(943-992)
UZNESENIA
z 25. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo
28. novembra 2006 v konferenčnej sále trnavskej radnice
___________________________________________________________________________

943
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 266,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 244 dani z nehnuteľnosti
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 266, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 244 o dani z nehnuteľnosti
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: 1.12.2006
b/ vyhlásiť úplné znenie VZN č. 244 o dani z nehnuteľnosti vyvesením na úradnej tabuli
mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke mesta Trnava
Termín: 15.12.2006

944
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 267,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 222 o miestnych daniach
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 267, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 222 o miestnych daniach
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave

vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: do 1.12.2006

945
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 268,
o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 268 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: do 1.12.2006

946
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 269,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 o podmienkach poskytovania služieb na trhových
miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko
a príležitostné trhy
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 269, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 o podmienkach poskytovania služieb na
trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko
príležitostné trhy
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: do 1.12.2006

947
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 270,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227/2004 v znení noviel o Územnom pláne mesta
Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta
Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k zmenám
Územného plánu mesta Trnava:
- zmena A/2006 (ZD 08/2006) - Cesta I/61 – Južný obchvat (zmena spôsobu pripojenia
na Bratislavskú cestu),
- zmena B/2006 (ZD 09/2006) – Doplňujúce regulatívy záväznej časti,
- zmena C/2006 (ZD 10/2006) Rodinné domy na Čulenovej ulici,
- zmena D/2006 (ZD 11/2006) -Vinárske závody na Nitrianskej ceste – rozšírenie
areálu (parc.č. 6496/2)
- zmena E/2006 (ZD 12/2006) Bytová výstavba na Bratislavskej ceste (parc.č. 7924/23, 7925/1-2, 7927/2-5, 7927/8-10),
- zmena H/2006 (ZD 13/2006)- Vojenský archív SR- lokalita Dolné za cestou (parc. č.
10730)
a spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe)
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania v
zmysle § 25 zákona č.50/76 Zb. v znení noviel (stavebný zákon)
2. Schvaľuje
a) zmeny Územného plánu mesta Trnava:
- zmenu A/2006 (ZD 08/2006) - Cesta I/61 – Južný obchvat (zmena spôsobu pripojenia
na Bratislavskú cestu),
- zmena B/2006 (ZD 09/2006) – Doplňujúce regulatívy záväznej časti,
- zmena C/2006 (ZD 10/2006) Rodinné domy na Čulenovej ulici,
- zmena D/2006 (ZD 11/2006) -Vinárske závody na Nitrianskej ceste – rozšírenie
areálu (parc.č. 6496/2)
- zmena E/2006 (ZD 12/2006) Bytová výstavba na Bratislavskej ceste (parc.č. 7924/23, 7925/1-2, 7927/2-5, 7927/8-10),
- zmena H/2006 (ZD 13/2006)- Vojenský archív SR- lokalita Dolné za cestou (parc. č.
10730)
b) VZN č. 270, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení noviel o Územnom pláne mesta
Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť zverejnenie VZN č. 270 na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke mesta Trnava
Termín: 30.11.2006
b) zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmien ÚPN mesta Trnava :

- zmena A/2006 (ZD 08/2006) - Cesta I/61 – Južný obchvat (zmena spôsobu pripojenia
na Bratislavskú cestu),
- zmena B/2006 (ZD 09/2006) – Doplňujúce regulatívy záväznej časti,
- zmena C/2006 (ZD 10/2006) Rodinné domy na Čulenovej ulici,
- zmena D/2006 (ZD 11/2006) -Vinárske závody na Nitrianskej ceste – rozšírenie
areálu (parc.č. 6496/2)
- zmena E/2006 (ZD 12/2006) Bytová výstavba na Bratislavskej ceste (parc.č. 7924/23, 7925/1-2, 7927/2-5, 7927/8-10),
- zmena H/2006 (ZD 13/2006)- Vojenský archív SR- lokalita Dolné za cestou (parc. č.
10730)
Termín: priebežne
c) zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmien ÚPN mesta Trnava :
- zmena A/2006 (ZD 08/2006) - Cesta I/61 – Južný obchvat (zmena spôsobu pripojenia
na Bratislavskú cestu),
- zmena B/2006 (ZD 09/2006) – Doplňujúce regulatívy záväznej časti,
- zmena C/2006 (ZD 10/2006) Rodinné domy na Čulenovej ulici,
- zmena D/2006 (ZD 11/2006) -Vinárske závody na Nitrianskej ceste – rozšírenie
areálu (parc.č. 6496/2)
- zmena E/2006 (ZD 12/2006) Bytová výstavba na Bratislavskej ceste (parc.č. 7924/23, 7925/1-2, 7927/2-5, 7927/8-10),
- zmena H/2006 (ZD 13/2006)- Vojenský archív SR- lokalita Dolné za cestou (parc. č.
10730)
a VZN č. 270 na KSÚ a stavebnom úrade
Termín: do 28.2.2007

948
uznesenie
k návrhu rozpočtu mesta Trnava na roky 2007-2009
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) rozpočet mesta Trnava na rok 2007
b) viacročný rozpočet mesta Trnava na roky 2007 - 2009
c)
c1) výstavbu Nájomného bytového domu na Coburgovej ulici v Trnave – 24 b.j.
c2) financovanie bytovej časti objektu čerpaním úveru zo ŠFRB vo výške 70%
z obstarávacej ceny a nenávratného príspevku, čerpaním dotácie z MVaRR SR
vo výške 30% z obstarávacej ceny a čerpaním vlastných zdrojov
c3) predloženie žiadosti o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
výstavbu Nájomného bytového domu na Coburgovej ulici v Trnave – 24 b.j.
c4) zabezpečenie úveru počas výstavby nájomného bytového domu nehnuteľným majetkom
mesta vo výške 1,5 násobku poskytnutého úveru v prospech Štátneho fondu rozvoja
bývania takto :
- nehnuteľnosťou Materská škola na Čajkovského ulici č. 55, súpisné číslo 6754,
postavenej na pozemku parcelné číslo 1635/143 a 1635/144 zapísaných na

liste vlastníctva č. 5000 v katastrálnom území mesta Trnava
c5) vyčlenenie vlastných zdrojov mesta z rozpočtu, v prípade potreby, ako vklad na
financovanie výstavby bytovej časti Nájomného bytového domu na Coburgovej
ulici v Trnave – 24 b.j.
c6) vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2007 na splácanie
záväzku voči ŠFRB v roku 2007
c7) v prípade získania prostriedkov zo ŠFRB zabezpečenie pravidelného splácania
úveru počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
c8) predloženie žiadostí na MVaRR SR o poskytnutie dotácie na :
- výstavbu bytovej časti Nájomného bytového domu na Coburgovej ulici
v Trnave – 24 b.j. vo výške 30 % obstarávacej ceny
- výstavbu technickej vybavenosti Nájomného bytového domu na Coburgovej ulici
v Trnave – 24 b.j.
c9) vyčlenenie vlastných zdrojov mesta z rozpočtu ako vklad mesta na financovanie
technickej vybavenosti pre Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici
v Trnave – 24 b.j.
c10) v prípade poskytnutia úveru zo ŠFRB a dotácie z MVaRR SR - po skolaudovaní
Nájomného bytového domu na Coburgovej
ulici v Trnave – 24 b.j. zriadenie záložného práva na novovzniknutú nehnuteľnosť
v prospech ŠFRB a zriadenie záložného práva pre zachovanie nájomného charakteru
v prospech MVaRR
c11) prijatie Všeobecne-záväzného nariadenia, v ktorom sa stanovia presné
podmienky prideľovania nájomných bytov pre obyvateľov obce, vyplývajúce zo
Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej s MVaRR SR
c12) zachovanie nájomného charakteru bytov po dobu najmenej 30 rokov v zmysle
Výnosu MVa RR SR o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania
d) čerpanie úveru z komerčnej banky a jeho zabezpečenie podľa podmienok banky
vo výške 20 000 tis. Sk na financovanie investičných akcií mesta, uvedených
v rozpočte mesta Trnava na rok 2007
e) rozpočty príspevkových organizácií mesta na roky 2007-2009
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
2. Berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Trnava na rok 2007
b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnava na rok 2007

949
uznesenie
k návrhu prevádzkového poriadku pre pohrebiská na území mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Trnava

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zabezpečiť zverejnenie prevádzkového poriadku pohrebiska prostredníctvom správcu na
mieste obvyklom na pohrebisku
Termín: 31.12.2006
950
uznesenie
k vyhodnoteniu 1-kolového ponukového konania na predaj bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
na základe výsledkov ponukového konania
predaj 3 – izbového bytu č. 107 na VII. nadzemnom poschodí v bytovom dome s. č. 6009 –
110 b. j., na ul. Golianova č. 23 v Trnave o podlahovej ploche 66,76 m2 s prináležiacim
spoluvlastníckym podielom 109/10000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
a pozemku parc. č. 8399/55
Ľubomírovi Danovičovi, nar. 18. 9. 1978, bytom Trnava, Jiráskova 22 za cenu
1.140.000,- Sk, s termínom úhrady kúpnej ceny do 31.12. 2006.
2. Ukladá
Správe mestského majetku Trnava
Pripraviť a predložiť zmluvu o kúpe bytu v zmysle VZN č. 105 a zák. č. 182/93 Z.z.
v platnom znení primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 5 dní odo dňa úhrady kúpnej ceny na účet mesta

951
uznesenie
k zaradeniu majetku mesta do ponukového konania – byty
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zaradenie majetku mesta do 1 – kolového ponukového konania
a) garsónky č. 24 na Halenárskej ul. č. 37 v Trnave o podlahovej ploche 44,59 m2 s
prináležiacim spoluvlastníckym podielom 446/20616 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a na pozemku a 446/23735 spoluvlastníckeho podielu na dvore,
b) garsónky č. 45 na ul. A. Kubinu č. 6 v Trnave o podlahovej ploche 19,39 m2 s
prináležiacim spoluvlastníckym podielom 72/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a na pozemku,
c) 1 -izbového bytu č. 4 na Študentskej ul. č. 20 v Trnave o podlahovej ploche 47,72 m2 s
prináležiacim spoluvlastníckym podielom 232/10000 na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu,

d) 1 -izbového bytu č. 5 na Golianovej ul. č. 2 v Trnave o podlahovej ploche 31,02 m2 s
prináležiacim spoluvlastníckym podielom 242/10000na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a na pozemku,
e) 1 -izbového bytu č. 8 na Golianovej ul. č. 2 v Trnave o podlahovej ploche 32,54 m2 s
prináležiacim spoluvlastníckym podielom 233/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a na pozemku,
f) 1 -izbového bytu č. 77 na Olympijskej ul. č. 22 v Trnave o podlahovej ploche 29,03 m2 s
prináležiacim spoluvlastníckym podielom 48/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a na pozemku,
g) 1 -izbového bytu č. 1 na Štefánikovej ul. č. 10 v Trnave o podlahovej ploche 32,50 m2 s
prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
domu a na pozemku,
h) 2 -izbového bytu č. 44 na Golianovej ul. č. 20 v Trnave o podlahovej ploche 50,88 m2 s
prináležiacim spoluvlastníckym podielom 83/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a na pozemku,
ch) 2 -izbového bytu č. 96 na Golianovej ul. č. 23 v Trnave o podlahovej ploche 50,42 m2 s
prináležiacim spoluvlastníckym podielom 83/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a na pozemku,
i) 2 -izbového bytu č. 87 na Golianovej ul. č. 54 v Trnave o podlahovej ploche 62,55 m2 s
prináležiacim spoluvlastníckym podielom 96/10000 na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a na pozemku,
2. Ukladá
Majetkovej komisii
a Mestskému úradu v Trnave
realizovať ponukové konanie v zmysle VZN č. 105 v znení zmien a doplnkov.
Termín: do 30. 6. 2007

