
 
 
 
 
 
 
 

(923-942) 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 24. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo 
17. októbra 2006 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 
 
 

923 
uznesenie 

 
k 4. aktualizácii rozpočtu mesta  Trnava na rok 2006 

a vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok 
 

             Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Berie na vedomie 
a/ vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 2006 
b/ stanovisko Finančnej komisie MZ 
 
2.  Schvaľuje  

      4. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2006 
 
 
 
 

924 
uznesenie 

 
k Energetickej koncepcii mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 

 
1. Berie na vedomie 
predložený materiál Energetická koncepcia mesta Trnava 
 
2. Schvaľuje 
v zmysle zákona NR SR č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike Energetickú koncepciu mesta 
Trnava 
 
 
 



3. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace s uplatňovaním Energetickej koncepcie 
mesta Trnava /vrátane pripomienok vznesených na mestskom zastupiteľstve/ v zmysle zákona 
NR SR č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike  
    Termín: priebežne 
 
 
 

925 
uznesenie 

 
k návrhu na povolenie spracovania zmeny 

Územného plánu mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Povoľuje 
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena H – Vojenský archív SR – 
lokalita Dolné za cestou 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a/ zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmeny H 
 
b/ zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmeny H 
 
c/ po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava predložiť na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu 
     Termín: november 2006 
 
 
 

926 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 2540/34 

 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 3198  
na Ul. Kubinu 11   

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 2540/34 v k. ú. Trnava 
s celkovou výmerou  169 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 3198 na Ul. A. Kubinu 11 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8723 za cenu 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 3517/95075 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 1 Ľubošovi Müllerovi nar. 

9.8.1965, bytom Hospodárska 88,  za cenu 22,00 Sk, 



2. podielu 5785/95075 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 2 Miroslave Mihokovej nar. 
19.2.1979  bytom Kubinu 11,  za cenu 36,00 Sk, 

3. podielu 3514/95075 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 3 Jaromírovi Baničovi nar. 
14.6.1978 bytom Botanická 3,  za cenu 22,00 Sk, 

4. podielu 3519/95075 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 4 Rudolfovi Gálovi  nar. 26.7.1947 
bytom Kubinu 11,  za cenu 22,00 Sk, 

5. podielu 5816/95075 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Márii Chovancovej rod. Vrbovskej 
nar. 12.9.1950, bytom Kubinu 11,   za cenu 36,00 Sk, 

6. podielu 3516/95075 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 7 Petrovi Révesovi nar. 15.6.1969 
bytom Kubinu 11,  za cenu 22,00 Sk, 

7. podielu 5803/95075 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 8  Ing. Rastislavovi Levčíkovi nar. 
9.1.1975  bytom Koniarekova 5,  za cenu 36,00 Sk, 

8. podielu 3546/95075 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Mgr. Dagmar Štibranej nar. 
17.12.1968 bytom Hlavná 6,  za cenu 22,00 Sk, 

9. podielu 3573/95075 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 10 Františkovi Pánikovi nar. 
17.7.1957 bytom Kubinu 11,  za cenu 22,00 Sk, 

10. podielu 5818/95075 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 11 
Karolovi Szemovi nar. 14.12.1950 s manželkou Renátou rod. Slnekovou nar. 16.11.1961 
obaja bytom Kubinu 11,  za cenu 36,00 Sk, 

11. podielu 3521/95075 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 13 Milanovi Kahancovi nar. 
29.7.1961 bytom Kubinu 11,  za cenu 22,00 Sk, 

12. podielu 5814/95075 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14 
Jozefovi Zentkovi nar. 12.3.1948 s manželkou Emíliou rod. Hattyarovou nar. 10.1.1950 
obaja bytom Kubinu 11,  za cenu 36,00 Sk, 

13. podielu 3515/95075 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 15 Matilde Chnápkovej nar. 
7.10.1944 bytom Kubinu 11,  za cenu 22,00 Sk, 

14. podielu 3519/95075 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 16 Marte Silnej rod. Gažovičovej  
nar. 29.5.1936  bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Ul. sv. Martina 58,  za cenu 22,00 Sk, 

15. podielu 5793/95075 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 17  Bc. Renáte Osvaldovej nar. 
15.9.1973 bytom G. Dusíka 27,  za cenu 36,00 Sk, 

16. podielu 3516/95075 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 19 Ľudmile Blažovej  nar. 
12.11.1940 bytom Kubinu 11,  za cenu 22,00 Sk, 

17. podielu 3570/95075 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 21 Patrikovi Račkovi nar. 
12.6.1972, bytom Kubinu 11,   za cenu 22,00 Sk, 

18. podielu 4986/95075 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 22 Márii Hadenovej rod. 
Valachovičovej,  nar. 5.7.1950 bytom Kubinu 11,  za cenu 31,00 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 31. 10. 2006 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
    Termín: 31. 12. 2006 
 
 
 

927 



uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/58 v k. ú. 
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6019 na Ul. gen. Goliána 45, 46, 47 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 
8399/58 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  520 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6019 na Ul. gen. Goliána 45, 
46, 47 vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6460 za cenu 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 7176/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1  

Dobricovi Zdravkovičovi nar. 24.1.1964 s manželkou Jitkou rod. Krejčovou nar. 
11.11.1970 obaja bytom Goliána 45,  za cenu 41,00 Sk, 

