(700-738)
U Z N E S E N I A
z 19. riadneho zasadnutia Mestského zastupite stva mesta
Trnava konaného 13. decembra 2005 v konferen nej sále
trnavskej radnice

700
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu
o dani z nehnute ností

. 244

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 244 o dani z nehnute ností
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlási VZN . 244 o dani z nehnute ností vyvesením na
úradnej tabuli mesta Trnava a na internetovej stránke mesta
Termín: 15.12.2005

701
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 245
ktorým sa mení a dop a VZN . 228 o ochrane nefaj iarov
obmedzením faj enia na území mesta Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 245, ktorým sa mení a dop a VZN . 228 o ochrane
nefaj iarov obmedzením faj enia na území mesta Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlási VZN . 245 vyvesením na úradnej tabuli mesta
Trnava a na internetovej stránke mesta
Termín: 15.12.2005

702
uznesenie
k Všeobecne záväzného nariadenia . 246
o podmienkach poskytovania služieb na trhových miestach
na území mesta Trnava a ktorým sa vydáva trhový poriadok
pre trhovisko a príležitostné trhy
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 246 o podmienkach poskytovania služieb na trhových
miestach na území mesta Trnava a ktorým sa vydáva trhový
poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlási VZN . 246 vyvesením na úradnej tabuli mesta
Trnava a na internetovej stránke mesta
Termín: 15.12.2005

703
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 247,
ktorým sa vydáva doplnok . 3) k VZN . 192/2003
na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci
a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované
mestom Trnava, v znení VZN . 204/2003 a . 226/2004
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 247, ktorým sa vydáva doplnok . 3) k VZN .
192/2003 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o
sociálnej pomoci a stanovení výšky úhrad za sociálne služby
poskytované mestom Trnava v znení VZN . 204/2003 a .
226/2004 s ú innos ou od 1.1.2006
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlási VZN . 247 vyvesením na úradnej tabuli mesta
Trnava a na internetovej stránke mesta
Termín: 15.12.2005
704
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu . 248
ktorým sa vydáva doplnok . 1) k VZN . 222
o miestnych daniach
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
VZN . 248, ktorým sa vydáva doplnok
o miestnych daniach

. 1) k VZN

. 222

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) vyhlási VZN . 248 vyvesením na úradnej tabuli mesta
Trnava a na internetovej stránke mesta
Termín: 15.12.2005
b) pripravi úpravu softvéru pre vydávanie parkovacích
kariet a nastavenie parkovacích automatov
Termín: 1.1.2006
705
uznesenie
k rozpo tu mesta Trnava na rok 2006
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) rozpo et mesta Trnava na rok 2006 v príjmovej a
výdavkovej asti
b)
b1)

výstavbu Nájomného bytového domu - 88 b. j. na
Tajovského ul. v Trnave
b2) financovanie predmetnej stavby erpaním úverov zo
ŠFRB vo výške 70 % z obstarávacej ceny a erpaním
dotácie z MVaRR SR vo výške 30 % z obstarávacej ceny
b3) predloženie žiadosti o poskytnutie úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania na výstavbu Nájomného bytového
domu - 88 b. j. na Tajovského ul. v Trnave
b4) zabezpe enie úveru nehnute ným majetkom mesta vo
výške 1,5 násobku poskytnutého úveru v prospech
Štátneho fondu rozvoja bývania takto :
- nehnute nos ou kúpalisko Castiglione, súpisné
íslo 7005, parcela . 5671/135-138,
zapísanou na liste vlastníctva . 5000
v katastrálnom území Trnava
- nehnute nos ou Mestská športová hala, parcela .
3547/24, zapísanou na liste vlastníctva . 5000
v katastrálnom území Trnava
- nehnute nos ou Telocvi a v areáli TJ Slávia,
parcela . 3547/13, zapísanou
na liste vlastníctva . 5000 v katastrálnom území
Trnava
b5) vy lenenie finan ných prostriedkov v rozpo te mesta
na rok 2006 na splácanie záväzku vo i ŠFRB v roku 2006
b6) v prípade získania prostriedkov zo ŠFRB zabezpe enie
pravidelného splácania úveru po as trvania zmluvného
vz ahu so ŠFRB
b7) predloženie žiadosti na MVaRR SR o poskytnutie
dotácie na výstavbu Nájomného bytového domu - 88 b. j.
na Tajovského ul. v Trnave vo výške 30 % obstarávacej
ceny
.....................................................(A19.05_700-738
DS60)
- 4 b8)

predloženie žiadosti na MVaRR SR o poskytnutie
dotácie na výstavbu technickej vybavenosti k Nájomnému

#3

bytovému domu - 88 b. j. na Tajovského ul. v Trnave
vy lenenie vlastných zdrojov mesta z rozpo tu ako
vklad mesta na financovanie technickej vybavenosti pre
Nájomný bytový dom - 88 b. j. na Tajovského ul. v
Trnave
b10) zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB a MVaRR SR
na Nájomný bytový dom - 88 b. j. na Tajovského ul. v
Trnave v prípade poskytnutia úveru zo ŠFRB a dotácie z MVaRR SR
po úspešnej realizácii stavby
b11) prijatie Všeobecne-záväzného nariadenia, v ktorom sa
stanovia presné podmienky pride ovania nájomných bytov pre
obyvate ov obce, vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí
dotácie uzatvorenej s MVaRR SR

b9)

c)
c1)

výstavbu Nájomného bytového domu na Coburgovej ul.
v Trnave - 24 b.j.
c2) financovanie predmetnej stavby erpaním úverov zo
ŠFRB vo výške 70 % z obstarávacej ceny a erpaním
dotácie z MVaRR SR vo výške 30 % z obstarávacej ceny
c3) predloženie žiadosti o poskytnutie úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania na výstavbu Nájomného bytového
domu na Coburgovej ul. v Trnave - 24 b.j.
c4) zabezpe enie úveru nehnute ným majetkom mesta vo
výške 1,5 násobku poskytnutého úveru v prospech
Štátneho fondu rozvoja bývania takto:
- nehnute nos ou Kultúrny dom Modranka súpisné
íslo 3956, parcela . 1662/1,
zapísanou na liste vlastníctva . 1300
v katastrálnom území Modranka
c5) vy lenenie finan ných prostriedkov v rozpo te mesta
na rok 2006 na splácanie záväzku vo i ŠFRB v roku 2006
c6) v prípade získania prostriedkov zo ŠFRB zabezpe enie
pravidelného splácania úveru po as trvania zmluvného
vz ahu so ŠFRB
c7) predloženie žiadosti na MVaRR SR o poskytnutie
dotácie na výstavbu Nájomného bytového domu na
Coburgovej ul. v Trnave - 24 b.j. vo výške
30 % obstarávacej ceny
c8) predloženie žiadosti na MVaRR SR o poskytnutie
dotácie na výstavbu technickej vybavenosti k Nájomnému
bytovému domu na Coburgovej ul. v Trnave - 24 b.j.
c9) vy lenenie vlastných zdrojov mesta z rozpo tu ako
vklad mesta na financovanie technickej vybavenosti
pre Nájomný bytový dom na Coburgovej ul. v Trnave 24 b.j.
c10) zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB a MVaRR SR
na Nájomný bytový dom na Coburgovej ul. v Trnave
- 24 b.j. v prípade poskytnutia úveru zo ŠFRB
a dotácie z MVaRR SR po úspešnej realizácii stavby
c11) prijatie všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom sa
stanovia presné podmienky pride ovania nájomných
bytov pre obyvate ov obce, vyplývajúcich zo
Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej s MVaRR SR
d)
c8)
c9)

erpanie úveru z komer nej banky a jeho zabezpe enie
predloženie žiadosti na MVaRR SR o poskytnutie
dotácie na výstavbu technickej vybavenosti k Nájomnému
bytovému domu na Coburgovej ul. v Trnave - 24 b.j.
vy lenenie vlastných zdrojov mesta z rozpo tu ako
vklad mesta na financovanie technickej vybavenosti

pre Nájomný bytový dom na Coburgovej ul. v Trnave 24 b.j.
c10) zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB a MVaRR SR
na Nájomný bytový dom na Coburgovej ul. v Trnave
- 24 b.j. v prípade poskytnutia úveru zo ŠFRB
a dotácie z MVaRR SR po úspešnej realizácii stavby
c11) prijatie všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom sa
stanovia presné podmienky pride ovania nájomných
bytov pre obyvate ov obce, vyplývajúcich zo
Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej s MVaRR SR
d)

erpanie úveru z komer nej banky a jeho zabezpe enie
k rozpo tu mesta Trnava na rok 2006
pod a podmienok banky vo výške 119 000 tis. Sk
na financovanie investi ných akcií mesta, uvedených
v rozpo te mesta na rok 2006

e)

rozpo ty príspevkových organizácií mesta na rok 2006
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava
- Správy mestského majetku Trnava

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravi a predloži návrh VZN, ktorým sa stanovia
podmienky pride ovania nájomných bytov na Tajovského ulici
a Coburgovej ulici
Termín: 31.12.2006
706
uznesenie
k rozpo tu mesta Trnava na rok 2006
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpo tu mesta
Trnava na rok 2006
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
dopracova uznesenie MZ . 705 v bodoch b2, b7, b8, b9,
c2, c7, c8, c9 po zverejnení podmienok poskytovania úveru
zo ŠFRB pre rok 2006 a podmienok poskytovania dotácie z MVa
RR SR pre rok 2006
Termín: do 10 dní po zverejnení podmienok

