(130-161)

UZNESENIA
z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré
sa uskutočnilo 4. septembra 2007 v konferenčnej sále trnavskej radnice
__________________________________________________________________________

130
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 288, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 256
o spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu
riaditeľa základnej umeleckej školy a riaditeľa školského zariadenia
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 288, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 256 o spôsobe
opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy a riaditeľa
školského zariadenia
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť všeobecne záväzné nariadenie č. 288, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 256
vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke mesta.
Termín: 7.9.2007

131
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu
o ochrane pred hlukom na území mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informatívnu správu o legislatívnych zmenách v oblasti ochrany pred hlukom
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2. Neschvaľuje
návrh Všeobecne záväzného nariadenia na ochranu pred hlukom na území mesta Trnava,
nakoľko súčasná právna úprava zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť
l. septembra 2007 nedáva obciam také kompetencie, ktoré umožňoval zákon č. 126/2006 Z.z.
o verejnom zdravotníctve
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
hľadať legislatívne možnosti v oblasti ochrany pred hlukom na území mesta Trnava
a predložiť informatívnu správu na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva
Termín: december 2007

132
uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povoľuje
spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava :
a/ zmena J – Úprava regulatívov záväznej časti Územného plánu mesta Trnava (Aktualizácia
rok 2004)
b/ zmena K – Mercedes Truck a Chrysler na Nitrianskej ulici - za podmienky dodržania
polomeru R=60 m prepojovacej vetvy Nitrianska – južný obchvat
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava – zmien J a K, zmenu K na
základe prefinancovania žiadateľom
b/ zabezpečiť prerokovanie zmien Územného plánu mesta Trnava - zmeny J a K
Termín: po spracovaní zmien ÚPN
c/ po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava, zmeny J a K predložiť na
schválenie mestskému zastupiteľstvu
Termín: december 2007

133
uznesenie
k zadaniu urbanistickej štúdie „IBV Pekné pole III.“ Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zadanie urbanistickej štúdie „IBV Pekné pole III.“, Trnava
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2. Súhlasí
so spracovaním urbanistickej štúdie „IBV Pekné pole 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 MZ
Termín: do 30.9.2007

134
uznesenie
k schváleniu zmeny časti urbanistickej štúdie „IBV Kozácka ulica“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
stanoviská uplatnené pri prerokúvaní zmeny časti urbanistickej štúdie „IBV Kozácka ulica“
a spôsob ich vyhodnotenia
2. Schvaľuje
návrh riešenia zmeny časti urbanistickej štúdie „IBV Kozácka ulica“ s rešpektovaním
stanovísk uplatnených pri prerokúvaní
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť archiváciu zmeny časti urbanistickej štúdie „IBV Kozácka ulica“
Termín: 30.9.2007
b/ zabezpečiť archiváciu zmeny časti urbanistickej štúdie „IBV Kozácka ulica“ a výpisu
z uznesenia na stavebnom úrade
Termín: 30.9.2007
c/ koordinovať investičnú činnosť v riešení území v zmysle schválenej štúdie a regulatívov
v spolupráci s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami inžinierskych sietí
a záujemcami o výstavbu, v prípade zásadnej zmeny predpokladov prehodnotiť riešenie
a odsúhlasiť ho mestským zastupiteľstvom
Termín: priebežne

135
uznesenie
k vyhodnoteniu ponukového konania na predaj pozemkov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
na základe výsledkov ponukového konania
predaj pozemku zmluvou o budúcej kúpnej zmluve v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 4,
parc. č. 369, zast. pl. a nádvoria, o výmere 719 m2,
a) Ing. Eleonóre Jablonickej, rod. Géczyová, nar. 9.5.1955, bytom Trnava, Ulica Hlboká č. 11
za cenu 8.001,- Sk/m2, t. j. spolu 5.752.719,- Sk s termínom úhrady kúpnej ceny do
24.9.2007,
b) zmenu kupujúceho v uznesení MZ č. 135/2007 bod 1a/ zo dňa 4.9.2007 na predaj
pozemkov zmluvou o budúcej kúpnej zmluve v k.ú. Trnava, zapísaných na LV č. 4, parc. č.
369, zast. pl. a nádvoria, o výmere 719 m2
z Ing. Eleonóry Jablonickej, rod. Géczyová, nar. 9.5.1955, bytom Trnava, Ulica Hlboká
na Ing. Eleonóra Jablonická, s.r.o., Hlboká 5972/11, Trnava, IČO: 36 824 011
c) v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 24.9.2007 a neuzatvorenia zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve so záujemcom uvedeným v bode b) prechádza právo kúpy
pozemku na
Evu Hirnerovú, rod. Tomášiková, nar. 3.7.1942, bytom Trnava, Ulica Narcisová č. 3 za
cenu 7.780,- Sk/m2, t. j. spolu 5.593.820,- Sk.
2. Schvaľuje
na základe výsledkov ponukového konania
predaj pozemku zmluvou o budúcej kúpnej zmluve v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 4,
parc. č. 370, zast. pl. a nádvoria, o výmere 663 m2,
a) Ing. Eleonóre Jablonickej, rod. Géczyová, nar. 9.5.1955, bytom Trnava, Ulica Hlboká č. 11
za cenu 8.001,- Sk/m2, t. j. spolu 5.304.663,- Sk s termínom úhrady kúpnej ceny do
24.9.2007,
b) zmenu kupujúceho v uznesení MZ č. 135/2007 bod 2a/ zo dňa 4.9.2007 na predaj
pozemkov zmluvou o budúcej kúpnej zmluve v k.ú. Trnava, zapísaných na LV č. 4, parc. č.
370, zast. pl. a nádvoria, o výmere 663 m2
z Ing. Eleonóry Jablonickej, rod. Géczyová, nar. 9.5.1955, bytom Trnava, Ulica Hlboká
na Ing. Eleonóra Jablonická, s.r.o., Hlboká 5972/11, Trnava, IČO: 36 824 011
b) v prípade neuhradenia kúpnej ceny na účet mesta do 24.9.2007 a neuzatvorenia zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve so záujemcom uvedeným v bode b) prechádza právo kúpy pozemku
na
Evu Hirnerovú, rod. Tomášiková, nar. 3.7.1942, bytom Trnava, Ulica Narcisová č. 3 za
cenu 7.780,- Sk/m2, t. j. spolu 5.158.140,- Sk.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predložiť zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách v zmysle platného VZN č. 105
a doplnkov primátorovi mesta k podpisu.
Termín: do 5 dní odo dňa úhrady kúpnej ceny na účet mesta