2. podielu 5318/318628 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 2 Márii Lukačovičovej rod. 
Belkovej nar. 8.1.1941  bytom Goliána 45,  za cenu 30,50 Sk, 

3. podielu 6878/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3 
Antonovi Šipkovskému nar. 11.8.1942 s manželkou Margitou rod. Mrvovou nar. 
28.1.1948 obaja bytom Goliána 45,  za cenu 39,50 Sk, 

4. podielu 6948/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 
Marianovi Bachratému nar. 4.1.1950 s manželkou Anežkou rod. Konyarekovou nar. 
5.11.1949 obaja bytom Goliána 45,  za cenu 39,50 Sk, 

5. podielu 6945/318628 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Monike Zolvíkovej nar. 
28.4.1975  bytom Goliána 45,  za cenu 39,50 Sk, 

6. podielu 6986/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 
Mgr. Pavlovi Vadovičovi nar. 1.7.1945 s manželkou Ing. Annou rod. Rumannovou nar. 
13.5.1949 obaja bytom Goliána 45,  za cenu 40,00 Sk, 

7. podielu 7027/318628 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 7 Márii Dufekovej rod. Kučerovej 
nar. 7.9.1939  bytom Goliána 45,  za cenu 40,00 Sk, 

8. podielu 7176/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9 
Dušanovi Porubänovi nar. 27.5.1954 s manželkou Margitou rod. Valentovou nar. 
13.12.1956 obaja bytom Goliána 45,  za cenu 41,00 Sk, 

9. podielu 7154/318628 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom bytu č. 10 Marekovi 
Stachovi nar. 16.3.1974, bytom A. Sládkoviča 5, s podielom ¼, Martinovi Stachovi nar. 
12.9.1978, bytom Goliána 45, s podielom ¼, Eve Stachovej rod. Kozmálovej nar. 
14.9.1952  bytom Goliána 45, s podielom ½,  za celkovú cenu 41,00 Sk, 

10. podielu 7106/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 11 
Jaroslavovi Svetlíkovi nar. 30.8.1956 s manželkou Máriou rod. Maronovou nar. 16.9.1954 
obaja bytom Goliána 45,  za cenu 40,50 Sk, 

11. podielu 7154/318628  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
14 Jánovi Malánovi nar. 5.12.1943 s manželkou Helenou rod. Lehotovou nar. 10.12.1948 
obaja bytom Goliána 45,  za cenu 41,00 Sk, 

12. podielu 7048/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15 
Jozefovi Gregušovi nar. 1.5.1947 s manželkou Helenou rod. Baranovskou nar. 11.12.1954 
obaja bytom Goliána 45,  za cenu 40,50 Sk, 

13. podielu 7025/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16 
Michalovi Dzunkovi nar. 28.4.1951 s manželkou Oľgou rod. Valjentovou nar. 16.4.1952 
obaja bytom Goliána 45,  za cenu 40,00 Sk, 



14. podielu 5320/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17 
Jánovi Tarandovi nar. 29.4.1969 s manželkou Slávkou rod. Balákovou nar. 25.3.1975 
obaja bytom Goliána 46,  za cenu 30,50 Sk, 

15. podielu 5277/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18 
Jarmile Daniškovej rod. Šokovej nar. 12.11.1935 bytom Goliána 46,  za cenu 30,00 Sk, 

16. podielu 6922/318628 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 Eleonóre Chorvátovej nar. 
3.1.1971  bytom Goliána 46,  za cenu 39,50 Sk, 

17. podielu 5355/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23 
JUDr. Jánovi Bórymu nar. 10.4.1955 s manželkou Jarmilou rod. Polákovou nar. 8.4.1965 
obaja bytom Goliána 46,  za cenu 30,50 Sk, 

18. podielu 6960/318628 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 24 Ľubomírovi Geršimu  nar. 
1.11.1952  bytom Goliána 46,  za cenu 40,00 Sk, 

19. podielu 5355/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25 
Antonovi Lukáčovi nar. 13.8.1941 s manželkou Máriou rod. Vadrnovou nar. 16.10.1946 
obaja bytom Goliána 46,  za cenu 30,50 Sk, 

20. podielu 7092/318628 do vlastníctva vlastníkoi bytu č. 26 Miroslavovi Kolláovi nar. 
21.4.1966  bytom Jiráskova 21,  za cenu 40,50 Sk, 

21. podielu 5355/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27 
Jánovi Novomeskému nar. 25.5.1948 s manželkou Máriou rod. Kapitánovou nar. 
30.11.1954 obaja bytom Goliána 46,  za cenu 30,50 Sk, 

22. podielu 6960/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28 
Jánovi Blatnickému nar. 23.1.1977 s manželkou RNDr. Dagmar rod. Žákovou nar. 
15.2.1977 obaja bytom Goliána 46,  za cenu 40,00 Sk, 

23. podielu 5355/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 29 
Milanovi Geschwandtnerovi nar. 30.7.1949 s manželkou Jozefínou rod. Ulehlovou nar. 
14.3.1952 obaja bytom Goliána 46,  za cenu 30,50 Sk, 

24. podielu 7092/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30 
Vladimírovi Puchartovi nar. 5.8.1939 s manželkou Danielou rod. Kudláčovou nar. 
3.11.1941 obaja bytom Goliána 46,  za cenu 40,50 Sk, 

25. podielu 6960/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32 
Mariánovi Lipovskému nar. 17.9.1973 s manželkou Evou rod. Gottwaldovou nar. 
28.3.1974 obaja bytom Goliána 46,  za cenu 40,00 Sk, 

