
 
 
 
(399-430) 

 
U Z N E S E N I A 

 
z 12. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,                       
konaného 28. októbra 2008 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

__________________________________________________________________________ 
 

399 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 310, 

ktorým sa rušia VZN č. 111 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Trnava 
v znení VZN č. 217 a VZN č. 232 a VZN č. 17 o celomestskej deratizácii 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN, ktorým sa rušia VZN č. 111 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Trnava  
v znení VZN č. 217 a VZN č. 232 a VZN č. 17 o celomestskej deratizácii 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vyhlásiť VZN č. 310 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: do 31.10.2008 
 
b/ zaslať na Okresnú prokuratúru Trnava VZN č. 310, ktorým sa rušia VZN č. 111 
o podmienkach státia vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 217 a VZN č. 232 
a VZN č. 17 o celomestskej deratizácii 
Termín: do 15 dní po schválení  
 
 

400 
uznesenie 

 
k rozpočtu mesta Trnava na rok 2008 

- 4. aktualizácia rozpočtu a vyhodnotenie plnenia za I. polrok 2008 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a/ vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnava za I. polrok 2008  
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b/ stanovisko Finančnej komisie MZ 
 
2. Schvaľuje 
4. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2008  

 
 
 

401 
uznesenie 

 
k žiadosti o poskytnutie mimoriadnych finančných prostriedkov pre Svetlo, n.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
žiadosť n.o. Svetlo o poskytnutie mimoriadnej finančnej dotácie na rok 2009 
 
2. Schvaľuje 
pridelenie mimoriadnej finančnej dotácie 550.000,- Sk n.o. Svetlo na rok 2009  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ zapracovať požadovanú finančnú čiastku do rozpočtu na rok 2009 
Termín: 26.11.2008 
 
b/ pripraviť dodatok k zmluve o partnerstve medzi Svetlom n.o. a mestom Trnava 
Termín: 31.12.2008  
 
 
 

402 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/92 v k.ú. 
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5750 na Tehelnej ulici 20,21,22 

v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Schvaľuje 
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu Mesta Trnava  230094/261159 na pozemku 
zapísanom na LV 7580 v spoluvlastníctve Mesta Trnava a 7 spoluvlastníkov,  parc. č. 5680/92 
v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 575 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 5750 na Tehelnej ul. 20, 21, 22 vlastníkom 
bytov zapísaným na LV č. 7220 za cenu 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 6578/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1        

Jaroslavovi Fekonjovi nar. 21.8.1958 s manželkou Editou rod. Ryškovou nar. 14.10.1963 
obaja bytom Tehelná 20, za cenu 50,50 Sk, 
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2. podielu 6565/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 2 Oľge Pisarčíkovej rod. 
Pisarčíkovej nar. 25.3.1956 bytom Tehelná 20 za cenu 50,50 Sk, 

3. podielu 6575/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3 
Jaroslavovi Šípekovi nar. 9.3.1961 s manželkou Adrianou rod. Köszeghyovou nar. 
3.6.1966 obaja bytom Tehelná 20, za cenu 50,50 Sk, 

4. podielu 3236/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 4 Márii  Podolákovej rod. 
Žákovičovej nar. 11.7.1955 bytom Tehelná 20 za cenu 25,00 Sk, 

5. podielu 3236/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7 
Gabrielovi Jurákovi nar. 9.7.1943 s manželkou Annou rod. Haladovou nar. 24.7.1948 
obaja bytom Trnava, Lipová 2, za cenu 25,00 Sk, 

6. podielu 4971/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8 
Vladimírovi Kosákovi nar. 22.4.1958 s manželkou Kvetoslavou rod. Grmanovou nar. 
29.6.1963 obaja bytom Tehelná 20, za cenu 38,50 Sk, 

7. podielu 6575/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9 
Petrovi Novákovi nar. 24.10.1965 s manželkou Alenou rod. Dolnákovou nar.6.7.1968 
obaja bytom Tehelná 20, za cenu 50,50 Sk, 

8.  podielu 3236/261159 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 10 Vilémovi Gollvitzerovi  nar. 
17.8.1960  bytom Tehelná 20, za cenu 25,00 Sk, 

9. podielu 4971/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Slávke Mičekovej rod. 
Mičekovej nar. 23.12.1976  bytom Topoľčany, Tribečská 1542/7,  za cenu 38,50 Sk, 