136
uznesenie
k predaju pozemku v k. ú. Modranka na Jarnej ul. manželom Vaškovým
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 576 – zastavaná plocha s výmerou 57 m2 za cenu 200,00 Sk/m2 t. j. spolu za
cenu 11 400 Sk do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefanovi Vaškovi, nar.
9.9.1944 s manželkou Veronikou rod. Vaškovou, nar. 4.2.1945, obaja bytom Jarná 26, Trnava
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 20. 9. 2007
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 10. 2007

137
uznesenie
k predaju pozemku pre výstavbu na Ulici J. Slottu 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. 5671/163, zapísaného v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva mesta
Trnava č. 5000, zast. plochy, o výmere 400 m2 na výstavbu polyfunkčného objektu v zmysle
predloženého investičného zámeru Mgr. Denise Plesnivej, narod. 25. 12. 1975, bytom
v Trnave, Ulica J. Hajdóczyho 6, za cenu 3000,00 Sk/m2, t. j. spolu za 1 200 000 Sk
2. Súhlasí
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 5671/163, zapísaného v katastri
nehnuteľností v k. ú. Trnava v liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000, na vybudovanie
parkovacích miest pri budúcom polyfunkčnom objekte podľa projektovej dokumentácie,
schválenej v stavebnom konaní a s prijatím daru skolaudovanej investície do majetku mesta
Trnava od Mgr. Denisy Plesnivej, narod. 25. 12. 1975, bytom v Trnave,
Ulica J. Hajdóczyho 6
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmlúv
Termín: do 15. 10. 2007
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30. 11. 2007
c) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30. 11. 2007
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uznesenie
k predaju podielov z pozemku parc. č. 5292/47 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov
v bytovom dome súp. č. 6561 na Poštovej 26
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu Mesta Trnava 182866/449832 z pozemku
zapísaného na LV 8518 parc. č. 5292/47 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 654 m2,
zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu
súp. č. 6561 na Ul. Poštová 26 vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8045 za cenu 3,50 Sk/
m2 takto:
1. podielu 6898/449832 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1
Antonovi Nekanovičovi nar. 22.3.1953 s manželkou Ruženou rod. Turoňovou, obaja
bytom Poštová 26, za cenu 35,00 Sk,
2. podielu 6843/449832 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3
Mariánovi Boďovi nar. 22.8.1953 s manželkou Evou rod. Uhrinovou nar. 7.9.1955 obaja
bytom Poštová 26, za cenu 35,00 Sk,
3. podielu 2818/449832 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Márii Lackovej rod. Plutovej
nar. 19.10.1947, bytom Poštová 26, za cenu 14,50 Sk,
4. podielu 6793/449832 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15
Jozefovi Tužinskému nar. 22.4.1958 s manželkou Štefániou rod. Luhovou nar. 25.6.1960
obaja bytom Poštová 26, za cenu 34,50 Sk,
5. podielu 2854/449832 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 17 Romanovi Mitanovi nar.
15.12.1964, bytom Poštová 26, za cenu 14,50 Sk,
6. podielu 6783/449832 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21
Pavlovi Fabianovi nar. 17.8.1956 s manželkou Zuzanou rod. Murčovou nar. 3.5.1962
obaja bytom Poštová 26, za cenu 34,50 Sk,
7. podielu 2818/449832 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 23 Kladii Hozmelovej nar.
12.9.1971 bytom Poštová 26, za cenu 14,50 Sk,
8. podielu 6783/449832 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24
Jánovi Ondrejičkovi nar. 27.8.1956 s manželkou Máriou rod. Kováčovou nar. 21.11.1958
obaja bytom Poštová 26, za cenu 34,50 Sk,
9. podielu 2843/449832 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Márii Seleckej rod. Jurišovej
nar. 3.4.1944 bytom Poštová 26, za cenu 14,50 Sk,
10. podielu 6833/449832 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
27 Ing. Karolovi Sedlákovi nar. 2.12.1955 s manželkou Mgr. Katarínou rod. Novákovou
nar. 7.9.1958 obaja bytom Poštová 26, za cenu 35,00 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 20. 9. 2007
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31. 12. 2007
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uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5312/9
v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6777
na Ul. Na hlinách 5, 6
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5312/9 v k. ú. Trnava
s celkovou výmerou 538 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6777 na Ul. Na hlinách 5, 6
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9755 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 3785/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 1 Alžbete Závodnej
rod. Beninghasovej nar. 23.10.1941 bytom Na hlinách 6, za cenu 22,50 Sk,
2. podielu 3785/318438 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 2 Erikovi Piňosovi
nar. 22.10.1984 bytom Ul. 29. augusta 15 Bratislava, za cenu 22,50 Sk,
3. podielu 5828/318438 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 3 Jurajovi Špendlovi
nar. 4.5.1962 bytom Na hlinách 6, za cenu 34,50 Sk,
4. podielu 5635/318438 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 4 Alojzovi Kavuljakovi
nar. 12.2.1965 bytom Na hlinách 6, za cenu 33,50 Sk,
5. podielu 3785/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Ivete Kňažíkovej
rod. Kňažíkovej nar. 24.10.1965 bytom Na hlinách 6, za cenu 22,50 Sk,
6. podielu 5022/318438 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 6 Ladislavovi Habaiovi nar.
18.8.1963 bytom Na hlinách 6, za cenu 30,00 Sk,
7. podielu 5463/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7
Miroslavovi Mrvovi nar. 13.8.1976 s manželkou Zlaticou rod. Šestákovou nar. 3.5.1974
obaja bytom Na hlinách 6, za cenu 32,50 Sk,
8. podielu 6000/318438 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 8 Mariánovi Šimončičovi
nar. 13.2.1974 bytom Botanická 3, za cenu 35,50 Sk,
9. podielu 3785/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Alene Šokovej rod. Šokovej
nar. 13.10.1964 bytom Na hlinách 6, za cenu 22,50 Sk,
10. podielu 5022/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10
Ladislavovi Matovičovi nar. 28.6.1939 s manželkou Annou rod. Velegovou
nar. 28.2.1945 obaja bytom Na hlinách 6, za cenu 29,50 Sk,
11. podielu 5463/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Ing. Máriovi Repovi
nar. 6.12.1972 bytom Horné Orešany 495, za cenu 32,50 Sk,
12. podielu 5463/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12
Ľubomírovi Ralbovskému nar. 30.7.1962 s manželkou Annou rod. Koniarovou
nar. 30.6.1950 obaja bytom Na hlinách 6, za cenu 32,50 Sk,
13. podielu 5463/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15
Ľubomírovi Suchárovi nar. 20.9.1968 s manželkou Ing. Martinou rod. Golianovou
nar. 29.6.1971 obaja bytom Na hlinách 6, za cenu 32,50 Sk,
14. podielu 5463/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16
Milanovi Heribanovi nar. 19.5.1964 s manželkou Ivanou rod. Drobnou nar. 1.11.1966
obaja bytom Na hlinách 6, za cenu 32,50 Sk,
15. podielu 3785/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 Beáte Dudášovej
rod. Bobekovej nar. 23.6.1973 bytom Na hlinách 6, za cenu 22,50 Sk,
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16. podielu 5674/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18
Bohuslavovi Urgošíkovi nar. 7.11.1955 s manželkou Máriou rod. Klemensovou
nar. 22.5.1953 obaja bytom Na hlinách 6, za cenu 33,50 Sk,
17. podielu 5827/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 Helene Bažányovej
rod. Bažányovej nar. 4.10.1951 bytom Na hlinách 6, za cenu 34,50 Sk,
18. podielu 5463/318438 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 20 Miroslavovi Červeňanskému
nar. 31.10.1972 bytom Na hlinách 6, za cenu 32,50 Sk,
19. podielu 3785/318438 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 21 Ing. Oskarovi Mesingerovi
nar. 6.8.1976 bytom V. Clementisa 62, za cenu 22,50 Sk,
20. podielu 5022/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 22 Alžbete Štibrányovej
rod. Liptákovej nar. 9.11.1942 bytom Na hlinách 6, za cenu 29,50 Sk,
21. podielu 5463/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 23 Mgr. Petronele Ďurekovej
rod. Ďurekovej nar. 19.8.1976 bytom Na hlinách 6, za cenu 32,50 Sk,
22. podielu 5605/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24
Jánovi Aberštíkovi nar. 27.12.1954 s manželkou Máriou rod. Šokovou nar. 15.1.1961
obaja bytom Na hlinách 6, za cenu 33,00 Sk,
