
 
 
(658 – 704) 

 
U Z N E S E N I A 

 
z 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 
 konaného 27. októbra 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

658 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadenie č. 340 
o digitálnej technickej mape mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 340 o digitálnej technickej mape mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 340 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: do 29. 10. 2009 

 
 

659 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 341 

o nakladaní s nájomnými bytmi na Františkánskej ulici 3 v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 341 o nakladaní s nájomnými bytmi na Františkánskej   ulici 
3 v Trnave 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 341 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: do 30. 10. 2009 
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660 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 342 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb počas príležitostného trhu  
Dni zdravia 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 342 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb počas príležitostného trhu Dni zdravia 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 342 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: do 30. 10. 2009 

 
 
 

661 
uznesenie 

 
k „Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 

vlastníctve, ktorý bol mestu zverený“ 
 – doplnok č. 1 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Doplnok č. 1 k „Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený“  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Vydať úplné znenie „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom 
v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený“ s účinnosťou od 28. 10. 2009 
Termín: do 30. 11. 2009 

 
 
 

662 
uznesenie  

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 343, 

ktorým sa vydáva doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 241  
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Trnava v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 262, č. 309 a č. 327 
 



 3 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 343, ktorým sa vydáva doplnok č. 4 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 262,  
č. 309 a č. 327 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vyhlásiť VZN č. 343 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: do 30. 10. 2009 

 
b/ vydať úplné znenie VZN o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Trnava 

 
 
 

663 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 344, 

ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 290 o zmluvných 
prevodoch vlastníctva majetku mesta 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 344, ktorým sa vydáva doplnok č. l k VZN č. 290 
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 344 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: do 30. 10. 2009 

 
 

664 
uznesenie 

 
k predĺženiu prenájmu a stanovenie nájomného pri zariadeniach umiestnených  

na stĺpoch verejného osvetlenia 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Ruší 
V uznesení MR č.  489/2004 zo dňa 07. 12. 2004 - k prenájmu a stanoveniu 
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nájomného pri  umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných 
zariadení na pozemkoch a objektoch vo vlastníctve mesta bod 2. písm. c). 
 
2. Schvaľuje 
Predlženie nájmov stĺpov verejného osvetlenia vo vlastníctve mesta Trnava za  
účelom umiestnenia informačných a reklamných zariadení týmto subjektom:  
 
a) ZF SACHS Slovakia, a. s. , Strojárenská 2, 917 02 Trnava, IČO : 36234621, 
  počet stĺpov prenajatých celkom : 8 ks stĺpov verejného osvetlenia č. 7 a č.26 na  
  Bratislavskej ulici v Trnave, parcelné čísla 9075 a 9075/2, č. 7 na Ulici Bučianskej    
  v Trnave, parcelné číslo 5327/1, č. 30 na Ulici Hlbokej v Trnave, parcelné číslo 9062,  
  č. 20 na Ulici Sladovníckej v Trnave, parcelné číslo 9063, č. 15 na Ulici Nitrianska  
  v Trnave, parcelné číslo 6502/2, č. 13 na Ulici Tamaškovičova v Trnave, parcelné číslo  
  8980/1 a č. 7 na Ulici 9. mája v Trnave, parcelné číslo 9011 za účelom umiestnenia 

informačno - reklamného zariadenia – tabule rozmerov 700×1000 mm za cenu 250 
eur/ks/rok, pri štátnej ceste, t. j. 8 ×250 eur je 2 000 eur/rok na dobu určitú do 31. 07. 
2010,    

 
b) Metal desing slovakia, a. s., Dlhé lúky 2, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, 
  IČO : 31449557,       
  počet stĺpov prenajatých celkom : 1 ks stĺp verejného osvetlenia č. 17 na  
  Bratislavskej ulici v Trnave, parcelné číslo 9076 za účelom umiestnenia informačno- 
  reklamného zariadenia – tabule rozmerov 700×1000 mm za cenu 250 eur/ks/rok, na dobu 

určitú do 30. 09. 2010,    
 
c) Ivan Zelenay - Duo Creative, Podzámska 27, 92001 Hlohovec, IČO : 35061182, 
  počet stĺpov prenajatých celkom : 7 ks stĺpov verejného osvetlenia č. 2 a č.21 na  
  Ulici Sladovníckej v Trnave, parcelné čísla 5671 a 8947, č. 23 na Ulici Spartakovskej  
  v Trnave, parcelné číslo 5671/162, č. 4 na Zelenečskej ulici v Trnave, parcelné číslo  
  8380, č. 16 na Trstínske ceste v Trnave, parcelné číslo 9058, č. 17 na Ulici  
  Hospodárskej v Trnave, parcelné číslo 8796 a č. 7 na Špačinskej ceste v Trnave,  
  parcelné číslo 5422 za účelom umiestnenia informačno - reklamného zariadenia – tabule 

rozmerov 700×1000 mm za cenu 250 eur/ks/rok, pri štátnej ceste a 125 eur/ks/rok, pri 
miestnej komunikácii, t. j. 6 ×250 eur + 1×125 eur je 1 625 eur/rok na dobu určitú      do 
30. 09. 2010,    

   
d) ROS reklamno obchodná spoločnosť, s. r. o. , Hrnčiarska 2, 902 01 Pezinok, 
  IČO : 31426051,         
  počet stĺpov prenajatých celkom : 1 ks stĺp verejného osvetlenia č. 21 na Ulici    
  Kollárovej v Trnave, parcelné číslo 8939/2 za účelom umiestnenia informačno-  

reklamného zariadenia – tabule rozmerov 700×1000 mm za cenu 125 eur/ks/rok, na dobu 
určitú do 30. 09. 2010,    

  
e) MBM - REAL a. s., Hviezdoslavovo námestie č. 213, 029 01 Námestovo,  
  IČO : 36429716, 
  počet stĺpov prenajatých celkom : 1 ks stĺp verejného osvetlenia č. 5 na Ulici    
  Štefánikova v Trnave, parcelné číslo 8814 za účelom umiestnenia informačno-   

reklamného zariadenia – tabule rozmerov 700×1000 mm za cenu 125 eur/ks/rok, na dobu 
určitú do 31. 10. 2010,    
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f) HAUERLAND s. r. o. , Prokopa Veľkého 34, 811 04 Bratislava, IČO : 35777885, 
  počet stĺpov prenajatých celkom : 12 ks stĺpov verejného osvetlenia č. 7, č.16  
  a bez čísla na Ulici Hospodárskej v Trnave, parcelné čísla 8796 a 8794, č. 11 na  
  Ulici Štefánikovej v Trnave, parcelné číslo 8814, č. 18 a č.25 na Ulici Kollárovej         
  v Trnave, parcelné čísla 8939, č. 24 na Trstínskej ceste v Trnave, parcelné číslo 9058,  
  č. 36 na Ulici Sladovnícka v Trnave, parcelné číslo 8978, č. 16 na Zelenom kríčku  
  v Trnave, parcelné číslo 8809, č. 12 na Ulici Rybníkovej v Trnave, parcelné číslo 8813,  
  č. 34 na Ulici Hlbokej v Trnave, parcelné číslo 9062 a bez čísla na Ulici Dohnányho      
  v Trnave, parcelné číslo 9002 za účelom umiestnenia informačno-reklamného zariadenia  
  - tabule rozmerov 700×1000 mm za cenu 250 eur/ks/rok, pri štátnej ceste a 125 eur/ks/rok, 

pri miestnej komunikácii, t. j. 9 ×250 eur + 3×125 eur je 2 625 eur/rok na dobu určitú do 
31. 10. 2010,    

   
g) Ing. Roman Krampl - CKD market, Zelenečská 111/1, 917 00 Trnava,  
  IČO : 14120054,        
  počet stĺpov prenajatých celkom : 1 ks stĺp verejného osvetlenia č. 7 na Ulici    
  Tamaškovičovej v Trnave, parcelné číslo 9071 za účelom umiestnenia informačno - 
  reklamného zariadenia – tabule rozmerov 700×1000 mm za cenu 250 eur/ks/rok, na  dobu 

určitú do 30. 11. 2010,    
  
h) Mgr. Mário Počuch – MAMIX, Okružné námestie 6, 917 00 Trnava,  
  IČO : 34944184, 
  počet stĺpov prenajatých celkom : 2 ks stĺpov verejného osvetlenia č. 14 na Ulici    
  Terézie Vansovej v Trnave, parcelné číslo 8767 a č. 1 na Ulici Štefana Moyzesa  
  v Trnave, parcelné číslo 2693 za účelom umiestnenia informačno- reklamného  
  zariadenia – tabule rozmerov 700×1000 mm za cenu 125 eur/ks/rok, t. j. 2×125 eur je  
  250 eur/rok na dobu určitú do 30. 11. 2010,    
 
i) ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 830 00 Bratislava, IČO : 31331131, 
  počet stĺpov prenajatých celkom : 3 ks stĺpov verejného osvetlenia č. 24 na Ulici    
  Štefánikovej v Trnave, parcelné číslo 8814, č. 11 na Trstínskej ceste v Trnave, parcelné 
číslo 2540 a č. 12 na Ulici Hlbokej v Trnave, parcelné číslo 5680 za účelom  

  umiestnenia informačno - reklamného zariadenia – tabule rozmerov 700×1000 mm  
za cenu 250 eur/ks/rok, pri štátnej ceste a 125 eur/ks/rok pri miestnej komunikácii, t. j.   2 
×250 eur + 1×125 eur je 625 eur/rok na dobu určitú do 31. 12. 2010,    

 
j)  ARTEA N01 s. r .o, Hornopotočná 2, 917 00 Trnava, IČO : 36221830, 
  počet stĺpov prenajatých celkom : 2 ks stĺpov verejného osvetlenia č. 6 na Ulici    
  Dohnányho v Trnave, parcelné číslo 7414 a č. 38 na Zelenečskej ulici v Trnave, parcelné 
číslo 8996 za účelom umiestnenia informačno-reklamného zariadenia – tabule rozmerov 
700×1000 mm za cenu 250 eur/ks/rok, t. j. 2×250 eur je 500 eur/rok na dobu do 31.12. 
2010,  

   
  ako zariadenia umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obci v znení neskorších predpisov posudzované ako prípady hodné 
osobitného zreteľa spočívajúce v tom, že sa jedná o špecif ický typ 
nehnuteľnosti, ktorý je možné prenajať iba za účelom umiestnenia 
informačného zariadenia, dôraz sa kladie na estetiku a obmedzenie tabúľ 
popri ceste, tabule sú povoľované za presne stanovených podmienok a mesto 
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dáva rovnakú možnosť umiestnenia za stanovených podmienok všetkým 
podnikateľským subjektom. 

 
3. Na každom stĺpe verejného osvetlenia môže byť umiestnené max. jedno informačno – 

reklamné zariadenie. Informačno – reklamné zariadenie sa nemôže umiestniť na stĺpe 
verejného osvetlenia, ak je na ňom umiestnená zákazová alebo príkazová dopravná značka. 