26. podielu 5413/318628 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 33 Lívii Rychtárikovej rod. 
Kollárovej nar. 19.3.1961  bytom Goliána 47,  za cenu 31,00 Sk, 

27. podielu 7013/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35 
Petrovi Valentovi nar. 16.11.1946 s manželkou Oľgou rod. Šebovou nar. 4.11.1946 obaja 
bytom Goliána 47,  za cenu 40,00 Sk, 

28. podielu 7036/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36 
Jánovi Plankovi nar. 24.8.1949 s manželkou Martou rod. Budayovou nar. 13.8.1951 obaja 
bytom Goliána 47,  za cenu 40,00 Sk, 

29. podielu 7013/318628 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 37 Márii  Kubišovej rod.  
Belokostolskej bytom Goliana 47,  za cenu 40,00 Sk, 

30. podielu 7013/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 38 
RNDr. Štefanovi Longauerovi nar. 22.2.1942 s manželkou Ing. Johanou rod. Turčányovou 
nar. 25.5.1946 obaja bytom Goliána 47,  za cenu 40,00 Sk, 

31. podielu 7052/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 39 
Danielovi Hovorkovi nar. 18.4.1966 s manželkou Zlatou rod. Karolčíkovou nar. 9.12.1969 
obaja bytom Goliána 47,  za cenu 40,50 Sk, 



32. podielu 7275/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 40 
Štefanovi Štrpkovi nar. 5.3.1945 s manželkou Máriou rod. Šarmírovou nar. 4.10.1944 
obaja bytom Goliána 47,  za cenu 41,50 Sk, 

33. podielu 6731/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 41 
Vladimírovi Mihálikovi nar. 26.2.1969 bytom Sladovnícka 11, s manželkou Beatou rod. 
Lackovičovou nar. 18.11.1970  bytom Kátlovce 286,  za cenu 38,50 Sk, 

34. podielu 7513/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 42 
Štefanovi Tóthovi nar. 23.2.1951 s manželkou Máriou rod. Šimončičovou nar. 12.5.1956 
obaja bytom Goliána 47,  za cenu 43,00 Sk, 

35. podielu 7052/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 43 
RSDr. Petrovi Bohunickému nar. 2.7.1952 s manželkou Annou rod. Vražičovou nar. 
29.5.1952 obaja bytom Goliána 47,  za cenu 40,50 Sk, 

36. podielu 7035/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 44 
Petrovi Lopaškovi nar. 6.3.1976 s manželkou Zuzanou rod. Cmerovou nar. 9.6.1974 obaja 
bytom Goliána 47,  za cenu 40,00 Sk, 

37. podielu 6691/318628 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 45 Simonete Bachratej nar. 
18.3.1979  bytom Coburgova 4,  za cenu 38,00 Sk, 

38. podielu 7024/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 46 
Michalovi Štefunkovi nar. 17.6.1948 s manželkou Máriou rod. Lukačovičovou nar. 
28.11.1948 obaja bytom Goliána 47,  za cenu 40,00 Sk, 

39. podielu 7052/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 47 
Stanislavovi Hrachovi nar. 24.2.1948 s manželkou Máriou rod. Čmaradovou nar. 
20.10.1950 obaja bytom Goliána 47,  za cenu 40,50 Sk, 

40. podielu 6993/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48 
Jánovi Močolovi nar. 23.8.1950 s manželkou Martou rod. Župovou nar. 11.10.1947 obaja 
bytom Goliána 47,  za cenu 40,00 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 31. 10. 2006 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 12. 2006 
 
 
 

928 
uznesenie 

 
k predaju pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou  

v lokalite ulíc Prechodná a Oblúková   
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v lokalite ulíc   
Prechodná a Oblúková, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, v  k. ú. Trnava, zastavaná 



plocha, parc. č. 5481 s výmerou 17 m2, vlastníkom garáže Mgr. Pavlovi Dundekovi, nar. 19. 
03. 1974 a manželke Mgr. Daniele, rod. Bosákovej, nar. 25. 06. 1975, obaja bytom Naháč č. 
68, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,  za cenu spolu 3010,- Sk s tým, že 
kupujúci uhradia správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.   
 
2. Ukladá 
     Mestskému úradu v Trnave 
  a/ zabezpečiť náležitosti súvisiace s predajom pozemku pod garážou 
       Termín:  31. 10. 2006 
 
  b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
         Termín:  30. 11. 2006  
 
 
 

929 
uznesenie 

 
k odpredaju pozemku vo vlastníctve mesta spoločnosti Mlyna-catering, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy predaj kúpnou zmluvou časti pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Trnava, pôvodné 
parc. č. 1968/29 s výmerou 3312 m2, ktorý je v pozemkovej knihe vedený ako neknihovaný a 
preto sa jeho vlastníkom v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 180/1995 Z.z. stalo mesto Trnava, 
o výmere cca 790 m2, ktorá bude upresnená geometrickým plánom, za cenu 1.500,- Sk/ m2, 
spoločnosti Mlyna-catering, s.r.o. so sídlom v Trnave, Hlavná 2, IČO: 36258423 
s podmienkou, že správny poplatok súvisiaci s vkladom kúpnej zmluvy do katastra 
nehnuteľností uhradí kupujúci. 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť náležitosti súvisiace s uzatvorením zmluvy 
    Termín: 15. 11. 2006 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta k podpisu 
    Termín: do 45 dní od predloženia geometrického plánu 
 