10. podielu 6575/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12 
Mitemu Boškovskemu nar. 17.9.1952 s manželkou Annou rod. Rozičovou nar.9.3.1956 
obaja bytom Tehelná 20, za cenu 50,50 Sk, 

11.  podielu 3236/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 13 Marte Širokej rod. Bakovej  
nar. 2.7.1946  bytom A. Kubinu 16, za cenu 25,00 Sk, 

12. podielu 6575/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15 
Jozefovi Seleckému nar. 27.5.1966 s manželkou Máriou rod. Sedlákovou nar.26.2.1966 
obaja bytom Tehelná 20, za cenu 50,50 Sk, 

13.  podielu 3236/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 16 Eve Lukačovičovej rod. 
Miklušičákovou  nar. 18.3.1960  bytom Tehelná 20, za cenu 25,00 Sk, 

14. podielu 4971/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 Blanke Kulifajovej rod. 
Vávrovej nar. 2.3.1964 bytom Tehelná 20 za cenu 38,50 Sk, 

15. podielu 6578/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18 
Milošovi Čmaradovi nar. 9.12.1967 s manželkou Zuzanou rod. Chrenkovou nar. 
13.2.1969 obaja bytom Tehelná 21, za cenu 50,50 Sk, 

16. podielu 6565/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19 
Ing. Radovanovi Lulkovičovi nar. 7.1.1977 s manželkou Miroslavou rod. Holekšiovou 
nar.23.8.1977 obaja bytom Tehelná 21, za cenu 50,50 Sk, 

17. podielu 6575/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20 
Miroslavovi Trajlinekovi nar. 27.3.1959 s manželkou Zuzanou rod. Hučkovou 
nar.16.11.1963 obaja bytom Tehelná 21, za cenu 50,50 Sk, 

18. podielu 4971/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 22 Dagmar Krajčírovej rod. 
Náhlikovej  nar. 18.11.1966  bytom Tehelná 21, za cenu 38,50 Sk, 

19. podielu 6575/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 23 Jaroslave  Radošovskej rod. 
Nemčekovej nar. 26.12.1960 bytom Tehelná 21 za cenu 50,50 Sk, 

20. podielu 4971/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 25 Ľubici Krkoškovej rod. 
Grmanovej nar. 17.8.1956 bytom Tehelná 21 za cenu 38,50 Sk, 

21. podielu 3236/261159 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 27 Miroslavovi Chlpekovi nar. 
9.12.1956 bytom Tehelná 21 za cenu 25,00 Sk, 
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22. podielu 4971/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28 
Stanislavovi Chynoranskému nar. 24.7.1959 s manželkou Janou rod. Martinovičovou nar. 
24.7.1959 obaja bytom Tehelná 21, za cenu 38,50 Sk, 

23. podielu 4971/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31 
Danielovi Bojnanskému nar. 19.4.1958 s manželkou Ildikó rod. Fehérovej  nar. 27.6.1960  
obaja bytom Tehelná 21, za cenu 38,50 Sk, 

24. podielu 6575/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32 
Stanislavovi Štrbovi nar. 8.1.1962 s manželkou Janou rod. Civáňovou nar. 13.9.1971 
obaja bytom Tehelná 21, za cenu 50,50 Sk, 

25. podielu 6578/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35 
Eduardovi Paríškovi nar. 9.6.1959 s manželkou Pavlou rod. Hulmíkovou nar. 11.5.1966 
obaja bytom Tehelná 22, za cenu 50,50 Sk, 

26. podielu 6565/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36 
Jozefovi Vittekovi nar. 8.8.1950 s manželkou Jarmilou rod. Adamcovou nar. 29.4.1955 
obaja bytom Tehelná 22, za cenu 50,50 Sk, 

27. podielu 3236/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 38 Ing. Kataríne Haršányiovej nar. 
24.3.1968  bytom Tehelná 22, za cenu 25,00 Sk, 

28. podielu 4971/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 39 Blažene Ostrížovej rod. 
Spevákovej nar. 13.2.1964 bytom Tehelná 22 za cenu 38,50 Sk, 

29. podielu 6575/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 40 Miroslave Slávikovej rod. 
Pagáčovej nar. 14.2.1970 bytom Tehelná 22 za cenu 50,50 Sk, 