 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
a/ pripraviť dodatky k nájomným zmluvám v zmysle bodu 2. tohto uznesenia 
a predložiť primátorovi na podpis. 
Termín: do 10. 12. 2009 
 
b/ vykonať kontrolu reklamných zariadení na stĺpoch verejného osvetlenia so 
zameraním na dodržanie stanovených podmienok /rozmery, umiestnenie 
a technický stav/ 
Termín: do 15. 12. 2009 

 
 
 

665 
uznesenie  

 
k Rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 

4. aktualizácia rozpočtu a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. polrok 2009 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a/ vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnava za I. polrok 2009 
b/ stanovisko Finančnej komisie MZ 
 
2. Schvaľuje 
4. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 

 
 
 

666 
uznesenie 

 
k priamemu predaju bytu 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou garsónky č. 21 na Ulici Hospodárska č. 83 v Trnave 
o podlahovej ploche 19,42 m2, zapísanej na LV č. 7255, s prináležiacim spoluvlastníckym 
podielom 82/10000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu (na pozemku 
parc. č. 2530) a spoluvlastníckeho podielu 82/10000 na pozemku parc. č. 2530 v k. ú. Trnava 
Viliamovi Bohunickému, nar. 19. 12. 1945 a manželke Elene Bohunickej, rod. Nádaskej, nar. 
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5. 1. 1956, obaja bytom Trnava, Ulica Vladimíra Clementisa č. 67 za cenu 20 912,- eur, t. j. 
629 994,91 Sk.  
 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín : do 30. 11. 2009 

 
 

667 
uznesenie 

 
k odpredaju pozemkov pod schodmi v CMZ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj častí pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 8850/1, zast. pl., 
výmera 7054 m2, podľa geometrického plánu č. 114/2009, vyhotovenom IGOROM 
PÁLKOM – GEODETOM, Na Hlinách 45, Trnava, diel 1 o výmere 2 m2 a diel 2 o výmere  2 
m2 za cenu 200,- eur/m2 (6 025,20 Sk/m2), t. j. spolu 800,- eur Ing. Ľubomírovi Jurenkovi, nar. 
04. 05. 1961 a manželke Mgr. Taťáne Jurenkovej, rod. Osohovej, nar. 01. 03. 1961,  
obaja bytom Trnava, Ulica Jeruzalemská č. 31.  
 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín : do 15. 12. 2009 
 
 
 

668 
uznesenie 

 
k odpredaju pozemkov pod schodmi v CMZ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 8850/1, zast. pl., 
výmera 7054 m2, podľa geometrického plánu č. 87/2009, vyhotovenom Ing. Petrom 
Bacigálom, Divadelná 6, Trnava, parc. č. 8850/6, zast. pl., o výmere 1 m2 za cenu 200,- 
eur/m2 (6 025,20 Sk/m2), t. j. spolu 200,- eur Ing. Vladimírovi Pechovi, nar. 23. 02. 1970 
a manželke Soni Pechovej, rod. Hornáčkovej, nar. 21. 05. 1974, obaja bytom Trnava, Ulica 
Andreja Sládkoviča 3600/5.  
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Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín : do 15. 12. 2009 
 
 

 
669 

uznesenie 
 

k odpredaju pozemkov pod schodmi v CMZ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 8846, zast. pl., výmera 
8837 m2, podľa geometrického plánu č. 32/2009, vyhotovenom Danou Vančovou, Tehelná 
6/B, Trnava, parc. č. 8846/3, zast. pl., o výmere 6 m2 za cenu 200,- eur/m2 (6 025,20 Sk/m2), t. 
j. spolu 1 200,- eur Ing. Jozefovi Ďuračkovi, nar. 11. 11. 1955, bytom Trnava, Ulica Kozácka 
7689/53.  
 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín : do 15. 12. 2009 
 
 
 

670 
uznesenie 

 
k odpredaju pozemkov pod schodmi v CMZ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 8814, zast. pl., výmera 
8469 m2, podľa geometrického plánu č. 103/2009, vyhotovenom Ing. Jozefom Fančovičom, 
Naháč 139, parc. č. 8814/4, zast. pl., o výmere 1 m2 za cenu 200,- eur/m2 (6 025,20 Sk/m2), t. 
j. spolu 200,- eur do podielového spoluvlastníctva Márii Paškovej, rod. Hreškovej, nar. 24. 06. 
1948, bytom Bratislava, Oravská 5, v ½ a Anne Szekelyovej, rod. Hreškovej, nar. 19. 02. 
1953, bytom Trnava, Ulica Zelená 7031/14, v ½.  
 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín : do 15. 12. 2009 
 
 

671 
uznesenie 

 
k odpredaju pozemkov pod schodmi v CMZ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj častí pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 8826, zast. pl., výmera 
1434 m2, podľa geometrického plánu č. 83/2009, vyhotovenom Ing. Petrom Bacigálom, 
Divadelná 6, Trnava, parc. č. 8826/2, zast. pl., o výmere 1 m2 , parc. č. 8826/3, zast. pl., o 
výmere 1 m2 , parc. č. 8826/4, zast. pl., o výmere 1 m2 , parc. č. 8826/5, zast. pl., o výmere 2 
m2 , spolu 5 m2 za cenu 200,- eur/m2 (6 025,20 Sk/m2), t. j. spolu 1 000,- eur do vlastníctva 
Spolku svätého Vojtecha, Ulica Radlinského č. 5, Trnava, IČO 00 179 141.  
 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín : do 15. 12. 2009 
 
 
 

672 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 6299 v k. ú. Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2547 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 25 – 30 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 s pôv. 
parc. č. 976 v k. ú. Trnava oddeleného geometrickým plánom č. 117/2008 ako parc. č. 6299 
s celkovou výmerou 1200 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných 
častiach a zariadeniach domu súp. č. 2547 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 25, 26, 27, 28, 29, 30 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6795 za cenu 8,2984 eura/m2 t. j. 250 Sk/m2 takto: 
1. podielu 6881/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1 

Miroslavovi Šefčovičovi nar. 1.12.1941 a manželke Viole rod. Vysočaniovej nar. 
21.7.1945 obaja bytom Podjavorinskej 30, za cenu 129,84 eura, 

2. podielu 5312/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 3 Margite Soldánovej rod. 
Slovákovej nar. 30.5.1930 bytom Podjavorinskej 30, za cenu 100,23 eura, 
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3. podielu 5385/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 4 Ľubomírovi Matovičovi nar. 
26.6.1959 bytom Tatranská 6, za cenu 101,61 eura, 

4. podielu 5168/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Soni Bielkovej rod. 
Bolebruchovej nar. 12.9.1956 bytom Okružná 16, za cenu 97,52 eura, 

5. podielu 5288/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10 
Ing. Františkovi Daněkovi nar. 22.6.1930 a manželke Ing. Zuzane rod. Bičianovej nar. 
21.3.1935 obaja bytom Podjavorinskej 30, za cenu 99,78 eura, 

6. podielu 5314/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 12 MUDr. Petrovi Bakičovi nar. 
17.3.1969 bytom M. Gorkého 80, za cenu 100,27 eura, 

7. podielu 5181/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 15 Márii Krištofíkovej rod. 
Krištofíkovej nar. 14.5.1934 bytom Športová 7, za cenu 97,76 eura, 

8. podielu 5258/527643 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 16 Pavlovi 
Slintákovi nar. 5.12.1942 bytom A. Kubinu 2, s podielom 5/6 a Stanislavovi Slintákovi 
nar. 14.11.1948, bytom Rovniakova 4, Bratislava – Petržalka, s podielom 1/6, spolu za 
cenu 99,21 eura, 

9. podielu 5304/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 Oľge Obuchovej rod. 
Obuchovej nar. 19.10.1945 bytom Podjavorinskej 29, za cenu 100,08 eura, 

10. podielu 5280/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 Michaele Bajovej rod. 
Kolesíkovej nar. 14.9.1986 bytom Vajanského 10, za cenu 99,63 eura, 

11. podielu 5334/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20 
Milanovi Kalivodovi nar. 28.1.1964 a manželke Kataríne rod. Motykovej nar. 27.11.1967 
obaja bytom Podjavorinskej 29, za cenu 100,65 eura, 

12. podielu 5183/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21 
Aladárovi Salviany nar. 15.7.1923 a manželke Magdaléne rod. Žitňanskej nar. 17.5.1928 
obaja bytom Podjavorinskej 29, za cenu 97,80 eura, 

13. podielu 5256/527643 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 22 Zuzane 
Chrenovej rod. Piačkovej nar. 26.11.1983 bytom Vajanského 20 a Jane Piačkovej rod. 
Piačkovej nar. 10.7.1985 bytom A. Hlinku 36, každej s podielom ½, spolu za cenu 99,18 
eura, 

14. podielu 7186/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23 
Dominikovi Drobnému nar. 16.11.1950 a manželke Helene rod. Tomaškovičovej nar. 
19.10.1956 obaja bytom Podjavorinskej 28, za cenu 135,59 eura, 

15. podielu 2408/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 25 Jozefovi Hujsimu nar. 
20.8.1959 bytom Vajanského 18, za cenu 45,43 eura, 

16. podielu 5293/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26 
Karolovi Strémimu nar. 22.8.1938 a manželke Edite rod. Vinglárikovej nar. 22.9.1941 
obaja bytom Podjavorinskej 28, za cenu 99,87 eura, 

17. podielu 5191/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 27 Márii Kollerovej rod. Korecovej 
nar. 25.3.1951 bytom Podjavorinskej 28, za cenu 97,95 eura, 

18. podielu 5337/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 28 Simone Baranovičovej rod. 
Bartošovej nar. 28.3.1976 bytom Podjavorinskej 28, za cenu 100,70 eura, 

19. podielu 5372/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 29 Marekovi Valáškovi nar. 
12.6.1973 bytom Clementisa 24, za cenu 101,36 eura, 

20. podielu 5186/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 30 Petrovi Filovi nar. 12.8.1978 
bytom Podjavorinskej 28, za cenu 97,85 eura, 

21. podielu 5286/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31 
Ing. Jaroslavovi Mudrikovi nar. 29.7.1970 a manželke Ing. Ivane rod. Mičkovej nar. 
13.8.1971 obaja bytom Podjavorinskej 13, za cenu 99,74 eura, 
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22. podielu 5319/527643 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 32 Jánovi 
Rampákovi nar. 6.10.1939 bytom G. Dusíka 3, s podielom ¼ a Pavlovi Rampákovi nar. 
11.10.1941 , bytom Podjavorinskej 28, s podielom ½ a ¼, spolu za cenu 100,36 eura, 

23. podielu 5230/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 33 Ivanovi Šuranovi nar. 
21.9.1971 bytom Podjavorinskej 28, za cenu 98,69 eura, 

24. podielu 5287/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 34 Anne Horváthovej rod. 
Horváthovej nar. 24.7.1942 bytom Podjavorinskej 28, za cenu 99,76 eura, 

25. podielu 7219/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35 
Petrovi Kapustovi nar. 6.7.1959 a manželke Ivete rod. Mikušovskej nar. 14.4.1959 obaja 
bytom Podjavorinskej 27, za cenu 136,22 eura, 

26. podielu 5283/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 36 Ľubomírovi Matovičovi nar. 
26.6.1959 bytom Tatranská 6, za cenu 99,69 eura, 

27. podielu 2397/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 37 Jurajovi Baďurovi nar. 
12.12.1981 bytom Átriová 18, za cenu 45,23 eura, 