952
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/73 v k.ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6467 na Ul. J.Slottu 14,15,16
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č.
5671/73 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 544 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6467 na Ul. J. Slottu 14, 15, 16
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9510 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 8580/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2
Alojzovi Bachratému nar. 23.3.1962 s manželkou Vierou rod. Bažíkovou nar. 1.10.1965
obaja bytom Slottu 14, za cenu 88,00 Sk,
2. podielu 7450/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3
Martinovi Sochorovi nar. 6.9.1976 s manželkou Andreou rod. Hattyarovou nar. 30.6.1976
obaja bytom Slottu 14, za cenu 76,50 Sk,

3. podielu 8350/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4
Vladimírovi Slobodovi nar. 4.2.1955 s manželkou Helenou rod. Pavlíkovou nar.
16.9.1956 obaja bytom Slottu 14, za cenu 85,50 Sk,
4. podielu 7925/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5
Štefanovi Bartošovi nar. 3.4.1954 s manželkou Máriou rod. Majákovou nar. 10.8.1956
obaja bytom Slottu 14, za cenu 81,50
5. podielu 7040/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6
Milanovi Brnkovi nar. 21.3.1954 s manželkou Helenou rod. Gavendovou nar. 5.8.1954
obaja bytom Slottu 14, za cenu 72,00 Sk,
6. podielu 7925/185617 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 7 Hane Rozičovej rod. Jarabicovej,
nar. 12.6.1969, bytom Slottu 14, za cenu 81,50 Sk,
7. podielu 7450/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8
Štefanovi Gatialovi nar. 9.6.1959 s manželkou Gabrielou rod. Šandorovou nar. 29.10.1960
obaja bytom Slottu 14, za cenu 76,50 Sk,
8. podielu 7450/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9
Rudolfovi Romanovi nar. 6.7.1961 s manželkou Annou rod. Borovskou nar. 3.11.1961
obaja bytom Slottu 15, za cenu 76,50 Sk,
9. podielu 7600/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10
Pavlovi Michalkovi nar. 14.8.1950 s manželkou Jozefou rod. Gadušovou nar. 29.9.1947
obaja bytom Slottu 15, za cenu 78,00 Sk,
10. podielu 8040/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 11
Ing. Kazimírovi Žákovi nar. 12.9.1969 s manželkou MVDr. Janou rod. Šibalovou nar.
8.4.1969 obaja bytom Slottu 15, za cenu 82,50 Sk,
11. podielu 7450/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12
MUDr. Viliamovi Vadrnovi nar. 22.9.1977 s manželkou Bc. Zuzanou rod. Krajčíkovou
nar. 4.8.1976 obaja bytom Koniarekova 6, za cenu 76,50
12. podielu 7925/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13
Ing. Stanislavovi Jablonickému nar. 13.7.1948 s manželkou MUDr. Magdalénou rod.
Beníčkovou nar. 3.1.1955 obaja bytom Slottu 15, za cenu 81,50 Sk,
13. podielu 7925/185617 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 14 Marte Krajčovičovej rod.
Živickej, nar. 15.8.1944, bytom Slottu 15, za cenu 81,50 Sk,
14. podielu 8350/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15
Ľubomírovi Zápražnému nar. 15.7.1954 s manželkou Jozefínou rod. Rezbárikovou nar.
13.1.1956 obaja bytom Slottu 15, za cenu 85,50 Sk,
15. podielu 6904/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16
Ing. Pavlovi Tomašovičovi nar. 10.1.1964 s manželkou Mgr. Janou rod. Solmošiovou nar.
7.10.1972 obaja bytom Slottu 15, za cenu 71,00 Sk,
16. podielu 7900/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17
Fridolínovi Cvikovi nar. 1.9.1940 s manželkou Emíliou rod. Olšovou nar. 1.3.1944 obaja
bytom Slottu 16, za cenu 81,00 Sk,
17. podielu 7925/185617 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 18 Martinovi Balažovičovi nar.
4.7.1976 bytom Slottu 16, za cenu 81,50
18. podielu 7120/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19
Vladimírovi Krchnárovi nar. 10.7.1951 s manželkou Helenou rod. Malackou
nar.16.5.1955 obaja bytom Tajovského 6, za cenu 73,00 Sk,
19. podielu 7520/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20
Pavlovi Fojtíkovi nar. 21.12.1977 s manželkou Evou rod. Sýkorovou nar. 14.2.1978 obaja
bytom Slottu 16, za cenu 77,00 Sk,

20. podielu 7600/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21
Jánovi Vlkovičovi nar. 27.12.1948 s manželkou Máriou rod. Pašekovou nar. 8.12.1951
obaja bytom Slottu 16, za cenu 78,00 Sk,
21. podielu 8020/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22
Mgr. Milošovi Oravcovi nar. 29.1.1970 s manželkou Zuzanou rod. Kozinkovou nar.
27.8.1970 obaja bytom Javorová 3, za cenu 82,50 Sk,
22. podielu 8350/185617 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
23 Jánovi Žabkovi nar. 18.3.1949 s manželkou Vierou rod. Križanovou nar. 29.10.1960
obaja bytom Slottu 16, za cenu 85,50
23. podielu 7560/185617 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 24 Michalovi Krajčovičovi nar.
20.8.1952 bytom Slottu 16, za cenu 77,50 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. 12. 2006
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 28. 2. 2007

953
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/89 v k.ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5710 na Tehelnej ul. 4,5,6 v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č.
5680/89 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 582 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 5710 na Tehelnej ul. 4, 5, 6
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6554 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 255/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1
Petrovi Pavlíkovi nar. 25. 9. 1955 s manželkou Evou rod. Kotvasovou nar. 5.8.1955 obaja
bytom Tehelná 4, za cenu 52,00 Sk,
2. podielu 245/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2
Ing. Milanovi Ondrušovi nar. 28.1.1955 s manželkou Vierou rod. Pavlíkovou nar.
1.3.1957 obaja bytom Tehelná 4, za cenu 50,00 Sk,
3. podielu 293/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3
Eduardovi Gogoľákovi nar. 6.5.1950 s manželkou Emíliou rod. Burzovou nar. 23.10.1950
obaja bytom Tehelná 4, za cenu 60,00 Sk,
4. podielu 244/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Viere Masárovej rod. Repíkovej
nar. 6.6.1950 bytom Tehelná 4, za cenu 49,50
5. podielu 292/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 6 Mariánovi Beňadikovi nar.
16.5.1965 bytom Tehelná 4, za cenu 59,50

6. podielu 252/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 7 Ivanovi Kostolanskému nar.
26.6.1959 bytom Tehelná 4, za cenu 49,00 Sk,
7. podielu 323/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8
MUDr. Milanovi Paulinimu nar. 21.4.1952 s manželkou MUDr. Helenou rod. Lelkešovou
nar. 14.7.1952 obaja bytom Tehelná 4, za cenu 66,00 Sk,
8. podielu 247/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9
Alfonzovi Lančaričovi nar. 19.12.1966 s manželkou Janou rod. Byšavou nar. 13.9.1965
obaja bytom Tehelná 4, za cenu 50,50 Sk,
9. podielu 244/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 11
Miroslavovi Kráľovičovi nar. 7.2.1960 s manželkou Máriou rod. Vagovičovou nar.
10.6.1959 obaja bytom Tehelná 4, za cenu 49,50 Sk,
10. podielu 325/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 12 Marcelovi Bayrovi nar. 6.6.1980
bytom Tehelná 4, za cenu 66,00 Sk,
11. podielu 284/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 13 Anne Putirkovej rod. Šebovej nar.
2.7.1947 bytom Tehelná 5, za cenu 58,00 Sk,
12. podielu 245/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14
Jaroslavovi Mihálikovi nar. 3.8.1954 s manželkou Evou rod. Kubičkovou nar. 9.12.1954
obaja bytom Tehelná 5, za cenu 50,00 Sk,
13. podielu 286/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 16 Márii Dorotovej rod. Vávrovej
nar. 18.8.1959 bytom Tehelná 5, za cenu 58,50 Sk,
14. podielu 301/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18
Rudolfovi Jánošovi nar. 7.12.1946 s manželkou Vierou rod. Peťkovskou nar. 29.5.1947
obaja bytom Tehelná 5, za cenu 61,50 Sk,
15. podielu 246/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19
Ľubomírovi Sabovi nar. 10.8.1961 s manželkou Vierou rod. Pagáčovou nar. 15.3.1964
obaja bytom Tehelná 5, za cenu 50,00 Sk,
16. podielu 333/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20
Jozefovi Tománekovi nar. 5. 3.1958 s manželkou Ing. Evou rod. Fančovičovou nar.
23.12.1960 obaja bytom Tehelná 5, za cenu 68,00 Sk,
17. podielu 259/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21
Michalovi Hruškovi nar. 20.2.1976 s manželkou Alenou rod. Škumátovou nar. 7.4.1978
obaja bytom Tehelná 5, za cenu 53,00 Sk,
18. podielu 325/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22
Vladimírovi Holkovi nar. 27.2.1960 s manželkou Milotou rod. Štefánkovou nar.
1.10.1959 obaja bytom Tehelná 5, za cenu 66,00 Sk,
19. podielu 294/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23
Ing. Jánovi Strapákovi nar. 14.6.1954 s manželkou Annou rod. Mažgútovou nar.
13.1.1955 obaja bytom Tehelná 5, za cenu 60,00 Sk,
20. podielu 322/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24
Kamilovi Šaškovičovi nar. 23.5.1955 s manželkou Ivicou rod. Glindovou nar. 30.3.1961
obaja bytom Tehelná 5, za cenu 65,50 Sk,
21. podielu 260/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25
Ladislavovi Benedikovičovi nar. 24.8.1957 s manželkou Ivetou rod. Kiripolskou nar.
22.7.1961 obaja bytom Tehelná 6, za cenu 53,00 Sk,
22. podielu 245/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26
Ing. Mariánovi Galbavému nar. 1.11.1971 s manželkou Klaudiou rod. Juhásovou nar.
25.9.1971 obaja bytom Tehelná 6, za cenu 50,00 Sk,
23. podielu 246/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27
Jozefovi Žabčíkovi nar. 19.7.1963 s manželkou Helenou rod. Lihanovou nar. 30.8.1963
obaja bytom Tehelná 6, za cenu 50,00 Sk,