23. podielu 3785/318438 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 25 Miroslavovi Križákovi
nar. 17.6.1972 bytom Na hlinách 6, za cenu 22,50 Sk,
24. podielu 5022/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26
Petrovi Mankoveckému nar. 20.10.1966 s manželkou Vladimírou rod. Bartošovou
nar. 26.6.1965 obaja bytom Na hlinách 6, za cenu 29,50 Sk,
25. podielu 3957/318438 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 29 Jurajovi Hambálkovi
nar. 22.2.1981 bytom Na hlinách 6, za cenu 23,50 Sk,
26. podielu 5463/318438 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 31 Ing. Stanislavovi Minárikovi
nar. 24.8.1964 bytom Na hlinách 6, za cenu 32,50 Sk,
27. podielu 5463/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36
Dušanovi Bestvinovi nar. 21.4.1981 s manželkou Michaelou rod. Benkovskou
nar. 2.12.1982 obaja bytom Na hlinách 5, za cenu 32,50 Sk,
28. podielu 3785/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 37
Pavlovi Pohrebovičovi nar. 12.5.1954 bytom Horné Orešany 518 s manželkou Martou
rod. Zelinovou nar. 25.5.1958 bytom Na hlinách 5, za cenu 22,50 Sk,
29. podielu 5463/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 39 Márii Urbanovej nar. 6.11.1985
bytom Bratislava, Beniakova 4, za cenu 32,50 Sk,
30. podielu 5463/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 40 Emílii Reckej rod. Kopčanovej
nar. 15.2.1940 bytom Na hlinách 5, za cenu 32,50 Sk,
31. podielu 3785/318438 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 41 Romanovi Baranovičovi
nar. 19.9.1971 bytom Poštová 8, za cenu 22,50 Sk,
32. podielu 5022/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 42 Eve Očenášovej
rod. Očenášovej nar. 2.3.1977 bytom Na hlinách 5, za cenu 29,50 Sk,
33. podielu 5463/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 43 Ing. Darine Ondrušovej
nar. 20.6.1959 bytom Na hlinách 5, za cenu 32,50 Sk,
34. podielu 5463/318438 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 44 Petrovi Kozmalovi
nar. 27.11.1972 bytom Na hlinách 5, za cenu 32,50 Sk,
35. podielu 3937/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 45 Vlaste Minárikovej
rod. Ivaničovej nar. 1.8.1937 bytom Na hlinách 5, za cenu 23,50 Sk,
36. podielu 5174/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 46
Romanovi Holoubekovi nar. 2.3.1967 s manželkou Ľubicou rod. Kollárovou
nar. 10.5.1968 obaja bytom Na hlinách 5, za cenu 30,50 Sk,
37. podielu 5463/318438 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 47 Ivanovi Štefunkovi
nar. 20.10.1952 bytom Na hlinách 5, za cenu 32,50 Sk,
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38. podielu 5463/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 48 Márii Esterovej nar. 7.6.1943
bytom Na hlinách 5, za cenu 32,50 Sk,
39. podielu 3785/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 49 Silvii Horeckej rod. Kozárovej
nar. 29.12.1950 bytom Na hlinách 5, za cenu 22,50 Sk,
40. podielu 5615/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 51 Márii Izakovičovej
nar. 20.1.1934 bytom Na hlinách 5, za cenu 33,00 Sk,
41. podielu 5463/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 52 Lesanke Barancovej
nar. 7.4.1979 bytom Bratislava - Rača, Gelnická 30, za cenu 32,50 Sk,
42. podielu 3785/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 53 Mgr. Viere Ilašovej
rod. Ilašovej nar. 15.3.1958 bytom Na hlinách 5, za cenu 22,50 Sk,
43. podielu 5386/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 54 Ľubomíre Málikovej
rod. Mercekovej nar. 19.8.1954 bytom Na hlinách 5, za cenu 32,00 Sk,
44. podielu 5463/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 55
Michalovi Ančovi nar. 22.9.1938 s manželkou Máriou rod. Grmanovou nar. 5.10.1944
obaja bytom Na hlinách 5, za cenu 32,50 Sk,
45. podielu 3785/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 57
Ing. Mariánovi Urbancovi nar. 8.12.1949 s manželkou Katarínou rod. Knotekovou
nar. 7.6.1961 obaja bytom J. Slottu 23, za cenu 22,50 Sk,
46. podielu 5463/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 59
Milanovi Smoradovi nar. 21.7.1962 s manželkou Editou rod. Petríkovou nar. 4.5.1968
obaja bytom Na hlinách 5, za cenu 32,50 Sk,
47. podielu 5463/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 60
Petrovi Hudecovi nar. 22.3.1966 s manželkou Mgr. Ivetou rod. Ilášovou nar. 23.5.1965
obaja bytom Na hlinách 5, za cenu 32,50 Sk,
48. podielu 3785/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 61 Ing. Jane Mucutovej
rod. Lovčickej nar. 6.1.1967 bytom Na hlinách 5, za cenu 22,50 Sk,
49. podielu 5463/318438 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 63
Róbertovi Sivákovi nar. 14.10.1968 s manželkou Blankou rod. Slobodovou
nar. 15.11.1970 obaja bytom Na hlinách 5, za cenu 32,50 Sk,
50. podielu 5463/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 64 Emílii Bielikovej
rod. Bielikovej nar. 27.12.1953 bytom Na hlinách 5, za cenu 32,50 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 15. 9. 2007
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31. 12. 2007
140
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/96 v k. ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5713 na Tehelnej ulici 13, 14, 15
v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č.
5680/96 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 583 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 5713 na Tehelnej ul. 13, 14, 15
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9235 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 6579/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1
Ing. Máriusovi Vicenovi nar. 18.3.1963 s manželkou Ing. Máriou rod. Haladovou nar.
7.5.1967 obaja bytom Tehelná 13, za cenu 51,50 Sk,
2. podielu 6579/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2
Jaroslavovi Dobšovičovi nar. 18.4.1959 s manželkou Alinou rod. Bujokovej nar. 7.3.1961
obaja bytom Tehelná 13, za cenu 51,50 Sk,
3. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 3 Jolane Pintérovej rod. Botkovej
nar. 6.7.1920 bytom Tehelná 13 za cenu 39,00 Sk,
4. podielu 4840/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4
Mariánovi Sačekovi nar. 15.4.1961 s manželkou Elenou rod. Ryšavou nar. 10.1.1964
obaja bytom Tehelná 13, za cenu 38,00 Sk,
5. podielu 4971/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5
Petrovi Sepešimu nar. 22.10.1955 s manželkou Danielou rod. Bačíkovou nar. 18.9.1959
obaja bytom Tehelná 13, za cenu 39,00 Sk,
6. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 6 Daniele Šarmírovej rod.
Trubačovej nar. 11.7.1961 bytom Tehelná 13, za cenu 39,00
7. podielu 4840/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 7 Helene Hornáčkovej
rod. Šarvaicovej nar. 27.12.1954 bytom Tehelná 13, za cenu 38,00 Sk,
8. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Anne Virágovej rod. Virágovej
nar. 15.1.1954 bytom Tehelná 13 za cenu 39,00 Sk,
9. podielu 4971/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9
Júliusovi Šimekovi nar. 17.3.1952 s manželkou Oľgou rod. Martinusovou nar. 5.10.1950
obaja bytom Čajkovského 18, za cenu 39,00 Sk,
10. podielu 4840/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 10 Margite Minichovej
nar. 2.6.1977 bytom Opatovce nad Nitrou 530, za cenu 38,00 Sk,
11. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Zuzane Hlbockej
nar. 22.12.1976 bytom Tehelná 13, za cenu 39,00 Sk,
12. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 12 Jurajovi Sabovi rod. Szabó
nar. 22.7.1955 bytom Tehelná 12 za cenu 39,00 Sk,
13. podielu 4840/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13
Jaroslavovi Dobšovičovi nar. 18.4.1959 s manželkou Alinou rod. Bujokovej nar. 7.3.1961
obaja bytom Tehelná 13, za cenu 38,00 Sk,
14. podielu 4971/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15
Bohumírovi Vargovi nar. 19.2.1961 s manželkou Annou rod. Posovou nar. 22.12.1959
obaja bytom Tehelná 13, za cenu 39,00 Sk,
15. podielu 4840/261555 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 16 Milanovi Volentierovi
nar. 1.7.1952 bytom Tehelná 13, za cenu 38,00 Sk,
16. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 Jane Lukačovičovej
rod. Bošanskej nar. 28.3.1965 bytom Tehelná 13 za cenu 39,00 Sk,
17. podielu 6579/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 18 Jarmile Svítkovej rod. Zábojovej
nar. 18.12.1954 bytom Tehelná 14, za cenu 51,50 Sk,
18. podielu 6579/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19
Piotrovi Marekovi nar. 5.9.1953 s manželkou Danielou rod. Horváthovou nar. 1.7.1944
obaja bytom Tehelná 14, za cenu 51,50 Sk,