28. podielu 5304/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 38 
Jozefovi Melíškovi nar. 17.7.1961 a manželke Ivete rod. Kubrovičovej nar. 11.10.1960 
obaja bytom Podjavorinskej 27, za cenu 100,08 eura, 

29. podielu 5134/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 39 
Rolandovi Matthewovi Musgrove nar. 11.6.1966 a manželke Martine rod. Šarvajcovej 
nar. 4.11.1972 obaja bytom Veľká Británia, 172 New Road, North Ascot, Berkshire 
SL58PP, za cenu 96,87 eura, 

30. podielu 5284/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 40 Zuzane Rešetovej rod. 
Kmeťovej nar. 7.8.1957 bytom Poštová 14, za cenu 99,70 eura, 

31. podielu 5281/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 41 MUDr. Petrovi Hojerovi nar. 
24.5.1958 bytom Podjavorinskej 27, za cenu 99,65 eura, 

32. podielu 5187/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 42 Jánovi Bínovskému nar. 
8.9.1929 bytom Podjavorinskej 27, za cenu 97,87 eura, 

33. podielu 5358/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 43 Mgr. Kataríne Farkašovej rod. 
Farkašovej nar. 8.6.1981 bytom Podjavorinskej 27, za cenu 101,10 eura, 

34. podielu 5285/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 44 Eve Suomi rod. Takáčovej nar. 
24.6.1954 bytom Fínsko, Vähäntorpantie 7D1, 021 80 Espoo, za cenu 99,72 eura, 

35. podielu 5136/527643 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 45 Pavlovi 
Rumanovskému nar. 30.8.1955 bytom Podjavorinskej 27, s podielom 1/2 a Ing. Lenke 
Rumanovskej rod. Rumanovskej nar. 9.1.1979, bytom Podjavorinskej 27, s podielom ½, 
spolu za cenu 96,91 eura, 

36. podielu 7168/527643 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 47 Helene 
Greguškovej rod. Horváthovej nar. 12.11.1959 bytom Podjavorinskej 26 s podielom 1/3 
a podielu 2/3 do podielového spoluvlastníctva manželov Jána Gregušku nar. 22.4.1957 a 
Helene Greguškovej rod. Horváthovej nar. 12.11.1959 obaja bytom Podjavorinskej 26, 
spolu za cenu 135,26 eura, 

37. podielu 5324/527643 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 48 Márii 
Sekerešovej rod. Szombathovej nar. 17.2.1954 bytom Botanická 14 s podielom 1/3, Vlaste 
Volfovej rod. Szombathovej nar. 19.2.1952 bytom Čajkovského 39 s podielom 1/3 
Karolovi Szombathovi nar. 9.11.1958 bytom Botanická 15 s podielom 1/3, spolu za cenu 
100,46 eura, 

38. podielu 2388/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 49 MUDr. Petrovi Bakičovi nar. 
17.3.1969 bytom M. Gorkého 80, za cenu 45,06 eura, 

39. podielu 5311/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 50 MUDr. Adriáne Kršákovej rod. 
Harničiarovej nar. 26.12.1969 bytom Podjavorinskej 26, za cenu 100,21 eura, 
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40. podielu 5185/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 51 
Romanovi Chmelovi nar. 28.3.1967 a Henriete rod. Chorvátovej nar. 1.10.1968, obaja 
bytom Podjavorinskej 26, za cenu 97,84 eura, 

41. podielu 5327/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 52 Márii Šebkovej rod. Adámkovej 
nar. 10.2.1958 bytom Praha 3, Žižkov, Na Vápence 25, za cenu 100,52 eura, 

42. podielu 5213/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 54 Zuzane Hadarovej rod. 
Dúbravcovej nar. 17.2.1965 bytom Podjavorinskej 26, za cenu 98,36 eura, 

43. podielu 5327/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 56 
Milanovi Žilinskému nar. 3.1.1955 a Monike rod. Martinkovej nar. 11.11.1970, obaja 
bytom Podjavorinskej 26, za cenu 100,52 eura, 

44. podielu 5197/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 57 Jánovi Puchlému nar. 
23.12.1959 bytom Podjavorinskej 26, za cenu 98,06 eura, 

45. podielu 5244/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 58 
Štefanovi Bednárikovi nar. 23.9.1936 a Agneše rod. Matkovčíkovej nar. 10.6.1937, obaja 
bytom Podjavorinskej 26, za cenu 98,95 eura, 

46. podielu 7214/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 59 Pavlovi Toblovi nar. 19.5.1981 
bytom G. Steinera 42, za cenu 136,12 eura, 

47. podielu 5301/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 60 Ing. Ivane Parnahajovej rod. 
Berešovej nar. 25.6.1967 bytom Čajkovského 30, za cenu 100,02 eura, 

48. podielu 2396/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 61 Eve Harmanovej rod. Širokej 
nar. 9.7.1962 bytom Podjavorinskej 25, za cenu 45,21 eura, 

49. podielu 7103/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 62 Ing. Milanovi Suchoňovi nar. 
10.1.1957 bytom Dunajská Streda, Neratovické nám. 14, za cenu 134,03 eura, 

50. podielu 3405/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 64 
Michalovi Urminskému nar. 7.10.1938 a Emílii rod. Čapkovičovej nar. 1.1.1943, obaja 
bytom Agátová 2, za cenu 64,25 eura, 

51. podielu 7186/527643 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 65 Márii 
Sorátovej rod. Gažovičovej nar. 20.9.1931 bytom Podjavorinskej 25, v podiele ½ a 2/6 
a Dagmar Bullovej rod. Sorátovej nar. 30.10.1941, bytom Sladovnícka 21, v podiele 1/6, 
spolu za cenu 135,59 eura, 

52. podielu 7129/527643 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 68 Romanovi Regecovi nar. 
11.4.1969 bytom Podjavorinskej 25, za cenu 134,52 eura, 

53. podielu 5309/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 69 Agnese Pleškovej rod. 
Tomašovičovej nar. 18.9.1921 bytom Podjavorinskej 25, za cenu 100,18 eura, 

54. podielu 3407/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 70 Márii Tomášikovej rod. 
Tomášikovej nar. 18.3.1940 bytom Podjavorinskej 25, za cenu 64,29 eura, 

55. podielu 8613/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 73 Ing. Kataríne Valentínovej rod. 
Valentínovej nar. 8.8.1981 bytom Beethovenova 9, za cenu 162,52 eura, 

56. podielu 8640/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 75 Bibiáne Ťažiarovej rod. 
Ťažiarovej nar. 1.9.1973 bytom Podjavorinskej 29, za cenu 163,03 eura, 

57. podielu 10720/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 78 JUDr. Ľuboslave Vankovej 
rod. Vankovej nar. 8.1.1974 bytom Podjavorinskej 27, za cenu 202,28 eura, 

58. podielu 9933/527643 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 79 
Mgr. Mojmírovi Staškovi nar. 28.3.1972 a manželke Mgr. Miriam rod. Vidovej nar. 
6.1.1971 obaja bytom Hlavná 53, Zavar, za cenu 187,43 eura, 

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260Sk. 
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 11. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 1. 2010 

 
 

673 
uznesenie 

 
k predaju pozemku na Ulici Okružná v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
a) priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve častí pozemku vo vlastníctve Mesta 
Trnava zapísaného na LV č. 5000 v k. ú. Trnava na Ulici Okružná v Trnave parc. číslo 5327/7 
zast. plochy o výmere 1564 m² podľa geometrického plánu č. 29/2009 zo dňa 14. 08. 2009 
vypracovaného Danou Vančovou, Tehelná 6/B, 917 01 Trnava, na oddelenie pozemkov - 
parcely č. 5327/112 - :/119, za účelom výstavby nových garáží : 
 
- parcely č. 5327/112 zast. plochy o výmere 38 m² za dohodnutú jednotkovú cenu 20,- eur/m², 
t. j. spolu 760, - eur (22 895, 80 Sk) do výlučného vlastníctva Ing. Ľubomíra Ladvenicu,    r. 
Ladvenicu, nar. 12. 12. 1951 trvale bytom Saleziánska ul. 13, 917 01 Trnava 
 
- parcely č. 5327/113 zast. plochy o výmere 38 m² za dohodnutú jednotkovú cenu 20,- eur/m², 
t. j. spolu 760, - eur (22 895, 80 Sk) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jána 
Lužáka, r. Lužáka, nar. 4. 12. 1951 a manželky Kataríny Lužákovej, r. Balekovej, nar.  
15. 07. 1956 obaja trvale bytom Clementisova ul. 41, 917 01 Trnava 
 
- parcely č. 5327/114 zast. plochy o výmere 38 m² za dohodnutú jednotkovú cenu 20,- eur/m², 
t. j. spolu 760, - eur (22 895, 80 Sk) do výlučného vlastníctva Mgr. Gabriela Dömenyho, r. 
Dömenyho, nar. 11. 07. 1976 trvale bytom Olympijská ul. 20, 917 01 Trnava 
 
- parcely č. 5327/115 zast. plochy o výmere 38 m² za dohodnutú jednotkovú cenu 20,- eur/m², 
t. j. spolu 760, - eur (22 895, 80 Sk) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. 
Štefana Levického, r. Levického, nar. 7. 02. 1961 a manželky Doc. PHDr. Jany Levickej, 
Phd., r. Hanzalíkovej, nar. 15. 08. 1957 obaja trvale bytom Veterná ul. 6489/8, 917 01 Trnava 
 
- parcely č. 5327/116 zast. plochy o výmere 39 m² za dohodnutú jednotkovú cenu 20,- eur/m², 
t. j. spolu 780, - eur (23 498, 30 Sk) do výlučného vlastníctva Juraja Levického, r. Levického, 
nar. 21. 07. 1987 trvale bytom Veterná ul. 6489/8, 917 01 Trnava 
 
- parcely č. 5327/117 zast. plochy o výmere 40 m² za dohodnutú jednotkovú cenu 20,- eur/m², 
t. j. spolu 800, - eur (24 100, 80 Sk) do výlučného vlastníctva Petra Gažoviča, r. Gažoviča, 
nar. 18. 07. 1968 trvale bytom Veterná ul. 6489/10, 917 01 Trnava 
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- parcely č. 5327/118 zast. plochy o výmere 39 m² za dohodnutú jednotkovú cenu 20,- eur/m², 
t. j. spolu 780, - eur (23 498, 30 Sk) do výlučného vlastníctva Dagmar Gažovičovej, r. 
Gažovičovej, nar. 11. 04. 1965 trvale bytom T. Tekela 3, 917 01 Trnava, 
 
za podmienky zahájenia výstavby do 12 mesiacov do dňa podpisu zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve s tým, že kúpna zmluva s predkupným právom bude uzatvorená do 60 dní po vydaní 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia na nové garáže. 
 