 

 
930 

uznesenie 
 

k uzatvoreniu nájomných zmlúv a zmlúv o odškodnení 
v súvislosti s rekonštrukciou západnej tribúny futbalového štadióna 

A.Malatinského v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 



1. Súhlasí  
s uzatvorením nájomných zmlúv na prenájom časti pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. 
Trnava vo vlastníctve fyzických osôb na umiestnenie pätiek oporných stĺpov západnej tribúny 
futbalového štadióna A. Malatinského, na dobu neurčitú, za cenu 200,- Sk/m2/rok, pričom 
výška nájomného sa každoročne upraví o oficiálne oznámené percento inflácie za 
predchádzajúci kalendárny rok a to: 
A) s Ľudovítom Stankovianskym, nar. 30.11.1925, bytom Trnava, Ulica Športová 5, na časť 
pozemku parc. č. 6348, v k.ú. Trnava, vo výmere 4 m2, zapísanom v pozemno-knižnej vložke 
č. 2258, vo vlastníctve Ľudovíta Stankovianskeho, nar. 30.11.1925, bytom Trnava, Ulica 
Športová 5, za nájomné vo výške 800,00 Sk/rok, 
B) s Ing. Evou Grečovou, nar. 25.6.1947, bytom Trnava, Ulica Športová 6, na časť pozemku 
parc. č. 6350, v k.ú. Trnava, vo výmere 5 m2, zapísanom na LV č. 3815, vo vlastníctve Ing. 
Evy Grečovej, nar. 25.6.1947, bytom Trnava, Ulica Športová 6, za nájomné vo výške 
1 000,00 Sk/rok, 
C) s Rozáliou Palcútovou, r. Krištofíkovou, nar. 5.5.1931, bytom Trnava, Stromová ulica 8, 
Ľudovítom Krištofíkom, nar. 25.8.1941, bytom Trnava, Poštová ulica 12, Máriou 
Krištofíkovou, nar. 14.5.1934, bytom Trnava, Ulica Športová 7, na časť pozemku parc. č. 
6351, v k.ú. Trnava, vo výmere 5 m2, zapísanom na LV č. 4863, vo vlastníctve podielových 
spoluvlastníkov s podielom vo výške 1/3, Rozália Palcútová, r. Krištofíková, nar. 5.5.1931, 
bytom Trnava, Stromová ulica 8, Ľudovít Krištofík, nar. 25.8.1941, bytom Trnava, Poštová 
ulica 12, Mária Krištofíková, nar. 14.5.1934, bytom Trnava, Ulica Športová 7, za nájom vo 
výške 1 000,00 Sk/rok 
 

2. Súhlasí   
s uzatvorením zmlúv o odškodnení s vlastníkmi pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava za 
presah tribúny futbalového štadióna A. Malatinského v Trnave, na dobu neurčitú, za cenu 
100,- Sk/m2/rok, pričom výška odškodného sa každoročne upraví o oficiálne oznámené 
percento inflácie za predchádzajúci kalendárny rok a to: 
A) s Ľudovítom Stankovianskym, nar. 30.11.1925, bytom Trnava, Ulica Športová 5, za presah 
tribúny nad časť pozemku parc. č. 6348, v k.ú. Trnava, vo výmere 20m2, zapísanom 
v pozemno-knižnej vložke č. 2258, vo vlastníctve Ľudovíta Stankovianskeho, nar. 
30.11.1925, bytom Trnava, Ulica Športová 5, za odškodné vo výške 2 000,00 Sk/rok,  
B) s Ing. Evou Grečovou, nar. 25.6.1947, bytom Trnava, Ulica Športová 6, za presah tribúny 
nad časť pozemkov parc. č. 6349/2 a 6350, v k.ú. Trnava, vo výmere 53 m2, zapísaných na 
LV č. 3815, vo vlastníctve Ing. Evy Grečovej, nar. 25.6.1947, bytom Trnava, Ulica Športová 
6, za odškodné vo výške 5 300,00 Sk/rok, 
C) s Rozáliou Palcútovou, r. Krištofíkovou, nar. 5.5.1931, bytom Trnava, Stromová ulica 8, 
Ľudovítom Krištofíkom, nar. 25.8.1941, bytom Trnava, Poštová ulica 12, Máriou 
Krištofíkovou, nar. 14.5.1934, bytom Trnava, Ulica Športová 7, za presah tribúny nad časť 
pozemku parc. č. 6351, v k.ú. Trnava, vo výmere 53 m2, zapísanom na LV č. 4863, vo 
vlastníctve podielových spoluvlastníkov s podielom vo výške 1/3, Rozália Palcútová, r. 
Krištofíková, nar. 5.5.1931, bytom Trnava, Stromová ulica 8, Ľudovít Krištofík, nar. 
25.8.1941, bytom Trnava, Poštová ulica 12, Mária Krištofíková, nar. 14.5.1934, bytom 
Trnava, Ulica Športová 7, za odškodné vo výške 5 300,00 Sk/rok. 
 
3. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť nájomné zmluvy a zmluvy o odškodnení a predložiť primátorovi mesta k podpisu 
   Termín: 31.10.2006 
 



 
931 

uznesenie 
 

ku kúpe pozemkov na ul. T. Vansovej v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje          
kúpu   pozemkov  vo  vlastníctve SR  –   Ministerstvo   hospodárstva SR,  Mierová  19, 
Bratislava, IČO 00686832, kúpnou zmluvou do majetku Mesta Trnava podľa geometrického 
plánu č. 74/2006, novovytvorenú parc. č. 8767/12 zast. pl., výmera 10 m2 a novovytvorenú 
parc. č.  8767/13 zast. pl., výmera 4538 m2 za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia MK a 
cyklochodníky na ul. T. Vansovej v Trnave, výmera celkom 4548 m2 za dohodnutú cenu  
1,- Sk/m2, t. j. spolu 4 548,- Sk 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom nehnuteľnosti a zaslať uznesenie mestského 
zastupiteľstva MH SR 
     Termín: do 30.11.2006 
 
 

932 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu parkoviska 

na Rybníkovej ulici v Trnave pre spoločnosť RELAX-CENTRUM, s.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava zapísaných na LV č. 5000, parc. č. 
3545, 3546/1, 3546/4 nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava na Rybníkovej ul. v Trnave, pre 
spoločnosť RELAX-CENTRUM, s.r.o., so sídlom v Trnave, Rybníková 16, Trnava, IČO: 
36277967, za účelom vybudovania parkoviska pre stavbu športovo-rekreačného zariadenia 
v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní. 
 
2. Schvaľuje 
prijatie daru - investície parkoviska vybudovaného na Rybníkovej ul. v Trnave, na časti 
pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava zapísaných na LV č. 5000, parc. č. 3545, 3546/1 
a 3546/4, v k.ú. Trnava, spoločnosťou RELAX-CENTRUM, s.r.o., so sídlom v Trnave, 
Rybníková 16, Trnava, IČO: 36227967, do majetku Mesta Trnava. 
 
3. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s uzatvorením zmluvy 
    Termín: 15.11.2006 
 
b)  pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta k podpisu. 



    Termín: 15.12.2006 
 
c) pripraviť darovaciu zmluvu primátorovi mesta k podpisu 
    Termín: do 60 dní po kolaudácií stavby 

 

933 
uznesenie 

 
k zámene pozemkov pre rozšírenie  cintorína na Kamennej ceste 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
zámenu časti z pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta 
Trnava p. č. 10138/234 – ost. pl. o výmere 6479 m2 
za časť z pozemkov zapísaných na LV č. 5829 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Jany 
Sokolovičovej rod. Kábrtovej, nar. 3.3.1959, bytom Agátová 7, Trnava, s podielom ½  
a Světlany Fančovičovej, rod. Beňovskej,  nar. 30.7.1963, bytom Bučany 63, s podielom ½, 
 p. č. 10138/21 - or. p. o výmere 23700 m2 a  p. č. 10138/210 - or. p. o výmere  4736 m2  

v pomere výmer 1 : 1  

tak, že geometrickým plánom č. 149/2006 vytvorená  p. č. 10138/234 s výmerou 5850  m2, 
prejde z vlastníctva Mesta Trnava do  podielového spoluvlastníctve Ing. Jany Sokolovičovej 
rod. Kábrtovej, nar. 3.3.1959, bytom Agátová 7, Trnava, s podielom ½  a Světlany 
Fančovičovej, rod. Beňovskej, nar. 30.7.1963, bytom Bučany 63, s podielom ½, 
a geometrickým plánom č. 149/2006 vytvorené  p. č. 10138/260 o výmere 4852 m2 a p. č. 
10138/261 o výmere 998 m2   prejdú z podielového spoluvlastníctva Ing. Jany Sokolovičovej 
rod. Kábrtovej, nar. 3.3.1959, bytom Agátová 7, Trnava, s podielom ½  a Světlany 
Fančovičovej, rod. Beňovskej nar. 30.7.1963, bytom Bučany 63, s podielom ½, do vlastníctva 
Mesta Trnava v celosti 
     
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace so zámenou    
     Termín: 31. 10. 2006 
 
b) pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
     Termín: 30. 11. 2006 
 
 

934 
uznesenie 

 
k predaju pozemku na Rybníkovej ulici v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy predaj   zmluvou o budúcej kúpnej zmluve   časti  pozemku  v katastrálnom území 
Trnava   parc. č.  5434/1,  zapísaného  v katastri nehnuteľností  na liste vlastníctva mesta 



Trnava  č. 5000,   oddeleného  predbežným geometrickým plánom č. 231/2006   ako   parcela 
č. 5434/4,  ostatná plocha  o výmere  306 m2,   na prístavbu jestvujúcej predajne potravín 
podľa predloženej hmotovo-prevádzkovej štúdie 
Miriam Malinovej, narod. 12.6.1971,  bytom Trnava,  Rybníková 2,   v podiele 1/2  
a  Ing. Vladimírovi Malinovi,  narod. 6. 7. 1950,  bytom Trnava, Botanická 10,  v podiele 1/2  
za cenu 1 500,00 Sk/m2,   t. j.  spolu  za  459 000,00 Sk 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť náležitosti súvisiace s predajom nehnuteľnosti 
     Termín:  do  15. 11. 2006 
b)  pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve   a   predložiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín:  do  31. 12. 2006 
 
 
 

935 
uznesenie 

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

podľa stavu k 31.8.2006 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odpis nevymožiteľných pohľadávok Správy mestského majetku Trnava p.o., vo výške  
17 505 793,48 Sk 
 
2. Ukladá 
    Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii 
viesť nevymožiteľné pohľadávky odpísané uznesením č.            v podsúvahovej evidencii 
a naďalej zabezpečovať ich vymáhanie v súlade s platnou legislatívou 
 
 
 
 
 
 
 

936 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemkov pre obec Biely Kostol pre IBV Na lúkach 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava p. č. 10790/1 na uloženie  
vodovodu pre lokalitu Na lúkach v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom 
konaní.  