30. podielu 3236/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 41 Ing. Viere Ondrušovej nar. 
26.2.1951  bytom Tehelná 22, za cenu 25,00 Sk, 

31. podielu 4971/261159 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 42 Danielovi Šiškovi nar. 9.3.1983  
bytom Vajanského 5, za cenu 38,50 Sk, 

32. podielu 6575/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 43 Ľudmile Steinerovej rod. 
Chrenovej nar. 1.5.1925 bytom Lovecká 5 za cenu 50,50 Sk, 

33. podielu 3236/261159 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 44 Ing. Mariánovi Mazúrovi nar. 
15.5.1953  bytom Tehelná 22, za cenu 25,00 Sk, 

34. podielu 4971/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 45 
Milanovi Puschenreiterovi  nar. 10.9.1964 s manželkou Renátou rod. Stúpalovou  nar. 
31.3.1971  obaja bytom Tehelná 21, za cenu 38,50 Sk, 

35. podielu 6575/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 46 
Emilovi Jankovičovi nar. 25.3.1945 s manželkou Annou rod. Rampákovou nar. 
29.11.1944 obaja bytom Tehelná 22, za cenu 50,50 Sk, 

36. podielu 3236/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 47 
Bystríkovi Bílikovi nar. 6.2.1973 s manželkou Janou rod. Hajdákovou nar. 18.4.1974 
obaja bytom Hlohovec, Vinohradská 13 A, za cenu 25,00 Sk, 

37. podielu 4971/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48 
Ľubomírovi Pongráczovi nar. 12.12.1961 s manželkou Bernadettou rod. Zábeľovou  nar. 
16.4.1958  obaja bytom Tehelná 22, za cenu 38,50 Sk, 

38. podielu 6575/261159 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 49 
Karolovi Simandlovi nar. 27.2.1959 s manželkou Zdenou rod. Ondrejkovičovou nar. 
18.7.1961 obaja bytom Tehelná 22, za cenu 50,50 Sk, 

39. podielu 3236/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 50 RNDr. Márii Pekarovej  nar. 
28.3.1956 bytom Tehelná 22 za cenu 25,00 Sk, 

40. podielu 4971/261159 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 51 Zdenke Holíkovej nar. 1.3.1965  
bytom Tehelná 22, za cenu 38,50 Sk, 
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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. 11. 2008 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.1. 2009 
 
 

403 
uznesenie 

 
k predaju pozemku v k.ú. Modranka na Sereďskej ulici 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy predaj  kúpnou zmluvou časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na 
LV č. 1300 v k. ú. Modranka p. č. 1893, geometrickým plánom č. 222/2008 oddelenej ako 
novovytvorená p. č. 1893/4 - zastavaná plocha s  výmerou 157 m2, za cenu 200,00 Sk/m2  

t. j. spolu za 31 400,00 Sk do vlastníctva Márii Šipkovskej rod. Blažekovej nar. 8.9.1942, 
bytom Sereďská 9, Trnava, 
s podmienkou, že kupujúca uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra 
nehnuteľností.  

     
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva    
Termín: 15. 11. 2008 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 12. 2008 
 
 
 

404 
uznesenie 

 
k priamemu predaju časti pozemku v k.ú. Zavar /FlatLine, s.r.o./ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve časti pozemku zapísaného na LV č. 2622, 
parc. č. 31/22, vodné plochy, o výmere cca 8 m2, ktorá bude upresnená na základe 
porealizačného zamerania stavby, spoločnosti FlatLine, s. r. o., Dopravná 19, Piešťany,      
IČO 36 273 392 za cenu 600,- Sk/m2 
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2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 20. 11. 2008 
 
b/ pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta k podpisu  
Termín: do 31. 12. 2008 

 
405 

uznesenie 
 

k súhlasu so zriadením vecného bremena v k. ú. Zeleneč 
 na pozemkoch vo vlastníctve mesta /IB Industry center, s.r.o./ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
a) s použitím pozemku v  k. ú. Zeleneč, parc. č. 2210/8, zapísanom na LV č. 1233 na uloženie 
rozvodov VN a tlakovej kanalizácie v rámci stavby „Výrobno – obchodno – obslužná zóna 
Zeleneč“ podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti           
IB industry center, s. r. o., Agátová 1, Bratislava, IČO 36 652 067, 
b) s použitím pozemku v  k. ú. Zeleneč, parc. č. 2231, zapísanom  na LV č. 1233 ako parc. 
reg. „E“ na uloženie zaústenia dažďovej kanalizácie do toku Trnávky v rámci stavby           
„Výrobno – obchodno – obslužná zóna Zeleneč“ podľa projektovej dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní spoločnosti IB industry center, s. r. o., Agátová 1, Bratislava, IČO 
36 652 067, 
 

2. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú. 
Zeleneč, zapísaných na LV č. 1233 :   
a) na pozemku parc. č. 2210/8, cez ktorý prechádza rozvod VN a tlaková kanalizácia  
b) na pozemku parc. č. 2231 zapísanom na LV  ako parc. reg. „E“ cez  ktorý prechádza  
zaústenie dažďovej kanalizácie do toku Trnávky                                    
IB industry center, s. r. o., Agátová 1,  Bratislava, IČO 36 652 067, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie rozvodu VN, tlakovej 
kanalizácie, zaústenia dažďovej kanalizácie do Trnávky a s tým súvisiacich užívateľských 
práv, za podmienky : 
- dodržania podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení, 

pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do 
katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena. 
 

3. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 20. 11. 2008 
 
b/ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo  
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta k podpisu  
Termín: do 31. 12. 2008 
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c/ po uložení rozvodu VN, tlakovej kanalizácie a zaústenia dažďovej kanalizácie do Trnávky 
uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena  na pozemkoch mesta a predložiť primátorovi 
mesta k podpisu 
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 

 
 
 

406 
uznesenie 

 
k zriadeniu vecného bremena – práva prechodu /Ulica Športová č. 15/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neschvaľuje 
zriadenie  vecného bremena – práva vstupu a prechodu cez pozemok v k. ú. Trnava parc. č. 
6365/1, zast. pl. a nádvoria, výmera 269 m2  pre každodobého vlastníka nehnuteľnosti v k. ú. 
Trnava, parc. č. 6365/2, rodinný dom, s. č.  531. 
 
2. Ukladá    
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiadateľovi 
Termín: do 20. 11. 2008 
 
 
 

407 
uznesenie 

 
k zriadeniu vecných bremien na uloženie IS na cudzích pozemkoch pre OS Kočišské, 

Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemku v k. ú. Biely Kostol vo vlastníctve 
obce Biely Kostol, IČO 31871461 na Rekreačnej ul. pre uloženie inžinierskych sietí – STL 
plynovodu a vodovodu na parc. reg C č. 951/1 v  registri E ako pôv. parc. č. 166 a pôv parc. č. 
148/2 zapísané na LV 793 v prospech Mesta Trnava, IČO 00311114, a každodobého vlastníka 
sietí, pre realizáciu OS Kočišské, Trnava, na dobu neurčitú od 1. 9 2009, 
 
b) zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku v k. ú. Trnava, vo vlastníctve 
SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p. Nám. gen. M. R. Štefánika 
č. 1, Žilina,  IČO 36022047 pre uloženie inžinierskych sietí - dažďovej kanalizácie na parc. C 
č. 10199 zapísanej na LV 3803 v prospech Mesta Trnava, IČO 00311114, a každodobého 
vlastníka sietí, za jednorázovú úhradu 5 000 + 19 % DPH = 950,- Sk, t. j spolu 5 950,- Sk,  
pre realizáciu OS Kočišské Trnava, na dobu neurčitú od 1. 9. 2009. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmlúv 
Termín: do 30. 11. 2008 
 
b) pripraviť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien a predložiť na podpis 
primátorovi mesta 
Termín: do 31. 12. 2008 
 
 

408 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu na Ulici J. Hajdóczyho v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 8858/3, zapísaného v katastri nehnuteľností  
v liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000, na vybudovanie parkovacích miest pre prístavbu 
predajne na Nám. J. Herdu v Trnave investorom: Miriam Malinová – MIMA, so sídlom 
Trnava, Ulica Orolská 1, IČO: 33202591 a Ing. Vladimír Malina – MVM, so sídlom Trnava, 
Námestie J. Herdu 4, IČO: 14118335, podľa projektovej dokumentácie objektu „SO 06  
Spevnené plochy a terénne úpravy“, povolenej v stavebnom konaní a s kúpou skolaudovanej 
investície od investora do majetku mesta Trnava za cenu 1,00 Sk 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
Termín: do 30. 11. 2008 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta k podpisu 
Termín: do 31. 12. 2008 
 