24. podielu 324/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28
Konštantínovi Horváthovi nar. 13.5.1950 s manželkou Máriou rod. Poláčkovou nar.
30.1.1950 obaja bytom Tehelná 6, za cenu 66,00 Sk,
25. podielu 245/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 Ing. Kataríne Lančaričovej rod.
Nádašiovej nar. 28.11.1940 bytom Tehelná 6, za cenu 50,00 Sk,
26. podielu 308/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 30 Róbertovi Rímešovi nar. 4.5.1981
bytom Tehelná 6, za cenu 62,50 Sk,
27. podielu 284/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 31 Gabriele Dekanovej rod.
Ottahelovej nar. 10.6.1979 bytom Tehelná 6, za cenu 58,00 Sk,
28. podielu 324/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32
Pavlovi Mihalovičovi nar. 13.12.1954 s manželkou Evou rod. Feilovou nar. 5.2.1956
obaja bytom Dolná Krupá, za cenu 66,00 Sk,
29. podielu 246/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33
Vlastimilovi Fialovi nar. 16.9.1957 s manželkou Ing. Máriou rod. Fabokovou nar.
26.9.1953 obaja bytom Jánošikova 34, za cenu 50,00 Sk,
30. podielu 285/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 34
Vladimírovi Chovancovi nar. 26.7.1959 s manželkou Dašou rod. Kinčekovou nar.
6.9.1963 obaja bytom Tehelná 6, za cenu 58,00 Sk,
31. podielu 251/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35
Bohuslavovi Škodovi nar. 3.1.1958 s manželkou Evou rod. Ondrejíčkovou nar. 21.3.1960
obaja bytom Tehelná 6, za cenu 51,00 Sk,
32. podielu 300/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36
Ing. Michalovi Michalčákovi nar. 26.11.1971 s manželkou Soňou rod. Štefákovou nar.
27.8.1977 obaja bytom Špačinská cesta 18, za cenu 61,00 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. 12. 2006
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 28. 2. 2007

954
uznesenie
k predaju pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou
v lokalite ulíc Prechodná a Oblúková
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v lokalite ulíc
Prechodná a Oblúková, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, v k. ú. Trnava, zastavaná
plocha, parc. č. 5447/11 s výmerou 18 m2, vlastníkovi garáže Ing. Ľubošovi Baluškovi,
nar. 16. 03. 1963, bytom Trnava, V. Clementisa 56, do výlučného vlastníctva, za cenu

spolu 3140,- Sk s tým, že kupujúci uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad
do katastra nehnuteľností.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť náležitosti súvisiace s predajom pozemku pod garážou
Termín: 15. 12. 2006
b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 15. 01. 2007

955
uznesenie
k predaju pozemku v k.ú. Modranka
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 292/1 – zastavaná plocha, oddelenej geometrickým plánom č. 53/2006 ako
diel 1 s výmerou 18 m2 za cenu 330,00 Sk/m2
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ľubomíra Zápražného nar. 15.7.1954,
s manželkou Jozefínou rod. Rezbárikovou nar. 13.1.1956, obaja bytom Trnava, J. Slottu 15,
za celkovú cenu 5 940,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 15. 12. 2006
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 12. 2006

956
uznesenie
k predaju pozemku v k.ú. Modranka
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 504/2 – záhrada, za cenu 120,00 Sk/m2

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Františka Behúla nar. 1.7.1948, s manželkou
Máriou rod. Šiškovou nar. 5.7.1954, obaja bytom Trnava, Sereďská 235, za celkovú cenu
11 640,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 15. 12. 2006
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 12. 2006

957
uznesenie
k odpredaju horúcovodnej prípojky pre Obytný súbor Clementisova ul. – 98 b.j.
spoločnosti Trnavská teplárenská a.s.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj horúcovodnej prípojky pre Obytný súbor Clementisova ul. – 98 b. j. Trnava, ktorú
tvoria : - horúcovodné potrubie 2 x DN 100 v dĺžke 60 m
- dispčerské káble typ TCEKPFLEZE 7p v dĺžke 60 m
spoločnosti Trnavská teplárenská, a. s., Coburgova 84, Trnava, IČO 36246034 za cenu
spolu 966 100,63 Sk, z toho DPH 19 % je 154 251,40 Sk.

958
uznesenie
ku kúpe pozemku na Ulici T.Tekela v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu pozemku v katastrálnom území Trnava parc. č. 5676/36, zapísaného v katastri
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 9730 ako orná pôda s výmerou 778 m2, od vlastníka
Ing. Teodora Žatka, narod. 30. 7. 1919, bytom Ivánka pri Dunaji, Záleská 43,
za cenu 800,00 Sk/m2, t. j. spolu za 622 400,00 Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s kúpou nehnuteľnosti
Termín: do 15. 12. 2006
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 12. 2006

959
uznesenie
k odkúpeniu spoluvlastníckych podielov na pozemku v k.ú. Trnava, parc. registra E č.
1483 v areáli streleckého centra Štrky za účelom majetkoprávneho vysporiadania
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava, zapísanom na LV č. 5370,
parcela registra "E" č. 1483, nachádzajúceho sa v areáli strelnice Štrky za účelom
vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov, od spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckych podielov za cenu 130,- Sk/m2:
A) Cyril MATKOVČÍK, nar. 04.07.1939, bytom Trnava, Ulica Veterná 5, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 187/15642, cena celkom 24 310,- Sk,
B) Valéria ZACHAROVÁ, nar. 11.06.1936, bytom Trnava, Ulica G. Steinera 13, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1407/375408, cena celkom 7 621,50 Sk.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť podklady súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy
Termín: 15.12.2006
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: 15.1.2007

960
uznesenie
k zriadeniu odplatného bremena na časti mestského pozemku, súhlas s použitím časti
mestského pozemku na vybudovanie chodníka a prijatie daru
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zriadenie odplatného vecného bremena na časti pozemku v k. ú. Trnava, parc. č. 2490, zast.
pl. a nádvoria, LV č. 5000, o výmere cca 280 m2, ktorá bude upresnená na základe
porealizačného zamerania stavby v prospech spoločnosti Papillon J&M, s. r. o., Trojičné
nám. č. 5, Trnava, IČO 34118233 za cenu odplaty vo výške 100.000,- Sk na vybudovanie
podzemného parkoviska s obojstranným parkovaním pre stavbu penziónu.
2. Súhlasí
s použitím časti pozemku parc. č. 2490, zast. pl. a nádvoria, LV č. 5000 na vybudovanie
prístupového chodníka do objektu penziónu, pričom šírka chodníka bude 2 m s možnosťou
rozšírenia pred vstupom do penziónu a za podmienky, že chodník bude do 45 dní po
kolaudácii formou daru odovzdaný do majetku mesta Trnava.

3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti
Termín : do 31.12. 2006
b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena na pozemku
Termín : do 31. 1. 2007
c/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu zmluvu o budúcej darovacej zmluve
Termín : do 31. 1. 2007

961
uznesenie
k zámene pozemkov na Veternej ulici v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zámenu pozemku vo vlastníctve spoločnosti SCT, s.r.o., Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO
35 951 915, v k. ú. Trnava na Veternej ul. v Trnave, parc. č. 5292/271 orná pôda, výmera 287
m2, zapísanej na LV č. 9576, za pozemok vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava na
Veternej ul. v Trnave, parc. č. 5292/285 orná pôda, výmera 217 m2 , oddelenej geometrickým
plánom č. 176/2006, pričom cena pozemkov určených na zámenu na každej strane je
stanovená dohodou v rovnakej výške
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpečiť náležitosti súvisiace so zámenou pozemkov
Termín: 31. 12. 2006
b)pripraviť a predložiť zámennú zmluvu primátorovi mesta k podpisu
Termín: 31. 1. 2007

962
uznesenie
k zámene pozemkov na ulici Dolné bašty v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
v katastrálnom území Trnava zámenu pozemkov z vlastníctva mesta Trnava, zapísaných
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000: parc. č. 572/4, zastavaná plocha
o výmere 47 m2 a nehnuteľnosť zapísaná v listine parc. č. 570, zastavaná plocha
o výmere 7 m2 za pozemok v spoluvlastníctve vlastníkov bytového domu súpisné č. 6445,
zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7235, parc. č. 8836/3, ostatná
plocha o výmere 78 m2, podľa ich spoluvlastníckych podielov k pozemku takto:

1) podiel k pozemku 8951/199393 vo vlastníctve vlastníkov bytu č. 1 Júliusa Hudáka,
narod. 15. 11. 1937 a manželky Aleny, rod. Barvínkovej, narod. 8. 4. 1942, bytom Trnava,
Dolné bašty 5;
2) podiel k pozemku 6684/199393 vo vlastníctve vlastníkov bytu č. 2 Jána Bohunického,
narod. 1. 7. 1936 a manželky Dariny, rod. Lehockej, narod. 7. 3. 1944, bytom Trnava,
Dolné bašty 5;
3) podiel k pozemku 8951/199393 vo vlastníctve vlastníčky bytu č. 3 Marty Kleimanovej,
rod. Orlíkovej, narod. 28. 10. 1937, bytom Trnava, Dolné bašty 5;
4) podiel k pozemku 6684/199393 vo vlastníctve vlastníčok bytu č. 4: Márie Bosákovej,
rod. Šimončičovej, narod. 25. 8. 1942, bytom Trnava, Dolné bašty 5, v podiele 1/2
a
Viery Hamdi, rod. Bosákovej, narod. 28. 4. 1969, bytom Trnava, Dolné bašty 5,
v podiele 1/2;
5) podiel k pozemku 8951/199393 vo vlastníctve vlastníkov bytu č. 5 Antona Karela,
narod. 24. 8. 1928 a manželky Evy, rod. Fodorovej, narod. 15. 12. 1934, bytom Trnava,
Dolné bašty 5;
6) podiel k pozemku 6684/199393 vo vlastníctve vlastníkov bytu č. 6 Teodora Karella,
narod. 28. 7. 1937 a manželky Františky, rod. Hozákovej, narod. 16. 1. 1944, bytom
Trnava, Dolné bašty 5;
7) podiel k pozemku 7923/199393 vo vlastníctve vlastníkov bytu č. 7 Ing. Drahomíra
Jurkasa, narod. 15. 1. 1970 a manželky Aleny, rod. Šúryovej, narod. 9. 10. 1972, bytom
Trnava, Dolné bašty 5;
8) podiel k pozemku 7613/199393
vo vlastníctve vlastníčky bytu č. 8
Viery
Jakabovičovej, rod. Kašickej, narod. 22. 5. 1938, bytom Trnava, Dolné bašty 5;
9) podiel k pozemku 6978/199393 vo vlastníctve vlastníčky bytu č. 9 Márie Šišolákovej,
rod. Bachratej, narod. 20. 7. 1933, bytom Trnava, Dolné bašty 4;
10) podiel k pozemku 6978/199393 vo vlastníctve vlastníkov bytu č. 10 Ladislava
Firgáneka, narod. 27. 6. 1932
a
manželky Magdalény, rod. Krajčovičovej, narod.
23. 6. 1934, bytom Trnava, Dolné bašty 4;
11) podiel k pozemku 6978/199393 vo vlastníctve vlastníkov bytu č. 11 Vladimíra Poláka,
narod. 16. 1. 1951 a manželky Heleny, rod. Hatiarovej, narod. 21. 7. 1956, bytom Trnava,
Dolné bašty 4;
12) podiel k pozemku 6978/199393
vo vlastníctve vlastníčky bytu č. 12
Zuzany
Dohnálovej, narod. 24. 12. 1974, bytom Trnava, Petra Bohúňa 6;
13) podiel k pozemku 6978/199393 vo vlastníctve vlastníčky bytu č. 13 Štefánie
Palkovičovej, rod. Demovičovej, narod.. 15. 5. 1942, bytom Trnava, Dolné bašty 4,
v podiele 1/2 a 1/2;
14) podiel k pozemku 6978/199393 vo vlastníctve vlastníkov bytu č. 14 Ing. Petra Tepalu,
narod. 1. 10. 1961 a manželky Ing. Dariny, rod. Schneiderovej, narod. 6. 5. 1961, bytom
Trnava, Dolné bašty 4;
15) podiel k pozemku 6978/199393 vo vlastníctve vlastníkov bytu č. 15 Jána Mihálika,
narod. 22. 5. 1935 a manželky Anny, rod. Križanovej, narod. 1. 7. 1943, bytom Trnava,
Dolné bašty 4;
16) podiel k pozemku 6978/199393 vo vlastníctve vlastníkov bytu č. 16 Ivana Šarvajca,
narod. 4. 2. 1941 a manželky Bernardíny, rod. Jančovičovej, narod. 14. 10. 1941, bytom
Trnava, Dolné bašty 4;
17) podiel k pozemku 6684/199393
vo vlastníctve vlastníkov bytu č. 17:
Márie
Hrebíčkovej, rod. Michalicovej, narod. 24. 10. 1945, bytom Trnava, Dolné bašty 3,
v podiele 1/2, Vladimíra Hrebíčka, narod. 25. 4. 1966, bytom Trnava, Jiráskova 33,
v podiele 1/10,
Jozefa Hrebíčka, narod. 4. 4. 1968, bytom Trnava, Dolné bašty 3,
v podiele 1/10, Kataríny Vitekovej, rod. Hrebíčkovej, narod. 30. 9. 1971, bytom Lučenec,