 
2. Schvaľuje 
zriadenie  bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku vo 
vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava p. č. 10790/1 pre uloženie podzemného vedenia 
vodovodu  v súbehu so štátnou cestou Biely Kostol - Ružindol  s napájacím bodom na verejný 
vodovod DN 150, podľa projektovej dokumentácie, odsúhlasenej stavebným úradom, 
v prospech každodobého vlastníka stavby, spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava strpieť 
na svojich pozemkoch umiestnenie vodovodu a s tým súvisiacich užívateľských práv, za 
podmienky úhrady správneho poplatku spojeného s vkladom práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu do katastra nehnuteľností oprávneným z vecného bremena. 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dodatok č. 2 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch 
mesta zo dňa 8. 2. 2006 a predložiť primátorovi mesta na podpis 
    Termín: 30. 11. 2006 
 
 
 

937 
uznesenie 

 
k predaju bytov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Ruší 
 
1.1./ Uznesenie č. 907/2006 zo dňa 5.9.2006 v písm. a/ schvaľovacej časti 
 
a 02/ predaj 2-izbového  bytu  č. 27 na 2. NP o  podlahovej  ploche 50,64m2   
za cenu 19 453,-Sk 
Pavlovi Balažovičovi, nar. 30.10.1939, trvale bytom Golianova č. 10, Trnava  
s manž. Helenou Balažovičovou, rod. Toráčovou, nar. 5.4.1942, trvale bytom tamtiež 
 
 
 
 
2. Schvaľuje 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Beethovenova č. 4-7, parc. č. 1635/124, súp. č. 5850   
 
a 01/ predaj 3-izbového bytu č. 19 na 2. NP o  podlahovej ploche 68,09 m2   
za cenu 30 362,-Sk 
Imrichovi Heričovi, nar. 16.12.1940, trvale bytom Beethovenova č. 5, Trnava  
s manž. Helenou Heričovou, rod. Ďurigovou, nar. 27.9.1947, trvale bytom tamtiež 
 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 35-39, parc. č. 8399/57, súp. č. 6016   
 



a 02/ predaj 2-izbového bytu č. 26 na 5. NP o  podlahovej ploche 50,15 m2   
za cenu 19 285,-Sk 
Darine Gašparovičovej, rod. Belkovej, nar. 9.4.1961, trvale bytom Golianova č. 36, Trnava  
 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 50-54, parc. č. 8399/79, súp. č. 6021   
 
a 03/ predaj 2-izbového bytu č. 50 na 8. NP o  podlahovej ploche 50,44 m2   
za cenu 19 395,-Sk 
Ivone Kučerovej, rod. Srnčíkovej, nar. 19.3.1969, trvale bytom Golianova č. 52, Trnava  
 
a 04/ predaj 2-izbového bytu č. 79 na 5. NP o  podlahovej ploche 49,36 m2   
za cenu 18 981,-Sk 
Martine Janíkovej, rod. Janíkovej, nar. 1.11.1972, trvale bytom Golianova č. 54, Trnava  
 
 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Na hlinách č. 10-13, parc. č. 5312/10, súp. č. 6779   
 
a 05/ predaj 3-izbového bytu č. 55 na 8. NP o  podlahovej ploche 71,27 m2   
za cenu 38 623,-Sk 
Alene Plencnerovej, rod. Bielkovej, nar. 27.3.1963, trvale bytom Na hlinách č. 12, Trnava  
 
 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Špačinská cesta č. 25,27,29, parc. č. 5413, súp. č. 635   
 
a 06/ predaj 2-izbového bytu č. 26 na 2. NP o  podlahovej ploche 54,19 m2   
za cenu 14 937,-Sk 
Emilovi Mihálekovi, nar. 15.2.1946, trvale bytom Špačinská cesta č. 27, Trnava  
s manž. Ľudmilou Mihálekovou, rod. Poláčekovou, nar. 31.7.1950, trvale bytom tamtiež 
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 

 
      
 
3. Ukladá 

Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii 
 pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
     Termín : do 28.2.2007 

 

 
938 

uznesenie 
 

k predaju 10 b.j. Kočišské č. 1-17/1 
- zníženie ceny pozemku v zmysle VZN č. 85/1995 o prevode vlastníctva bytov 

a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta 



 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 

1. Schvaľuje 
odpredaj bytov jednotlivým nájomcom bytov v bytovom dome Kočišské 1-17/1, súp. č. 6386, 
k.ú. Trnava za nasledovnú cenu: 
- byty vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, zariadeniach    

a príslušenstve domu za cenu vypočítanú podľa zákona č. 182/1993 Z.z. v platnom znení 
a VZN č. 85/1995 v znení doplnkov 

- spoluvlastnícke podiely na pozemkoch patriacich k domu   parc.č. 10 513 a 10 505/18 za 
cenu 3,50 Sk/m2  

 
s tým, že všetky ostatné podmienky stanovené VZN č. 85/1995 v znení doplnkov ostávajú 
nezmenené 
 