11
19. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 Zuzane Taškej rod. Macháčovej
nar. 2.9.1966 bytom Tehelná 14 za cenu 39,00 Sk,
20. podielu 4840/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 21 Magdaléne Čúpovej
rod. Butkovej nar. 17.4.1956 bytom Tehelná 14 za cenu 38,00 Sk,
21. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 22 Martinovi Valovičovi
nar. 8.6.1978 bytom Tehelná 14, za cenu 39,00 Sk,
22. podielu 4971/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23
Pavlovi Čomajovi nar. 4.7.1923 s manželkou Hedvigou rod. Vyškovskou nar. 19.8.1925
obaja bytom Tehelná 14, za cenu 39,00 Sk,
23. podielu 5088/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 25 Magdaléne Vysudilovej
rod. Kotáskovej nar. 18.11.1937 bytom Tehelná 14 za cenu 39,50 Sk,
24. podielu 5088/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Ing. Emílii Kukučovej
rod. Kukučovej nar. 15.3.1955 bytom Gorkého 6, za cenu 39,50 Sk,
25. podielu 4957/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 27 Jozefíne Nebehajovej
rod. Mičulíkovej nar. 28.8.1959 bytom Tehelná 14 za cenu 38,50 Sk,
26. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 28 Adrianovi Vavákovi
nar. 17.7.1970 bytom Tehelná 14, za cenu 39,00 Sk,
27. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 Marte Frankovej nar. 6.8.1956
bytom Tehelná 14 za cenu 39,00 Sk,
28. podielu 4840/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30
Emilovi Jančovičovi nar. 21.10.1929 s manželkou Irenou rod. Ilenčíkovou nar. 4.6.1933
obaja bytom Tehelná 14, za cenu 38,00 Sk,
29. podielu 4971/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31
JUDr. Tiborovi Sanákovi nar. 24.12.1957 bytom Fándlyho 8 s manželkou Katarínou
rod. Rajnicovou nar. 27.10.1959 bytom Tehelná 14, za cenu 39,00 Sk,
30. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 32 Gabriele Szórádovej
rod. Madunickej nar. 6.10.1971 bytom Tehelná 14, za cenu 39,00 Sk,
31. podielu 4840/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33
Ing. Ignácovi Pňačekovi nar. 1.2.1952 s manželkou Ing. Margitou rod. Kozákovou
nar. 13.3.1955 obaja bytom Malženice 387, za cenu 38,00 Sk,
32. podielu 4971/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 34
Ing. Petrovi Zadražilovi nar. 13.8.1972 bytom Hlohovecká cesta 97, Leopoldov,
s manželkou Ing. Máriou rod. Holičovou nar. 29.8.1970 bytom Tehelná 14, za cenu
39,00 Sk,
33. podielu 6579/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 35 Daniele Oravcovej
nar. 2.7.1972 bytom Tehelná 15, za cenu 51,50 Sk,
34. podielu 6579/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36
Petrovi Mrvovi nar. 9.5.1958 s manželkou Oľgou rod. Pociskovou nar. 5.2.1965 obaja
bytom Tehelná 15, za cenu 51,50 Sk,
35. podielu 4971/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 37
Mariánovi Szalayovi nar. 31.1.1959 s manželkou Máriou rod. Mihokovou nar. 25.8.1955
obaja bytom Tehelná 15, za cenu 39,00 Sk,
36. podielu 4840/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 38
Miroslavovi Ješkovi nar. 13.11.1969 s manželkou Marcelou rod. Uváčkovou nar.
18.9.1970 obaja bytom Tehelná 15, za cenu 38,00 Sk,
37. podielu 4971/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 39
Bohuslavovi Blahovi nar. 8.10.1961 s manželkou Pavlou rod. Ondreičkovou nar.
3.11.1963 obaja bytom Tehelná 15, za cenu 39,00 Sk,
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38. podielu 4971/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 40
Jozefovi Saganovi nar. 11.12.1958 s manželkou Vladimírou rod. Pluhárovou nar.
10.2.1962 obaja bytom Tehelná 15, za cenu 39,00 Sk,
39. podielu 4840/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 41
Romanovi Mackovičovi nar. 6.7.1971 s manželkou Andreou rod. Botkovou nar. 23.3.1975
obaja bytom Tehelná 15, za cenu 38,00 Sk,
40. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 42 Jane Heregovej rod. Ferkovej
nar. 7.7.1965 bytom Tehelná 15, za cenu 39,00 Sk,
41. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 43 Emílii Znášikovej rod. Durcovej
nar. 25.3.1941 bytom Tehelná 15, za cenu 39,00 Sk,
42. podielu 4840/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 44 Soni Hološkovej rod.
Dobšovičovej nar. 19.1.1963 bytom Tehelná 15, za cenu 38,00 Sk,
43. podielu 4971/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 45
Vojtechovi Tvarožekovi nar. 18.1.1953 s manželkou Jozefínou rod. Benikovou nar.
29.2.1956 obaja bytom Tehelná 15, za cenu 39,00 Sk,
44. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 46 Petrovi Gergelymu nar.
28.10.1963 bytom Tehelná 14, za cenu 39,00 Sk,
45. podielu 4840/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 47 Emílii Jamrichovej nar.
5.5.1965 bytom Tehelná 15, za cenu 38,00 Sk,
46. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 48 Žofii Čapekovej rod.
Gajdošovej nar. 4.5.1938 bytom Mýtna 11, za cenu 39,00 Sk,
47. podielu 4971/261555 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 49
Ondrejovi Gerincovi nar. 1.10.1968 s manželkou Norou rod. Heričovou nar. 14.12.1967
obaja bytom Tehelná 15, za cenu 39,00 Sk,
48. podielu 4971/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 51 Zuzane Poláčkovej rod.
Pozdechovej nar. 8.12.1964 bytom Tehelná 15, za cenu 39,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 15. 9. 2007
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31.12. 2007