707
uznesenie
k odpredaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava
parc. . 8399/119 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome<
s. . 6040 na Jiráskovej ul. 18 v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:<
1. Schva uje<

predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.
.
8399/119
v
k.
ú. Trnava s celkovou
výmerou
232
m2,
zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spolo ných astiach
a zariadeniach domu súp.
. 6040 na Jiráskovej ulici
. 18
vlastníkom bytov zapísaným na LV . 9006 za cenu 3,50 Sk/m2
takto:<
1) podielu
6367/142497 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 1 Jaroslavovi Chynoradskému,
narod. 18.4.1974 s manželkou Janou, rod. Bartekovou, nar.
21.10.1973 obaja bytom Jiráskova 18, za cenu 36,50 Sk,<
2) podielu 3391/142497 do vlastníctva vlastníkovi bytu
. 2
Jozefovi Štibránymu narod. 23.7.1950, bytom Jiráskova 18, za
cenu 19,50 Sk,<
3) podielu
7958/142497 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 3 Ervínovi Jantovi, nar. 24.4.
1929 s manželkou udmilou, rod. Krajovi ovou, nar. 9.8.1929,
obaja bytom Jiráskova 18, za cenu 45,50 Sk,<
4) podielu 6367/142497 do vlastníctva vlastní ke bytu . 4 Márii
Gubíkovej, rod. Kišovej, narod. 2.2.1932, bytom Jiráskova 18,
za cenu 36,50 Sk,<
5) podielu 8020/142497 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 6
Helene Zverkovej, rod. Bendovej, narod. 19.4.1940, bytom
Jiráskova 18, za cenu 45,50 Sk,<
6) podielu 6417/142497 do vlastníctva vlastníkovi bytu
. 7
Vladimírovi Šulkovi, narod. 5.4.1980, bytom Jiráskova 18, za
cenu 36,50 Sk,<
7) podielu 3395/142497 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 8
Judite Pepovej, rod. Bénkeszkej, narod. 19.10.1931, bytom
Jiráskova 18, za cenu 19,50 Sk,<
8) podielu 7963/142497 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 9
Gabriele Milovej, rod. Slezákovej, narod. 19.10.1955, bytom
Jiráskova 18, za cenu 45,50 Sk,<
9) podielu
6374/142497 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníckom bytu
. 10 Mariánovi Ku kovi nar.
16.1.1951 s manželkou Danielou
rod. Sedlákovou, narod.
15.4.1952, obaja bytom Jiráskova 18, za cenu 36,50 Sk,<
10) podielu 3404/142497 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 11
Cecílii Benkovskej, narod. 19.9.1952, bytom Šúrovce, Hlavná
5, za cenu 19,50 Sk,<
11) podielu 8337/142497 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 12 Ivanovi Vadovi ovi, nar.
13.6.1966 s manželkou Máriou, rod. Danišovou, nar. 28.1.1967,
obaja bytom Jiráskova 18, za cenu 47,50 Sk,<
12) podielu
6363/142497
do
podielového
spoluvlastníctva
vlastníkom bytu
. 13 Milanovi Antalovi, nar. 22.1.1961 a
Gabriele Antalovej, rod. Križanovej, nar. 28.9.1961, obaja
bytom Jiráskova 24, každému s podielom 1/2, spolu za cenu
36,00 Sk,<
13) podielu 3399/142497 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 14 Milošovi Bohunickému, nar.
10.12.1955
s manželkou Vierou,
rod.
Novákovou,
nar.
13.10.1958, obaja bytom T. Tekela 10, za cenu 19,50 Sk,<
14) podielu 7970/142497 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníckom bytu
. 15 Jánovi Pekarikovi nar.
9.4.1957
s manželkou Janou
rod.
Ondrejkovou,
narod.
18.5.1961, obaja bytom Jiráskova 18, za cenu 45,50 Sk,<
15) podielu 6368/142497 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 16 Jaroslavovi Repá ovi, nar.
31.7.1968, s manželkou Máriou, rod. Petrašovi ovou, nar.
28.4.1971, obaja bytom Jiráskova 18, za cenu 36,50 Sk,<

16) podielu 6363/142497 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 17 Petrovi Tomaškovi ovi, nar.
3.7.1959
s manželkou Tatianou
rod. Domorákovou,
nar.
14.6.1953, obaja bytom Jiráskova 18, za cenu 19,50 Sk,<
17) podielu 7969/142497 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 18 Jozefovi Hu kovi,
nar.
3.3.1955 s manželkou Annou,
rod. Imrichovi ovou,
nar.
9.10.1958, obaja bytom Jiráskova 18, za cenu 45,50 Sk,<
18) podielu 6384/142497 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníckom bytu
. 19 Ivanovi Sedlákovi nar.
17.4.1963 s manželkou
ubomírou
rod. Hrašnovou, narod.
10.4.1964, obaja bytom Jiráskova 18, za cenu 36,50 Sk,<
19) podielu 3399/142497 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 20
Jaroslavovi Horá ekovi, narod. 22.5.1958, bytom Jiráskova 18,
za cenu 18,50 Sk,<
20) podielu 7949/142497 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníckom bytu
. 21 Gustávovi Gavorovi nar.
12.8.1950 s manželkou Máriou
rod. Holovi ovou,
narod.
7.11.1954, obaja bytom Jiráskova 18, za cenu 45,50 Sk,<
21) podielu 6365/142497 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 22
Janke Van ovej rod. Žemlovej,
narod. 25.7.1956,
bytom
Jiráskova 18, za cenu 36,50 Sk,<
22) podielu 3588/142497 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 23
Anne Vagovej rod. Supekovej,
narod. 22.10.1932,
bytom
Jiráskova 18, za cenu 20,50 Sk,<
23) podielu 7963/142497 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 24
Beáte Buzingerovej rod. Vanglovej, narod. 13.6.1981, bytom
Jiráskova 18, za cenu 45,50 Sk,<
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad
do katastra nehnute ností budú spolo ne a nerozdielne hradi
kupujúci
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva<
Termín: do 20.12.2005
b) pripravi
kúpnu zmluvu
podpis.<
Termín: do 28.2.2006<

a predloži

primátorovi

mesta

na

708
uznesenie
k odpredaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava
parc. . 1635/77 v k.ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome
s. . 6331 na ajkovského . 39, 40, 41 v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:<
1. Schva uje
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava na LV
.
5000 parc. . 1635/77 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 547 m2,
zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spolo ných astiach
a zariadeniach domu súp.
. 6331 na
ajkovského
. 39, 40
vlastníkom bytov zapísaným na LV . 9225 za cenu 3,50 Sk/m2
takto:<

