje pôvodný text/
bod 2/ písm. a) po úprave znie nasledovne:
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.5. Operačného
programu Životné prostredie na realizáciu projektu „Skládka odpadu Boleráz rekultivácia“, ktorý je realizovaný Mestom Trnava pre „skládku v k. ú. obce Boleráz“,
a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
* do bodu 2/ doplniť nový text a označiť ho ako písm. d) :
d) celkové výdavky na projekt predstavujú výšku ......................... Sk
* do bodu 2/ doplniť nový text a označiť ho ako písm. e) :
e) projekt bude zo strany Mesta Trnava financovaný zo zdrojov
................................................................................................................
a9/
MZ č. 317/2008
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekt „Zariadenie a zhodnotenie odpadov
Trnava – 2. etapa výstavby“
* z bodu 1/ uznesenia sa vypúšťajú slová „ z vlastných zdrojov“
bod 1/ po úprave znie nasledovne:
Berie na vedomie informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektov.
* v bode 2/ pred slová „v súlade s Programom hospodárskeho...“ sa vkladá text
...realizovaný Mestom Trnava... /ďalej pokračuje pôvodný text/
bod 2 písm. a) po úprave znie nasledovne:
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného cieľa 4.2.
Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, aktivita č. IV. Podpora aktivít zameraných na
energetické zhodnocovanie odpadov na realizáciu projektu „Zariadenie na zhodnotenie
odpadov Trnava – 2. etapa výstavby“, ktorý je realizovaný Mestom Trnava v súlade
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
* do bodu 2/ doplniť nový text a označiť ho ako písm. d) :
d) celkové výdavky na projekt predstavujú výšku ......................... Sk
* do bodu 2/ doplniť nový text a označiť ho ako písm. e) :
e) projekt bude zo strany Mesta Trnava financovaný zo zdrojov
...............................................................................................................
a10/
MZ č. 328/2008
k spolufinancovaniu pre projekty predkladané na fondy EÚ
* z bodu 1/ uznesenia sa vypúšťajú slová „ z vlastných zdrojov“
bod 1/ po úprave znie nasledovne:
Berie na vedomie informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektu „Podnikateľský
inkubátor a technologické centrum v Trnave“
* v bode 2/ písm. a) pred slová „v súlade s Programom hospodárskeho...“ sa vkladá text
...realizovaný Mestom Trnava... /ďalej pokračuje pôvodný text/

bod 2/ písm. a) po úprave znie nasledovne:
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2. Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu „Podnikateľský
inkubátor a technologické centrum v Trnave“, ktorý je realizovaný Mestom Trnava v súlade
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava.
* do bodu 2/ doplniť nový text a označiť ho ako písm. d) :
d) celkové výdavky na projekt predstavujú výšku ......................... Sk
* do bodu 2/ doplniť nový text a označiť ho ako písm. e) :
e) projekt bude zo strany Mesta Trnava financovaný zo zdrojov
...............................................................................................................

a11/
MZ č. 334/2008
k predaju podielov z pozemku pod bytovým domom na ul. G. Dusíka 24-27
* nový text v schvaľovacej časti:
1.3 podielu 5511/183125 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu
č. 3 Ing. Jozefovi Prochászkovi nar. 17.11.1956 s manželkou Editou rod. Škopecovou
nar. 3.3.1957, bytom Kamenica nad Hronom č. 208, za cenu 67,50 Sk...

a12/
MZ č. 970/2006
k výpožičke pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava pre združenie Miesta pre Mladých
* v bode 1/ uznesenia nahradiť pôvodnú výmeru na ...cca 2000 m2...
* vypustiť z bodu 1/ text „parcela č. 3544/1“
text uznesenia po úprave:
1. schvaľuje
výpožičku časti pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000
nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava parc č. 3547/1 s výmerou cca 2000 m2, za účelom
vybudovania Outdoorového lanového centra pre združenie Miesta pre mladých, so sídlom
v Trnave, Dolné Bašty 13, IČO: 37992619, na dobu určitú 20 rokov, s podmienkou získania
grantu na vybudovanie Outdoorového lanového centra a následného prevádzkovania
združením Miesta pre mladých počas celej doby výpožičky.
a13/
MZ č. 864/2006 v znení uznesení č. 941/2006, č. 989/2006, 34/2007 a 337/2008
k predaju pozemkov v k. ú. Zeleneč spoločnosti IB Industry Center, s. r. o.
* v bode 4. uznesenia pôvodný text:
„ v k. ú. Zeleneč :
- podľa GP č. 25/2003 vypracovanom Geodetom Ing. Róbertom Sadloňom - parc. č.
2217/1, orná pôda , výmera 440020 m2, parc. č. 2210/2, orná pôda, výmera 41524
m2,
- parc. č. 1051/7, orná pôda, výmera 27183 m2, parc. č. 2217/3, orná pôda, výmera
14971 m2, parc. č. 2205/1, orná pôda, výmera 23206 m2,
- podľa LV č. 1233 parc. č. 2210/1, orná pôda, výmera 184960 m2, časť pozemku parc. č.
2205/2, orná pôda, výmera 116204 m2 „