141
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku a s prijatím daru na Botanickej ulici
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta
Trnava p. č. 1636/103 – zast. plocha s výmerou 88 m2 na vybudovanie časti parkovacích
miest podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní
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spoločnosťou M-REALITY, spol. s r. o., so sídlom Špačinská cesta 142A, IČO 367 20232,
s podmienkou, že parkovacie miesta vrátane zabratej časti pozemku p. č. 1636/11 budú po
vybudovaní prevedené do majetku Mesta Trnava a s podmienkou, že spoločnosť
M-REALITY, spol. s r. o., na vlastné náklady vybuduje chodník so šírkou 3 m na pozemkoch
v k . ú. Trnava p. č. 1636/12 a p. č. 1636/13 zapísaných na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta
a prevedie ho do majetku Mesta Trnava
2. Súhlasí
a) s prijatím daru – investície 19 parkovacích miest pri polyfunkčnom bytovom dome na
Botanickej ulici, vrátane časti pozemku pod parkovacími miestami oddelenej porealizačným
zameraním z pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 9757, p. č. 1636/11 s celkovou
výmerou 5 729 m2, ku dňu vydania kolaudačného rozhodnutia, od spoločnosti M-REALITY,
spol. s r. o., so sídlom Špačinská cesta 142A, IČO 367 20232, do majetku Mesta Trnava.
b) s prijatím daru – investície chodníka so šírkou 3 m na pozemkoch v k . ú. Trnava p. č.
1636/12 a p. č. 1636/13 ku dňu vydania kolaudačného rozhodnutia, od spoločnosti
M-REALITY, spol. s r. o., so sídlom Špačinská cesta 142A, IČO 367 20232, do majetku
Mesta Trnava.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31. 10. 2007
b) pripraviť darovaciu zmluvu do 15 dní od doručenia podkladov ku kolaudačnému konaniu
stavby primátorovi mesta na podpis

142
uznesenie
k súhlasu s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie
parkovacích miest
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8784/1
(pôv. parc. č. 1881 – neknihovaná) na výstavbu 3 parkovacích miest v súlade so schválenou
projektovou dokumentáciou pre stavbu „Zmena funkčného využitia z rodinného domu na
reštauráciu“na Ulici Ružindolská č. 13 v Trnave pre Kamila Heráka, nar. 11.4.1963, bytom
Trnava, Ulica Čajkovského č. 53,
b) s prijatím daru investície 3 parkovacích miest po skolaudovaní a porealizačnom zameraní
od Kamila Heráka, nar. 11.4.1963, bytom Trnava, Ulica Čajkovského č. 53, do majetku mesta
Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť a predložiť zmluvu o budúcej darovacej zmluve primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30.9.2007
b) pripraviť darovaciu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby parkovacích miest primátorovi
mesta k podpisu.
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uznesenie
k výpožičke pozemku na Nám. Slov. učeného tovarišstva v Trnave na zriadenie
prístupovej komunikácie k rodinnému domu
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím pozemku vo vlastníctve mesta časti pôv. parc. č. 1330/1 zapísanej ako parcela
registra „E“ na LV 5000 na Nám. SUT v Trnave na vybudovanie prístupovej komunikácie
k rodinnému domu pre Františka Kubatku a manž. Margitu Kubatkovú, obaja bytom Trnava,
J. Hajdóczyho 10
2. Schvaľuje
výpožičku pozemku vo vlastníctve mesta časti pôv. parc. reg. „E“ č. 1330/1 (zlúčená do
neidentických parciel č. 8906 a 8901), vo výmere 33 m2 za účelom vybudovania, užívania
a údržby prístupovej komunikácie dĺžky 11 m a šírky 3 m k rodinnému domu na pozemku
parc. č. 4962 pre Františka Kubatku, nar. 12.12.1956 a manž. Margitu Kubatkovú, rod.
Šipošovú, nar. 5.3.1959 obaja bytom Trnava, J. Hajdóczyho č. 10 na dobu neurčitú
s 3-mesačnou výpovednou lehotou,
s podmienkou realizovania spevnenej komunikácie so štrkovým podložím hrúbky min. 30 cm
na náklady vypožičiavateľov.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s výpožičkou pozemku mesta
Termín: 30.9.2007
b) pripraviť a predložiť zmluvu o výpožičke primátorovi mesta k podpisu
Termín: 31.10.2007
144
uznesenie
k pozemku užívanému mestom Trnava na Ulici Ovocná
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu pozemku v katastrálnom území Trnava, zapísaného s parc. č. 1884/51 v liste vlastníctva
č. 8038, ako parcela registra „E“, zastavaná plocha s výmerou 1044 m2, oddeleného
geometrickým plánom o výmere, reálne užívanej mestom Trnava pod Ulicou Ovocná, od
Ireny Steinhauserovej, rod. Dunčičovej, narod. 26. 2. 1941, bytom Sasinkovo č. 200,
v podiele ½ a od Mgr. Eleny Končekovej, rod. Steinhauserovej, narod. 7. 3. 1944, bytom
Trnava, Ulica Štefana C. Parráka č. 45, v podiele ½ za cenu 200,00 Sk/m2
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 30 dní po predložení geometrického plánu predávajúcimi
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b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 30 dní po obdržaní podkladov pre vypracovanie zmluvy