1) podielu
6525/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 1 Miloslavovi Nekanovi ovi nar.
21.5.1947 s manželkou Štefanou, rod. Ehrenhofferovou, nar.
.....................................................(A19.05_700-738
DS60)
- 8 26.12.1948, obaja bytom ajkovského 39, za cenu 35,50 Sk,<
2) podielu 6510/353400 do vlastníctva vlastní ke bytu . 2 Eve
Antalovej,
rod.
Remenárovej,
narod. 12.11.1957
bytom
ajkovského 39, za cenu 35,50 Sk,<
3) podielu
6535/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 3 Igorovi Kamenickému nar.
21.8.1959 s manželkou Gabrielou, rod. Valovi ovou, nar.
10.11.1961, obaja bytom ajkovského 39, za cenu 35,50 Sk,<
4) podielu
6510/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov
vlastníkom bytu
. 4 Antonovi Volfovi,
nar.
17.1.1951 s manželkou Vlastou,
rod. Szombathovou, nar.
19.2.1952, obaja bytom ajkovského 39, za cenu 35,50 Sk,<
5) podielu
6525/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 5 Milanovi Suchánovi, nar.
28.4.1948
s manželkou Emíliou,
rod. Slovákovou,
nar.
14.9.1948, obaja bytom ajkovského 39 za cenu 35,50 Sk,
6) podielu
6525/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 7 Štefanovi Bednárikovi, nar.
9.2.1952 s manželkou Janou, rod. Reiffersovou, nar. 1.6.1953,
obaja bytom ajkovského 39, za cenu 35,50 Sk,<
7) podielu
6650/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 9 Pavlovi Pösingerovi nar.
20.4.1962 s manželkou Ivonou, rod. Furkovou, nar. 20.4.1963,
obaja bytom ajkovského 39, za cenu 36,00 Sk,<
8) podielu
6515/353400
do
podielového
spoluvlastníctva
vlastníkom bytu . 10 Bernardovi Bežuchovi, narod. 14.8.1937
bytom
ajkovského 39, s podielom 1/2 a 1/6, Eve Slaninovej
rod. Bežuchovej nar. 22.3.1962, bytom Okružná 9, s podielom
1/6 a Milošovi Bežuchovi nar. 3. 11. 1969, bytom Malženice
380, s podielom 1/6, spolu za cenu 35,50 Sk,<
9) podielu 6530/353400 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 11
udmile Pavelkovej, rod. Belicovej, narod. 8.7.1949 bytom
ajkovského 39, za cenu 35,50 Sk,<
10) podielu 6625/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 12 Norbertovi Kvasni ákovi nar.
7.9.1978 s manželkou Patríciou,
rod. Dragúnovou,
nar.
17.7.1977, obaja bytom ajkovského 39, za cenu 36,00 Sk,<
11) podielu 6660/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 14 Jánovi Bestvinovi, nar.
9.2.1947 s manželkou Máriou, rod. Kubíkovou, nar. 3.5.1951,
obaja bytom ajkovského 39, za cenu 36,00 Sk,<
12) podielu 6525/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 15 Bohumilovi Šuranovi, nar.
20.9.1950
s manželkou Emou,
rod. Brestovanskou,
nar.
12.11.1951, obaja bytom ajkovského 39 za cenu 35,50 Sk,<
13) podielu 6510/353400 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 16
Lýdii Zwiržinovej, rod. Koleni ovej, narod. 26.8.1950 bytom
ajkovského 39, za cenu 35,50 Sk,<
14) podielu 6525/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 17 Jozefovi Vittekovi nar.
16.10.1948
s manželkou Vierou,
rod. Paulíkovou,
nar.
7.3.1952, obaja bytom ajkovského 39, za cenu 35,50 Sk,<
15) podielu 6510/353400 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 19
Františke Hlavatej, rod. Baranovi ovej, narod. 6.3.1948 bytom
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ajkovského 40, za cenu 35,50 Sk,<
16) podielu 6535/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 20 Štefanovi Zvolenskému nar.
5.12.1943 s manželkou Annou, rod. Majkovou, nar. 26.7.1946,
.....................................................(A19.05_700-738
DS60)
- 9 obaja bytom ajkovského 40, za cenu 35,50 Sk,<
17) podielu 6660/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 22 Michalovi Bartovi ovi, nar.
11.1.1949
s manželkou Helenou,
rod.
Sivákovou,
nar.
13.11.1950, obaja bytom ajkovského 40, za cenu 36,00 Sk,<
18) podielu 6510/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 24 Vladimírovi Šmídovi, nar.
6.7.1943
s
manželkou Alžbetou,
rod.
Brnkovou,
nar.
13.12.1943, obaja bytom ajkovského 40 za cenu 35,50 Sk,<
19) podielu 6510/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 25 Imrichovi Kapitánovi, nar.
12.8.1944 s manželkou Evou, rod. Rackovou, nar. 18.12.1948,
obaja bytom ajkovského 40, za cenu 35,50 Sk,<
20) podielu 6510/353400 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 26
Marcele Vavrovej, rod. Janíkovej, narod. 4.7.1949 bytom
ajkovského 40, za cenu 35,50 Sk,<
21) podielu 6510/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 27 MUDr. Ivanovi Lustigovi, nar.
17.5.1940 s manželkou Evou, rod. Porubskou, nar. 1.8.1941,
obaja bytom ajkovského 40, za cenu 35,50 Sk,<
22) podielu 6510/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 28 Jozefovi Gajdošíkovi nar.
3.5.1947 s manželkou Vierou, rod. Balážovou, nar. 27.1.1947,
obaja bytom ajkovského 40, za cenu 35,50 Sk,<
23) podielu 6510/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 29 Jánovi Kraj ovi ovi, nar.
18.8.1945 s manželkou Mgr. Danielou, rod. Brežnou, nar.
21.5.1945, obaja bytom ajkovského 40, za cenu 35,50 Sk,<
24) podielu 6510/353400 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 31
Mgr. Petrovi Jarábekovi, narod. 14.2.1960 bytom
ajkovského
40, za cenu 35,50 Sk,<
25) podielu 6575/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 32 Jánovi Nem ekovi,
nar.
14.12.1964 s manželkou Danielou, rod. Stillerovou, nar.
16.5.1971, obaja bytom ajkovského 40, za cenu 35,50 Sk,<
26) podielu 6660/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 33 Petrovi Badovi nar. 6.11.1940
s manželkou Boženou, rod. Hornákovou, nar. 13.9.1945, obaja
bytom ajkovského 40, za cenu 36,00 Sk,<
27) podielu 6575/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 35 Máriovi Hulmanovi, nar.
19.3.1977
s manželkou Zuzanou,
rod. Kvetánovou,
nar.
10.4.1980, obaja bytom ajkovského 40, za cenu 35,50 Sk,<
28) podielu 6500/353400 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 36
Ing. Vladimírovi Hadarovi, narod. 25.9.1960 bytom ajkovského
40, za cenu 35,00 Sk<
29) podielu 6535/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 37 Štefanovi Demovi ovi, nar.
20.2.1948 s manželkou Annou, rod. Samporovou, nar. 24.6.1946,
obaja bytom ajkovského 41, za cenu 35,50 Sk,<
30) podielu 6515/353400 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 38
MUDr. Borisovi Pekárekovi, narod. 4.6.1978 bytom A. Hlinku 8,
za cenu 35,50 Sk,<
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31) podielu 6510/353400 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 39
Helene Gajdošíkovej rod. Vadovi ovej, narod. 10.6.1952 bytom
Dobrá Voda 408, za cenu 35,50 Sk,<
32) podielu 6590/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 40 ubomírovi Jakubcovi, nar.
17.5.1954 s manželkou ubicou, rod. Gécovou, nar. 12.3.1953,
obaja bytom ajkovského 41, za cenu 35,50 Sk,<
33) podielu 6590/353400 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 41
Andrejovi Cibíkovi, narod. 3.5.1977 bytom ajkovského 41, za
cenu 35,50 Sk,<
34) podielu 6525/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 42 Ing. Máriovi Jur ovi, nar.
30.1.1967 s manželkou Ing. Elenou, rod. Herzovou, nar.
5.7.1968, obaja bytom ajkovského 41, za cenu 35,50 Sk,<
35) podielu 6525/353400 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 44
Márii Kiššovej nar. 7.3.1965 bytom ajkovského 41, za cenu
35,50 Sk,
36) podielu 6660/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 45 Viktorovi Sivákovi, nar.
17.8.1947 s manželkou Gabrielou,
rod. Lukášovou,
nar.
23.2.1951, obaja bytom ajkovského 41, za cenu 36,00 Sk,<
37) podielu 6510/353400 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 47
Anne Hulíkovej rod. Michalekovej, narod. 8.3.1945 bytom
ajkovského 41, za cenu 35,50 Sk,<
38) podielu 6525/353400 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 48
Mgr. Viere Albertovej rod. Chvaš ulovej, nar. 25.3.1946 bytom
ajkovského 41, za cenu 35,50 Sk,<
39) podielu 6510/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 49 ubomírovi Haladovi, nar.
14.7.1952 s manželkou Máriou, rod. Karnasovou, nar. 1.6.1949,
obaja bytom ajkovského 41, za cenu 35,50 Sk,<
40) podielu 6525/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 50 Marcelovi Kotesovi, nar.
12.5.1961 s manželkou Annou, rod. Gonosovou, nar. 11.8.1967,
obaja bytom ajkovského 41, za cenu 35,50 Sk,<
1) podielu 6675/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 52 Michalovi Švihoríkovi, nar.
27.12.1943 s manželkou Jarmilou,
rod. Važanovou,
nar.
9.7.1947, obaja bytom ajkovského 41, za cenu 36,00 Sk,<
42) podielu 6510/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu
. 53 Zdenkovi Peterovi, nar.
8.7.1955 s manželkou Anežkou, rod. Bachratou, nar. 16.1.1951,
obaja bytom ajkovského 41, za cenu 35,50 Sk,<
43) podielu 6575/353400 do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov
vlastníkom bytu
. 54 Milanovi Be ovi,
nar.
11.8.1950
s manželkou Antóniou,
rod.
Psotovou,
nar.
20.5.1951, obaja bytom ajkovského 41, za cenu 36,00 Sk,<
44) podielu 6510/353400 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov vlastníkom
bytu . 43 Dušana Pavlovi a, nar.
19.2.1947 s manželkou Mgr. Máriou, rod. Ušákovou, obaja
bytom ajkovského 41, za cenu 35,50 Sk
správny poplatok
spojený s návrhom na vklad do
katastra
nehnute ností budú spolo ne a nerozdielne hradi kupujúci.
2. Ukladá<
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva<
Termín: do 20.12.2005
b) pripravi

kúpnu

zmluvu

a predloži

primátorovi

mesta

na

podpis.<
Termín: do 28.2.2006<
709
uznesenie
k odplatnému prevodu stavieb a pozemkov zastavaných stavbou
"Komunika né prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave"
do vlastníctva, správy a údržby Slovenskej správy ciest
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) odplatný prevod pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, parc. ís. 2540/49 zast. pl., (komunikácia I. triedy),
výmera 4357 m2 a parc. ís. 2540/46 zast. pl., (komunikácia
I. triedy, ostrov ek kruhovej križovatky), výmera 306 m2,
na Trstínskej ceste v Trnave, oddelených geometrickým plánom
. 201/2004 zastavaných stavbou "Komunika né prepojenie ulíc
Trstínska a Cukrová v Trnave" SLOVENSKEJ SPRÁVE CIEST, Investi nej výstavbe a správe ciest, Mileti ova 19, 820 05 Bratislava, I O 003328 zmluvou o budúcej kúpnej zmluve za 1,- Sk,
b) odplatný prevod stavieb vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, budovaných na parc. . 2540/49 zast. pl., (komunikácia
I.triedy), výmera 4357 m2 a parc. ís. 2540/46 zast. pl. (komunikácia I. triedy, ostrov ek kruhovej križovatky), výmera
306 m2, na Trstínskej ceste v Trnave, stavby "Komunika né
prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave" SLOVENSKEJ
SPRÁVE CIEST, Investi nej výstavbe a správe ciest, Mileti ova
. 19, 820 05 Bratislava, I O 003328 na základe osobitnej
zmluvy,
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom stavieb a pozemkov pod a bodu 1. do majetku, správy a údržby SSS - IVaSC
Mileti ova 19, Bratislava
Termín: do 31. 12. 2005
b) pripravi a predloži zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31. 1. 2006
c) po kolauda nom ukon ení a porealiza nom zameraní stavieb
a pozemkov pripravi a predloži kúpne zmluvy primátorovi
mesta k podpisu
Termín: do 60 dní po vydaní kolauda ného rozhodnutia
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uznesenie
k odplatnému prevodu stavieb a pozemkov zastavaných stavbou
"Komunika né prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave"
do vlastníctva, správy a údržby
Trnavského samosprávneho kraja
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:<

1. Schva uje
a) odplatný prevod pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, parc. . 2540/48 zast. pl. (komunikácia II. triedy), výmera 902 m2 na Ulici Ružindolskej v Trnave, oddeleného geometrickým plánom . 201/2004, zastavaného stavbou "Komunika né
prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave" Správe a údržbe
ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava, I O 37847783 na základe osobitnej zmluvy,
b) odplatný prevod stavby vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava
budovanej na parc. . 2540/48 zast. pl. (komunikácia II. triedy), výmera 902 m2 na Ulici Ružindolskej v Trnave, stavby "Komunika né prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave" Správe
a údržbe ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39,
918 53 Trnava, I O 37847783 na základe osobitnej zmluvy
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom stavby a pozemku pod a bodu 1. do majetku, správy a údržby SaÚC TSK, Bulharská 39, Trnava
Termín: do 31. 12. 2005
b) pripravi a predloži zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31. 1. 2006
c) po kolauda nom ukon ení a porealiza nom zameraní stavby
a pozemku pripravi a predloži kúpne zmluvy primátorovi
mesta k podpisu
Termín: do 60 dní po vydaní kolauda ného rozhodnutia
711
uznesenie
ku kúpe pozemku na Špa inskej ceste v Trnave do majetku mesta
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
nesúhlas pána Juraja Plachého, Špa inská cesta 98, Trnava vo i
stanovisku majetkovej komisie
2. Neschva uje
kúpu pozemku vo vlastníctve pána Juraja Plachého nar. 23.4.1940
bytom Trnava Špa inská cesta . 98 v k. ú. Trnava na Špa inskej
ceste v Trnave, pôv. parc. . 1329/10, orná pôda, výmera 115 m2,
zapísaného na LV 5994, do majetku mesta
3. Schva uje
prenájom pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve pána Juraja
Plachého, nar. 23. 4. 1940, bytom Trnava, Špa inská cesta
. 98, pôv. parc. . 1329/10 vo výmere 115 m2, zapísaného
na LV . 5994, mestu, za ú elom užívania miestnej komunikácie za cenu 3,50 Sk/m2/rok na dobu neur itú od 29. 10. 2004
s 3 mesa nou výpovednou lehotou
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) oznámi stanovisko mestského zastupite stva žiadate ovi