Mikušovce 84, v podiele 1/10, Anny Lakomej, rod. Hrebíčkovej, narod. 15. 11. 1973,
bytom Trnava, Kozácka 4, v podiele 1/10, Mareka Hrebíčka, narod. 20. 4. 1983, bytom
Trnava, Dolné bašty 3, v podiele 1/10;
18) podiel k pozemku 8951/199393 vo vlastníctve vlastníčky bytu č. 18 Márie Návojovej,
rod. Prodajovej, narod. 25. 4. 1937, bytom Trnava, Dolné bašty 3, v podiele 1/2 a 1/2;
19) podiel k pozemku 6684/199393 vo vlastníctve vlastníčky bytu č. 19 Veroniky
Danišovej, rod. Lackovej, narod. 10. 1. 1942, bytom Trnava, Dolné bašty 3, v podiele 1/2
a 1/2;
20) podiel k pozemku 8951/199393 vo vlastníctve vlastníkov bytu č. 20: Daniely
Dunajskej, rod. Polónyovej, narod. 4. 2. 1954, bytom ČR, Havířov-Šumbark, Konzumní
294/9c, v podiele 1/2 a Mikuláša Polónyho, narod. 30. 10. 1958, bytom Trnava, Dolné
bašty 3, v podiele 1/2;
21) podiel k pozemku 6684/199393 vo vlastníctve vlastníka bytu č. 21 Vlastimíra Barota,
narod. 18. 8. 1931, bytom Trnava, Dolné bašty 3;
22) podiel k pozemku 8951/199393 vo vlastníctve vlastníčky bytu č. 22 Marcely
Nitschneiderovej, rod. Schwarzovej, narod. 5. 8. 1957, bytom Trnava, Tehelná 15;
23) podiel k pozemku 6684/199393 vo vlastníctve vlastníčky bytu č. 23 Anny Lukáčovej,
rod. Kulinovej, narod. 15. 1. 1940, bytom Bratislava, Smolenická 1;
24) podiel k pozemku 8951/199393
vo vlastníctve vlastníčky bytu č. 24
Márie
Lackovičovej, rod. Lackovičovej, narod. 21. 5. 1935, bytom Trnava, Dolné bašty 3;
25) podiel k pozemku 1226/199393 vo vlastníctve vlastníkov garáže č. 25 Teodora
Karella, narod. 28. 7. 1937 a manželky Františky, rod. Hozákovej, narod. 16. 1. 1944,
bytom Trnava, Dolné bašty 5;
26) podiel k pozemku 1226/199393 vo vlastníctve vlastníčky garáže č. 26 Marty
Kleimanovej, rod. Orlíkovej, narod. 28. 10. 1937, bytom Trnava, Dolné bašty 5;
27) podiel k pozemku 1226/199393
vo vlastníctve vlastníčky garáže č. 27
Viery
Jakabovičovej, rod. Kašickej, narod. 22. 5. 1938, bytom Trnava, Dolné bašty 5;
28) podiel k pozemku 1404/199393 vo vlastníctve vlastníkov garáže č. 28 Júliusa Hudáka,
narod. 15. 11. 1937 a manželky Aleny, rod. Barvínkovej, narod. 8. 4. 1942, bytom Trnava,
Dolné bašty 5;
29) podiel k pozemku 1404/199393 vo vlastníctve vlastníkov garáže č. 29 Antona Karela,
narod. 24. 8. 1928 a manželky Evy, rod. Fodorovej, narod. 15. 12. 1934, bytom Trnava,
Dolné bašty 5;
30) podiel k pozemku 1404/199393 vo vlastníctve vlastníkov garáže č. 30 Vladimíra
Poláka, narod. 16. 1. 1951 a manželky Heleny, rod. Hatiarovej, narod. 21. 7. 1956, bytom
Trnava, Dolné bašty 4;
31) podiel k pozemku 1404/199393
vo vlastníctve vlastníkov garáže č. 31
Jána
Bohunického, narod. 1. 7. 1936 a manželky Dariny, rod. Lehockej, narod. 7. 3. 1944,
bytom Trnava, Dolné bašty 5,
32) podiel k pozemku 1404/199393 vo vlastníctve vlastníkov garáže č. 32 Ladislava
Firgáneka, narod. 27. 6. 1932
a
manželky Magdalény, rod. Krajčovičovej, narod.
23. 6. 1934, bytom Trnava, Dolné bašty 4,
33) podiel k pozemku 1404/199393 vo vlastníctve vlastníčky garáže č. 33 Štefánie
Palkovičovej, rod. Demovičovej, narod.. 15. 5. 1942, bytom Trnava, Dolné bašty 4;
34) podiel k pozemku 1404/199393 vo vlastníctve vlastníkov garáže č. 34 Ivana Šarvajca,
narod. 4. 2. 1941 a manželky Bernardíny, rod. Jančovičovej, narod. 14. 10. 1941, bytom
Trnava, Dolné bašty 4;
35) podiel k pozemku 1404/199393 vo vlastníctve vlastníčky garáže č. 35 Marcely
Nitschneiderovej, rod. Schwarzovej, narod. 5. 8. 1957, bytom Trnava, Tehelná 15;

36) podiel k pozemku 1226/199393 vo vlastníctve vlastníkov garáže č. 36 Ing. Drahomíra
Jurkasa, narod. 15. 1. 1970 a manželky Aleny, rod. Šúryovej, narod. 9. 10. 1972, bytom
Trnava, Dolné bašty 5;
37) podiel k pozemku 1226/199393 vo vlastníctve vlastníkov garáže č. 37 Jána Mihálika,
narod. 22. 5. 1935 a manželky Anny, rod. Križanovej, narod. 1. 7. 1943, bytom Trnava,
Dolné bašty 4;
38) podiel k pozemku 1226/199393 vo vlastníctve vlastníčky garáže č. 38 Veroniky
Danišovej, rod. Lackovej, narod. 10. 1. 1942, bytom Trnava, Dolné bašty 3, v podiele
1/2
a 1/2;
pričom hodnota zamieňaných pozemkov na obidvoch stranách je rovnaká a mesto Trnava
uhradí správny poplatok pri vklade zámennej zmluvy do katastra nehnuteľností.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace so zámenou pozemkov
Termín: do 31. 12. 2006
b) pripraviť zmluvu o zámene pozemkov a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 28. 2. 2007

963
uznesenie
k informatívnej správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť
v roku 2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informatívnu správu k žiadostiam, ktoré boli v roku 2006 prerokované na zasadnutiach
majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava resp. Mestskej rady mesta Trnava – zaujala nesúhlasné stanovisko

964
uznesenie
k predaju spoluvlastníckych podielov pod bytovým domom na Študentskej ulici 37,39,41
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj spoluvlastníckeho podielu 2232/10000 vo vlastníctve mesta Trnava zapísanom na LV
č. 7486 z pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava parc. č. 1449/1 s výmerou 669 m2
a 1449/4 s výmerou 728 m2, zodpovedajúci spoluvlastníckym podielom na spoločných

častiach a zariadeniach domu súp. č. 5679 na Študentskej ul. 37, 39, 41 vlastníkom bytov
zapísaným na LV č. 6556 za cenu 250,- Sk/ m2 takto:
1. podielu 447/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu
č. 25 Petrovi Šmidovičovi, nar. 24.10.1955 a manželke Helene r. Jarábkovej,
nar. 29.08.1958, obaja bytom Trnava ul. Hurbanova 15, za cenu 15 611,50 Sk,
2. podielu 456/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 JUDr. Denisi Kubínyiovej, r.
Vékonyovej, nar. 09.08.1973, bytom Trnava, ul. Študentská 39, za cenu 15 926,- Sk,
3. podielu 693/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu
č. 27 Petrovi Harmannovi, nar. 19.12.1960 a manželke Jane r. Zrubanovej,
nar. 13.09.1966, obaja bytom Trnava, ul. J. Sambucusa 1, za cenu 24 203,- Sk,
4. podielu 636/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 28 Jurajovi Krajčovičovi,
nar. 05.04.1979, bytom Trnava, ul. Študentská 41, za cenu 22 212,50 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: 15.12.2006
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31.1.2007

965
uznesenie
k predaju spoluvlastníckych podielov pod bytovým domom
na Ul. Ľ.Podjavorinskej č. 13-15
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Trnava parc. č. 6292 s výmerou 467 m2
oddeleného podľa geometrického plánu č. 202/2002 vypracovaného Ing. Róbertom Sadloňom
z pozemku pôv. parc. č. 970 s celkovou výmerou 1 0603 m2 vo vlastníctve mesta Trnava,
ktorý je zapísaný v pozemno-knižnej vložke č. 4807, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 2543 na ul. Ľ. Podjavorinskej
13, 14, 15 vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6601, za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 73/1484 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 1
Pavlovi Domonkošovi, nar. 20.01.1935 a manželke Anne r. Ivaničovej, nar.
01.06.1938, obaja bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 13, za cenu 80,50 Sk,
2. podielu 54/1484 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 2
Eduardovi Rucovi, nar. 09.03.1934 a manželke Eve r. Langhofferovej, nar.
01.06.1938, obaja bytom Bratislava, Miletičova 22, za cenu 59,50 Sk,
3. podielu 73/1484 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 3
Ing. Ivovi Malému, nar. 11.10.1960 a manželke Silvii r. Piovaričiovej, nar.
14.11.1964, obaja bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 13, za cenu 80,50 Sk,
4. podielu 43/1484 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 4 Ľudovítovi Chrappovi, nar.
19.01.1923, bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 13, za cenu 47,50 Sk,