145
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Trnava pre verejný rozvod tepla „Zokruhovanie HV Nitrianska – A. Žarnova, Trnava
1. Súhlasí
s využitím pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, parc. č. 8998 v rozsahu právnej
parcely pôv.p.č. 1071/1, ktorá v pozemkovej knihe nie je knihovaná a preto sa jej vlastníkom
v zmysle §14 ods. 2 zák. č. 180/1995 Z.z. stalo mesto Trnava, na realizáciu stavby
horúcovodu, podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, Trnavskou
teplárenskou, a. s., so sídlom v Trnave, ul. Coburgova 84, IČO: 36246034.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k. ú.
Trnava, parc. č. 8998 v rozsahu právnej parcely pôv.p.č. 1071/1, ktorá v pozemkovej knihe
nie je knihovaná a preto sa jej vlastníkom v zmysle §14 ods. 2 zák. č. 180/1995 Z.z. stalo
mesto Trnava, prípadne ďalších určených porealizačným geometrickým plánom; cez ktoré
prechádza navrhovaný horúcovod, realizovaný od pavilónu chirurgických disciplín, popod
cestu A. Žarnova do areálu fakultnej nemocnice, v prospech Trnavskej teplárenskej a. s., so
sídlom v Trnave, ul. Coburgova 84, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na
svojom pozemku umiestnenie inžinierskych sietí - horúcovodu a s tým súvisiacich
užívateľských práv, za podmienok:
a) umožnenie pripokládky HDPE rúr pre optický kábel pre potreby mesta Trnava v trase
bližšie určenej mestom Trnava na základe osobitnej dohody,
b) dodržania podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v príslušnom
stavebnom povolení, pričom správny poplatok spojený s vkladom práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností hradí oprávnený
z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)
zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena
Termín: 30.09.2007
b)
pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta
a predložiť primátorovi mesta k podpisu.
Termín: 31.10.2007
c)
po uložení inž. sietí a predložení geometrického plánu, pripraviť zmluvu o zriadení
vecného bremena na pozemkoch mesta a predložiť primátorovi mesta k podpisu.
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu
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uznesenie
k súhlasu s vložením majetku mesta Trnava
do Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom Priemyselná ul. č. 10, Piešťany
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie MZ č. 682/2005 a 683/2005 z 25. 10. 2005
2. Schvaľuje
vloženie majetku mesta Trnava ukončenej vodnej stavby realizovanej z rozpočtu mesta :
- Kanalizačný prepoj na novú ČOV v nadobúdacej hodnote 1.703.169,50 Sk
do spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná ul. č. 10, Piešťany, IČO
36 252 484, ako nepeňažný vklad, za ktorý mesto Trnava obdrží zodpovedajúci podiel
/ počet / akcií TAVOS, a. s. v nominálnej hodnote 1.000,- Sk / 1 akcia /, hodnota vkladaného
majetku bude stanovená znaleckým posudkom.
3. Schvaľuje
vloženie majetku mesta Trnava ukončených vodných stavieb realizovaných zo
štátneho rozpočtu v rámci projektu výstavby PSA Peugeot- Citroen :
Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Trnava – Malženice, úsek 2,501 km – 11,554 km,
situovanej cez pozemky v k. ú. Malženice, Špačince, Trnava v nadobúdacej hodnote
302 249 030,23 Sk / z toho DPH 19 % 48 258 248,52 Sk /,
Vodovodná prípojka DN 400 – trvalý zdroj, situovaný cez pozemky v k. ú. Trnava v
nadobúdacej hodnote 57 867 268,35 Sk / z toho DPH 19 % - 9 239 311,75 Sk /,
do spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná ul. č. 10, Piešťany, IČO
36 252 484, ako nepeňažný vklad vo výške 5 % z hodnoty vkladaného majetku stanovenej
znaleckým posudkom, za ktorý mesto Trnava obdrží zodpovedajúci podiel / počet / akcií
TAVOS, a. s. v nominálnej hodnote 1.000,- Sk / 1 akcia /.
4. Schvaľuje
vloženie majetku mesta Trnava ukončenej vodnej stavby realizovanej z rozpočtu mesta,
štátneho rozpočtu a z fondov EÚ:
Kanalizácia Modranka – I. etapa v nadobúdacej hodnote 40.151.325,93 Sk /
do spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná ul. č. 10, Piešťany, IČO
36 252 484, ako nepeňažný vklad vo výške 74 % hodnoty vkladaného majetku stanovenej
znaleckým posudkom, za preinvestované prostriedky z rozpočtu mesta a nepeňažný vklad vo
výške 5% z 26 % vkladaného majetku stanovenej znaleckým posudkom za preinvestované
prostriedky z iných zdrojov. Za celý nepeňažný vklad obdrží mesto Trnava zodpovedajúci
podiel / počet / akcií TAVOS, a. s. v nominálnej hodnote 1.000,- Sk / 1 akcia /.
5. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Pripraviť podklady k vloženiu majetku mesta – vodných stavieb do TAVOS, a. s.
Termín : do 10. 9. 2007
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uznesenie
k súhlasu s uzatvorením kúpnej zmluvy
so spoločnosťou Trnava Inn, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s uzatvorením kúpnej zmluvy na časti pozemkov v k. ú. Trnava, parc. č. 248, zast. pl.
o výmere 301 m2, parc. č. 250, zast. pl. o výmere 763 m2, parc. č. 272, ost. pl. o výmere 440
m2, parc. č. 273, zast. pl., dvor o výmere 402 m2, parc. č. 251, zast. pl., 409 m2, zapísaných
na LV č. 5000, časti pozemku parc. č. 249, zast. pl. o výmere 352 m2 zapísaného na LV č. 4,
podľa vypracovaného geometrického plánu č. 219/2005, overeného Správou katastra Trnava
dňa 23. 8. 2005, pod číslom 864/2005 so spoločnosťou Trnava, Inn, s. r. o., Žilinská
126/5099, Piešťany, IČO 36 271 721 v zmysle bodu 3) čl. V. Zmluvy o uzavretí budúcej
kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 2. 11. 2005 medzi mestom Trnava a spoločnosťou Trnava
Inn, s. r. o.
za podmienok:
a/ doriešenia zámennej zmluvy v zmysle listu adresovaného spoločnosti Trnava Inn s.r.o.
z 11.5.2007, medzi spoločnosťami Trnava Inn s.r.o. a spoločnosťou Apartment Trnava s.r.o.
b/ doriešenia nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou Trnava Inn s.r.o. a Mestom Trnava počas
výstavby hotela na časť pozemku parc. č. 8822, na ktorom spoločnosť bude budovať vstup
do hotela
c/ po ukončení výstavby hotela uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na časť pozemku
parc. č. 8822, na ktorom bude vybudovaný vstup do hotela
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predložiť kúpnu zmluvu primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 15. 10. 2007
148
uznesenie
k návrhu na výnimky 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:
Gabriele Horváthovej, nar. 13.2.1978, bytom Trnava, Ulica gen. Goliána 9, vydanie súhlasu
na nájom 1-izbového bytu č. 22, Trnava, na Ulici gen. Goliána 9, na dobu určitú 1 rok
s možnosťou opakovaného predĺženia, ak bude uhradený dlh
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu a predložiť ho primátorovi
mesta na podpis
Termín: do 20.9.2007
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uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schvaľuje
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 9-11, parc. č. 8399/44, súp. č. 6005
a 01/ predaj 1-izbového bytu č. 16 na 6. NP o podlahovej ploche 32,49m2
za cenu 12 479,-Sk
Zdenkovi Rajskému, nar. 18.10.1942, trvale bytom Golianova č. 9, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Hospodárska č. 90, parc. č. 2533, súp. č. 3618
a 02/ predaj 2-izbového bytu č. 11 na 5. NP o podlahovej ploche 57,60m2
za cenu 20 031,-Sk
Mariánovi Toráčovi, nar. 14.7.1953, trvale bytom Hospodárska č. 90, Trnava
s manž. Máriou Toráčovou, rod. Toráčovou, nar. 20.7.1952, trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul. Okružná č. 15-17, parc. č. 5326/1, súp. č. 6499
a 03/ predaj 3-izbového bytu č. 51 na 8. NP o podlahovej ploche 67,68m2
za cenu 22 500,-Sk
Mgr. Eve Rešetovej, rod. Guldanovej, nar. 9.1.1956, trvale bytom Okružná č. 16, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Poštová č. 12, 14, parc. č. 5292/109, súp. č. 6563
a 04/ predaj 1-izbového bytu č. 11 na 4. NP o podlahovej ploche 28,23m2
za cenu 15 399,-Sk
Renáte Škorvagovej, rod. Vrždiakovej, nar. 26.7.0964, trvale bytom B. Smetanu č. 12, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Spartakovská č. 2, parc. č. 5671/45, súp. č. 6458
a 05/ predaj 1-izbového bytu č. 69 na 13. NP o podlahovej ploche 49,62m2
za cenu 16 627,-Sk
Blanke Rajnákovej, nar. 29.5.1957, trvale bytom Spartakovská č. 2, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. T. Tekela č. 12-15, parc. č. 5680/115, súp. č. 6920
a 06/ predaj 3-izbového bytu č. 31 na 2. NP o podlahovej ploche 78,59m2
za cenu 80 653,-Sk
Márii Ševčenkovej, rod. Péliovej, nar. 8.7.1956, trvale bytom T. Tekela č. 14, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Vl. Clementisa č. 19-21, parc. č. 5671/177, súp. č. 6449
a 07/ predaj 3-izbového bytu č. 69 na 5. NP o podlahovej ploche 67,93m2
za cenu 22 053,-Sk
Darine Palčekovej, rod. Kochajdovej, nar. 2.4.1959, trvale bytom Vl. Clementisa č. 21,
Trnava
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci
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2. Ukladá
SMM Trnava, s. r. o.
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Termín : do 31.12.2007