Termín: do 31. 12. 2005
b) pripravi a predloži dodatok k nájomnej zmluve primátorovi
mesta na podpis
Termín: do 31. 1. 2006
712
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena na asti pozemku
na ul. . Podjavorinskej
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:<
1. Súhlasí
so zriadením bezodplatného vecného bremena na as pozemku parc.
. 6303/1 ( pôvodné parc. . 976 - vlastník mesto Trnava ) spoívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpie právo prechodu peši
aj povozom v prospech každodobého vlastníka pozemku parc. .
6306, v sú asnosti RsDr. Petra Bohunického, nar. 2. 7. 1952
a manželky Anny Bohunickej, nar. 29. 5. 1952, obaja bytom Trnava,
Golianova 47 s tým, že správny poplatok za vklad vecného bremena<
v katastri nehnute ností uhradia manž. Bohunickí
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi podklady k uzatvoreniu zmluvy o zriadení vecného<
bremena
Termín: do 15.1.2006
b) pripravi a predloži primátorovi mesta k podpisu zmluvu
o zriadení vecného bremena v zmysle bodu 1,
Termín: do 31.1.2006
713
uznesenie
k riešeniu záväzku mesta Trnava
vo i Trnavskej teplárenskej, a. s.
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
prevod vlastníctva mesta Trnava k tepelno-technickým<
zariadeniam :
-<vonkajší rozvod ÚK, SM blok 8, Trnava, inv. . 282700199
- vonkajší rozvod ÚK, SM blok 7, Trnava, inv. . 282700198
- vonkajší rozvod ÚK, SM blok 2, Trnava, inv. . 282700197
- vonkajší rozvod ÚK, SM blok 5, Trnava, inv. . 282700196
- horúcovodná prípojka Mestská poliklinika,inv. .282700270
- horúcovodná prípojka Van urova Trnava, inv. . 282700247
- as kanála pri VS Prednádražie II/4 Trnava v d žke 30 m
- šachta pri ZŠ v okruhu VS Prednádražie II/3 v Trnave
inv. . 282700086
na spolo nos Trnavská teplárenská, a. s., Coburgova 84, Trnava,<
I O 36 246 034 za hodnotu 818.401,30 Sk
2. Súhlasí
so zapo ítaním záväzku mesta Trnava vo i Trnavskej teplárenskej,<

a. s., Coburgova 13, Trnava vo výške 450.726,- Sk s dohodnutou
cenou za prevod tepelno - technických zariadení uvedených
v bode 1. tohto uznesenia
3. Ukladá
Správe mestského majetku Trnava
pripravi a predloži primátorovi mesta k podpisu zmluvu o prevode vlastníctva k tepelno-technickýcm zariadeniam a zapo ítaní<
poh adávok
Termín: do 22.12.2005
714
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch
vo vlastníctve mesta "Rekonštrukcia NTL plynovodov Trnava - ul. Ružová"
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s využitím pozemku v k.ú. Trnava parc. . 9006, zapísanom na
LV . 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava a s využitím pozemkov
parc. . 9008, 9015 v rozsahu právnych parciel s pôv. parc. .
1964, 1965/1 ktoré sú v pozemkovej knihe neknihované, a
preto sa ich vlastníkom v zmysle § 14 ods. 2 zák.
.
180/1995 Z.z. stalo mesto Trnava, na rekonštrukciu miestnych
nízkotlakových plynovodov, pod a projektovej dokumentácie
schválenej stavebným úradom, Slovenským plynárenským podnikom, a.s., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 44/a, I O:
35815256.
2. Schva uje<
zriadenie bezodplatného asovo neobmedzeného vecného bremena
na pozemku v k.ú. Trnava zapísaných na LV
.5000 vo
vlastníctve mesta Trnava parc. . 9006 a na pozemkoch parc. .
9008,
9015
v rozsahu
právnych
parciel
pôv.parc. .
1964,1965/1 ktoré sú v_pozemkovej knihe neknihované, a preto
sa ich vlastníkom v_zmysle § 14 ods. 2 zák. . 180/1995 Z.z.
stalo mesto Trnava prípadne alších ur ených porealiza ným
geometrickým plánom, v uliciach: Ružová, Tulipánová, 9. mája, Orgovánová, cez ktoré prechádza podzemné vedenie plynu v
rámci stavby "Rekonštrukcia miestnych NTL plynovodov Trnava
- ul. Ružová", v_prospech spolo nosti Slovenský plynárenský
priemysel, a._s., so sídlom v Bratislave, ul. Mlynské Nivy
44/a, spo ívajúceho v_povinnosti mesta Trnava strpie
na
svojom pozemku umiestnenie inžinierskych sietí - plynovodu a
s_tým súvisiacich užívate ských práv, za podmienky<
- dodržania podmienok upres ujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení, pri om správny poplatok
spojený s vkladom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
do katastra nehnute ností hradí oprávnený z vecného
bremena.
3. Ukladá <
Mestskému úradu v Trnave<
a) zabezpe i súvisiace náležitosti<
Termín: 31.1.2006
b)

pripravi

zmluvu

o budúcej zmluve o

zriadení

vecného

bremena na pozemkoch mesta a predloži
k podpisu.<
Termín: 31.1.2006

primátorovi mesta

c) po uložení inž. sietí uzatvori zmluvu o zriadení vecného
bremena na pozemkoch mesta a predloži primátorovi mesta
k podpisu.<
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu

715
uznesenie
k predaj pozemku na Murgašovej ulici v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:<
1. Schva uje<
priamy predaj kúpnou zmluvou mestského pozemku v katastrálnom
území Trnava
parc. . 5422/7, ostatné plochy o výmere 12 m2,
oddeleného geometrickým plánom . 136/2005 z delimitovaného pozemku s pôvodným parcelným . 1040/79, zapísaného v katastri nehnute ností na liste vlastníctva . 1,
Andrei Raj ákovej,
nar. 30. 4. 1979, bytom Trnava, Murgašova 2,
v podiele 1/2
a
Vojtechovi Raj ákovi, nar. 3. 6. 1985, bytom Trnava, Murgašova 2,
v podiele 1/2,
za cenu 1 200 Sk/m2,
t. j. spolu
za 14 400,00 Sk
s podmienkou, že kupujúci uhradia správny
poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra nehnute ností
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s prevodom nehnute nosti
Termín: do 31.1.2006
b) pripravi
kúpnu zmluvu
mesta
Termín: do 31.3.2006

a

predloži

na podpis

primátorovi

716
uznesenie
k priamemu predaju pozemku na Dedinskej ul.
v Trnave - Modranke
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:<
1. Schva uje<
priamy predaj pozemku v k. ú. Modranka na Dedinskej ul.
zapísaného na LV . 1300 vo vlastníctve Mesta Trnava s p. .
152/28 - zast. plocha s výmerou 56 m2, do vlastníctva Mareka
Hanusa, nar. 18.1.1977 bytom Trnava, Dedinská 90, za cenu
120,- Sk/m2 t. j. za celkovú cenu 6.720,- Sk s tým, že
kupujúci uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad
kúpnej zmluvy do katastra nehnute ností.

2. Ukladá<
Mestskému úradu v Trnave<
a) zabezpe i súvisiace náležitosti
Termín: do 20.12.2005<
b) pripravi kúpnu zmluvu a predloži
mesta <
Termín: do 31.1.2006

na podpis primátorovi
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uznesenie
k predaju pozemkov medzi ulicami
Hviezdoslavova a Hornopoto ná
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:<
1. Schva uje
priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve
mestských pozemkov v k.ú. Trnava parc. . 255, zast. pl.
s výmerou 412 m2 a parc. . 257, zast. pl. s výmerou
762 m2, spolu s výmerou 1174 m2, zapísaných v katastri
nehnute ností na liste vlastníctva mesta Trnava . 5000
spolo nosti s r.o. INVEX, so sídlom Trnava, Skladová 2,
I O: 31426000, na výstavbu polyfunk ného domu v zmysle
schválenej projektovej dokumentácie za cenu 5 500,Sk/m2
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i náležitosti súvisiace s predajom nehnute ností
Termín: do 28.2.2006
b) pripravi zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloži
na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.3.2006
718
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena pre uloženie
inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta "Lokalita Na lúkach, Biely Kostol"
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zriadenie bezodplatného asovo neobmedzeného vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, cez ktoré
bude prechádza
nové káblové vedenie k_"Lokalite Na lúkach v
Bielom
Kostole" pod a
projektovej dokumentácie
schválenej
stavebným úradom, a ur eného geometrickým plánom, v_prospech
každodobého
vlastníka
stavby,
v
sú asnosti
v_prospech
Západoslovenskej energetiky a. s., ulenova ul. 6, Bratislava,
spo ívajúceho v_povinnosti mesta Trnava
strpie
na svojich
pozemkoch umiestnenie inžinierskych sietí - VN a NN káblového
vedenia a s tým súvisiacich užívate ských práv, za podmienky
úhrady
správneho
poplatku
spojeného
s
vkladom
práva

zodpovedajúceho
vecnému bremenu
oprávneným z vecného bremena.<

do

katastra

nehnute ností

2. Súhlasí
s využitím pozemkov vo vlastníctve mesta v k.ú. Trnava, na
uloženie
IS
- kanaliza ného
zbera a
pod a
projektovej
dokumentácie schválenej stavebným úradom, Obcou Biely Kostol, so
sídlom Biely Kostol, Pionierske nám 1, I O: 31871461.<
3. Schva uje
zriadenie bezodplatného asovo neobmedzeného vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava pre
uloženie podzemného vedenia kanaliza ného zbera a popri
Ružindolskej ceste so zaústením do jestvujúceho
kanaliza ného zbera a na Suchovskej ceste v Trnave, pod a
projektovej dokumentácie, ktorá bude schválená stavebným
úradom, v prospech každodobého vlastníka stavby
spo ívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpie na svojich
pozemkoch umiestnenie kanalizácie a s tým súvisiacich
užívate ských práv, za podmienky úhrady správneho poplatku
spojeného s vkladom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do
katastra nehnute ností oprávneným z vecného bremena
4. Súhlasí
s využitím pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k.ú. Trnava,
p. . 10790/1, 10880/2, 10863/4, 10873/2, prípadne alších
v rozsahu právnych parciel vo vlastníctve Mesta Trnava,
na uloženie vedenia elektronickej komunikácie pod a projektovej
dokumentácie, ktorá bude schválená stavebným úradom, Obcou Biely
Kostol, so sídlom Biely Kostol, Pionierske nám. 1, I O: 31871461,
s podmienkou pripoloženia l ks HDPE chráni ky pre potreby
Mesta Trnava po celej d žke trasy vedenia elektronickej
Komunikácie
5. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave<
a) zabezpe i súvisiace náležitosti, uzatvori zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta a predloži primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31.1.2006
b) po uložení inž. sietí uzatvori zmluvu o zriadení vecného
bremena na pozemkoch mesta a predloži
primátorovi mesta
na podpis.
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu
c) uzatvori dohodu o pripokládke chráni ky
Termín: 31.1.2006
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uznesenie
k informatívnej správe o žiadostiach, ktoré
Majetková komisia MZ neodporu ila schváli v roku 2005
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informatívnu správu o žiadostiach, ktoré boli v roku 2005
prerokované na zasadnutiach majetkovej komisie a komisia
ich neodporu ila do mestského zastupite stva resp. mestskej