2. Ukladá 
    Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii 
a/ oboznámiť jednotlivých nájomcov bytov o podmienkach  predaja 
    Termín: do 30.11.2006 
 
b/ pokračovať v procese odpredaja v zmysle VZN č. 85/1995 v znení doplnkov  
 
 
 

939 
uznesenie 

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní 
 
1. Schvaľuje 
    Výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava: 
 
    Kosnáčovej Marte nar.  23. 11. 1955, bytom Hodžova 40, Trnava vydať sú- 
    hlas na nájom 3-izb. bytu č. 110 na Golianovej ul. 23, s podmienkou odovzdať 
    doteraz užívaný služobný byt v MŠ na Hodžovej ul. 40 v Trnave 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu a predložiť ho pri- 
mátorovi mesta na podpis. 
    Termín: do 31. 10. 2006 
 
 

940 
uznesenie 

 
k správe o priebehu a konečné zúčtovanie Dní zdravia 2006 

 



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
 
a) Správu o priebehu Dní zdravia 2006 
 
b) Konečné zúčtovanie Dní zdravia 2006 
 
 
 

941 
uznesenie 

 
k správe o kontrole plnenia uznesení 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je 
v intervale od 15.8.2006 do 25.9.2006 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Berie na vedomie 
 Správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín  
plnenia je v intervale od 15.8.2006 do 25.9.2006  
 
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení mestského zastupiteľstva: 
 
a/    č. 869/2006 
k zrušeniu Správy mestského majetku Trnava, príspevková organizácia 
* v bode 1/ schvaľovacej časti uznesenia nový text 
1. Súhlasí 
v súlade s § 21 odst.12 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  so 
zrušením organizácie Správa mestského majetku Trnava, príspevková organizácia, so sídlom 
Trnava, Františkánska 16 ku dňu 31.12.2006. 
 
 
* v bode 2/ schvaľovacej časti uznesenia nový text 
2. Berie na vedomie 
založenie obchodnej spoločnosti SMM Trnava s.r.o., so sídlom Trnava, Františkánska 16, 
ktorá dňom 1.1.2007 prevezme činnosť organizácie Správa mestského majetku Trnava, 
príspevková organizácia  a stane sa jej právnym nástupcom. 
 
 
 
b/    č. 870/2006 
k založeniu Správy mestského majetku, spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% 
majetkovou účasťou mesta Trnava 
* v schvaľovacej časti v bode 1. písm. a),b),d) nový text 
 



1. Schvaľuje 
a) založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, SMM Trnava s. r. o., so 100% majetkovou 
účasťou mesta Trnava 
 
b) obchodné meno a sídlo spoločnosti SMM Trnava s. r. o., Františkánska č. 16, 917 32 
Trnava 
 
d) 
- uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok súvisiaci s činnosťou 
prevádzky tepelných zariadení vrátane hydrofórových staníc so spoločnosťou SMM Trnava s. 
r. o. s účinnosťou od 1.1.2007,   
- uzatvorenie zmluvy o výkone správy majetku (t.j. bytov, nebytových priestorov, materských 
škôl a školských zariadení) so spoločnosťou SMM Trnava s.r.o. s účinnosťou od 1.1.2007,   
- uzatvorenie zmluvy na vykonávanie čistenia komunikácií a zabezpečenie zimnej údržby v 
meste Trnava so spoločnosťou SMM Trnava s.r.o. s účinnosťou od 1.1.2007, 
- nepeňažný vklad spoločnosti do spoločnosti SMM Trnava s.r.o. ku dňu 1.1.2007, a to 
nehnuteľnosti: administratívna budova, súp. č. 71 na pozemkoch parc. č. 136/2 a parc. č. 
136/4 a pozemok parc. č. 136/1, k.ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000, rekreačný objekt 
v Hornej Štubni, súp. č. 189 na pozemku parc. č. 1458/2 a pozemky č. 1458/1, parc. č. 1459, 
parc. č. 1631/1, parc. 1631/2 a parc. č. 1460/6, k. ú. Horná Štubňa, zapísané na LV č. 529, 
- vklad podniku podľa § 59 ods. 4 Obchodného zákonníka v súlade so znaleckým posudkom 
do spoločnosti SMM Trnava s. r. o. ku dňu 1.1.2007, ktorým sú veci vrátane súvisiacich práv 
a záväzkov a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku Správa 
mestského majetku Trnava, príspevková organizácia, práva a povinnosti vyplývajúce 
z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom pracujúcich v podniku, práva z priemyselného 
a duševného vlastníctva, a pohľadávky a iné záväzky súvisiace s podnikom. 
 
4. Ukladá     
Mestskému úradu v Trnave 
a Správe mestského majetku Trnava, p. o. 
zabezpečiť všetky potrebné náležitosti, súvisiace so založením a vznikom SMM Trnava s.r.o.    
Termín : 30.11.2006 
c/   č. 867/2006 
k združeniu finančných prostriedkov na rekonštrukciu MK Veterná 
* V schvaľovacej časti uznesenia  
 text “16 777 308,- Sk“ nahradiť textom „16 789 208,- Sk“,  
 text „Dostojevského rad 1“ nahradiť textom „Tolstého 9“  
 text „3 000 000,- Sk“ nahradiť textom „3 011 900,- Sk“ 
 
 
 
d/    č. 891/2006 
predaj podielov z pozemku p. č. 5671/47 na Spartakovskej 4  
* Nový text v bode 3  v schvaľovacej časti: 
...13.12.1962... miesto 13.12.1932 ...  
 