150
uznesenie
k založeniu združenia za účelom rozvoja inovácií, vzdelávania, energetického
a automobilového priemyslu v regióne
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ založenie záujmového združenia právnických osôb, so sídlom v Trnave a vstup do tohto
združenia spoločne s Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími organizáciami, ktoré
prejavia o projekt záujem, za účelom vyvíjania aktivít v oblasti rozvoja malého a stredného
podnikania, posilnenia konkurencie schopnosti podnikateľských subjektov, zvyšovania
kvality vzdelávania a prípravy ľudských zdrojov a ďalších aktivít zabezpečujúcich rozvoj
Trnavského regiónu s tým, že presná názov združenia bude uvedený v zakladateľskej zmluve
po dohode s Trnavským samosprávnym krajom
b/ jednorázový finančný vklad mesta Trnava vo výške max. 200 000,- Sk, slovom: Dvestotisíc
slovenských korún pre predmetné združenie
c/ každoročný členský príspevok vo výške max. 150 000,- Sk, slovom: Jednostopäťdesiattisíc
slovenských korún, počnúc rokom 2007
2. Poveruje
primátora mesta Ing. Štefana Bošnáka ako štatutárneho zástupcu mesta Trnava riadením
všetkých organizačných a finančných záležitostí za mesto Trnava súvisiacich s realizáciou
projektu
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť všetky potrebné náležitosti, súvisiace so založením združenia
b/ zabezpečiť vypracovanie a podanie žiadosti o získanie finančných prostriedkov EÚ za
účelom realizácie II. fázy projektu
c/ vyčleniť v rozpočte mesta na rok 2008 finančné prostriedky potrebné na spolufinancovanie
projektu zo strany mesta Trnava
Termín: priebežne
151
uznesenie
k návrhu na poskytnutie finančných grantov z rozpočtu mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ poskytnutie finančného grantu na rok 2007 z rozpočtu mesta Trnava /dotácie a dary/
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v súlade s predloženým projektom:
pre FN – pavilón chirurgických disciplín /zakúpenie laparoskopickej jednotky/
v čiastke 57.000,- Sk
b/ dotáciu pre FN – urologické oddelenie
presunúť do roku 2008 z dôvodu, že mesto má v rozpočte pre rok 2007 finančné prostriedky
už vyčerpané. Žiadosť o dotáciu opätovne prerokuje príslušná komisia MZ a žiadateľ
(FN – urologické oddelenie) doplní ďalšie zdroje financovania.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zmluvu o poskytovaní finančných grantov v zmysle VZN č. 231/2005 na podpis
primátorovi mesta
Termín: 14.9.2007