rady - zaujala nesúhlasné stanovisko
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uznesenie
k odvolaniu na rozhodnutie Mestskej rady mesta Trnava
k zmene dátumu podpisu nájomnej zmluvy
nebytových priestorov v objekte na ul. K. Mahra . 3
v Trnave
estské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
nájomcovi Angelike e otkovej, Hlboká 24, Trnava, I O:
41430832, pre nebytový priestor na ul. K.Mahra . 3 v Trnave
/hospodársky pavilón A/, v uznesení MR . 529/2005 zo d a
15.2.2005
zmenu dátumu podpisu nájomnej zmluvy, zmluvy o prevzatí a
uznaní dlhu a dohody o splátkovom kalendári do 22.12.2005
s tým, že podmienky, ktoré predchádzajú uzatvoreniu zmluvy
budú dodržané v zmysle uznesenia MR . 450/2004
2. Ukladá
Správe mestského majetku Trnava
uzatvori nájomnú zmluvu, zmluvu o prevzatí dlhu a dohodu
o splátkovom kalendári pod a uznesenia MR . 450/2004 za
nájomné v zmysle schva ovacej asti tohto uznesenia
Termín: 22.12.2005
721
uznesenie
k doplneniu uzn. MZ . 684/2005 z 25. 10. 2005
k riešeniu správy a vlastníctva severovýchodnej komunikácie
budovanej v rámci výstavby závodu PSA
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
v uznesení MZ

. 684 z 25. 10. 2005 :

a) zmenu ozna enia pôvodného textu bodu 1. na písm. a),
b) doplnenie bodu 1.

o písm. b) s nasledovným textom :

" s použitím severovýchodnej komunikácie SO 103, 104 Trnavským
samosprávnym krajom, ako obchádzkovej trasy po as výstavby premostenia železni nej trasy Trnava - Žilina cestou III. triedy
. 05131 Trnava - Zavar "
c)
"

doplnenie bodu 4. o písm. c) s nasledovným textom :
Mestskému úradu v Trnave
pripravi a predloži primátorovi mesta zmluvu o používaní a
údržbe komunikácie Trnavským samosprávnym krajom.
Termín: ihne
"

2. Ukladá <

Mestskému úradu v Trnave
spracova úplné znenie uzn. MZ
Termín: ihne

. 684/2005

722
uznesenie
k realizácii záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o investi nej
spolupráci pri výstavbe závodu PSA Peugeot Citroen
v zmysle Uznesenia vlády SR . 355 zo d a 4. 5. 2005
/ zámena rodinných domov a bytov /
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:<
1. Súhlasí
A) so zámenou rodinného domu vo vlastníctve vlastníkov uvedených
pod písm. a - m za rodinný dom vrátane pri ahlých zastavaných a
nezastavaných pozemkov, ktoré budú upresnené GP, vo vlast - níctve mesta
Trnava takto :
a, rodinného domu zapísaného na LV . 2521, parc. . 214/3, vý - mera 180
m2, s. . 458, . pop. 4, k. ú. Zavar, vo vlastníct- ve Štefana Rábaru,
nar. 3.8.1964 a manž. Renáty, rod. Kuklí- ková, nar. 24.9.1971, každý s
podielom 1/2 na podiele 729/1458, vrátane spoluvlastníckeho podielu na
pozemku- cesta, zapísaného na LV . 2514, parc. . 214/63, výmera 1379 m2,
v podiele 1/15 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.
. 214/4,
výmera 760 m2, zapísaného na LV . 2521, každý v po- diele 1/2 z podielu
1/2 za rodinný dom vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Zavar, p. . 48/30,
b, rodinného domu zapísaného na LV . 2521, parc. . 214/3, vý - mera 180
m2, s. . 458, . pop. 5, k. ú. Zavar, vo vlastníct- ve Miroslava Daniša,
nar. 4.8.1958 a manž. Márie, nar. 26.5.1958, rod. Kuklíková, v podiele
729/1458, vrátane spo- luvlastníckeho podielu na pozemku - cesta,
zapísaného na LV . 2514, parc. . 214/63, výmera 1379 m2, v podiele 1/15
a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.
. 214/4, výmera 760 m2,
zapísaného na LV . 2521, v podiele 1/2 za rodinný dom
vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Zavar, p. . 48/33,
c, rodinného domu zapísaného na LV . 2524, parc. . 214/6, vý - mera 180
m2, s. . 460, . pop. 6, k. ú. Zavar, vo vlast - níctve Jozefa Murárika,
nar. 4.7.1957 a manž. Valérie, rod. Lišková, nar. 10.6.1960, v podiele
729/1458, vrátane spolu - vlastníckeho podielu na pozemku - cesta,
zapísaného na LV . 2514, parc. . 214/63, výmera 1379 m2, v podiele 1/15,
spo- luvlastníckeho podielu na pozemku parc. . 214/48, výmera 4760 m2,
zapísaného na LV . 2513, v podiele 1/49 a spolu - vlastníckeho podielu na
pozemku parc.
. 214/5, výmera 1164 m2, zapísaného na LV
. 2524, v
podiele 729/1458 za rodinný dom vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Zavar,
p. . 48/36,
d, rodinného domu zapísaného na LV . 2524, parc. . 214/6, vý - mera 180
m2, s. . 460, . pop. 7, k. ú. Zavar, vo vlast - níctve Jozefa Alexandra,
nar. 14.7.1957 a manž. Márie, rod. Chovancová, v podiele 729/1458, pozemku
parc.
. 214/49, vý- mera 303 m2, zapísaného na LV
. 2525,
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.
. 214/5, výmera 1164 m2,
zapísané- ho na LV
. 2524, v podiele 729/1458, spoluvlastníckeho podielu na pozemku- cesta, parc. .214/63 výmera 1379 m2, zapí- saného na LV
. 2514, v podiele 1/15 za rodinný dom vo vlast- níctve mesta Trnava v k.
ú. Zavar, p. . 48/31,

e, rodinného domu zapísaného na LV . 2522, parc. . 214/9, vý - mera 180
m2, s.
. 462,
. pop. 8, k. ú. Zavar, vo vlast - níctve Vincenta
Mareniš áka, nar. 24.1.1947 a manž. Margity, rod. Lefková, nar. 20.7.1947,
v podiele 729/1458, pozemku 19-7/15/2
parc.
.
214/51,
výmera
102
m2,
zapísaného
na
LV
.
2523,
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.
. 214/10, výmera 1037 m2,
zapísaného na LV . 2522, v podiele 729/1458, spo- luvlastníckeho podielu
na pozemku - cesta, parc. . 214/63 výmera 1379 m2, zapísaného na LV .
2514, v podiele 1/15 za rodinný dom vo vlastníctve mesta Trnava, k. ú.
Zavar, p. . 48/32,
f, rodinného domu zapísaného na LV . 2522, parc. . 214/9, vý - mera 180
m2, s. . 462, . pop. 9, k. ú. Zavar, vo vlast - níctve Igora Lefka, nar.
19.3.1965 a manž. Marty, rod. Ruži - ková,nar. 8.5.1965, v podiele
729/1458,vrátane spoluvlastníc- keho podielu na pozemku parc. . 214/10,
výmera 1037 m2, za- písaného na LV
. 2522, v podiele 729/1458,
spoluvlastníckeho podielu na pozemku - cesta, parc. . 214/63 výmera 1379
m2, zapísaného na LV . 2514, v podiele 1/15 za rodinný dom vo vlastníctve
mesta Trnava, k. ú. Zavar, p. . 48/27,
g, rodinného domu zapísaného na LV . 2518, parc. . 214/13, vý - mera 221
m2, s. . 464, . pop. 10, k. ú. Zavar, vo vlast - níctve Jána Adámka,
nar. 28.4.1957 a manž. Jarmily, rod. Eliášová, nar. 15.10.1957, v podiele
729/1858, pozemku parc. parc. . 214/53, výmera 828 m2, zapísaného na LV
. 2519, spoluvlastníckehon podielu na pozemku - cesta, parc. . 214/63
výmera 1379 m2, zapísaného na LV
. 2514, v podiele 1/15 a
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.
. 214/12, výmera 927 m2,
zapísaného na LV . 2517, v podiele 1/2 za rodinný dom vo vlastníctve
mesta Trnava v k. ú. Zavar, p. . 31/16,
h, rodinného domu zapísaného na LV . 2518, parc. . 214/13, vý - mera 221
m2, s.
. 464,
. pop. 11, k. ú. Zavar, vo vlast - níctve Heleny
Racekovej,nar. 28.9.1939,v podiele 1129/1858, pozemku parc.
.214/54,
výmera 433 m2, zapísaného na LV . 2520, pozemku parc. . 214/55, výmera
460 m2, zapísaného na LV . 2520,
pozemku parc.
. 214/14, výmera 16 m2, LV
. 2520, spoluvlastníckeho
podielu na pozemku - cesta, parc. . . 214/63 výmera 1379 m2 zapísaného
na LV . 2514, v podiele 1/15 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.
. 214/12, výmera 927 m2, zapísaného na LV . 2517, v podiele 1/2 za
rodinný dom vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Zavar, p. . 48/34,
ch,rodinného domu zapísaného na LV . 2530, parc. . 214/16, vý - mera 206
m2, s. . 466, . pop. 12, k. ú. Zavar, vo vlast - níctve Milana Kuklíka,
nar. 2.12.1960 a manž. Emílie, rod. Masná, nar. 15.6.1967, v podiele
706/1612, pozemku parc. . 214/57, výmera 488 m2, LV . 2532, pozemku
parc. .214/62, výmera 15 m2, LV . 2532, pozemku parc. . 214/56, výmera
446 m2, zapísaného na LV .2532, spoluvlastníckeho podielu na pozemku cesta, parc. . 214/63 výmera 1379 m2, zapísaného na LV . 2514, v podiele
1/15 a spoluvlastníckeho podielu na po- zemku parc. . 214/17, výmera 869
m2, zapísaného na LV . 2531 v podiele 1/2 za rodinný dom vo vlastníctve
mesta Trnava v k. ú. Zavar, p. . 48/26,
i, rodinného domu zapísaného na LV

. 2530, parc.