b) výpožičku zvyšnej časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 v 
k. ú. Trnava na Ulici Okružná v Trnave parc. číslo 5327/7 zast. plochy o výmere 1564 m² 
označenej podľa geometrického plánu č. 29/2009 zo dňa 14. 08. 2009 vypracovaného Danou 
Vančovou, Tehelná 6/B, 917 01 Trnava, na oddelenie pozemkov - parcely č. 5327/112 - :/119 
ako parc. č. 5327/119 o výmere 207 m² za účelom zabezpečenia prístupu do nových garáží 
pre vlastníkov nových garáží, vymenovaných v bode 1. a) tohto uznesenia, na dobu neurčitú 
od dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na nové garáže s výpovednou 
lehotou 12 mesiacov s podmienkou, že si vlastníci nových garáží pozemok oplotia, uzatvoria 
bránou a zabezpečia jeho riadnu a pravidelnú údržbu na vlastné náklady.  
 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle VZN č. 290/2007 a predložiť na 
podpis primátorovi mesta v zmysle bodu 1. a) tohto uznesenia 
Termín : do 31. 12. 2009 
 
b) pripraviť zmluvu o výpožičke a predložiť primátorovi mesta na podpis v zmysle bodu  
1. b) tohto uznesenia 
Termín : do 60 dní odo dňa kolaudácie nových garáží 

 
 
 

674 
uznesenie 

 
k prijatiu vyvolanej investície do majetku mesta 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
prijatie do majetku mesta vyvolanej investície - stavebných objektov : 
- objekt 104-00 Úprava MK – Chovateľská ulica 
- objekt 209-00 Most na Chovateľskej ulici nad potokom Trnávka  
- objekt 302-00 Oplotenie na Chovateľskej ulici 
po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia o užívaní predmetných stavebných 
objektov od Slovenskej správy ciest, Miletičova ul. 19, 826 19 Bratislava 2, IČO 003328 
v hodnote skutočných nákladov vynaložených na realizáciu stavebných objektov. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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predložiť primátorovi mesta na podpis zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní 
a prevzatí objektov vyvolaných investícií. 
Termín : do 15. 11. 2009 
 
 
 

675 
uznesenie 

 
k zámene a odpredaju pozemkov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
zámenu pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava, podľa geometrického plánu č. 
17/2009, vypracovaného Petrom Formankom, Pavlice 173, parc. č. 646/6, vo výmere 274 m2, 
za pozemky vo vlastníctve spoločnosti DPD, s. r. o., Paulínska 20, Trnava, IČO 36 266 701, 
podľa geometrického plánu č. 17/2009, vypracovaného Petrom Formankom, Pavlice 173, 
parc. č. 649/9, zast. pl., vo výmere 126 m2, a parc. č. 649/10, zast.pl., vo výmere 42 m2, spolu 
vo výmere 168 m2, za rozdiel vo výmere pozemkov o veľkosti 106 m2, viac na strane Mesta 
Trnava, doplatí spoločnosť DPD, s. r. o. cenu určenú dohodou 20,- eur/m2, t. j. 602,52 Sk/m2, 
celkovú cenu rozdielu vo výmerách predstavuje suma 2 120,- eur.  
 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín : do 31. 12. 2009 
 
 

676 
uznesenie  

 
k zámene pozemkov /Mesto Trnava – pán Wallner/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
zámenu časti pozemku v k. ú. Trnava, vo vlastníctve Mesta Trnava, parc. reg. „E“, parc. č. 
2031, výmera 202939 m2, orná pôda, zapísaná na LV č. 5000, na základe geometrického 
plánu č. 88/2009, vypracovaného Ing. Ivanou Bacigálovou, parc. č. 10504/4, výmera 6167 m2 
za pozemok v k. ú. Trnava, zapísaný na LV č. 7245, vo vlastníctve Alexandra Wallnera, nar. 
02.11.1927, bytom 18 Barwon St, KALLEN ACT 2617, Austrália, parc. č. 10734/20, výmera 
6167 m2, záhrady, cena dohodou – rovnaká. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 12. 2009 
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677 
uznesenie 

 
k návrhu na zmenu uznesení MZ č. 304/2008 a č. 625/2009 

/Športový areál na Rybníkovej ul. – TC EMPIRE, a.s./ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 304/2008 zo dňa 22. 4. 2008 
z výpožičky častí pozemkov na prenájom častí pozemkov v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 
5000, parc. č. 3547/1 a 3540/4 o celkovej výmere cca 2 550 m2, ktorá bude upresnená na 
základe porealizačného zamerania, na realizáciu projektu - výstavba tribúny, viacúčelového 
ihriska s odrazovou stenou, spevnených plôch a parkoviska spoločnosti TC EMPIRE Trnava, 
a. s., Hajdóczyho 11, Trnava, IČO 36 680 397 na dobu, počas trvania výpožičky pozemku pod 
budovou s. č. 7736 situovanou na pozemku parc.č. 3547/32 za cenu 1,- euro/rok, ktorá sa 
bude každoročne zvyšovať o % oznámenej inflácie, s právom prednostnej kúpy častí 
predmetných pozemkov nájomcom ako vecným právom na dobu 5 rokov nasledujúcich po 
roku ukončenia realizácie projektu, 
 
b) zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 625/2009 zo dňa 25. 8. 2009  z 
výpožičky časti pozemku na prenájom časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV   č. 
5000, parc. č. 3540/4 o celkovej výmere cca 8500 m2, ktorá bude upresnená na základe 
porealizačného zamerania, na realizáciu projektu - výstavba 4 tenisových kurtov, parku 
s detským ihriskom, petangue, občerstvenia, priestoru pre posedenie, rozšírenie existujúceho 
parkoviska a vytvorenie parkovacích miest v súlade s projektovou dokumentáciou 
odsúhlasenou v stavebnom konaní spoločnosti TC EMPIRE Trnava, a. s., Hajdóczyho 11, 
Trnava, IČO 36 680 397 na dobu, počas trvania výpožičky pozemku pod budovou s. č. 7736 
situovanou na pozemku parc. č. 3547/32 za cenu 1,- euro/rok, ktorá sa bude každoročne 
zvyšovať o % oznámenej inflácie, s právom prednostnej kúpy časti predmetného pozemku 
nájomcom ako vecným právom na 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia realizácie 
projektu. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a zrealizovať potrebné náležitosti 
Termín : do 30. 11. 2009 
 
 
 

678 
uznesenie 

 
k prevodu nájmu pozemku pod predajnými stánkami 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
zníženie sadzby nájomného za prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod 
predajným stánkom č. 132, evid, č. 142, využívaným na maloobchodný predaj textilu       a 
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odevov na Ulici Dolnopotočná v Trnave, časť parc. č. 617/1, vo výmere 19,43 m2 , pánovi 
Jaroslavovi Parčimu, bytom Podolie 385, obchodné meno Jaroslav Parči – Byken, IČO: 
30 032 121, počas neprevádzkovania stánku od 01. 06. 2009 do 31. 08. 2009 zo sadzby 
0,5311 eura /m2/deň na 0,4182 eura /m2/deň, čo by predstavovalo odpustenú čiastku    201,81 
eura  
 
2. Schvaľuje  
prevod nájmu pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava, parc. č. 617/1,       vo 
výmere 19,43 m2, na Ulici Dolnopotočná v Trnave, pod predajným stánkom využívaným na 
maloobchodný predaj odevov a textilu, evid. č. 142, č. stánku 132, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z pôvodného nájomcu pozemku Jaroslava Parčiho, bytom Podolie 385, 
obchodné meno Jaroslav Parči - Byken IČO: 30 032 121, na nového nájomcu Róberta 
Straku, bytom Trnava, Ulica Komenského 14, obchodné meno Róbert Straka,         IČO: 
33 552 711 z dôvodu, že pozemok je zastavaný predajným stánkom vo vlastníctve nového 
nájomcu tak, že: 
a) ku dňu 31. 08. 2009 sa ukončí nájom časti pozemku parc. č. 617/1, vo výmere    19,43 

m2 v k. ú. Trnava, na Ulici Dolnopotočná, pod predajným stánkom s pôvodným 
nájomcom Jaroslavom Parčim, bytom Podolie 385, obchodné meno Jaroslav Parči – 
Byken, IČO: 30 032 121, s podmienkou úhrady dlžného nájomného k 31. 08. 2009      a 
zároveň 

b) ku dňu 01. 09. 2009 sa uzatvorí nová nájomná zmluva na prenájom časti pozemku 
parc. č. 617/1, vo výmere 19,43 m2, na Ulici Dolnopotočná, pod predajným stánkom, 
využívaným na maloobchodný predaj periodickej a neperiodickej tlače, spomienkových 
a ozdobných predmetov, tabakových výrobkov a fajčiarskych potrieb okrem 
alkoholických nápojov a predaj nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení 
a doplnkového sortimentu potravinárskeho a nepotravinárskeho charakteru 
v spotrebiteľskom balení s novým nájomcom Róbertom Strakom, bytom Trnava,  

 Ulica Komenského 14, IČO: 33 552 711 za cenu nájmu vo výške 0,4182 eura/m2/deň, 
počnúc rokom 2010 upravované oficiálne oznámené % inflácie, na dobu určitú,      od 
01. 09. 2009 do 31. 08. 2011 s výpovednými lehotami: 

*  3 mesiace 
  - ak nájomca bez súhlasu prenajímateľa zmení predávaný sortiment, 
  - ak nájomca neuhradí na základe výzvy ani v náhradnom termíne splátku nájomného, 

- ak nájomca nebude rešpektovať výzvu mesta na zohľadnenie údržby predajného stánku, 
alebo zmenu vzhľadu stánku, 

  - ak prenajímateľ alebo nájomca bude aj po predchádzajúcom upozornení porušovať 
povinnosti, ku ktorým ho zaväzuje nájomná zmluva, 

*  6 mesiacov  
  - ak bude v predmetnom území uvažovaná výstavba v súlade s Územným plánom 

sídelného útvaru mesta Trnava 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) vykonať náležitosti súvisiace s rozhodnutím Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
v zmysle bodu 1) 
Termín: do 13. 11. 2009 
 
b) pripraviť dohodu o skončení nájomného vzťahu v zmysle bodu 2. a) uznesenia  
a nájomnú zmluvu v zmysle bodu 2. b) uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 13. 11. 2009 
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679 
uznesenie 

 
k prevodu nájmu pozemku pod predajnými stánkami 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
prevod nájmu pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava, parc. č. 5671/92,     vo 
výmere 35,60 m2, na Ulici T. Tekela v Trnave, pod predajným stánkom využívaným   na 
maloobchodný predaj potravinárskeho sortimentu v spotrebiteľskom balení okrem 
alkoholických nápojov, rýchleho občerstvenia, ovocia, zeleniny a tabaku a tabakových 
výrobkov evid. č. 1137, č. stánku 123 ako prípad hodný osobitného zreteľa z pôvodného 
nájomcu pozemku Alojza Ažaltoviča, bytom Dobrá Voda 15, obchodné meno Alojz 
Ažaltovič - AKA, IČO: 40 083 799, na nového nájomcu Miroslava Krátkeho, bytom Trnava, 
Ulica Vl. Clementisa 38, obchodné meno Miroslav Krátky, IČO: 45 232 121 z dôvodu, že 
pozemok je zastavaný predajným stánkom vo vlastníctve nového nájomcu tak, že: 
a) ku dňu 31. 10. 2009 sa ukončí nájom časti pozemku parc. č. 5671/92, vo výmere    