152
uznesenie
k vyhodnoteniu opatrení prijatých v súvislosti s optimalizáciou v oblasti základného
školstva a ich ekonomický dopad za obdobie 9/2006 až 1/2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
vyhodnotenie opatrení prijatých v súvislosti s optimalizáciou v oblasti základného školstva
v meste Trnava a ich ekonomický dopad za obdobie 9/2006 až 1/2007

153
uznesenie
k založeniu partnerských vzťahov medzi mestami Trnava
v Slovenskej republike a Novo Mesto v Slovinskej republike
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s návrhom dohody O založení partnerských vzťahov medzi mestami Trnava v Slovenskej
republike a mestom Novo Mesto v Slovinskej republike a súhlasí s podpísanou dohodou
o partnerskej spolupráci medzi mestami /podpísaná dohoda v prílohe/
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zaslať kópiu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava do slovinského mesta
Novo Mesto
Termín: do 10.9.2007
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uznesenie
k plánu kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 29.2.2008
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie
a/ plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 29.2.2008
b/ Informatívnu správu o plnení plánu kontrolnej činnosti za obdobie od 1.3.2007 do
31.8.2007

155
uznesenie
k správe o činnosti Mestskej polície mesta Trnava
za obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2007

156
uznesenie
k štatistickému prehľadu kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti
za obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti
v služobnom obvode OO PZ Trnava-mesto a OO PZ Trnava-sever za obdobie od 1.1.2007 do
30.6.2007

157
uznesenie
k správe o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch
verejného obstarávania v I. polroku 2007 s hodnotou predmetu obstarávania
tovarov a služieb nad 500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
správu o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch
verejného obstarávania v I. polroku 2007 s hodnotou predmetu obstarávania
tovarov a služieb nad 500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk

158
uznesenie
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktorých termín plnenia je v intervale od 6.6.2007 do 14.8.2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je v intervale od 6.6.2007 do 14.8.2007
2. Schvaľuje
zmenu textu uznesení MZ
a/
MZ č. 929/2006
Odpredaj pozemku na Bratislavskej ulici v Trnave
* v schvaľovacej časti uznesenia zmena z IČO: 36 258 423 na ...IČO: 36 263 729...
b/
MZ č. 117/2007
Predaj podielu z pozemku p. č. 5671/140 vlastníčke bytu na Hlbokej 20
* Nový text v schvaľovacej časti:
... t. j. za cenu 34,50 Sk ...

c/
MZ č. 116/2007
Predaj podielov z pozemku p. č. 1505 na Ul. B. Smetanu 1, 2
* Nový text v bode 20. schvaľovacej časti:
...obaja bytom Pavlice 179 ...

d/
MZ č. 69/2007 v znení 128/2007
Predaj podielov z pozemku p. č. 5680/104 na Clementisovej 32,33, 34, 35
* Nový text v schvaľovacej časti:
44. podielu 7851/475150 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 54 Erikovi Kratmullerovi nar.
11.2.1976, bytom Clementisa 35, Trnava, za cenu 45,00 Sk...
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e/
MZ č. 799/2006 v znení uzn. MZ č. 877/2006
Predaj pozemkov na ul. K. Čulena v Trnave
* V bode 1.a) za slová .... geometrickým plánom č. 20/2005.. doplniť „a časť
novovytvorenej parcely č. 5667/1 vo výmere cca 76 m2 geometrickým plánom č.45/2007“ ,
* V bode 1.c) za slová ....parc. č. 5671/95 „ a parc. č. 5667/1“,
* Doplniť bod 1.d) kupujúci uhradia kúpnu cenu 1500,- Sk/m2 za časť výmery odčlenenej
z novovytvorenej parc. č. 5667/1 novým geometrickým plánom pred uzavretím kúpnej
zmluvy.
* Doplniť v ukladacej časti nový text
...Spracovať dodatky k zmluve o budúcej kúpnej zmluve a k zmluve o budúcej darovacej
zmluve do 30. 9. 2007...

3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ
č. 117/2007
do 31.10.2007
č. 116/2007
do 31.10.2007
č. 69/2007
do 31.10.2007
č. 80/2007
do 15.09.2007
č. 81/2007
do 10.09.2007
č. 961/2006
do 31.12.2007
č. 968/2006
do 31.12.2007
č. 954/2006
do 31.12.2007
č. 864/2006
do 31.12.2007
4. Ruší
uznesenia MZ
č. 594/2005
č. 573/2002
č. 601/2005
5. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predložiť primátorovi mesta na podpis dodatok k uzatvoreniu zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve v súvislosti s uznesením MZ č. 864/2006
Termín: do 30.9.2007
159
uznesenie
k vyhláseniu roku 2008 za „Rok mesta Trnava“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Vyhlasuje
rok 2008 za „Rok mesta Trnava“
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zverejniť uznesenie zastupiteľstva a priebežne informovať verejnosť o vyhlásení roka 2008
za „Rok mesta Trnava“ pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského
mesta
Termín: do 30.9.2007

Mestskému úradu v Trnave /OVŠaK v spolupráci s KP a SKaŠZ/
b/ pripraviť na rok 2008 kultúrny a spoločenský program v duchu výročia mesta
Termín: priebežne, celý rok 2008
Mestskému úradu v Trnave
c/ používať na písomnostiach, propagačných materiáloch, výstupoch mesta názov: „Rok
mesta Trnava“
Termín: priebežne, celý rok 2008

160
uznesenie
k spolufinancovaniu projektu ADHOC
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
spolufinancovanie projektu ADHOC /Adapted Development of Historical Old Towns in
Central and Eastern Europe = Rozvoj historických miest strednej a východnej Európy/
z rozpočtu Mesta Trnava vo výške 5% z celkových nákladov projektu
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace s kofinancovaním projektu
Termín: 30.9.2007

161
uznesenie
k pristúpenie mesta Trnava do lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie
subregiónov Trnava a Senica
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
pristúpenie mesta Trnava do partnerstva s občianskym združením Lokálne partnerstvo
sociálnej inklúzie – Biela Hora
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpečiť všetky potrebné náležitosti, súvisiace s pristúpením do partnerstva
Termín: 15.9.2007

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 5.9.2007