. 214/16, vý - mera 206

m2, s. . 466, . pop. 13, k. ú. Zavar, vo vlast - níctve Viktora Slobodu,
nar. 7.11.1950 a manž. Emílie, rod. 19-7/15/3
Bizíková, nar. 28.6.1952, v podiele 906/1612, pozemku parc. . 214/58,
výmera 701 m2, LV . 2533, pozemku parc. . 214/15, výmera 15 m2, LV .
2533, spoluvlastníckeho podielu na pozemku- cesta, parc. . 214/63 výmera
1379 m2, zapísaného na LV . 2514, v podiele 1/15 a spoluvlastníckeho
podielu na pozemku parc. . 214/17, výmera 869 m2, zapísaného na LV .
2531, v podiele 1/2 za rodinný dom vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú.
Zavar, p. . 48/28,
j, rodinného domu zapísaného na LV . 2526, parc. . 214/19, vý - mera 298
m2, s. . 468, . pop. 14, k. ú. Zavar, vo vlast - vlastníctve Šimona
Raceka, nar. 27.10.1939 a manž. Anny, rod. Slobodová, nar. 19.4.1946, v
podiele 1274/2380, skladu a po- zemku parc.
. 214/61, výmera 16 m2,
zapísaného na LV
. 2528, pozemku parc.
. 214/59, výmera 697 m2, LV
.2528, spoluvlast- níckeho podielu na pozemku - cesta, parc. .214/63,
výmera 1379 m2, zapísaného na LV
. 2514 v podiele 1/15 a spolu vlastníckeho podielu na pozemku parc. . 214/18, výmera 970 m2, zapísaného
na LV . 2527, v podiele 1/2 za rodinný dom vo vlastníctve mesta Trnava v
k. ú. Zavar, p. . 48/6,
k, rodinného domu zapísaného na LV . 2526, parc. . 214/19, vý - mera 298
m2, s. . 468, . pop. 15, k. ú. Zavar, vo vlast - níctve Jozefa Murárika,
nar. 14.8.1933 a manž. Šarloty, rod. Kutláková, nar. 3.11.1937, v podiele
1106/2380, garáže, parc. . 214/21, LV . 2529, pozemku parc. . 214/20,
výmera 17 m2, zapísaného na LV . 2529, pozemku parc. . 214/60, výmera
557 m2, zapísaného na LV . 2529, spoluvlastníckeho podielu na
pozemku - cesta, parc. . 214/63, výmera 1379 m2, zapísaného na LV .
2514, v podiele 1/15 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.
.
2
214/18, výmera 970 m , zapísaného na LV . 2527, v podiele 1/2 za rodinný
dom vo vlastníctve mesta Tr- nava v k. ú. Zavar, p. . 48/35,
l, rodinného domu zapísaného na LV . 2515, parc. . 214/8, vý - mera 62
m2, s. . 470, . pop. 16, k. ú. Zavar, vo vlast - níctve Štefana Rábaru,
nar. 3.8.1964 a manž. Renáty, rod. Kuklíková, nar. 24.9.1971, pozemku
parc.
.
214/52,
výmera
959
m2,
zapísaného
na
LV
.
2515,
spoluvlastníckeho podielu na pozemku - cesta, parc. .214/63 výmera 1379
m2, zapísaného na LV . 2514, v podiele 1/15 za rodinný dom vo vlastníctve
mesta Trnava v k. ú. Zavar, p. . 48/30,
m, rodinného domu zapísaného na LV . 2516, parc. . 214/7, vý - mera 61
m2, s. . 471, . pop. 17, k. ú. Zavar, vo vlast - níctve Jána Adámka,
nar. 17.7.1924 a Jarmily Adámkovej, rod. Eliášová, nar. 15.10.1957,
pozemku parc.
. 214/50, výmera 556 m2, zapísaného na LV
. 2516,
spoluvlastníckeho podielu na pozemku - cesta, parc. .214/63, výmera 1379
m2, zapísaného na LV . 2514, v podiele 1/15 za rodinný dom vo vlastníctve
mesta Trnava v k. ú. Zavar, p. . 48/29,
B) so zámenou bytu vo vlastníctve vlastníkov uvedených pod písm. a – k za
byt vrátane spoluvlastníckych podielov na spolo ných

astiach,

zariadeniach domu a pozemku, ktoré budú upresnené GP, vo vlastníctve
mesta Trnava takto:

a,

Juliany Farkašovej, rod. Gladicsová, Zavar – Prílohy, s.
. 1, parc.

. 472, byt

. 214/2 za byt BD-1/L vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú.

Zavar,
b,

Margity Hrn iarovej, rod. Adámková, Zavar – Prílohy , s.
. 2, parc.

. 472, byt

. 214/2 za byt BD – 2/L vo vlastníctve mesta Trnava v k.

ú. Zavar,
c,

Júliusa Keményho a manž. Evy, rod. Rigová, Zavar – Prílohy, s.
472, byt

. 3, parc.

.

. 214/2 za byt BD-2/P vo vlastníctve mesta Trnava

v k. ú. Zavar,
d,

Jána Jakaba a manž. Júlie, rod. Slobodová, Zavar – Prílohy, s.
472, byt

. 4, parc.

.

. 214/2 za byt BD-B-2/L vo vlastníctve mesta

Trnava v k. ú. Zavar,
e,

Štefana Raceka a manž.
s.

. 472, byt

udmily, rod. Polá ková, Zavar – Prílohy,

. 5, parc.

. 214/2 za byt

BD – B – 1/P vo

vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Zavar,
f,

Bystríka Kuklíka a manž. Ivety, rod. Mužíková, Zavar – Prílohy, s.
472, byt

. 6, parc.

.

. 214/2 za byt BD – 3/L vo vlastníctve mesta

Trnava v k. ú. Zavar,
g,

Ivana Polá ka, Zdena Polá ka, Miroslava Polá ka,
Zavar – Prílohy, s.

. 472, byt

. 7, parc.

udevíta Polá ka,

. 214/2 za byt BD-B-3/P vo

vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Zavar,
h,

Jozefa Dej íka a manž. Alžbety, rod. Hankovi ová, Zavar – Prílohy, s.
. 472, byt

. 8, parc.

. 214/2 za byt

BD-3/P vo vlastníctve

mesta Trnava v k. ú. Zavar,
ch, Jána Baloga a manž. Márie, rod. Raceková, Zavar – Prílohy, s.
byt

.

9, parc.

. 214/2 za byt

. 472,

BD-B-2/P vo vlastníctve mesta Trnava

v k. ú. Zavar,
i,

Mariána Kubova, Zavar – Prílohy, s.
za byt

j,

. 10, parc.

. 214/2

BD-3/L vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Zavar,

Ruženy Farkašovej, Zavar – Prílohy, s.
214/2 za byt

k,

. 472, byt

. 472, byt

. 11, parc.

.

BD-1/P vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Zavar,

Jaroslava Baloga a manž. Angeliky, rod. Kuklíková, Zavar – Prílohy, s.
. 472, byt

. 12, parc.

. 214/2 za byt BD – B – 1/L vo vlastníctve

mesta Trnava v k. ú. Zavar.
2. Splnomoc uje
a, INVEST Trnava
realizuje administratívne kroky súvisiace s prípravou zmlúv
o budúcej zámennej zmluve
Termín: ihne
b, INVEST Trnava
v spolupráci s Mestským úradom v Trnave

pripravi a predloži primátorovi mesta k podpisu zmluvy
o budúcich zámenných zmluvách
Termín: do 31.1.2006
723
uznesenie
k odkúpeniu pozemkov v k. ú. Zavar pod bytovými objektami
od spolo nosti INVEST Trnava, s. r. o., Hlavná 5, Trnava
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje <
odkúpenie pozemkov v k. ú. Zavar, zapísaných na LV . 2551
parc. . 48/2, výmera 665 m2, záhrady, parc. . 48/6, výmera 1340
m2, záhrady, parc. . 48/37, výmera 218 m2, záhrady, parc. .<
48/38, výmera 1418 m2,záhrady,parc. . 48/39, výmera 608 m2, zá-<
hrady, parc. . 48/40, výmera 1251 m2, záhrady, parc. . 48/41,<
výmera 617 m2, záhrady, parc. . 48/42, výmera 1491 m2, záhrady,<
parc. . 48/43, výmera 975 m2, záhrady, parc. . 48/44, výmera<
710 m2, záhrady, parc. . 48/45, výmera 470 m2, záhrady, parc. .<
48/46, výmera 1490 m2, záhrady, parc. . 48/47, výmera 1180 m2,
záhrady, parc. . 48/48, výmera 769 m2, zast.pl., parc. . 31/16,
výmera 1174 m2, zast. pl., parc. . 351/51, výmera 2677 m2, zá hrady, parc. . 351/81, výmera 1325 m2, záhrady od vlastníka<
pozemkov - spolo nosti INVEST Trnava, s. r. o., Hlavná 5, Trnava,
I O 36 256 242 za cenu 1,- Sk.
2. Ukladá<
Mestskému úradu v Trnave
v spolupráci s INVEST Trnava pripravi kúpnu zmluvu a predloži
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30 dní po zabezpe ení potrebných dokladov spolo -<
nos ou INVEST Trnava, s. r. o.
724
uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
1.1./ Uznesenie . 655/2005 zo d a 6.9.2005 v písm. a/
schva ovacej asti
a 02/ predaj 1-izbového bytu
. 22 na 1. NP o podlahovej
ploche 30,49m2 za cenu 13 581,-Sk
Viliamovi Tomíkovi, nar. 12.7.1933, trvale bytom
ajkovského . 7, Trnava
2. Schva uje
- v k. ú. Trnava na ul. A. Kubinu
2540/30, súp. . 3197

. 7, 8,

parc.

.

a 01/ predaj 3-izbového bytu . 10 na 5. NP o podlahovej
ploche 65,42 m2 za cenu 21 773,-Sk
Mariánovi Holecovi, nar. 8.12.1964, trvale bytom A. Kubinu

. 7, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova
8399/55, súp. . 6009

. 18-23, parc.

.

a 02/ predaj 2-izbového bytu . 20 na 2. NP o podlahovej
ploche 50,24 m2 za cenu 18 703,-Sk
Ing. Štefanovi Slobodovi, nar. 21.6.1956, trvale bytom
Golianova . 19, Trnava
s manž. Bc. Annou Slobodovou, rod. Gerincovou, nar.
18.7.1959, trvale bytom Na hlinách . 2, Trnava
a 03/ predaj 1-izbového bytu . 48 na 6. NP o podlahovej
ploche 33,19 m2 za cenu 12 352,-Sk
O ge Mihokovej, rod. Galbavej, nar. 15.2.1934, trvale bytom
Golianova . 20, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. G. Dusíka
súp. . 2815

. 51-55, parc.