 
 
 
e/    č. 890/2006 



predaj podielov z pozemku p. č. 1635/87 na Ul. Tajovského 1,2,3  
* Nový text a doplnenie  bodu  v schvaľovacej časti: 

25. podielu 7049/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 18 
Ing. Stanislavovi Skubákovi nar. 22.11.1970 s manželkou Žanetou rod. Šuranovou nar. 
14.7.1972,  bytom Tajovského 2,  za  cenu 61,00 Sk, ...  

 
 
 
f/    č. 890/2006 
odpredaj podielov z pozemku p. č. 1635/87 na Ul. J. G. Tajovského 1, 2, 3 
Nové ceny  vo všetkých bodoch v schvaľovacej časti: 

1.      ... 85,00 Sk... 
2.      ...85,00 Sk ... 
3.      ...72,50 Sk,... 
4.      ...84,00 Sk... 
5.      ..77,50 Sk... 
6.      ...72,00 Sk... 
7.      ...82,50 Sk... 
8.      ...84,00 Sk... 
9.      ...30,00 Sk... 
10.  ...86,50 Sk... 
11.  ...68,50 Sk... 
12.  ...Feinerovi...30,00Sk... 
13.  ...71,50 Sk... 
14.  ...Kižnanskému...87,00 Sk... 
15.  ... 30,50 Sk... 
16.  ... 83,00 Sk... 
17.  ... 34,50 Sk... 
18.  ... 71,00 Sk ... 
19.  ... 103,50 Sk... 
20.  ...77,00 Sk... 
21.  ... 71,00 Sk ... 
22.  ... 83,00 Sk... do materiálu v návrhu uznesenia v bode 2 písm. b/ v poslednej odrážke na 

koniec vety zmeniť a doplniť „nepeňažný vklad ...príspevková organizácia ku dňu 
31.12.2006 na základe osobitnej dohody.“ 

23.  ... 75,00 Sk ... 
24.  ... 73,50 Sk... 
25.        podielu 7049/214735 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 

18 Ing. Stanislavovi Skubákovi nar. 22.11.1970 s manželkou Žanetou rod. Šuranovou nar. 
14.7.1972,  bytom Tajovského 2,  za  cenu 71,00 Sk, ...  

 
 
 
g/  č. 793/2006, v znení 920/2006,  877/2006 
odpredaj podielov z pozemku p. č. 1635/68 na Čajkovského 2   
* nový text v bode 1.61.  
podielu 6483/449243 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 70 Jozefovi Junasovi nar. 
25.11.1970  bytom Dolné Dubové  192,  za  cenu 25,50 Sk, ...  

 
 



h/ č. 353/2004 a 760/2006 
    č. 566/2005 
priamy predaj pozemkov na ul. B. Smetanu , predĺženie termínu začatia výstavby bytového 
domu na ul. B. Smetanu v Trnave, 
a súhlas s použitím pozemku mesta na výstavbu park. miest a darovanie investície – park. 
miest do majetku mesta  
* vo vyššie uvedených uzneseniach zmeniť názov a IČO  zmluvnej strany 
 z “ Richarda Čavojského, Hlavná 40, Zeleneč , IČO 33555265 „  
 na ...Richard Čavojský, s. r. o., Hlavná 40, Zeleneč, IČO 36674656 „. Zmenu kupujúceho 
riešiť v uzatvorených zmluvách dodatkom. 
Termín : do 15.11.2006... 
 
 
i/  č. 888/2006 
zaradenie majetku mesta do ponukového konania - byty   
* v bode 1.a) nahradiť text“ 1-izbového bytu č. 8 „  
 textom ...garsónky č. 8...     
 
 
j/ č. 746/2006 
odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, parc. č. 3545 spoločnosti Relax-Team, 
s.r.o. za účelom vybudovania športovo-rekreačného zariadenia 
* v časti 1. Schvaľuje sa za text:“...vo vlastníctve mesta Trnava, zapísanom na LV č. 
5000, parc. č. 3545,“ doplňuje text: 
...3547/1, 3547/3, 3546/1, 3546/4...  
 
 
3. Predlžuje 
termín plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
č. 810/2006                           do 15.10.2006 
č. 863/2006 v bode 2a          do 30.11.2006 
                    v bode 2b          do 31.12.2006 
č. 905/2006                           do 31.10.2006 
č. 864/2006                           do 31.12.2006  
 
 
4. Ruší 
uznesenia mestského zastupiteľstva 
č. 847/2006 v bode 1 b/ schvaľovacej časti 
č.  12/2003 v bode 2,3 
 
 
 

 
942 

uznesenie 
 

k rekonštrukcii cesty I/51 -  Rybníková ulica v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 



 
1. Poveruje 
    primátora mesta 
rokovať s vlastníkom cesty I/51 – Rybníková ulica v Trnave o možnosti rekonštrukcie 
v tomto roku z rozpočtových prostriedkov mesta Trnava, v rozsahu od Zeleného kríčku po 
križovatku ulíc Hlboká-Bučianska  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Štefan    B o š n á k  
             primátor mesta 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                       prednostka MsÚ 
 
 
 
V Trnave 18.10.2006  
 