 
 

409 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu nafukovacej tenisovej haly a súhlas so 

zmenou doby výpožičky  
/Športový areál na Ul. Šafárikova v Trnave – FORTUNA IS, s.r.o./ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí  
s výstavbou tenisovej nafukovacej haly  v k. ú. Trnava na pozemku parc. č. 1643/3 zapísanom 
na LV č. 5000 na Ulici Šafárikova spoločnosťou FORTUNA IS, s. r. o., Šafárikova 28, 
Trnava, IČO 36 229 270 s podmienkou poistenia ukončenej tenisovej nafukovacej haly 
vlastníkom. 
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2. Schvaľuje  
zmenu doby výpožičky športového areálu v k. ú. Trnava, parc. č. 1643/3, zapísanom na LV č. 
5000 spoločnosti FORTUNA IS, s. r. o., Šafárikova 28, Trnava, IČO 36 229 270 z doby 
neurčitej na dobu určitú 10 rokov od termínu 1. 1. 2009 do 31. 12. 2018. 
 
3. Ukladá    
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
pripraviť dodatok č. 3  k  „ Zmluve o vypožičaní priestorov Športového areálu, Šafárikova     
ul. „  v zmysle bodu 1. a 2. tohto uznesenia. 
Termín : do 30. 11. 2008 

 

410 
uznesenie 

 
k zámene pozemkov na Ul. Jána Hajdóczyho v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
za účelom realizácie stavby „Predĺženie miestnej komunikácie Ul. J. Hajdóczyho“ 
zámenu spoluvlastníckeho podielu 1/6 k pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 3481/63 orná pôda, 
o celkovej výmere 3253 m2, zapísaného na LV č. 10341 vo vlastníctve Mesta Trnava,       
IČO 003 131 14, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel činí 542 m2,   
za pozemky vo vlastníctve Mgr. Márie Paškovej, nar. 24. 6. 1948, bytom Bratislava, 
Ostravská 5, v k. ú. Trnava na Ul. J. Hajdóczyho v Trnave, oddelené geometrickým plánom  
č. 4/2008, a to: 
- pozemok - novovytvorená parc. č. 3481/96 orná pôda, výmera 14 m2,  
- pozemok - novovytvorená parc. č. 3481/94 orná pôda, výmera 204 m2 a  
za pozemok v spoluvlastníckom podiele v 1/2 Mgr. Márie Paškovej, nar. 24. 6. 1948, bytom 
Bratislava, Ostravská 5 a  v spoluvlastníckom podiele v 1/2 Anny Székelyovej, nar 
19. 2. 1953, bytom Zelená 14, Trnava, odeleného geometrickým plánom č. 47/2008, a to : 
pozemok - novovytvorená parc. č. 3481/100, orná pôda, výmera 366 m2, v k. ú. Trnava na Ul. 
J.Hajdóczyho , čo činí spolu výmeru 582 m2, pričom hodnota zamieňaných pozemkov určená 
dohodou je na oboch stranách v rovnakej výške.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)zabezpečiť náležitosti súvisiace so zámenou nehnuteľností 
Termín: do 15. 11. 2008 
 
b)pripraviť a predložiť zámennú zmluvu primátorovi mesta k podpisu 
Termín: do 15. 12. 2008 
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411 
uznesenie 

 
k prevodu práv a povinností /pozemok na Botanickej ulici/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Súhlasí 
s prechodom práv a povinností vzniknutých na základe zmluvy o uzatvorení budúcej 
darovacej zmluvy zo dňa 22.10.2007 z M-REALITY, s.r.o., Špačinská cesta 142 A, Trnava  
na MBM-REAL, a. s., Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dodatok k zmluve o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta na 
podpis. 
Termín: 30. 11. 2008 
 
 

 