. 1492,

a 04/ predaj 3-izbového bytu . 19 na 3. NP o podlahovej
ploche 63,48 m2 za cenu 15 650,-Sk- v k. ú. Trnava na ul.
Podjavorinskej . 25-30, parc.
. 6299, súp. . 2547
a 07/ predaj 2-izbového bytu . 55 na 3. NP o podlahovej
ploche 52,44 m2 za cenu 9 840,-Sk
Ivete Chovanovej, rod. Bežuchovej, nar. 9.3.1980, trvale
bytom . Podjavorinskej . 26, Trnava
s manž. Máriom Chovanom, nar. 13.3.1978, trvale bytom
tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. Na hlinách
súp. . 6929
a 08/ predaj 3-izbového
ploche 61,37 m2 za cenu
Daniele Krausovej, rod.
bytom Na hlinách . 25,
Alene Heribanovej, rod.
trvale bytom G. Dusíka

. 24-27, parc.

. ,

bytu . 54 na 7. NP o podlahovej
65 753,-Sk
Ruži kovej, nar. 23.3.1959, trvale
Trnava
Minarovi ovej, nar. 15.2.1959,
. 53, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. Halenárska
593/1, súp. . 437

. 34-40, parc.

.

a 05/ predaj 3-izbového bytu . 3 na 1. NP o podlahovej
ploche 95,06 m2 za cenu 107 539,-Sk
Karolovi Baginovi, nar. 28.12.1949, trvale bytom Halenárska
. 34, Trnava
s manž. udmilou Baginovou, rod. Kraj írovou, nar.
1.7.1954, trvale bytom tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. Hospodárska
súp. . 3617

. 94, parc.

. 2523,

.

a 06/ predaj 1-izbového bytu . 6 na 3. NP o podlahovej
ploche 38,26 m2 za cenu 15 892,-Sk
manž. Evou Prokopovou, rod. Horváthovou, nar. 12.1.1956,
trvale bytom tamtiež
- v k. ú. Trnava na ul.
. 6299, súp. . 2547

. Podjavorinskej

. 25-30, parc.

a 07/ predaj 2-izbového bytu . 55 na 3. NP o podlahovej
ploche 52,44 m2 za cenu 9 840,-Sk
Ivete Chovanovej, rod. Bežuchovej, nar. 9.3.1980, trvale
bytom . Podjavorinskej . 26, Trnava
s manž. Máriom Chovanom, nar. 13.3.1978, trvale bytom
tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. Na hlinách
súp. . 6929

. 24-27, parc.

. ,

a 08/ predaj 3-izbového bytu . 54 na 7. NP o podlahovej
ploche 61,37 m2 za cenu 65 753,-Sk
Daniele Krausovej, rod. Ruži kovej, nar. 23.3.1959, trvale
bytom Na hlinách . 25, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Nerudova . 6-11, parc. .
8399/90, súp. . 6029
a 9/ predaj 1-izbového bytu . 16 na 7. NP o podlahovej
ploche 33,98 m2 za cenu 13 367,-Sk
Štefanovi Schifferovi, nar. 11.5.1966, trvale bytom
Nerudova . 6, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Saleziánska
súp. . 1794

. 13, 15, 5292/6,

a 10/ predaj 3-izbového bytu . 14 na 2. NP o podlahovej
ploche 66,21 m2 za cenu 35 697,-Sk
Zuzane Vrbovskej, nar. 3.6.1979, trvale bytom Saleziánska
. 15, Trnava
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na
vklad do katastra nehnute ností budú spolo ne a nerozdielne
hradi kupujúci
3. Ukladá
Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii
pripravi zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle
schva ovacej asti uznesenia
Termín: do 30.4.2006

725
uznesenie
k návrhu na výnimky pri pride ovaní bytov v zmysle
VZN . 161 o nakladaní s nájomnými bytmi pre mladé rodiny
a ob anov s ažkým zdravotným postihnutím na Veternej ulici
v Trnave v znení noviel

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
výnimku z VZN . 161/2001 na uzatvorenie nájomnej zmluvy pre
náhradný byt pre
Stanislava a Darinu Lacikovcov, Veterná . 18/C po uvo není
vhodného bytu bez žrebovania s podmienkou odovzdania doteraz
užívaného bytu . 1 na Veternej ul. 18/C, po prerokovaní v
bytovej komisii
2. Súhlasí
a) s uzatvorením nájomnej zmluvy na nájom bytu pre
Miroslava Gašparovi a, Golianova . 36 a Gabrielu Bokrošovú,
Sere ská . 10, Trnava na byt . 1 na Veternej ul. . 18/C
po skon ení nájmu uvedeného bytu 28.2.2005 rodinou Lacikovou
b) uzatvorením nájomnej zmluvy na náhradný byt pre
Stanislava Bil íka nar. 29.5.1977 a Katarínu Bil íkovú nar,
2.4.1983, bytom Veterná . 18/D, Trnava na byt . 3 na
Veternej ul. . 18/C na dobu ur itú do 31.3.2007 s podmienkou odovzdania doteraz užívaného bytu . 28 na Veternej
ul. . 18/D Stredisku sociálnej starostlivosti, V.Clementisa
. 51, Trnava
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripravi súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom
bytov a predloži primátorovi mesta na podpis
Termín: pre byt pod písm. 2a) po uvo není bytu . 1
na Veternej ulici . 18/C
pre byt pod písm. 2b) do 15.12.2005
726
uznesenie
k pred ženiu splátkovania kúpnej ceny za byt
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
pred ženie splátkovania kúpnej ceny za byt . 56 na ul.
Botanická . 3 v Trnave, súp. . 5643 o podlahovej ploche
42,00 m2 Anne Staníkovej, rod. Dominovej, nar. 1.6.1968,
trvale bytom na ul. Botanická . 3 v Trnave, na dobu 4,5
roka, s pravidelnými polro nými splátkami vo výške
1.000,- Sk pri zachovaní ostatných ustanovení Zmluvy o
prevode vlastníctva bytu so zriadením záložného práva
. 7115 2004 s podmienkou uhradenia 1. a 2. splátky vrátane
úroku z omeškania do 28.2.2006
2. Ukladá
Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii
pripravi dodatok k Zmluve o prevode vlastníctva bytu so
zriadením záložného práva . 7115 2004 v zmysle schva ovacej
asti uznesenia a predloži primátorovi mesta na podpis
Termín: do 28.2.2006
727
uznesenie

k návrhu rozpo tu a organiza ného zabezpe enia
medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST - TRNAVA 2006
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
a) rozpo et 15. ro níka medzinárodného hudobného festivalu
DOBROFEST - TRNAVA 2006
b) organiza né zabezpe enie festivalu DOBROFEST - TRNAVA
2006
2. Ukladá
Organiza nému štábu festivalu
a Mestskému úradu v Trnave
spracova vyhodnotenie 15. ro níka medzinárodného hudobného
festivalu DOBROFEST - TRNAVA 2006 a návrh na organiza né
zabezpe enie 16. ro níka a predloži na rokovanie Mestského
zastupite stva mesta Trnava
Termín: október 2006

728
uznesenie
k informatívnej správe o riešení urbanistickej štúdie
"IBV Vodná - Trnava, Modranka"
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
predloženú správu o riešení urbanistickej štúdie "IBV Vodná,
Trnava - Modranka"
2. Schva uje
doplnenie uznesenia MZ . 696/2005 v bode 2) nasledovne:
za pôvodný text sa dop a
...nako ko navrhované osadenie rodinných domov a ob ianskej
vybavenosti nerešpektuje podmienku územného plánu mesta
Trnava (aktualizácia 2004), C Záväzná as , C.01 Textová
as , C.01.08 zásady a limity pre ochranu prírody a tvorbu
krajiny, pre vytváranie a udržiavanie ekologickej
stability, vrátane plôch zelene, pod a ktorých treba
"špeciálnu zele vo vybraných areáloch zachova v plnom
rozsahu (areál OV Modranka)"...
3. Schva uje
úpravu uznesenia MZ . 623/2005 v bode 1),
z ktorého sa vypúš a text "s podmienkou zachovania
jestvujúcej zelene pozd ž potoka v šírke 7 m z pozemku
iadate a a pozd ž Hrani nej ulice v šírke 10 m
z pozemku žiadate a a to tak, aby bola verejne prístupná"
729
uznesenie
k úprave Územného plánu mesta Trnava
Zmiešané územie (výroba, obchod, služby)
blok Trstínska - Mlie na - Cukrová - Trnávka
(Ú 2004/01)

Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
úpravu územného plánu mesta Trnava Ú 01/2005 - Zmiešané
územie (výroba, obchod, služby) blok Trstínska - Mlie na Cukrová - Trnávka
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i uloženie (archiváciu) úpravy Územného plánu
mesta Trnava Ú 01/2005 na Mestskom úrade v Trnave
Termín: priebežne
b) zabezpe i uloženie úpravy Územného plánu mesta Trnava Ú
01/2005 na Krajskom úrade v Trnave, ObÚ v Trnave a stavebnom
úrade
Termín: do 13.1.2006

730
uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania zmeny
Územného plánu mesta Trnava
- Bytový dom s vybavenos ou na Hattalovej ulici
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povo uje
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava, Bytový
dom s vybavenos ou na Hattalovej ulici
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava
Bytový dom s vybavenos ou na Hattalovej ulici za podmienky
prefinancovania spracovanej zmeny žiadate om
b) zabezpe i prerokovanie zmeny Územného plánu mesta
Trnava v zmysle právnych predpisov
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN
c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava
predloži na schválenie mestskému zastupite stvu
Termín: júnové zasadnutie MZ
731
uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania zmeny
Územného plánu mesta Trnava
- Obytná zóna Rodinné domy - Za tra ou III
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povo uje
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava, Obytná
zóna Rodinné domy Za tra ou III
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave

a) zabezpe i spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava
Obytná zóna rodinné domy Za tra ou III za podmienky
prefinancovania spracovanej zmeny žiadate om
b) zabezpe i prerokovanie zmeny Územného plánu mesta
Trnava v zmysle právnych predpisov
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN
c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava
predloži na schválenie mestskému zastupite stvu
Termín: júnové zasadnutie MZ

732
uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania zmeny
Územného plánu CMZ mesta Trnava
Lokalita Orolská záhrada
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povo uje
spracovanie zmeny Územného plánu CMZ mesta Trnava, k.ú.
Trnava v lokalite Orolská záhrada
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i spracovanie zmeny Územného plánu CMZ mesta
Trnava, v k.ú. Trnava - v lokalite Orolská záhrada
b) zabezpe i prerokovanie zmeny Územného plánu CMZ mesta
Trnava v zmysle právnych predpisov
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN
c) po prerokovaní zmeny Územného plánu CMZ mesta Trnava
predloži na schválenie mestskému zastupite stvu
Termín: najbližšie zasadnutie MZ po prerokovaní zmeny
733
uznesenie
k správe o riešení petície
zdravotníckych zamestnancov a obyvate ov Tamaškovi ovej
ulice k výstavbe spa ovne
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
riešenie
a) petície zdravotníckych pracovníkov Fakultnej nemocnice
Trnava zo d a 17.10.2005 vo veci výstavby spa ovne
nebezpe ného odpadu v areáli Fakultnej nemocnice Trnava
b) petície obyvate ov proti výstavbe spa ovne nebezpe ného
odpadu v areáli Fakultnej nemocnice Trnava
734

uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení
Mestského zastupite stva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je do 25.11.2005
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
predložený materiál o plnení uznesení mestského zastupite stva,
ktorých termín plnenia je do 25.11.2005
2.