35,60 m2 v k. ú. Trnava, na Ulici T. Tekela, pod predajným stánkom s pôvodným 
nájomcom Alojzom Ažaltovičom, bytom Dobrá Voda 15, obchodné meno Alojz 
Ažaltovič - AKA, IČO: 40 083 799 a zároveň 

b) ku dňu 01. 11. 2009 sa uzatvorí nová nájomná zmluva na prenájom časti pozemku 
parc. č. 5671/92, vo výmere 35,60 m2, na Ulici T. Tekela pod predajným stánkom, 
využívaným na maloobchodný predaj potravinárskeho sortimentu v spotrebiteľskom 
balení okrem alkoholických nápojov, predaj rýchleho občerstvenia, ovocia, zeleniny 
a tabaku a tabakových výrobkov s novým nájomcom Miroslavom Krátkym, bytom 
Trnava, Ulica Vl. Clementisa 38, obchodné meno Miroslav Krátky, IČO: 45 232 121,  za 
cenu nájmu vo výške 0,2157 eura/m2/deň, počnúc rokom 2010 upravované oficiálne 
oznámené % inflácie, na dobu určitú, od 01. 11. 2009 do 31. 10. 2011 s výpovednými 
lehotami: 

*  3 mesiace 
  - ak nájomca bez súhlasu prenajímateľa zmení predávaný sortiment, 
  - ak nájomca neuhradí na základe výzvy ani v náhradnom termíne splátku nájomného, 

- ak nájomca nebude rešpektovať výzvu mesta na zohľadnenie údržby predajného stánku, 
alebo zmenu vzhľadu stánku, 

  - ak prenajímateľ alebo nájomca bude aj po predchádzajúcom upozornení porušovať 
povinnosti, ku ktorým ho zaväzuje nájomná zmluva, 

*  6 mesiacov  
  - ak bude v predmetnom území uvažovaná výstavba v súlade s Územným plánom 

sídelného útvaru mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dohodu o skončení nájomného vzťahu v zmysle bodu 1. a) uznesenia  
a nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1. b) uznesenia a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 13. 11. 2009 
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680 
uznesenie  

 
k návrhu na zvýšenie základného imania  

spoločnosti TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zvýšenie základného imania spoločnosti TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava, IČO: 44 102 771, 
nepeňažným vkladom jediného spoločníka Mesta Trnava, ktorý predstavuje súbor 
technických prostriedkov pre prevádzku informačných a komunikačných technológií tak, ako 
je tento súbor majetku špecifikovaný v znaleckom posudku č. 81/2009 zo dňa 7. 10. 2009 
vypracovanom znaleckou spoločnosťou ZNALECKÁ A PORADENSKÁ KANCELÁRIA 
spol. s r.o., so sídlom v Banskej Bystrici, Hurbanova 8, IČO 31 560 091 vo výške 350 146,20 
eur. 
 
2. Poveruje  
primátora mesta 
vykonaním ostatných súvisiacich náležitostí so zvýšením základného imania spoločnosti   TT 
– IT, s.r.o., Trnava 
 
 
 

681 
uznesenie 

 
k predaju spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Študentskej ulici 39 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj spoluvlastníckeho podielu 456/10000 vo vlastníctve mesta Trnava zapísaného 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, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu súp. č. 5679 na Študentskej ul. 37, 39, 41 vlastníčke bytu č. 26 
zapísanej na LV č. 6556 JUDr. Denise Kubínyiovej, r. Vékonyovej, nar. 09.08.1973, bytom 
Trnava, ul. Študentská 39, za cenu 8,2984 eur/ m2 t. j. 250,- Sk/m2 spolu za cenu 528,63 eura t. 
j. 15 925,50 Sk, s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra 
nehnuteľností bude hradiť kupujúca.  
 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: 15.11.2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.12.2009 
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682 
uznesenie  

 
k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu osvetlenia parkoviska  

na Starohájskej ulici v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 5671/6, zapísaného v katastri nehnuteľností 
v liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000, spoločnosťou SMS TTSK s.r.o., so sídlom Trnava, 
Starohájska 10, IČO: 36 851 523, na vybudovanie osvetlenia parkoviska na Starohájskej ulici 
v Trnave pri budove Trnavského samosprávneho kraja podľa projektovej dokumentácie, 
v ktorej bude vyriešené samostatné meranie spotreby elektrickej energie. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku vo vlastníctve 
Mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísaného v LV č. 5000 ako parc. č. 5671/6, určeného 
geometrickým plánom po realizácii osvetlenia, v prospech SMS TTSK s.r.o., so sídlom 
Trnava, Starohájska 10, IČO: 36 851 523 - vlastníka siete, spočívajúceho v povinnosti   Mesta 
Trnava strpieť na svojom pozemku umiestnenie rozvodu i stĺpov osvetlenia a s tým 
súvisiacich užívateľských práv s podmienkou, že správny poplatok, spojený s vkladom práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností, hradí oprávnený z vecného 
bremena. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
  Termín: do 30. 11. 2009 
 
b) pripraviť zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena a predložiť 
  na podpis primátorovi mesta 
  Termín: do 31. 12. 2009 
 
 
 

683 
uznesenie 

 
k zmene výmery nebytových priestorov /rozšírenie výmery o ďalšie priestory prenájmu/ 

v objekte na Ulici Limbová č. 11 
 /Občianske združenie za duchovnú, kultúrnu a sociálnu spoluprácu/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
nájomcovi OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZA DUCHOVNÚ, KULTÚRNU A SOCIÁLNU 
SPOLUPRÁCU, Vajanského 15, 917 00 Trnava, IČO: 42 154 766 
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za účelom strediska pre vzdelávanie a kultúrne pôsobenie občanov resp. príslušníkov 
kórejskej národnosti, zmenu výmery z 273,68 m² na výmeru 316,21 m², v nebytovom 
priestore na Ulici Limbová č.11 v Trnave, za nájomné v zmysle VZN č.241 v znení doplnkov: 
 
Miestnosť č. 03 /vstup/               9,21 m2 x 9,2943 eura/m2/rok ..    85,6005 eura 
Miestnosť č. 04 / miest. na vzdelávanie/ 26,60 m² x 15,3355 eura/m²/rok ..  407,9243 eura 
Miestnosť č. 05 /miest. na vzdelávanie/ 17,10 m2 x 15,3355 eura/m2/rok ..  262,2371 eura 
Miestnosť č. 06 /miest. na vzdelávanie/ 54,19 m2 x 15,3355 eura/m2/rok ..  831,0307 eura 
Miestnosť č. 07 /kultúrna miestnosť /  158,64 m2 x 15,3355 eura/m2/rok ..2 432,8237 eura 
Miestnosť č. 08 /umyváreň/            3,81 m2 x 9,2943 eura/m2/rok ..   35,4113 eura 
Miestnosť č. 09 /umyváreň/            3,81 m2 x 9,2943 eura/m2/rok ..   35,4113 eura 
Miestnosť č. 10 /chodba/              2,08 m2 x 9,2943 eura/m2/rok ..    19,3321 eura 
Miestnosť č. 11 /chodba/              2,08 m2 x 9,2943 eura/m2/rok ..    19,3321 eura 
Miestnosť č. 12 /WC /                0,97 m2 x 9,2943 eura/m2/rok ..     9,0155 eura 
Miestnosť č. 13 /WC/                0,97 m2 x 9,2943 eura/m2/rok ..     9,0155 eura 
Miestnosť č. 14 /WC/                0,97 m2 x 9,2943 eura/m2/rok ..     9,0155 eura 
Miestnosť č. 15 /WC/                0,97 m2 x 9,2943 eura/m2/rok ..     9,0155 eura 
Miestnosť č. 16 /chodba/             6,98 m2 x 9,2943 eura/m2/rok ..    64,8742 eura 
Miestnosť č. 17 /chodba /            27,83 m2 x 9,2943 eura/m2/rok ..   258,6604 eura 
spolu                          316,21 m2                    4488,69 eura/rok 
                             
na dobu neurčitú od 01. 12. 2009, s účinnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice 
s výpovednou lehotou: 
1 mesiac - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného  
        - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa  
3 mesiace bez udania dôvodu 
 
2. Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.  
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia v súlade s VZN č. 241 
v znení doplnkov. 
Termín: 31. 12. 2009 
 
 

684 
uznesenie 

 
k zmene výmery nebytových priestorov /rozšírenie výmery o ďalšie priestory prenájmu/ 

v objekte V jame č. 7 – 13 /Mgr. Viera Šikulová – Lienka/ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Schvaľuje 
nájomcovi Mgr. Viera Šikulová - Lienka, Pažitná 65, 917 00 Trnava,  
IČO: 40 087 883, za účelom prevádzkovania predajne a skladu školských a kancelárskych 
potrieb, zmenu výmery z 62,37 m² na výmeru 75,24 m², v nebytovom priestore na ulici       V 
jame č.7 - 13 v Trnave, za nájomné v zmysle VZN č.241 v znení doplnkov: 
 
Miestnosť č. 108 /sklad/       12,87 m2 x 23,5345 eura/m2/rok ........302,8890 eura 
Miestnosť č. 102 /predajňa/    19,90 m2 x 27,9028 eura/m2/rok ........555,2657 eura 
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Miestnosť č. 103 /chodba/      4,97 m2 x  9,2943 eura/m2/rok ........... 46,1927 eura 
Miestnosť č. 104 /kancelária/  18,28 m2 x 31,0031 eura/m2/rok ..........566,7367 eura 
Miestnosť č. 105 /sklad/      11,41 m2 x 23,5345 eura/m2/rok .......... 268,5286 eura 
Miestnosť č. 106  
/podsch.pr. WC/              3,02 m2 x 9,2943 eura/m2/rok .............28,0688 eura 
Spoločné priestory            4,79 m2 x 9,2943 eura/m2/rok .............44,5197 eura  
Spolu                     75,24 m2                     1 812,20 eura/rok 
                                 
na dobu neurčitú od 01.12.2009, s účinnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice 
s výpovednou lehotou: 
1 mesiac - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného  
        - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa  
3 mesiace bez udania dôvodu 
 
2. Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.  
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia v súlade s VZN     č. 
241 v znení doplnkov. 
Termín: 31. 12. 2009 
 
 
 

 
 

685 
uznesenie 

 
k nájmu nebytových priestorov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2 

/RESPIRO-PHARMA CENTRUM, s. r. o. / 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
nájom nebytových priestorov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2 v Trnave, blok 
B, prízemie, miestnosti č. 26 a 27 spolu o výmere 42,29 m2, blok B, suterén, 1/20 z miestnosti 
č. 024 o výmere 0,97 m2 spolu o celkovej výmere 43,26 m2 pre:  

 
RESPIRO-PHARMA CENTRUM , sídlom: Veterná 6490/13, 917 01 Trnava, IČO: 
44 967 179, v zastúpení: Mgr. Kornélia Duchoňová 
 
s cieľom poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore pneumológia a ftizeológia, za 
nájomné v zmysle VZN č. 241, čl. 5 vo výške: 
Blok B, m. č. 26, 27 – 42,29 m2 x 28,7127,- eura/m2/rok .......................... 1.214,2600 eura/rok 
Blok B, 1/20 m. č. 024 – 0,97 m2 x 28,7127,- eura/m2/rok .........................   27,8513 eura/rok 
Spolu .......................................................................................................... 1.242,1113 eura/rok 
Suma k úhrade ......................................................................................... 1.242,11 eura/rok 
 
na dobu neurčitú s platnosťou od 1. 11. 2009 s nasledovnými podmienkami:  
  
 a) Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu, ak : 



 23 

- nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou – s výpovednou lehotou     1 
mesiac 

- nájomca viac ako 1 mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých 
poskytovanie je spojené s nájmom, po lehote splatnosti faktúry – s výpovednou 
lehotou 3 mesiace  

- nájomca neprevádzkuje v prenajatých priestoroch činnosť zdravotníckeho zariadenia 
v súlade s uzatvorenou zmluvou – s výpovednou lehotou 1 mesiac 

- nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému 
upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok – s výpovednou lehotou 1 mesiac 

- bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať 
nebytový priestor – s výpovednou lehotou 6 mesiacov 

- nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu 
prenajímateľa – s výpovednou lehotou 1 mesiac 

- nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal – 
s výpovednou lehotou 1 mesiac 
b) Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu, ak : 

- nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie 
– s výpovednou lehotou 3 mesiace 

- prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1 zák.         č. 
116/1990 Zb. – s výpovednou lehotou 1 mesiac 

 
c) Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej 

písomnom doručení.  
 

  d) Ukončenie nájomného vzťahu môže byť i vzájomnou písomnou dohodou  
zmluvných strán. 