5. podielu 73/1484 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 5
Jozefovi Zámožníkovi, nar. 18.04.1930 a manželke Eve r. Gašparíkovej, nar.
01.12.1939, obaja bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 13, za cenu 80,50 Sk,
6. podielu 54/1484 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkov bytu č. 6
Ľudovítovi Nosálovi, nar. 15.03.1932 a manželke Lýdii r. Gschvantnerovej, nar.
17.03.1938, obaja bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 13, za cenu 59,50 Sk,
7. podielu 73/1484 do bepozdielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkov bytu č. 7
Ing. Jaroslavovi Mudrikovi, nar. 29.07.1970 a manž. Ing. Ivane r. Mičkovej, nar.
13.08.1971, obaja bytom Trnava, Ul. Ľ. Podjavorinskej 13, za cenu 80,50 Sk,
8. podielu 54/1484 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Jane Podzimkovej r. Vávrovej, nar.
31.03.1943, bytom Trnava ul. Ľ. Podjavorinskej 12, za cenu 59,50 Sk,
9. podielu 34/1484 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Irene Džubinovej r. Šaldovej, nar.
11.09.1944, bytom Trnava ul. Ľ. Podjavorinskej 14, za cenu 37,50 Sk,
10. podielu 73/1484 do vlastníctva podielových spoluvlastníkov s veľkosťou
spoluvlastníckeho podielu ½, vlastníkom bytu č. 10 Lýdii Krutej r. Kičacovej, nar.
02.01.1954, bytom Trnava, ul. Palárikova 50 a Zite Žáčekovej r. Kišatcovej, nar.
31.10.1956, bytom Trnava, ul. Bernolákova 9, za cenu 80,50 Sk,
11. podielu 43/1484 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 11
Ing. Karolovi Novotnému, nar. 30.01.1951 a manželke Ing. Jane r. Drobnej, nar.
15.06.1960, obaja bytom Trnava, ul. Tehelná 23, za cenu 47,50 Sk,
12. podielu 73/1484 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 12,
Jánovi Novanskému, nar. 04.06.1931 a manželke Viere r. Ottovej, nar. 07.03.1939,
obaja bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 14, za cenu 80,50 Sk,
13. podielu 48/1484 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 13 Helene Nemešovej r.
Valentovičovej, nar. 10.10.1927, za cenu 53,00 Sk,
14. podielu 59/1484 do vlastníctva podielových spoluvlastníkov s veľkosťou
spoluvlastníckeho podielu ½, vlastníkom bytu č. 14 Jánovi Krajčíkovi, nar.
04.10.1949, bytom Trnava, ul. Botanická 2 a Milanovi Krajčíkovi, nar. 28.11.1953,
bytom Trnava, ul. Jiráskova 5, za cenu 65,00 Sk,
15. podielu 48/1484 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 15 Rozálii Janíkovej r.
Lackovičovej, nar. 21.06.1946, bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 14, za cenu
53,00 Sk,
16. podielu 59/1484 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 16
Antonovi Vrábelovi, nar. 23.10.1938 a manželke Marte r. Lunákovej, nar. 28.07.1941,
obaja bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 14, za cenu 65,00 Sk,
17. podielu 59/1484 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 17
Mariánovi Reisingerovi, nar. 24.07.1960 a manželke Ľudmile r. Remenárovej, nar.
23.06.1965, obaja bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 15, za cenu 65,00 Sk,
18. podielu 58/1484 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 18 Márii Krištofíkovej r. Štefanovej,
nar. 17.01.947, bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 15, za cenu 64,00 Sk,
19. podielu 59/1484 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 Valérii Olachovej r. Olachovej,
nar. 09.05.1929, bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 15, za cenu 65,00 Sk,
20. podielu 58/1484 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 Ažbete Meravej r. Meravej,
nar. 16.08.1936, bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 15, za cenu 64,00 Sk,
21. podielu 59/1484 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vlastníkom bytu č. 21
Petrovi Lackovičovi, nar. 25.06.1950 a manželke Viere r. Vajsablovej, nar.
04.02.1952, obaja bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 15, za cenu 65,00 Sk,
22. podielu 58/1484 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 22 Daniele Černej r. Benkovskej,
nar. 09.09.1941, bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 15, za cenu 64,- Sk,

23. podielu 59/1484 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 23 Mgr. Miloslave Viskupičovej r.
Holekšiovej, nar. 04.10.1960, bytom Ružindol č. 373, za cenu
65,00 Sk,
24. podielu 58/1484 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 24 Dušanovi Romanovi, nar.
31.08.1971, bytom Trnava, ul. Ľ. Podjavorinskej 15, za cenu 64,00 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: 15.12.2006
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31.1.2007

966
uznesenie
k predaju investície – rekonštrukcie telesa cestnej komunikácie I/51 ul. Rybníková SR
– Slovenskej správe ciest
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj ukončenej investície – rekonštrukcie telesa cestnej komunikácie I/51 ul.Rybníková
Slovenskej republike – Slovenskej správe ciest, Miletičova 19, Bratislava, IČO 003328 za
cenu 1,- Sk.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti
Termín: do 31.12. 2006
b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu kúpnu zmluvu
Termín: do 31.1. 2007

967
uznesenie
k výpožičke pozemkov na Haulíkovej ul. v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
výpožičku pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava na Haulíkovej ul. v Trnave parc. č.
537/3 zast. pl., výmera 25 m2 a parc. č. 537/4 zast. pl., výmera 36 m2 Galérii Jána Koniareka
v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava, IČO 36086932 za účelom vybudovania verejnej

prístupovej komunikácie k Synagóge – Centru súčasného umenia, na dobu neurčitú s 12
mesačnou výpovednou lehotou
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpečiť náležitosti súvisiace s výpožičkou pozemkov
Termín: 31. 12. 2006
b)pripraviť a predložiť zmluvu o výpožičke primátorovi mesta k podpisu
Termín: 31. 1. 2007

968
uznesenie
k zámene častí pozemkov na ul. Hollého, zriadenie bezodplatného vecného bremena na
časti mestského pozemku, súhlas s predĺžením termínu začatia výstavby
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zámenu časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000,
parc. č. 271/1, zast. pl., podľa GP č. 130/2006, parc. č. 271/4, výmera 19 m2 za časť
pozemku v k. ú. Trnava, parc. č. 271/2, zapísaného na LV č. 6925, podľa GP č. 130/2006
parc. č. 271/3, výmera 19 m2 s vlastníkom pozemku, t. j. spoločnosťou Trnava Inn, s. r. o.,
Žilinská 126, Piešťany, IČO 36271721, pričom správny poplatok spojený s vkladom
zámennej zmluvy do katastra nehnuteľností hradí spoločnosť Trnava Inn, s. r. o.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k. ú. Trnava
parc. č. 8822 v rozsahu právnej parcely s pôvodným parc. č. 747/29, ktorá je v pozemkovej
knihe neknihovaná, a preto sa jej vlastníkom v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 180/1995 Z.z. stalo
mesto Trnava, v prospech spoločnosti Trnava Inn, s. r. o., Žilinská 126, Piešťany, IČO
36271721, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku umiestnenie
vstupu / v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a porealizačného zamerania stavby /
do nehnuteľnosti „ Hotel Holiday Inn Trnava „ a s tým súvisiacich užívateľských práv.
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí
spoločnosť Trnava Inn, s. r. o.
3. Schvaľuje
predĺženie termínu začatia výstavby hotela „ Holiday Inn Trnava „na častiach pozemkoch v k.
ú. Trnava, parc. č. 248, 249, 250, 251, 272, 273 spoločnosti Trnava Inn, s. r. o., Žilinská 126,
Piešťany, IČO 36271721 do termínu 31. 3. 2007.
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti
Termín : do 31.12. 2006
b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu zámennú zmluvu v zmysle bodu1. tohto
uznesenia

Termín : do 31. 1. 2007
c/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena na pozemku v zmysle bodu 2. tohto uznesenia
Termín : do 31. 1. 2007
d/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu dodatok č. 2. k zmluve o uzavretí
budúcej zmluvy ( uzavretej v zmysle uzn. MZ č. 600/2005 a 877/2006 ) v zmysle bodu
3. tohto uznesenia.

969
uznesenie
k predaju pozemkov na Ul. F.Urbánka v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov v katastrálnom území Trnava, zapísaných
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000: parc. č. 916/24, zast. pl.
o výmere 54 m2 a časti parc. č. 916/1, oddelenej geometrickým plánom č. 266/2006
ako parc. č. 916/30, zast. pl. o výmere 577 m2, t. j. spolu o výmere 631 m2
spoločnosti s r. o. Vetter Slovakia, IČO 34126619, so sídlom Trnava, F. Urbánka 9,
za cenu 1 300,00 Sk/m2, t. j. spolu za 820 300,00 Sk
s podmienkou, že kupujúci uhradí správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra
nehnuteľností a zriadi vecné bremeno v prospech Gos-Sk, s. r. o., so sídlom Trnava,
F. Urbánka 19, na odkúpený pozemok parc. č. 916/30, spočívajúce v neobmedzenom
používaní basketbalového ihriska, nachádzajúceho sa na ňom, pre potrebu vyučovacieho
procesu Súkromného SOU Gos-Sk a na pozemok parc. č. 916/23, spočívajúce v práve
prechodu a prejazdu k ihrisku a k dielňam učilišťa na parceliach č. 916/26 a 916/27.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom nehnuteľností
Termín: do 31. 12. 2006
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 28. 2. 2007

970
uznesenie
k výpožičke pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava
pre združenie Miesta pre mladých
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
výpožičku časti pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000
nachádzjúcich sa v k.ú. Trnava parc. č. 3547/1 a 3544/1 s výmerou cca 1100 m2, za účelom

vybudovania Outdoorového lanového centra pre združenie Miesta pre mladých, so sídlom
v Trnave, Dolné Bašty 13, IČO: 37992619, na dobu určitú 20 rokov, s podmienkou získania
grantu na vybudovanie Outdoorového lanového centra a následného prevádzkovania
združením Miesta pre mladých počas celej doby výpožičky.
2. Ukladá
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s uzatvorením zmluvy
Termín: do 15.12.2006
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o výpožičke a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31.1.2007
c) pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 60 dní od predloženia kolaudačného rozhodnutia

971
uznesenie
k predaju časti pozemkov na Rybníkovej ul. v Trnave
spoločnosti RELAX-CENTRUM, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
so zmenou:
a) spôsobu predaja pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava, vo vlastníctve mesta Trnava,
zapísaných na LV č. 5000, parc. č. 3545, 3547/1, 3547/3, 3546/1, 3546/4 z pôvodného
predaja zmluvou o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na priamy predaj kúpnou zmluvou,
b) výmery predávaných častí pozemkov z 1.800 m2 na 2.500 m2, ktorá bude upresnená
geometrickým plánom,
za účelom vybudovania športovo-rekreačného zariadenia – hotela, vodného a saunového
komplexu, pre spoločnosť RELAX-CENTRUM, s.r.o., so sídlom v Trnave, Ulica Rybníková
16, IČO: 36277967, za cenu 2.500,- Sk/m2, so zapracovaním predkupného práva v prospech
predávajúceho za rovnakých cenových podmienok, s výhradou pripúšťajúcou zánik právneho
vzťahu, ak kupujúci nedodrží účel využitia predávaných nehnuteľností a s podmienkou, že
správny poplatok spojený s vkladom kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností uhradí
kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s uzatvorením zmluvy
Termín: 15.12.2006
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 60 dní od predloženia geometrického plánu

972
uznesenie
k návrhu na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad
5 000,- Sk, podľa stavu k 31.8.2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ odpis nevymožiteľných pohľadávok Správy mestského majetku Trnava p.o., vo výške
19 909 946,64 Sk
2. Ukladá
Správe mestského majetku Trnava – príspevkovej organizácii
viesť nevymožiteľné pohľadávky odpísané uznesením č. 972/2006 v podsúvahovej evidencii
a naďalej zabezpečovať ich vymáhanie v súlade s platnou legislatívou

973
uznesenie
k návrhu na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad
5 000,- Sk, podľa stavu k 31.10.2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Trnava v čiastke 22 340,- Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
viesť nevymožiteľné pohľadávky odpísané uznesením č. 973/2006 v evidencii