Schva uje

úpravu v texte uznesení MZ:
a)

.634/2005 v znení uznesenia MZ . 692/2005
* v schva ovacej asti doplni bod 1.51)
nasledovne:
...podielu 6800/390215 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 58 Adamovi Rapšovi, nar.
19.12.1953, bytom Bratislavská 48 s manželkou Máriou
rod. Strapá ovou, nar. 19.5.1955 bytom Spartakovská 1,
za cenu 25,00 Sk,...
* v schva ovacej asti v bode 1.50) nahradi text
"bezpodielového spoluvlastníctva"
novým znením ...podielového spoluvlastníctva každému
s podielom 1/2...<

b)

.635/2005
* v schva ovacej asti doplni bod 1.63) s textom
...podielu 6825/456445 do vlastníctva vlastníkovi bytu . 64
Ing. Vítovi Císarovi nar. 22.12.1953 bytom V. Clementisa 11,
za cenu 34,00 Sk,...<

* v schva ovacej asti v bode 26) zmena kupujúceho
...podielu 6825/456445 do vlastníctva vlastní ke bytu
. 33 Ing. Edite Obžerovej rod. Rehákovej, nar. 13.1.1959,
bytom Trnava, J.Slottu 22, za cenu 34,00 Sk...
c) .674/2005
* v schva ovacej asti doplni bod 1.36)
nasledovne
...podielu 5513/226980 do vlastníctva vlastní ke bytu . 7
Janke Prettenhoferovej rod. Sivákovej, nar. 8.10.1950 bytom
Spartakovská 14, za cenu 67,00 Sk,...<
d)

.552/2005, v znení 663/2005 a 692/2005
* v schva ovacej asti v bode 42) nový vlastník bytu . 46
...42) podielu 9524/391789 do vlastníctva vlastníkovi bytu
46 Andrejovi Rapantovi, nar. 12.9.1978, bytom Trnava,
T.Tekela 4, za cenu 34,00 Sk,...

.

* v schva ovacej asti doplni bod l.45) s textom
...45) podielu 9486/391789 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov vlastníkom bytu . 22 Ing. Michalovi Frídelovi
nar. 1.1.1971 s manželkou Ing. Janou rod. Mitanovou,
nar. 26.12.1970 obaja bytom T. Tekela 4, za cenu 34,00 Sk,...<
e) .636/2005
* v schva ovacej

asti uznesenia nový text v bode 17)

... 17) podielu 4957/200033 do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu
. 17
Kolomanovi Pecárovi, nar. 25.2.1930 s manželkou
Annou, rod. Bruderová, nar. 26.7.1934, obaja bytom
Trnava, A.Kubinu 25, za cenu 30,50 Sk,...<
* v schva ovacej asti uznesenia doplni nový bod 31)
s textom
...31) podielu 6671/200033 do vlastníctva vlastní ke bytu
15 Márii Švecovej rod. Kovárovej, nar. 1.4.1940, bytom
Trnava, A.Kubinu 24, za cenu 41,00 Sk...<
f)

.672/2005
* v schva ovacej asti uznesenia nový text v bode 1.10)
... 1. 10) podielu 4999/299141 do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu . 10
Pavlovi echovi ovi nar. 29.11.1953 s manželkou
Martou rod. Mikleni ovou nar. 20.9.1954,
obaja bytom V. Clementisa 11, za cenu 20,00 Sk,...<
* v schva ovacej asti v bode 3,14,15 opravi
v menovateli na ...299141...

g)

.673/2005
* v schva ovacej asti opravi ve kos
bode 12) v menovateli na ...192176...
* v schva ovacej
...Sobol iak...

ve kos

podielu

podielu v

asti v bode 4) opravi

* v schva ovacej asti v bode 9) opravi
na ... ajkovského 19...

priezvisko na
bydlisko

h)

. 673/2005
* v schva ovacej asti nahradi bod 14) novým znením:
...14) podielu 3069/132176 do vlastníctva vlastní ke
bytu . 16 Helene Hilkovej rod. Pito ákovej nar.
18.1.1937, bytom ajkovského 19, za cenu 34,50 Sk...

i)

.

. 634/2005 v znení uzn. MZ . 692/2005
* v schva ovacej asti doplni bod 52)
...52) podielu 2636/390215 do vlastníctva vlastníkovi
bytu . 35 Ing. Jozefovi Kubíkovi, nar. 2.12.1926,
bytom Spartakovská 1 za cenu 9,50 Sk...

3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
. 634/2005
do
. 552/2005
do
. 636/2005
do
. 633/2005
do
. 631/2005
do
. 601/2005
do
. 465/2004 v bode 2)
do
. 618/2005
do
. 138/1994
do
. 382/2004 v bode 4a)
do
v bode 4b)
do

31.01.2006
31.01.2006
31.01.2006
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2005
31.03.2006
28.02.2006
31.12.2006
31.05.2006
30.06.2006

735
uznesenie
k opätovnému zvoleniu prísediaceho
pre Krajský súd v Trnave
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Volí
v zmysle § 140 ods. 1 zákona NR SR . 385/2000 Z.z. o
sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, za prísediaceho pre Krajský súd v Trnave na
funk né obdobie 2005 - 2009:
Štefana Rakúsa, nar. 26.12.1936
bytom Trnava, Rovná 26
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) vyda zvolenému prísediacemu osved enie o zvolení za
prísediaceho
Termín: do 15.1.2006
b) zasla Krajskému súdu v Trnave výpis uznesenia mestského
zastupite stva o zvolení prísediaceho a jednu kópiu
osved enia o zvolení za prísediaceho
Termín: do 15.1.2006
736
uznesenie
k zmluve o založení združenia krajských miest "K8"
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
zmluvu o založení združenia krajských miest s názvom
"Združenie K8"
2. Poveruje
primátora mesta Trnava
a) zastupovaním mesta v Združení K8
b) podpísaním zmluvy o založení Združenia K8
c) vykonaním všetkých úkonov potrebných na registráciu
Združenia K8
Termín: do 28.2.2006
737
uznesenie
k Dodatku . 1) k odme ovaciemu poriadku zamestnancov
Správy mestského majetku Trnava, príspevková organizácia
Mestské zastupite stvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schva uje
Dodatok . 1) k Odme ovaciemu poriadku zamestnancov Správy
mestského majetku Trnava, príspevková organizácia
2. Ukladá

Správe mestského majetku Trnava, príspevková organizácia
a) zapracova Dodatok . 1) k odme ovaciemu poriadku do
zborníka vnútorných organiza ných a pracovných poriadkov
Termín: 31.1.2006
b) uplat ova Dodatok . 1) k odme ovaciemu poriadku pri
odme ovaní od 1.1.2006
Termín: trvalý
738
uznesenie
k zrušeniu šiestich základných škôl,
zriadenie troch nových základných škôl
Mestské zastupite stvo mesta Trnava na základe rozhodnutí MŠA
SR zo d a 11.11.2005 po prerokovaní:
1. Schva uje
A)
Zrušenie:
1. Základnej školy V jame 3, Trnava, Školského klubu
detí pri Základnej škole V jame 3, Trnava
a Školskej jedálne pri Základnej škole V jame 3,
Trnava
2. Základnej školy Spartakovská 5, Trnava, Školského klubu
detí pri Základnej škole Spartakovská 5, Trnava
a Školskej jedálne pri Základnej škole Spartakovská 5,
Trnava
3. Základnej školy Mozartova 10, Trnava, Školského klubu
detí pri Základnej škole Mozartova 10, Trnava
a Školskej jedálne pri Základnej škole Mozartova 10,
Trnava
4. Základnej školy K. Mahra 11 , Trnava, Školského klubu
detí pri Základnej škole K. Mahra 11, Trnava
a Školskej jedálne pri Základnej škole K.Mahra 11,
Trnava
5. Základnej školy Limbová 3, Trnava, Školského klubu
detí pri Základnej škole Limbová 3, Trnava
a Školskej jedálne pri Základnej škole Limbová 3,
Trnava
6. Základnej školy Gorkého 21, Trnava, Školského klubu
detí pri Základnej škole Gorkého 21, Trnava
a Školskej jedálne pri Základnej škole Gorkého 21,
Trnava
Termín: 31.12.2005
B)
Zriadenie:
1. Základnej školy Spartakovská 5, Trnava,
Školského klubu detí Spartakovská 5, Trnava ako
sú as Základnej školy Spartakovská 5, Trnava a
Školskej jedálne Spartakovská 5, Trnava ako
sú as Základnej školy Spartakovská 5, Trnava

2. Základnej školy K.Mahra 11, Trnava,
Školského klubu detí K.Mahra 11, Trnava ako
sú as Základnej školy K.Mahra 11, Trnava a
Školskej jedálne K.Mahra 11, Trnava ako
sú as Základnej školy K.Mahra 11, Trnava
3. Základnej školy Gorkého 21, Trnava,
Školského klubu detí Gorkého 21, Trnava ako
sú as Základnej školy Gorkého 21, Trnava a
Školskej jedálne Gorkého 21, Trnava ako
sú as Základnej školy Gorkého 21, Trnava
Termín: 1.1.2005
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe i všetky potrebné náležitosti súvisiace
so zrušením vyradených škôl
Termín: do 31.12.2005
b) pripravi zria ovacie listiny základných škôl na podpis
primátorovi mesta v zmysle schva ovacej asti tohto uznesenia
Termín: do 31.12.2005
c) zabezpe i všetky právne a administratívne úkony v zmysle
schva ovacej asti tohto uznesenia
Termín: do 28.2.2006

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnos : Ing. Juraj Tibenský
prednosta MsÚ
V Trnave d a 14.12.2005