 
2. Ukladá 
STREDISKU SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI 
uzatvoriť zmluvu o nájme s RESPIRO-PHARMA CENTRUM, s. r. o. v zmysle schvaľovacej 
časti tohto uznesenia s účinnosťou od 1. 11. 2009.  
Termín: 30. 11. 2009 
 
 
 

686 
uznesenie 

 
k nájmu nebytových priestorov  

v objekte Zdravotného strediska, Mozartova č. 3, 917 08 Trnava /MEDISTAP, s. r. o. / 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
nájom nebytových priestorov v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova č. 3 v Trnave,      1. 
poschodie, miestnosti č. 106, 107, 108 spolu o výmere 58,49 m2 pre:  

 
MEDISTAP, s. r. o., sídlom: Doľany 77, 900 88, v zastúpení: MUDr. Iveta Brateková,   nar. 
07.03.1973, bytom: Doľany 77, 900 88 
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s cieľom poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo, za nájomné 
v zmysle VZN č. 241, čl. 5 vo výške: 
m. č. 106, 107, 108 – 58,49 m2 x 28,7127,- eura/m2/rok ....................... 1.679,4058 eura/rok 
Spolu ...................................................................................................... 1.679,4058 eura/rok 
Suma k úhrade ..................................................................................... 1.679,40 eura/rok 
 
na dobu neurčitú s účinnosťou od 1. 1. 2010 po predložení právoplatného rozhodnutia        z 
Trnavského samosprávneho kraja o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s nasledovnými 
podmienkami:  
  
 a) Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu, ak : 

- nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou – s výpovednou lehotou      1 
mesiac 

- nájomca viac ako 1 mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých 
poskytovanie je spojené s nájmom, po lehote splatnosti faktúry – s výpovednou 
lehotou 3 mesiace  

- nájomca neprevádzkuje v prenajatých priestoroch činnosť zdravotníckeho zariadenia 
v súlade s uzatvorenou zmluvou – s výpovednou lehotou 1 mesiac 

- nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému 
upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok – s výpovednou lehotou 1 mesiac 

- bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať 
nebytový priestor – s výpovednou lehotou 6 mesiacov 

- nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu 
prenajímateľa – s výpovednou lehotou 1 mesiac 

- nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal – 
s výpovednou lehotou 1 mesiac 
 
b) Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu, ak : 

- nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie 
– s výpovednou lehotou 3 mesiace 

- prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1 zák. č. 
116/1990 Zb. – s výpovednou lehotou 1 mesiac 

 
c) Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej 

písomnom doručení.  
 

  d) Ukončenie nájomného vzťahu môže byť i vzájomnou písomnou dohodou 
zmluvných strán. 

 
2. Ukladá 
STREDISKU SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI 
a) ukončiť zmluvu o nájme s MEDIMIRA, s. r. o. dohodou ku dňu 31. 12. 2009  
Termín: 31. 12. 2009 
 
b) uzatvoriť zmluvu o nájme s MEDISTAP, s. r. o. v zmysle schvaľovacej časti tohto 
uznesenia s účinnosťou od 1. 1. 2010  
Termín: 31. 01. 2010 
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687 
uznesenie 

 
k prevodu nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Na hlinách č. 49/D 

/Stanislava Bacigalová/ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Na hlinách č.49 /D na prízemí spolu   
o výmere 88,77 m2,  
z pôvodného nájomcu Augustín Adamec, Bratislavská 2, 917 01 Trnava, IČO: 40 345 262 
na nového nájomcu Stanislava Bacigalová, Na hlinách 6862/58, 917 00 Trnava,         IČO: 44 
909 331, za účelom aranžovania a predaja kvetov, za ponukovú cenu, ktorá je      v súlade 
s VZN č. 241 v znení doplnkov: 
 
Miestnosť č. 1 /predajňa/      39,88 m2 x 53,0770 eura/m2/rok .. 2 116,7108 eura 
Miestnosť č. 2 /zádverie/       3,29 m² x 15,1360 eura/m²/rok ..    49,7974 eura 
Miestnosť č. 3/1 /kancelária/    1,98 m2 x 53,0770 eura/m2/rok ..   105,0925 eura 
Miestnosť č. 3/2 /sklad/       24,86 m2 x 40,5630 eura/m2/rok .. 1 008,3962 eura 
Miestnosť č. 4 /sklad /        12,98 m2 x 40,5630 eura/m2/rok ..   526,5077 eura 
Miestnosť č. 5 /sklad/          2,20 m2 x 40,5630 eura/m2/rok ..    89,2386 eura 
Miestnosť č. 6 /predsieň/       2,42 m2 x 14,8380 eura/m2/rok ..    35,9080 eura 
Miestnosť č. 7 /WC/           1,16 m2 x 15,2360 eura/m2/rok ..    17,6738 eura 
spolu                     88,77 m2                    3 949,32 eura/rok 
                              
na dobu neurčitú od 01. 12. 2009, s účinnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice 
s výpovednou lehotou: 
1 mesiac - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného  
        - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa  
3 mesiace bez udania dôvodu 
 
2. Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.  
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia v súlade s VZN     č. 
241 v znení doplnkov. 
Termín : do 31. 12. 2009 

 

688 
uznesenie 

 
k zámene prenajatých nebytových priestorov v objekte na Priemyselnej ulici č. 5 

/Marián Sloboda/ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
nájomcovi Marián Sloboda, Vajanského 16, 917 00 Trnava, IČO: 17 699 568, 
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zámenu nebytových priestorov a tým spôsobenú zmenu výmery z 46,80 m2 na výmeru   31,78 
m2 v nebytovom priestore na Priemyselnej ulici č. 5 v Trnave, za nájomné v zmysle VZN 
č.241 v znení doplnkov: 
 
Pozícia č. 36/2 /dielňa, sklad/  31,78 m² x 39,7663 eura/m²/rok .. ...1 263,7730 eura 
spolu                     31,78 m2                      1 263,77eura/rok       
                                        
                           
na dobu neurčitú od 01.12.2009, s účinnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice 
s výpovednou lehotou: 
1 mesiac - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájmu 
        - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa 
3 mesiace bez udania dôvodu 
 
2. Ukladá  
a) spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o. Trnava 
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia v súlade s VZN  
č. 241 v znení doplnkov. 
Termín: do 31. 12. 2009 
 
b) Mestu Trnava  
uhradiť nájomcovi náklady spojené s notárskou zápisnicou na základe predloženého 
pokladničného dokladu. 
Termín: do 31. 12. 2009 

 
 

689 
uznesenie 

 
k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 6 na Ulici Hviezdoslavova č. 3 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Konštatuje, že 
obchodná verejná súťaž na predaj 3 – izbového bytu č. 6 na I. NP bytového domu s. č. 224 – 9 
b.j. na Ulici Hviezdoslavova č. 3 o podlahovej ploche 109,04 m2 s prináležiacim 
spoluvlastníckym podielom 1139/10000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu (na pozemku parc. č. 258/2) a spoluvlastníckeho podielu 1139/10000 k pozemkom 
parc. č. 258/1 a 258/2 v k. ú. Trnava, bola neúspešná 
 
2. Schvaľuje 
novú východiskovú cenu na predmetný byt vo výške 80 000,- eur 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy     na 
predaj bytu č. 6 na Ulici Hviezdoslavova č. 3 s východiskovou cenou uvedenou v bode 2. 
tohto uznesenia. 
Termín: do 15. 11. 2009  
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690 

uznesenie 
 

k združeniu finančných prostriedkov na realizáciu okružnej križovatky 
 Špačinská - Kukučínova 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
združenie finančných prostriedkov pre účel financovania realizácie prestavby križovatky ciest 
Špačinská, MK Na Hlinách a MK Kukučínova, Trnava, p.č.: 9060/3, 8903, 8871, 5312/12 
s tým, že Trnavský samosprávny kraj so sídlom Starohájska 10, Trnava, IČO: 37 836 901 
združí na tento účel finančné prostriedky vo výške 50% z celkových nákladov stavby   
a Mesto Trnava združí na tento účel finančné prostriedky tiež vo výške 50% z celkových 
nákladov stavby, pričom Mesto Trnava tiež investorsky zabezpečí realizáciu prestavby 
križovatky. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť primátorovi k podpisu zmluvu o združení finančných prostriedkov     s 
Trnavským samosprávnym krajom. 
Termín: do 31. 12. 2009 
 

691 
uznesenie 

 
k predaju bytov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
 
- v k. ú. Trnava na Ul. T. Tekela č. 12-15, parc. č. 5680/115, súp. č. 6920  
a 01/ predaj 3-izbového bytu č. 27 na 7. NP o podlahovej ploche 61,26 m2  
za cenu 1.864,40 eura 
Elene Prelovskej, rod. Štefákovej, nar. 01.09.1955, trvale bytom T. Tekela č. 13, Trnava 
 
- v k. ú. Trnava na Ul. Olympijská č. 20 - 26, parc. č. 5292/48, súp. č. 6560  
a 02/ predaj 3-izbového bytu č. 76 na 8. NP o podlahovej ploche 69,67 m2  
za cenu 944,33 eura 
Mgr. Mariánovi Danišovi, nar. 30.10.1955, trvale bytom Olympijská č. 22, Trnava  
s manž. Vierou Danišovou, rod. Federičovou, nar. 03.11.1954, trvale bytom tamtiež 
 
- v k. ú. Trnava na Ul. Golianova č. 9 - 11, parc. č. 8399/44, súp. č. 6005  
a 03/ predaj 2-izbového bytu č. 24 na 1. NP o podlahovej ploche 50,34 m2  
za cenu 640,62 eura 
Silvii Balažovičovej, rod. Fančovičovej, nar.8.5.1980, trvale bytom Golianova č. 10, Trnava 
 