zmeniť na:
„ v k. ú. Modranka, zapísaných na LV č. 1300 :
parc. č. 2071, orná pôda, výmera 116204 m2, parc. č. 2074, orná pôda, výmera
4235 m2, parc. č. 2075, orná pôda, výmera 23206 m2,
v k. ú. Zeleneč, zapísaných na LV č. 1233 :
Parcely reg. „ C „
- parc. č. 2210/1, orná pôda, výmera 184960 m2, parc. č. 2238/4, ost.pl., výmera 3368 m2
Parcely reg. „ E „
- parc. č. 2206, orná pôda , výmera 3222 m2, parc. č. 2208, orná pôda, výmera 2144 m2,
parc. č. 2212, orná pôda, 202 m2, parc. č. 2213, orná pôda, výmera 36958 m2, parc. č.
2214, ost.pl., výmera 1790 m2, 2215, orná pôda, výmera 2446 m2, parc. č. 2216, trvalé
trávne porasty, výmera 2639 m2, parc. č. 2217, orná pôda, výmera 145578 m2, parc. č.
2218, ornú pôda, výmera 146438 m2, parc. č. 2219, orná pôda, výmera 7438 m2, parc. č.
2220, trvalé trávne porasty, výmera 166 m2, parc. č. 2221, ornú pôda, výmera 101806
m2, parc. č. 2222/1, orná pôda, výmera 46114m2, parc. č. 2232, trvalé trávne porasty,
výmera 565 m2, parc. č. 2237, ost. pl., výmera 2576 m2, parc. č. 2238, ost. pl., výmera
1996 m2, parc. č. 2239, ost. pl., výmera 81 m2, parc. č. 2241, ost. pl., výmera 6795 m2,
parc. č. 2242, ost. pl., výmera 40 m2, parc. č. 2246, vodné pl., výmera 1095 m2, parc. č.
2247, vodné pl., výmera 5395 m2 „

a14/
MZ č. 339/2008
ku kúpe pozemkov a stavieb IBV Za Traťou
*Zmena textu v schvaľovacej časti:
- text „nar.: 6.7.1964“, nahradiť textom „nar.: 7.6.1964“

3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1/ č. 291/2008
do 30.09.2008
do 30.09.2008
b2/ č. 294/2008
b3/ č. 303/2008
do 30.09.2008
b4/ č. 346/2008
do 30.09.2008
b5/ č. 337/2008
do 30.09.2008
b6/ č. 345/2008 v bode 2b/do 30.09.2008
do 30.09.2008
b7/ č. 205/2007
b8/ č. 284/2008
do 31.10.2008
b9/ č. 358/2008
do 20.09.2008
b10/ č. 339/2008
do 30.09.2008
4. Ruší
uznesenie MZ
c1/ č. 204/2007 v bode 16/

392
uznesenie

k prevodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
v súvislosti so zmenami v sieti škôl a školských zariadení

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
1.1 prevod časti zamestnávateľa prevádzkového úseku zabezpečujúceho činnosť súvisiacu so
správou budovy Základnej školy, K. Mahra č. 11, 917 00 Trnava, IČO: 37 990 357,
elokované pracovisko Mozartova 10 na nového zamestnávateľa SMM Trnava, s.r.o.,
Františkánska 16, 917 01 Trnava, IČO:36 682 233 s účinnosťou od 1.9.2008
1.2 prevod časti zamestnávateľa prevádzkového úseku zabezpečujúceho činnosť súvisiacu so
správou budovy Základnej umeleckej školy Hollého č. 8, 917 00 Trnava, IČO: 37836528,
na nového zamestnávateľa SMM Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 01 Trnava,
IČO:36 682 233 s účinnosťou od 01. 10. 2008
2. Ukladá
2.1 Základnej škole, K. Mahra č. 11, 917 00 Trnava, IČO: 37 990 357 a SMM Trnava, s.r.o.,
Františkánska 16, 917 01 Trnava, IČO: 36 682 233 uzatvoriť Dohody o prevode časti
zamestnávateľa a súvisiacom prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
a ostatných pracovnoprávnych náležitostí
2.2 Základnej umeleckej škole Hollého č. 8, 917 00 Trnava, IČO: 37836528 a SMM Trnava,
s.r.o., Františkánska 16, 917 01 Trnava, IČO: 36 682 233 uzatvoriť Dohody o prevode
časti zamestnávateľa a súvisiacom prechode práv a povinností z pracovnoprávnych
vzťahov a ostatných pracovnoprávnych náležitostí

393
uznesenie
k informatívnej správe o výsledkoch kontrol NKÚ SR
na Meste Trnava a obchodnej spoločnosti INVEST Trnava s.r.o.
a plnení prijatých opatrení
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a/ Správu NKÚ SR o výsledku kontroly výkonu a uplatňovania práv vlastníka obchodnej
spoločnosti mesta Trnava a kontroly hospodárenia v obchodnej spoločnosti INVEST Trnava
s.r.o., v ktorej má mesto vlastnícky podiel
b/ Správu mesta Trnava o splnení prijatých opatrení
c/ Záznam z kontroly hlavného kontrolóra mesta Trnava č. 14/2008

394

uznesenie
k zmene doby prenájmu pozemkov na Ulici Bučianska
Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu doby prenájmu pozemkov v k.ú. Trnava, parc. č. 5680/123 – zast. pl., dvor vo výmere
3978 m2, parc. č. 5680/221 – zast. pl., dvor vo výmere 6427 m2, parc. č. 5680/193 – zast. pl.,
dvor vo výmere 3968 m2, spolu výmera 14 373 m2 Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
Námestie Jozefa Herdu č. 2, Trnava, IČO 36 078 913 na dobu určitú do 31.12.2030
s možnosťou zmeny nájomného vzťahu po ukončení určitej doby nájmu na dobu neurčitú
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predložiť primátorovi mesta Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej medzi
mestom Trnava a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 2.10.2003
Termín: do 30.9.2008

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 3.9.2008