974
uznesenie
k pozemku na Trhovej ulici v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) žiadosť Mgr. Galiny Ostrej a manž. Rubintových o uzatvorenie kúpnej zmluvy na
pozemok v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta parc. č. 709/2 na Trhovej ul. v Trnave
b) rozsudok Krajského súdu v Trnave, ktorý potvrdil rozsudok Okresného súdu v Trnave,
podľa ktorého sú vlastníkmi polyfunkčného domu, postaveného na pozemku vo vlastníctve

mesta zapísanom na LV č. 5000 parc. č. 709/2 Ing. Ľubomír Rubint a manž. PharmDr. Mária
Rubintová, obaja bytom Ružindol č. 352
2. Ruší
uznesenie MZ č. 140/1994 zo dňa 19. 10. 1994 v platnom znení
- predaj pozemku vo vlastníctve mesta parc. č. 709/2 vo výmere 145 m2 Mgr. Galine
Ostrej, bytom Trnava, Vajanského č. 11 za cenu 364 982,- Sk
3. Súhlasí
a) s dodatočným povolením stavby a s jej uvedením do užívania pre vlastníka polyfunkčného
domu uvedeného v bode 1.b)
b)s priamym predajom kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta parc. č. 709/2 vo
výmere 149 m2 podľa geometrického zamerania právoplatnému vlastníkovi polyfunkčného
domu za dohodnutú cenu 375 050,- Sk
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zaslať uznesenie mestského zastupiteľstva Mgr. Galine Ostrej a vlastníkovi polyfunkčného
domu uvedenému v bode 1. b) postavenom na pozemku parc. č. 709/2
Termín: do 15 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom
b)zabezpečiť vrátenie finančných prostriedkov – úhradu kúpnej ceny za 145 m2 pozemku
vrátane započítania inflácie vo výške 364 982,- Sk Mgr. Galine Ostrej
Termín: do 15 dní po schválení mestským zastupiteľstvom
c)pripraviť a predložiť kúpnu zmluvu na pozemok vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava parc. č.
709/2 vo výmere 149 m2 s právoplatným vlastníkom polyfunkčného domu a predložiť
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 90 dní od právoplatného rozhodnutia o mimoriadnom dovolaní, resp. do 90 dní
od právoplatnosti konečného rozhodnutia vo veci

975
uznesenie
k odkúpeniu pozemkov v k.ú. Zavar od spoločnosti INVEST Trnava, s.r.o.
/pod rodinnými domami, záhradami a bytovým objektom/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie MZ č. 723/2005 zo dňa 13. 12. 2005
2. Schvaľuje
odkúpenie pozemkov v k. ú. Zavar zapísaných na LV č. 2551 :
a) podľa GP č. 46/2006 vypracovanom spoločnosťou AREA, s. r. o., geodetická spoločnosť,
Sabinovská 10, Bratislava parc. č. :
- 48/6, o výmere 730 m2, záhrady, 48/131, o výmere 375 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/96, o
výmere 79 m2, zast. pl.a nádvoria, 48/97, o výmere 137 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/98, o
výmere 19 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/99, o výmere 1022 m2, záhrady, 48/132, o výmere 254
m2, zast. pl. a nádvoria, 48/100, o výmere 142 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/101, o výmere 209
m2, záhrady, 48/133, o výmere 279 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/102, o výmere 120m2, zast.

pl. a nádvoria, 48/103, o výmere 256 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/104, o výmere 143 m2, zast.
pl. a nádvoria, 48/105, o výmere 257 m2, záhrady, 48/135, o výmere 282 m2, zast. pl.
a nádvoria, 48/106, o výmere 78 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/107, o výmere 887 m2, záhrady,
48/136, o výmere 406 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/108, o výmere 79 m2, zast. pl. a nádvoria,
48/109, o výmere 119 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/110, o výmere 601 m2, záhrady, 48/137,
o výmere 254 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/111, o výmere 120 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/112,
o výmere 360 m2, záhrady, 48/113, o výmere 140 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/124, o výmere
155 m2, záhrady, 48/139, o výmere 174 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/123, o výmere 174 m2,
zast. pl. a nádvoria, 48/123, o výmere 141 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/125, o výmere 1020
m2, záhrady, 48/140, o výmere 291 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/126, o výmere 160 m2, zast.
pl. a nádvoria, 48/127, o výmere 19 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/129, o výmere 235 m2,
záhrady, 48/141, o výmere 50 m2, zast. pl. a nádvoria, 48/142, o výmere 34 m2, zast. pl.
a nádvoria, 48/128, o výmere 160 m2, záhrady, 48/130, o výmere 22 m2, zast. pl. a nádvoria,
31/57, o výmere 34 m2, zast. pl. a nádvoria, 31/58, o výmere 245 m2, zast. pl. a nádvoria,
31/59, o výmere 400 m2, zast. pl. a nádvoria, 31/62, o výmere 400 m2, zast. pl. a nádvoria,
31/60, o výmere 209 m2, zast. pl. a nádvoria, 31/61, o výmere 160 m2, zast. pl. a nádvoria,
31/16, o výmere 824 m2, zast. pl. a nádvoria, 31/64, o výmere 189 m2, zast. pl. a nádvoria,
31/63, o výmere 161 m2, zast. pl. a nádvoria za cenu 500,- Sk/m2 bez DPH,
b) podľa GP č. 62/2006 vypracovanom spoločnosťou AREA, s. r. o., geodetická spoločnosť,
Sabinovská 10, Bratislava parc. č. : 351/51, o výmere 1731 m2, zast. pl. a nádvoria, 351/110,
o výmere 250 m2, zast. pl. a nádvoria, 351/111, o výmere 251 m2, zast. pl. a nádvoria,
351/112, o výmere 445 m2, zast. pl. a nádvoria za cenu 510,- Sk/m2 bez DPH,
od spoločnosti INVEST Trnava, s. r. o., Hlavná 5, Trnava, IČO 36256242 za cenu spolu
8.111.770,- Sk bez DPH.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave so spoločnosťou INVEST Trnava
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti
Termín : do 15.12. 2006
b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu kúpnu zmluvu
Termín : do 31. 12. 2006

976
uznesenie
k odkúpeniu pozemkov v k.ú. Zavar od spoločnosti INVEST Trnava, s.r.o.
/pod komunikáciou a chodníkmi/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odkúpenie pozemkov v k. ú. Zavar zapísaných na LV č. 2551, podľa GP č. 46/2006
vypracovaného spoločnosťou A R E A, s. r. o., geodetická spoločnosť, Sabinovská 10,
Bratislava parc. č. 48/2, o výmere 750 m2, záhrady, parc. č. 31/35, o výmere 19 m2, ostatné
plochy, parc. č. 31/37, o výmere 79 m2, záhrady, parc. č. 31/39, o výmere 35 m2, záhrady,
parc. č. 31/22, o výmere 173 m2, vodné plochy za cenu 500,- Sk/m2 bez DPH a pozemku
parc. č. 351/52, o výmere 30 m2, záhrady za cenu 510,- Sk/m2 bez DPH

od spoločnosti INVEST Trnava, s. r. o., Hlavná 5, Trnava, IČO 36256242 za cenu spolu
543.300,- Sk bez DPH.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave so spoločnosťou INVEST Trnava
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti
Termín : do 15. 12. 2006
b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu kúpnu zmluvu
Termín : do 31. 12. 2006

977
uznesenie
k odkúpeniu pozemkov v k.ú. Zavar od spoločnosti PORONDA Immobilier, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odkúpenie pozemku v k. ú. Zavar zapísaného na LV č. 2569, parc. č. 31/43, o výmere 204 m2,
zast. pl. a nádvoria do vlastníctva mesta Trnava od vlastníka, t. j. PORONDA Immobilier, s.
r. o., Žilinská cesta 126/5099, Piešťany, IČO 36264270 za dohodnutú cenu 500,- Sk/m2 bez
DPH, t. j. spolu 102.000,- Sk bez DPH za nasledovných platobných podmienok :
- prvú časť kúpnej ceny vo výške 50 % kúpnej ceny uhradí kupujúci predávajúcemu do
5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy,
- druhú časť kúpnej ceny vo výške 50 % kúpnej ceny uhradí kupujúci predávajúcemu do 5
pracovných dní odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia Katastrálneho úradu v Trnave,
Správa katastra Trnava o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.
2.

Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti
Termín : do 15. 12. 2006
b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu kúpnu zmluvu
Termín : do 31. 12. 2006

978
uznesenie
ku schváleniu založenia nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
záložnú zmluvu č. 0397-520-2004/Z medzi mestom Trnava a Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti
v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000, „ Bytový dom – Františkánska 24 „ , súp. č. 7686,

postavený na parc. č. 95/53 a pozemku parc. č. 95/53 o výmere 1582 m2, zast. plochy a
nádvoria v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B,
Bratislava, IČO 31751067.
2.Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva na Správu katastra v Trnave
Termín: 30.11.2006

979
uznesenie
ku schváleniu založenia nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
záložnú zmluvu č. 0475-PRB-2005/Z medzi mestom Trnava a Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR predmetom ktorej je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti
v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000, „ Nájomné bytové domy – 98 b.j. Clementisova ul. „
súp. č. 7683, postavený na parc. č. 5671/278, súp. č. 7684, postavený na parc. č. 5671/279,
súp. č. 7685, postavený na parc. č. 5671/280 a pozemkov parc. č. 5671/278 o výmere 961
m2, zastavaná plocha, parc. č. 5671/279 o výmere 426 m2, zastavaná plocha, parc. č.
5671/280 o výmere 960 m2, zastavaná plocha v prospech Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B, Bratislava, IČO 31751067
2.Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva na Správu katastra v Trnave
Termín: 30.11.2006

980
uznesenie
ku schváleniu založenia nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
záložnú Zmluvu o zriadení záložného práva podľa § 151 písm. b Občianskeho zákonníka
medzi mestom Trnava a Štátnym fondom rozvoja bývania Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO
31749542 v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí podpory č. 207/1562/2004 predmetom
ktorej je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000,
„ Bytový dom – Františkánska 24 „ , súp. č. 7686, postavený na parc. č. 95/53 a pozemku
parc. č. 95/53 o výmere 1582 m2, zast. plochy v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania,
Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO 31749542

2.Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva na Správu katastra v Trnave
Termín: 30.11.2006

981
uznesenie
ku schváleniu založenia nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
záložnú Zmluvu o zriadení záložného práva podľa § 151 písm. b Občianskeho zákonníka
medzi mestom Trnava a Štátnym fondom rozvoja bývania Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO
31749542 v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí podpory č.207/287/2005 predmetom
ktorej je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 5000,
„ Nájomné bytové domy – 98 b.j. Clementisova ul. „ , súp. č. 7683, postavený na parc. č.
5671/278, súp. č. 7684, postavený na parc. č. 5671/279, súp. č. 7685, postavený na parc. č.
5671/280 a pozemkov parc. č. 5671/278, o výmere 961 m2, zastavaná plocha, parc. č.
5671/279 o výmere 426 m2, zastavaná plocha, parc. č. 5671/280 o výmere 960 m2, zastavaná
plocha v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO
31749542
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva na Správu katastra v Trnave
Termín: 30.11.2006

982
uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Ruší
1.1./ Uznesenie č. 102/99 zo dňa 29.6.1999 v písm. g/ schvaľovacej časti
g 12/ predaj 3-izbového bytu č. 15 na 8. NP o podlahovej ploche 67,36m2
za cenu 40 737,-Sk
Jane Polakovičovej, rod. Sokolovskej, trvale bytom Hlboká č. 23, Trnava
s manž. Petrom Polakovičom, trvale bytom tamtiež