- v k. ú. Trnava na Ul. Hospodárska č. 13 - 15, parc. č. 855, súp. č. 6599  
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a 04/ predaj 1-izbového bytu č. 5 na 2. NP o podlahovej ploche 38,58m2  
za cenu 331,00 eura 
Adriáne Horváthovej, rod. Horváthovej, nar.6.12.1979, trvale bytom Hospodárska č. 13, 
Trnava 
 
- v k. ú. Trnava na Ul. J. G. Tajovského č. 7- 9, parc. č. 1635/86, súp. č.5632  
a 05/ predaj 3-izbového bytu č. 61 na 6. NP o podlahovej ploche 68,19 m2  
za cenu 868,07 eura 
Ľubici Mrnkovej, rod. Mrnkovej, nar. 24.05.1956, trvale bytom J. G. Tajovského č. 9, Trnava 
 
- v k. ú. Trnava na Ul. J. G. Tajovského č. 10 -12, parc. č. 1635/81, súp. č.5633  
a 06/ predaj 3-izbového bytu č. 19 na 1. NP o podlahovej ploche 68,31 m2  
za cenu 844,43 eura 
Ivanovi Baxovi, nar. 25.12.1965, trvale bytom J. G. Tajovského č. 11, Trnava  
s manž. Janou Baxovou, rod. Lackovičovou, nar. 12.10.1966, trvale bytom tamtiež 
 
- v k. ú. Trnava na Ul. Hospodárska č. 94, parc. č. 2523, súp. č.3617  
a 07/ predaj 1-izbového bytu č. 9 na 4. NP o podlahovej ploche 38,24 m2  
za cenu 527,23 eura 
Bohušovi Zacharovi, nar. 10.1.1990, trvale bytom Vajanského č.17, Trnava 
 
- v k. ú. Trnava na Ul. Beethovenova č. 12 - 15, parc. č. 1635/119, súp. č.5852  
a 08/ predaj 3-izbového bytu č. 2 na 1. NP o podlahovej ploche 68,42 m2  
za cenu 1.025,60 eura 
Márii Nemčovičovej, rod. Královičovej, nar. 23.4.1952, trvale bytom Beethovenova č. 12, 
Trnava 
 
- v k. ú. Trnava na Ul. Golianova č. 32, parc. č. 8399/69, súp. č. 6013  
a 09/ predaj 3-izbového bytu č. 54 na 10. NP o podlahovej ploche 65,27m2  
za cenu 833,37 eura 
Žofii Horváthovej, rod. Kaminska, nar.26.6.1954, trvale bytom Golianova č. 32, Trnava 
 
- v k. ú. Trnava na Ul. A. Kubinu č. 19, 20, 21, parc. č. 2540/17, súp. č. 1673  
a 10/ predaj 1-izbového bytu č. 60 na 8. NP o podlahovej ploche 23,72m2  
za cenu 315,63 eura 
Viktorovi Mrnkovi, nar. 14.12.1980, trvale bytom A. Kubinu č. 20, Trnava 
 
- v k. ú. Trnava na Ul. Beethovenova č. 17 - 19, parc. č. 1635/118, súp. č. 5648  
a 11/ predaj 1-izbového bytu č. 32 na 5. NP o podlahovej ploche 29,41m2  
za cenu 370,21 eura 
Jaroslavovi Mihálekovi, nar. 18.8.1963, trvale bytom Beethovenova č. 18, Trnava  
s Katarínou Mihálekovou, rod. Mrázikovou, nar. 17.11.1972, trvale bytom tamtiež  
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 

   
2. Ukladá 
TT-KOMFORT s.r.o. 
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

  Termín : do 31.12.2009 



 29 

692 
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) Petrovi Krivošíkovi nar. 14. 4. 1960 a Alene Krivošíkovej nar. 9. 4. 1960, bytom Trnava,  
Halenárska 16, vydanie súhlasu na nájom 2-izb. bytu č. 15 Na hlinách 2, v Trnave na dobu 
neurčitú s podmienkou odovzdať doteraz užívaný byt na Halenárskej ul. 16. 
 
b) Jánovi Marekovičovi nar. 10. 6. 1925, bytom Halenárska 16, Trnava, vydanie súhlasu na 
nájom 1-izb. bytu č. 54 Na hlinách 3, Trnava na dobu neurčitú s podmienkou odovzdať 
doteraz užívaný byt na Halenárskej ul. 16. 
 
c) Božene Hudekovej nar. 4. 3. 1967 bytom Ulica Ludvika van Beethovena 16, Trnava, 
vydanie súhlasu na nájom 1-izb. bytu č. 2, na Ulici gen. Goliána 1, Trnava ako bytovú 
náhradu, s podmienkou odovzdať doteraz užívaný 2-izb. byt na Ulici Ludvika van 
Beethovena ul. 16, Trnava. 
 
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. 11. 2009 
 
 
 

693 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu „Euromost škola Kyjov – Trnava“ 

 – schválenie 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o partnerskej spolupráci pri realizácii a zabezpečení spolufinancovania projektu 
„Euromost škola Kyjov – Trnava“ 
 
2. Schvaľuje 
a) partnerskú spoluprácu pri predložení žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy z  
  Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 za účelom realizácie  
  projektu „Euromost škola Kyjov – Trnava“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným  
  plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava, 
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o finančný príspevok, 
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c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnenýchvýdavkov na projekt     t.j. 
vo výške 10 740 eur. 
 

 
 

694 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu 

 „Základná škola A. Kubinu – Multifunk čné futbalové ihrisko“  
– schválenie 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o predložení žiadosti a zabezpečení spolufinancovania projektu „Základná škola 
A. Kubinu - Multifunk čné futbalové ihrisko“ 
 
2. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR za účelom realizácie projektu 

„Základná škola A. Kubinu – Multifunkčné futbalové ihrisko“, ktorého ciele sú v súlade 
s platným Územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Trnava, 

b) zabezpečenie výstavby viacúčelového ihriska s umelým povrchom v priestore areálu    ZŠ 
A. Kubinu po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie, 

c) spolufinancovanie realizácie projektu minimálne vo výške 16 597 eur, 
d) zabezpečenie maximálnej využiteľnosti viacúčelového ihriska.  
 
 
 

695 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu  

„Využitie historického a prírodného NATURA 2000 potenciálu regiónov Trnavy 
a Malého žitného ostrova pre rozvoj cezhraničnej ekoturistiky“  

– schválenie 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o predložení žiadosti a zabezpečení spolufinancovania projektu „Využitie 
historického a prírodného NATURA 2000 potenciálu regiónov Trnavy a Malého žitného 
ostrova pre rozvoj cezhraničnej ekoturistiky “. 
 
2. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Cezhraničná spolupráca Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013       za 
účelom realizácie projektu „Využitie historického a prírodného NATURA 2000 
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potenciálu regiónov Trnavy a Malého žitného ostrova pre rozvoj cezhraničnej 
ekoturistiky“ – Infocentrum vo vstupnej časti areálu Kamenný mlyn 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t. j. vo výške 41 739,11 eura. 
 
 

 
696 

uznesenie 
 

k spolufinancovaniu projektu 
 „Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava“  

– schválenie 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o príprave projektu zameraného na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb v meste Trnava a zabezpečení spolufinancovania projektu z vlastných 
zdrojov.  
 
2. Schvaľuje 
a) podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy z Operačného programu 

Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb za účelom realizácie projektu „Zavedenie a rozvoj eGovernmentu 
mesta Trnava“, 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt     t.j. 

vo výške 157 895 eur, 
d) zabezpečenie financovania prevádzky riešenia elektronizácie služieb vytvoreného v rámci 

projektu vo výške 200 000 eur ročne počas piatich rokov od skončenia projektu. 
 

 
 

697 
uznesenie   

 
k spolufinancovaniu projektu 

„Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií“ 
- schválenie 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o predložení žiadosti a zabezpečení spolufinancovania projektu „Zlepšenie kvality 
ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií“. 
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2. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného 

programu Životné prostredie, prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia             (I. 
a III. skupina aktivít), kód výzvy OPŽP-PO3-09-3, za účelom realizácie projektu 
„Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií“, 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
c) výšku celkových výdavkov na projekt 528 836,- eur, 
d) výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 528 836,- eur, 
e) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t. j. vo výške 26 441,80 eur, 
f) spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov. 
 

 
 

698 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu  

„Kompostáreň Trnava – obnova strojového parku“  
- schválenie 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o predložení žiadosti a zabezpečení spolufinancovania projektu „Kompostáreň 
Trnava – obnova strojového parku“. 
 
2. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2010 na základe výzvy 

Environmentálneho fondu za účelom realizácie projektu „Kompostáreň Trnava – obnova 
strojového parku“, 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie podpory formou 
dotácie, 

c) celkovú výšku nákladov na projekt vo výške maximálne 468 115,57 eura, 
d) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t. j. 23 405,78 eura. 
 

 
 

699 
uznesenie 

 
k členstvu mesta Trnava v záujmovom združení právnických osôb 

„Energetický klaster – západné Slovensko“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
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a) podpísanie Memoranda medzi Trnavským samosprávnym krajom, Mestom Trnava, ZMO 
región JE Jaslovské Bohunice, ZMO Žitného ostrova, ZMO Galantsko-šalianskeho 
regiónu a Združením miest a obcí záhorskej oblasti o spolupráci pri budovaní 
„Energetického klastra – západné Slovensko“ so zameraním na energetický priemysel;  

b)  návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb „Energetický klaster – 
západné Slovensko“ spoločne so zmluvnými partnermi Memoranda; 

 
2. Schvaľuje 
členstvo Mesta Trnava v záujmovom združení právnických osôb s názvom: „Energetický 
klaster – západné Slovensko“ založeného v súlade s §20f - §20j Občianskeho zákonníka 
s tým, že výška majetkového vkladu Mesta Trnava v združení nepresiahne čiastku 2000 eur 
a výška ročného členského Mesta Trnava nepresiahne výšku 1000 eur.  
 
3. Poveruje 
Primátora Mesta Trnava Ing. Štefana Bošnáka 
rokovať s Trnavským samosprávnym krajom o výške majetkového vkladu, ročného členského 
a na príprave stanov predmetného Energetického klastra – západné Slovensko. 
 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť všetky potrebné náležitosti v súvislosti so zabezpečením členstva v Energetickom 
klastri – západné Slovensko 
Termín: podľa požiadaviek Trnavského samosprávneho kraja 
 
 
 

700 
uznesenie 

 
k informácii o výsledkoch kontroly NKÚ SR, zameranej na použitie prostriedkov EÚ 

poskytnutých v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o výsledkoch kontroly NKÚ SR, zameranej na použitie prostriedkov EÚ 
poskytnutých v rámci SOP Ľudské zdroje a o prijatých opatreniach. 
 