2. Schvaľuje
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 9-11, parc. č. 8399/44, súp. č. 6005
a 01/ predaj 2-izbového bytu č. 27 na 2. NP o podlahovej ploche 50,64 m2
za cenu 19 453,-Sk
Helene Balažovičovej, rod. Toráčovej, nar. 5.4.1942, trvale bytom Golianova č. 10, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 18-23, parc. č. 8399/55, súp. č. 6009
a 02/ predaj 2-izbového bytu č. 12 na 6. NP o podlahovej ploche 50,09 m2
za cenu 18 654,-Sk
Petrovi Suchoňovi, nar. 22.11.1959, trvale bytom Golianova č. 18, Trnava
s manž. Renátou Suchoňovou, rod. Šimonovou, nar. 4.1.1966, trvale bytom tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 26-28, parc. č. 8399/54, súp. č. 6011
a 03/ predaj 2-izbového bytu č. 10 na 1. NP o podlahovej ploche 54,52 m2
za cenu 23 761,-Sk
Miroslavovi Mihalikovi, nar. 29.4.1956, trvale bytom Golianova č. 27, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 40-42, parc. č. 8399/60, súp. č. 6017
a 04/ predaj 3-izbového bytu č. 24 na 4. NP o podlahovej ploche 70,54 m2
za cenu 29 765,-Sk
Jarmile Fúzikovej, rod. Guskovičovej, nar. 16.6.1962, trvale bytom Golianova č. 40, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. G. Dusíka č. 19-23, parc. č. 1498, súp. č. 2821
a 05/ predaj 3-izbového bytu č. 22 na 4. NP o podlahovej ploche 63,22 m2
za cenu 14 229,-Sk
Jane Rajskej, rod. Domorákovej, nar. 13.12.1969, trvale bytom G. Dusíka č. 21, Trnava

- v k. ú. Trnava na ul. Halenárska č. 34-37, parc. č. 593/1, 593/3, súp. č. 437
a 06/ predaj 1-izbového bytu č. 4 na 1. NP o podlahovej ploche 51,31 m2
za cenu 56 391,-Sk
Stanislave Malackej, rod. Lampertovej, nar. 9.2.1971, trvale bytom Halenárska č. 34, Trnava
s manž. Marošom Malackým, nar. 11.5.1973, trvale bytom tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. Hlboká č. 23-26, parc. č. 5671/107, súp. č. 6441
a 07/ predaj 3-izbového bytu č. 15 na 8. NP o podlahovej ploche 67,36m2
za cenu 29 657,-Sk
Jane Polakovičovej, rod. Sokolovskej, nar. 7.3.1963, trvale bytom Hlboká č. 23, Trnava
s manž. Petrom Polakovičom, nar. 6.12.1961, trvale bytom tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. T. Tekela č. 12-15, parc. č. 5680/115, súp. č. 6920
a 08/ predaj 3-izbového bytu č. 19 na 3. NP o podlahovej ploche 61,45 m2
za cenu 63 062,-Sk

Vincentovi Žgančíkovi, nar. 14.3.1944, trvale bytom T. Tekela č. 13, Trnava
s manž. Korneliou Žgančíkovou, rod. Balážovou, nar. 9.5.1945, trvale bytom tamtiež
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci
3. Ukladá
Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Termín : do 30.4.2007
983
uznesenie
k návrhu na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava:
a/ Hadriánovi Radványimu, nar. 16. 9. 1918, Oľge Radványiovej nar. 1. 6. 1923,
bytom Halenárska 5, Trnava vydanie súhlasu na nájom 2-izb. bytu č. 73 na
Golianovej ul. 54, ako bytovej náhrady na dobu neurčitú, s podmienkou
odovzdania doteraz užívaného 3-izb. byt na Halenárskej ul. 5, Trnava.
b/ Oľge Radvániovej nar. 29. 7. 1952, bytom Halenárska 5, Trnava vydanie
súhlasu na nájom 1-izb. bytu č. 2 na Okružnej ul. 9, ako bytovej náhrady na
dobu neurčitú s podmienkou odovzdania doteraz užívaného 3-izb. byt na
Halenárskej ul. 5, Trnava
c/ Balážovej Silvii, nar. 27. 9. 1973 a Martinovi Balážovi nar. 30. 6. 1974, bytom
Halenárska 5, Trnava vydanie súhlasu na nájom 2-izb. bytu č. 2 na Nobelovej
ul. 8, ako bytovej náhrady na dobu neurčitú s podmienkou odovzdania doteraz
užívaného 2-izb. bytu na Halenárskej ul. 5.
d/ Švorčíkovi Miroslavovi, nar. 2. 4. 1968 a Edite Švorčíkovej nar. 21. 8.1969,
bytom Na hlinách 9, Trnava vydania súhlasu na nájom l-izb. bytu č. 110 na
A. Kubinu 21, ako bytovej náhrady na dobu neurčitú, s podmienkou
odovzdania doteraz užívaného 3-izb. byt na Hlinách 9.
e/ Horváthovej Adriáne nar. 6. 12. 1979, bytom Hospodárska 13, Trnava vydanie
súhlasu na nájom 1-izb. bytu č. 5 na Hospodárskej ul. 13 na dobu neurčitú.
f/ Rajnákovej Blanke nar. 29. 5. 1957, bytom Golianova 3, Trnava vydanie
súhlasu na nájom 1-izb. bytu č. 69 na Spartakovskej ul. 2, Trnava na dobu
neurčitú s podmienkou odovzdania doteraz užívaného 1-izb. bytu č. 20 na
Golianovej ul. 3.

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Pripraviť súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predložiť ich
primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 15. 12. 2006

984
uznesenie
k informatívnej správe o Programe rozvoja bývania mesta Trnava /2006-2011/
s výhľadom do roku 2016
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o Programe rozvoja bývania mesta Trnava (2006-2011) s výhľadom
do roku 2016
2. Schvaľuje
Program rozvoja bývania mesta Trnava (2006-2011) s výhľadom do roku 2016

985
uznesenie
k vyhodnoteniu medzinárodného festivalu folklórnych súborov
„TRNAVSKÁ BRÁNA 2006“
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1.Berie na vedomie
vyhodnotenie 5. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu „TRNAVSKÁ BRÁNA
2006“, ktorý sa konal 18. – 20. augusta 2006 v Trnave.
2. Súhlasí
s organizovaním 6. ročníka medzinárodného festivalu „TRNAVSKÁ BRÁNA 2007“
v termíne 17. – 19. august 2007
3. Schvaľuje
organizačný štáb 6. ročníka medzinárodného festivalu „TRNAVSKÁ BRÁNA 2007“
zložení:
− Anna Pekárová, riaditeľka festivalu – mesto Trnava
− Terézia Krupčíková – mesto Trnava
− Mgr. Adriana Lančaričová – mesto Trnava
− Ing. Viera Malatinková – mesto Trnava
− Ing. Leo Blažek – FS Trnafčan
− Jozef Stacho – FS Trnafčan
− Ing. Ivona Táčovská – Trnavský ľudový cech

− Milada Kotlebová – Trnavské osvetové stredisko
− Jana Bednárová – Trnavské osvetové stredisko
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predložiť na rokovanie MZ mesta Trnava návrh organizačného zabezpečenia a rozpočtu 6.
ročníka medzinárodného festivalu „Trnavská brána 2007“ v termíne august 2007.
Termín: apríl 2007

986
uznesenie
k vyhodnoteniu 19. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidra-Trnavského 23.-27.5.2006
k návrhu na zloženie organizačného štábu 20. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidra-Trnavského
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
- vyhodnotenie 19. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského,
ktorá sa konala 23. – 27. mája 2006 v Trnave.
2. Súhlasí
a./ s organizovaním „jubilejného“ 20. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša
Schneidra-Trnavského v termíne máj 2008.
b./ s ponechaním čiastky /zostatkom na účte k 31.7.2006/ 475 478,46 Sk na finančné
zabezpečenie 20. ročníka tejto súťaže.
3. Schvaľuje
a./ čestné predsedníctvo 20. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša SchneidraTrnavského.
b./ organizačný štáb 20. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša SchneidraTrnavského.
Organizačný štáb:
Čestné predsedníctvo:
primátor mesta Trnava
Elena Kittnarová, operná speváčka
Členovia:
Prof. Eva Blahová, prezidentka súťaže
Mgr. Terézia Krupčíková, riaditeľka súťaže
vedúci OSaK
Dr. Tatiana Okapcová
Anna Pekárová
Mgr. Adriana Lančaričová
Štefánia Gemelová
Ing. Viera Malatinková
Mgr. Viera Hrdinová
Ing. Pavol Tomašovič

c./ čiastkový rozpočet na zabezpečenie propagácie súťaže v roku 2007 v sume 100 000.-Sk
4. Ukladá
Organizačnému štábu 20. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže
M.Schneidra-Trnavského
a/ vypracovať a vydať súťažné propozície speváckej súťaže, a následne ich vyexpedovať na
školy a vzdelávacie inštitúcie umeleckého charakteru doma i v zahraničí.
Termín: máj 2007
b/ spracovať návrh finančného rozpočtu 20. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže
M.Schneidra-Trnavského a predložiť ho na rokovanie MZ mesta Trnava.
Termín: október – december 2007
c/ osloviť sponzorov a reklamných partnerov, spolupracujúce inštitúcie, fondy pri
zabezpečovaní a organizovaní 20. ročníka súťaže.
Termín: priebežne rok 2007-2008
987
uznesenie
k informatívnej správe o vývoji počtu žiakov, detí v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava v rokoch 2002-2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informatívnu správu o vývoji počtu žiakov, detí v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava v rokoch 2002-2006

988
uznesenie
k správe o činnosti ÚHK mesta Trnava za volebné obdobie
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava rokov 2003-2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za volebné obdobie Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava rokov 2003 - 2006

989
uznesenie
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktorých termín plnenia je v intervale od 25.9.2006 do 7.11.2006

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je v intervale od 25.9.2006 do 7.11.2006

2. Schvaľuje
zmenu textu uznesení mestského zastupiteľstva:
a/ č. 890/2006, v znení uzn. MZ č. 941
predaj podielov z pozemku p. č. 1635/87 na Ul. Tajovského 1,2,3
* Nový text a doplnenie bodov v schvaľovacej časti:
26. podielu 7690/214735 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 4 Silvii Krajčovičovej rod.
Augustínovej nar. 30.11.1972 bytom Tajovského 1, za cenu 77,50 Sk,
27. podielu 7048/214735 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 29 Petrovi Wilflingovi nar.
3.4.1977 bytom Čajkovkého 1, za cenu 71,00 Sk,
28. podielu 2976/214735 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 31 Štefánii Šottníkovej nar.
17.1.1949 bytom Tajovského 3, za cenu 30,00 Sk, ......
* Nový text a doplnenie bodov v schvaľovacej časti:
29. podielu 2981/214735 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 25 Imrichovi Ilenčíkovi nar.
3.8.1947 bytom Tajovkého 3, za cenu 30,00 Sk,
* Nový text v bode 10/ v schvaľovacej časti uznesenia:
10) podielu 8623/214735 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 11
Antonovi Singertovi nar. 26.4.1964, bytom Československej armády 29, Brezno a Ing.
Alici Singertovej rod. Singertovej, nar. 28. 3. 1955, bytom J. G. Tajovského 2, za cenu
86,50 Sk ...
12) podielu 2986/214735 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 13 Marcele Šenkýrikovej rod.
Šenkýrikovej, nar. 18. 4. 1978, bytom Vlárska 11, za cenu 30,00 Sk ...

b/ č. 859/2006
predaj podielov z pozemku p. č. 1635/62 na Čajkovského 10-13
* Nový text a doplnenie bodov v schvaľovacej časti:
29. podielu 7530/251860 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
9 Petrovi Dorušincovi nar. 20.3.1970 s manželkou Martou rod. Snopkovou nar. 28.8.1974
obaja bytom Kubinu 8, za cenu 76,00 Sk,
30. podielu 7545/251860 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 16 Ing. Jánovi Tomkovi nar.
29.8.1979 bytom Kačanov 48, Bracovce, za cenu 76,00 Sk,

c/ č. 927/2006
predaj podielov z pozemku p. č. 8399/58 na Ul. gen. Goliána 45, 46, 47
* Nový text a doplnenie bodov v schvaľovacej časti:
20. podielu 7092/318628 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Eve Novákovej rod.
Zusčíkovej nar. 6.7.1967 bytom Goliána 46, za cenu 40,50 Sk,

* Nový text v bode 31. v schvaľovacej časti:
31. podielu 7052/318628 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
39 Antonovi Lettlerovi nar. 15.2.1970 s manželkou Andreou rod. Nebylovou nar.
13.9.1972 obaja bytom Goliána 31, za cenu 40,50 Sk,

g/ MZ č. 934/2006
Predaj pozemku na Rybníkovej ulici v Trnave
* v schvaľovacej časti uznesenia zmena kupujúceho z Ing. Vladimíra Malinu
na Marcela Malinu, narod. 14. 11. 1971, bytom Trnava, Botanická 10, v podiele 1/2

h/ MZ č. 549/2001 v znení uznesenia MZ č. 442/2004
Predaj pozemku na Rybníkovej ul. pre ŠD TU v Trnave
* V bode 1. doplniť za slová ... do 5. novembra 2005 .... doplniť text „a termín ukončenia
výstavby do 29. 12. 2008“
i/ MZ č. 864/2006 a 941/2006
Predaj pozemkov v k. ú. Zeleneč spoločnosti IB Industry Center s. r. o.
* v bode 1. uznesenia zmeniť text „ v tom zmysle, že 50 % pozemkov vo vlastníctve
mesta Trnava v k. ú. Zeleneč prejde do k. ú. Modranka, 50 % pozemkov vo vlastníctve
mesta Trnava v k. ú. Zeleneč zostane v k. ú. Zeleneč „ na text „ a GP č. 140/2006,
vypracovaného Ing. Jozefom Fančovičom, geodetom, Naháč č. 139 v tom zmysle, že 47 ha
pozemkov prejde z k. ú. Modranka do k. ú. Zeleneč a 47 ha pozemkov prejde z k. ú.
Zeleneč do k. ú. Modranka „ ,
* v bodoch , 3., 4. a 5. predĺžiť termín do 31. 3. 2007
j/ MZ č. 231/2003
Predaj časti pozemku na Ul. J.Slottu spoločnosti DENDRANEX, s.r.o.
* v bode 1. doplniť za 1.„a)“,
* v bode 1.a) - miesto „Nobelova 12“ uviesť „Coburgova 84“, - miesto „o výmere 768 m2“
uviesť „o výmere 805 m2“
- miesto „porealizačným geometrickým plánom“ uviesť a doplniť
„porealizačnými geometrickými plánmi dvoch samostatných stavieb bytových domov
14 b.j. bl. A , výmera 280 m2 a 22 b.j. bl. B, výmera 525 m2“,
- miesto „spolu za cenu 844 800,- Sk“ uviesť „spolu za cenu 885 500,- Sk“,
* doplniť body
„1.b) priamy predaj pozemkov pod skolaudovanými
geometrickými plánmi pre každý bytový dom osobitne“

stavbami

zameraných

“1.c) odkúpenie stavby vonkajších parkovacích miest po kolaudácii do majetku mesta za
1,- Sk“,
* ruší bod 3.,
* bod 4. označiť ako bod 3., potom v bode 3.b) miesto „bodov 2) a 3)“ uviesť „bodu 2)“

3. Predlžuje
termín plnenia uznesení mestského zastupiteľstva:
č. 859/2006
do 31.12.2006
č. 840/2006
do 31.12.2006
č. 705/2005 v bode 2/ pri Tajovského ulici do 31.07.2007
v bode 2/ pri Coburgovej ulici zrušiť
č. 934/2006
do 10.12.2006
MZ č. 549/2001
v znení uznesenia MZ č. 442/2004
do 29.12.2006
č. 864/2006 v znení 941/2006
v bodoch 3,4,5
do 31.03.2007
č. 930/2006
do 31.12.2006
č. 876/2006
do 31.12.2006
č. 898/2006
do 30.03.2007

990
uznesenie
k zmene uznesenia MZ č. 869/2006 zo dňa 27.6.2006
v znení uznesenia MZ č. 941/2006 zo dňa 17.10.2006
k zrušeniu Správy mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácie
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 869/2006 zo dňa 27.6.2006 v znení uznesenia MZ
č. 941/2006 zo dňa 17.10.2006 nasledovne:

* v bode 2/ sa text mení na
2. Berie na vedomie
založenie obchodnej spoločnosti SMM Trnava s.r.o., so sídlom Trnava, Františkánska 16.
* za bodom 2/ sa vkladá nový bod 3/ s nasledovným textom
3. Schvaľuje
prevzatie činnosti príspevkovej organizácie Správa mestského majetku Trnava
novovzniknutou obchodnou spoločnosťou SMM Trnava s.r.o., ktorá sa stane jej právnym
nástupcom, a to prostredníctvom zriaďovateľa príspevkovej organizácie-mesta Trnava.
* pôvodne bod 3/ sa mení na bod 4/

991
uznesenie
k zmene uznesenia MZ č. 870/2006 zo dňa 27.6.2006
v znení uznesenia MZ č. 941/2006 zo dňa 17.10.2006
k založeniu Správy mestského majetku, spoločnosti s ručením obmedzeným so 100%
majetkovou účasťou mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
l. Schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 870/2006 zo dňa 27.6.2006 v znení uznesenia MZ č. 941/2006 zo
dňa 17.10.2006 nasledovne:
* v bode 1 písm a/ sa text mení na:
1. Schvaľuje
a) založenie spoločnosti s ručením obmedzeným SMM Trnava s.r.o., so 100% majetkovou
účasťou mesta Trnava a prechod práv a záväzkov z príspevkovej organizácie Správa
mestského majetku Trnava prostredníctvom jej zriaďovateľa mesta Trnava na novovzniknutú
obchodnú spoločnosť SMM Trnava s.r.o.
* v bode 1 písm d/ v 1. odrážke sa vypúšťajú slová ... „vrátane hydrofórových staníc“...
* v bode 1 písm d/ v 2. odrážke sa za slovami... „nebytových priestorov,“... vkladá nový text
... zariadení sústavy vodného hospodárstva II . tlakového pásma vrátane hydrofórových
staníc ...

* v bode 1 písm d/ sa vypúšťa text v 4. a 5. odrážke a dopĺňa sa novým textom
- vklad časti podniku podľa § 59 ods. 4 Obchodného zákonníka v rozsahu podľa znaleckého
posudku do základného imania spoločnosti SMM Trnava s.r.o. ku dňu 1.1.2007, ktorým sú
veci vrátane súvisiacich práv a záväzkov a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na
prevádzkovanie podniku Správa mestského majetku Trnava, príspevková organizácia, práva
a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom pracujúcich
v podniku, práva z priemyselného a duševného vlastníctva a pohľadávky a iné záväzky
súvisiace s podnikom, vrátane nehnuteľností - administratívna budova, súp. č. 71 na
pozemkoch parc. č. 136/2 a parc. č. 136/4 a pozemok parc. č. 136/1, k.ú. Trnava, zapísané na
LV č. 5000, rekreačný objekt v Hornej Štubni, súp. č. 189 na pozemku parc. č. 1458/2
a pozemky č. 1458/1, parc. č. 1459, parc. č. 1631/1, parc. č. 1631/2 a parc. č. 1460/6, k.ú.
Horná Štubňa, zapísané na LV č. 529,

* v bode 1 písm e/ sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom
e) predmet činnosti obchodnej spoločnosti
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu
voľnej živnosti
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v
rozsahu voľnej živnosti
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

- Obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
- Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Obstarávanie služieb (činností) spojených so zabezpečovaním riadnej prevádzky bytov
a domov
- Správa údržby a opráv tepelných zdrojov a rozvodov
- Vodoinštalatérstvo, kúrenárske práce
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- Čistiace a upratovacie práce
- Údržba zelene
- Strojové čistenie miestnych komunikácií
- Ručné čistenie peších komunikácií
- Vykonávanie prác strojnými mechanizmami
- Reklamná a propagačná činnosť
- Maliarske a natieračské práce
- Obkladačské práce
- Omietkárske práce
- Podlahárstvo
- Montáž sadrokartónu
- Pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti
- Letná a zimná údržba miestnych komunikácií
- Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- Rozmnožovacie a kopírovacie služby
- Sklenárske práce
- Stolárstvo
- Zámočníctvo
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Výkon činnosti stavebného dozoru – Pozemné stavby
- Výkup tepla
- Faktoring a forfaiting
- Montáž, údržba vyhradených technických zariadení tlakových
- Oprava vyhradených technických zariadení tlakových
- Montáž, údržba vyhradených technických zariadení elektrických
- Oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
elektrických
- Správa a údržba bytového fondu
- Projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických
- Poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
- Automatizované spracovanie dát
- Výroba rozvodov nízkeho napätia
- Montáž, údržba vyhradených technických zariadení plynových
- Opravy cestných motorových vozidiel
- Poskytovanie prác strojnými mechanizmami
- Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
- Úradné meranie
- Opravy a montáž určených meradiel
- Pohostinská činnosť
- Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
- Cestná motorová doprava – vnútroštátna nákladná cestná doprava

- Cestná motorová doprava – vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
- Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných
kanalizácií I. až III. kategórie
- Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností
(čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)
- Verejné obstarávanie
- Montáž káblových rozvodov
- Poskytovanie služieb vodiča motorového vozidla
- Prenájom strojov a zariadení
- Prevádzkovanie neverejnej telekomunikačnej siete
- Montáž a oprava telekomunikačných zariadení
- Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
- Projektová činnosť v investičnej výstavbe
- Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
- Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
plynových
- Montáž, údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích
- Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
zdvíhacích
- Výroba a rozvod tepla

* v bode 3 sa slová „spoločenská zmluva“ nahrádzajú slovami ...zakladateľská listina...
* v bode 4 sa pôvodný text nahrádza novým textom
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave a Správe mestského majetku Trnava, príspevková organizácia
- zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace so založením a vznikom SMM Trnava s.r.o.
a s prechodom práv a záväzkov z príspevkovej organizácie Správa mestského majetku
Trnava na obchodnú spoločnosť SMM Trnava s.r.o.

992
uznesenie
k petícii majiteľov bytov bytového komplexu URÁN
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
petíciu majiteľov bytov bytového komplexu URÁN o podpore urýchleného dobudovania celej
trasy severného obchvatu od Piešťanskej cesty po Trstínsku cestu
2. Schvaľuje
vyhlásenie MZ k petícii

3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ odstúpiť petíciu investorovi severného obchvatu – Slovenskej správe ciest Bratislava
Termín: 30.11.2006
b/ doručiť vyhlásenie mestského zastupiteľstva k petícii obyvateľom bytového komplexu
URÁN
Termín: 29.11.2006

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 29.11.2006