 
 

701 
uznesenie 

 
k dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine  

Strediska sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa č. 51 Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Schvaľuje 
Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnej starostlivosti  
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2. Ukladá 
Stredisku sociálnej starostlivosti  
vydať úplné znenie Zriaďovacej listiny a premietnuť schválené zmeny do ostatných 
dokumentov Strediska sociálnej starostlivosti. 
Termín: do 30. 11. 2009 
 
 

 
702 

uznesenie 
 

k správe o priebehu a konečné zúčtovanie Dní zdravia 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) Správu o priebehu Dní zdravia 2009 
b) Konečné zúčtovanie Dní zdravia 2009 
 
 

 
703 

uznesenie 
 

k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  
ktorých termín plnenia je v intervale od 06. 08. 2009 do 07. 10. 2009 

 
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 06. 08. 2009 do 07. 10. 2009. 
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení : 
 
a1) 
MZ č. 531/2009 
K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava p. č. 5680/86 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5967 na Ul. Hlbokej 1, 2, 3 v Trnave 
* V schvaľovacej časti uznesenia  

- v bode 1.18 sa pred slovo s manželkou vkladá „bytom Hlboká 2“ a slová „obaja bytom 
Hlboká 2“ sa nahrádzajú textom „Šelpice 222“ 
 

- v bode 1.20 sa pôvodný text nahrádza novým textom:  
„podielu 281/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 Ing. Lívii Gaspárovej, rod. 
Šarmírovej, nar. 16. 12. 1957, bytom Hlboká 2 za cenu 1,88 eura,“ 
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- v bode 1.28 sa pred meno „Emilovi“  vkladá titul „Ing.“ 
 

- v bode 1.33 sa pôvodný text nahrádza novým textom: 
„podielu 261/1000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 34 Miroslave Štefánikovej, rod. 
Štefánikovej, nar. 17. 09. 1979, bytom Hlboká 22 za cenu 1,75 eura,“ 

 
a2) 
MZ č. 587/2009 
K predaju podielov z pozemku p. č. 5671/116 vlastníkom bytov v bytovom dome na Ul. 
Hlbokej 9, 10, 11 
* V schvaľovacej časti uznesenia: 

- v bode 1.28 sa pôvodný text „Jančovičovi“  nahrádza textom „Janovičovi“ 
 
- v bode 1.39 sa pôvodný text „Horvátovi“  nahrádza textom „Horváthovi“ 
 
- v bode 1.42 sa pôvodný text „Majerovej“  nahrádza textom „Majerovovej “ 
 
- v bode 1.45 sa pôvodný text „Šípová 20/a“ nahrádza textom „Hlboká 9“   

 
a3) 
MZ č. 588/2009 
K predaju podielu z pozemku pod BD na Ul. Hlboká 15 – 17 
* V schvaľovacej časti uznesenia: 
- v bode 1.11 sa pôvodný text „podielu 8725/463008“ nahrádza textom „podielu 

8752/463008“ 
 
- v bode 1.33 sa pôvodný text „podielu 8412/475487“ nahrádza textom „podielu 

8412/463008“ 
 
- v bode 1.35 sa pôvodný text „podielu 8292/475487“ nahrádza textom „podielu 

8292/463008“ a text „Hlboká 11“  sa nahrádza „Hlboká 17“  
 
- v bode 1.38 sa pôvodný text nahrádza textom: 
„podielu 8282/463008 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 40 
Jozefovi Sorádovi, nar. 13. 12. 1957, a Helene Sorádovej, rod. Ivanovičovej, nar. 
04. 07. 1958, obaja bytom Hlboká 17, za cenu 1,34 eura,“ 

 
- v bode 1.45 sa pôvodný text „Benkovskému nar. 13.2.1956“ nahrádza textom 

„Benkovskému, nar. 27. 03. 1954“ 
 
- v bode 1.50 sa pôvodný text „obaja bytom Šípová 16“ nahrádza textom „obaja bytom 

Hlboká 17“ 
 
- v bode 1.51 sa dátum narodenia „9.3.1955“ nahrádza dátum narodenia „09. 03. 1950“ 
 
a4) 
MZ č. 585/2009  
K odpredaju časti pozemku na ul. Ulici sv. Cyrila a Metoda (Západoslovenská energetika, 
a. s.) 
* V schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodný text „spoločnosti Západoslovenská 
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energetika, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 35823551“ nahrádza textom „spoločnosti 
ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518 “ . 
 
a5) 
MZ č. 318/2000 z 12. 09. 2000  
K zmene kupujúceho pozemkov na Tehelnej ul. 
* V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2 sa pôvodný text nahrádza nasledovným textom:  
„prevod práva kúpy mestského pozemku v katastrálnom území Trnava, parc. č. 
5680/179, vo výmere 440 m2, zo spoločnosti Rekord, s. r. o., so sídlom Orgovánová 45, 
Trnava na:             

- Juraja Briganta, nar. 05. 07. 1964, bytom Sereď, Komenského 39, spoluvlastnícky 
podiel na pozemku 10640/128590 + 1150/128590,     

- JUDr. Annu Sopkovú, rod. Kubovičovú, nar. 01. 10. 1963, bytom Trnava, 
Vančurova 25, spoluvlastnícky podiel na pozemku 11510/128590 + 1190/128590,  

- Ing. Mikuláša Hanesa, nar. 09. 04. 1966, bytom Trnava, Tehelná 9/A, 
spoluvlastnícky podiel na pozemku 11510/128590 + 1150/128590     

- Martina Pavloviča, nar. 26. 02. 1972 a manž. Alenu Pavlovičovú, rod. Vargovú, nar. 
22. 09. 1972, obaja bytom Trnava, Ulica Tehelná č. 9/A, spoluvlastnícky podiel 
na pozemku 6240/128590 + 1150/128590, 

- Ing. Mariána Kopčíka, nar. 03. 10. 1966 a manž. Teréziu Kopčíkovú, rod. 
Kučerkovú, nar. 03. 03. 1952, obaja bytom Trnava, Ulica Tehelná č. 9/A, 
spoluvlastnícky podiel na pozemku 7390/128590 + 1150/128590, 

- Ctibora Kal číka, nar. 24. 06. 1969 a manž. Bibianu Kalčíkovú, rod. Sudorovú, nar. 
09. 05. 1972, obaja bytom Trnava, Ulica Tehelná č. 9/A, spoluvlastnícky podiel na 
pozemku 8640/128590 + 1150/128590, 

- Annu Valjentovú, rod. Knihovú, nar. 05. 08. 1947, bytom Trnava, Ulica Tehelná č. 
9/A, spoluvlastnícky podiel na pozemku 6490/128590 + 1150/128590, 

- Silviu Novanskú, rod. Novanskú, nar. 31. 08. 1974, bytom Trnava, Ulica Tehelná č. 
9/A, spoluvlastnícky podiel na pozemku 6520/128590 + 1150/128590, 

- Juraja Briganta, nar. 05. 07. 1964, bytom Sereď, Komenského 39, spoluvlastnícky 
podiel na pozemku 7420/128590 + 1150/128590     

- Ing. Ľubomíra Antala, nar. 15. 01. 1957, a manž. Oľgu Antalovú, rod. Jurákovej, 
nar. 17. 11. 1962, obaja bytom Križovany nad Dudváhom č. 163, spoluvlastnícky 
podiel na pozemku 8670/128590 + 1150/128590   

- Jozefínu Prajovú, rod. Dafčíkovú, nar. 17. 03. 1933, bytom Trnava, Ulica Tehelná č. 
9/A, spoluvlastnícky podiel na pozemku 6520/128590 + 1150/128590,   

- Klaudiu Čir čovú, rod. Haščákovú, nar. 25. 06. 1967, a Vandu Čir čovú, rod. Čir čovú, 
nar. 03. 04. 1997, obe bytom Trnava, Ulica Tehelná 7296/9A, spoluvlastnícky podiel 
na pozemku 9790/128590 +1150/128590, každá v ½, 

- Klaudiu Čir čovú, rod. Haščákovú, nar. 25. 06. 1967 a Vandu Čir čovú, rod. Čir čovú, 
nar. 03. 04. 1997, obe bytom Trnava, Ulica Tehelná 7296/9A, spoluvlastnícky podiel 
na pozemku 1150/128590, každá v ½, 

- Ing. Miroslava Khúla, nar. 05. 04. 1982 , bytom Trnava, Hlboká 5951/17, a Ing. Janu 
Maudrú, rod. Maudrú, nar. 21. 04. 1981, bytom Trnava, Malá 1231/6, 
spoluvlastnícky podiel na pozemku 11070/128590 + 1150/128590, každý v ½.“   

 
a6) 
MZ č. 635/2009  
K dohode o uznaní duplicitného vlastníctva a zámena pozemkov 
/pri Cholerovej kaplnke medzi Mestom Trnava a Ing. Otom Polakovičom/   
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* nové číslo parcely v bode 1. písm. b) v schvaľovacej časti: 
... parcelné číslo 5326/45 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m² ... 
 
 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 532/2009  do 31. 10. 2009 
b2) č. 538/2009 do 31. 12. 2009  
b3) č. 540/2009 do 31. 10. 2009  
b4) č. 602/2009  do 31. 12. 2009 
b5) č. 586/2009 do 31. 10. 2009 
b6) č. 646/2009 do 30. 11. 2009  
b7) č. 487/2009 do 30. 11. 2009  
b8) č. 488/2009  do 30. 11. 2009  
b9) č. 531/2009 do 30. 11. 2009 
b10) č. 626/2009 do 31. 10. 2009  
b11) č. 529/2009 do 31. 03. 2010 
b12) č. 585/2009 do 31. 12. 2009  
b13) č. 593/2009 do 31. 12. 2009 
b14) č. 599/2009 do 30. 11. 2009 
b15) č. 318/2009 v bode 3a) – termín pre bod 2 uznesenia do 31. 01. 2010  
 
4. Ruší 
uznesenie MZ 
c1) č. 421/2008 v bode 1b) a v bode 1d) 

 
 
 

704 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o dopravnej situácii v meste Trnava 

v súvislosti s odstavením juhovýchodného obchvatu  
za súčasnej rekonštrukcie Sladovníckej ulice 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Vyzýva 
vlastníkov a správcov komunikácií (SR, SSC, VÚC) I., II. a III. triedy prechádzajúcich 
mestom Trnava na zabezpečenie väčšej plynulosti dopravy na týchto cestách. 
 
2. Zároveň odporúča 
týmto správcom a vlastníkom zvýšiť aktivitu pri riešení kľúčových dopravných uzlov 
v krajskom meste Trnava; dobrým príkladom takýchto riešení sú napr. kruhové križovatky na 
uliciach Dohnányho, Zelenečskej, Ružindolskej – Trstínskej - Cukrovej a prislúchajúcich, 
mostu cez potok Trnávka (všetko iniciované a financované z rozpočtu mesta Trnava).  
 
3. Žiada 
správcov ciest I., II. a III. triedy, príslušné cestné správne orgány a dopravné inšpektoráty 
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pri povoľovaní zmien organizácie dopravy na týchto cestách o jasné a dostatočne včasné 
informovanie verejnosti a užívateľov týchto ciest o pripravovaných zmenách a ich 
zabezpečenie prehľadným dopravným značením. 
 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zverejniť prehľadnú mapu komunikácií v meste Trnava v členení podľa správcovstva 
a vlastníctva jednotlivých komunikácií a povinnosti správcov týchto komunikácií. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Štefan Bošnák 
           primátor mesta 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
        prednostka MsÚ  
 
V Trnave dňa 28. 10. 2009 
 