412 
uznesenie 

 
k nájmu pozemku pre výstavbu v areáli .A.S.A. Slovensko na Ulici Zavarská v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
nájom pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva č. 9414  
vo vlastníctve .A.S.A. Slovensko spol. s r. o., so sídlom Zohor, Bratislavská 18, IČO: 
31 318 762, časti parcely č. 10751/47, zastavané plochy o výmere 3 656 m²                               
pre výstavbu a prevádzku „Zariadenia na zhodnotenie odpadov Trnava – II. etapa“ 
na dobu určitú 15 rokov odo dňa rozhodnutia o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku z ERDF a KF, s možnosťou ďalšieho predĺženia, 
za cenu 1012,00 Sk ročne, pozostávajúcu z nájomného vo výške 12,00 Sk/rok, každoročne 
upravovaného o oficiálne oznámené percento inflácie a z úhrady vo výške 1 000,00 Sk/rok za 
užívanie jestvujúcich prístupových komunikácií od vstupnej brány areálu a za výkon strážnej 
služby 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava prenajímateľovi - .A.S.A. 
Slovensko spol. s r. o., so sídlom Zohor, Bratislavská 18 
Termín: do 30. 11. 2008 
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413 
uznesenie 

 
k združeniu finančných prostriedkov /oplotenie Botanickej záhrady/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
združenie finančných prostriedkov na vybudovanie oplotenia pozemkov v k. ú. Trnava p. č. 
1637/1 a 1637/3 - botanickej záhrady vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave so sídlom Vazovova 5, Bratislava, IČO 00397 687, medzi Mestom Trnava a 
Slovenskou technickou univerzitou, pričom výška vkladu Mesta Trnava bude 50 % a výška 
vkladu Slovenskej technickej univerzity bude 50% predpokladaných nákladov na výstavbu 
oplotenia. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o združení finančných prostriedkov a predložiť primátorovi mesta na 
podpis. 
Termín: 31. 10. 2008 
 
 

 
414 

uznesenie 
 

k predĺženiu termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu na Ul. Jána Hollého 
/Apartment Trnava, s.r.o./ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predĺženie termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu spoločnosti Apartment Trnava, 
s. r. o., Internátna 67, Banská Bystrica, IČO 36 429 333 na častiach pozemkov v k. ú. Trnava, 
parc. č. 272, 273 a pozemku parc. č.  271/1, o celkovej výmere 1 410 m2, do 31. 3. 2009. 
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť primátorovi mesta dodatok č. 2 k „ Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej 
zmluvy“, uzavretej dňa 12. 7. 2007 v zmysle uznesenia MZ č. 85/2007,  v zmysle bodu 1. 
tohto uznesenia 
Termín:  do  15. 12. 2008 
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415 
uznesenie 

 
k predaju pozemku na Ulici Rybníkovej v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta v  k. ú. Trnava na Ulici   
Rybníkovej v  Trnave, parc. číslo 3547/49 zast. plocha, výmera 4168 m2 oddelenej geo-
metrickým plánom č. 128/2003 do vlastníctva Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 
č. 23, 918 43 Trnava, IČO 31825249 za účelom splnenia podmienky pre uvoľnenie 
finančných prostriedkov z MŠ SR na dostavbu ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA Trnavskej 
univerzity v Trnave za dohodnutú cenu 1,- Sk, s uplatnením predkupného práva v prospech 
mesta Trnava za cenu 1,- Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy s predkupným právom 
Termín: do 30. 11. 2008 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu s predkupným právom a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 31. 12. 2008 
 
 

 
416 

uznesenie 
 

k odkúpeniu majetku spoločnosti INVEST Trnava, s.r.o. do majetku mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší 
uznesenie MZ č. 348/2008 zo dňa 24. júna 2008  
 
2. Schvaľuje 
odkúpenie nasledovného majetku  :  
                                                             obstarávacia cena          kúpna cena vrátane DPH   
                                                             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
S06-1 Prípojka vody DN 400 

Projektová dokumentácia              1 706 200,- Sk                            170 000,- Sk  
S06-2 Prípojka vody rekonštrukcia 

Projektová dokumentácia              3 937 700,- Sk                            390 000,- Sk 
S06-3 Prípojka vody DN200/400 

Projektová dokumentácia              1 527 500,- Sk 
Právne služby                                   259 942,- Sk 
Projektová dokumentácia              1 527 500,- Sk 

         Stavebný dozor                                 394 800,- Sk 
         Geodetické práce                                39 410,- Sk 
         Realizačné práce                          30 701 170,- Sk 
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        Verejné obstarávanie                         255 580,- Sk 
                                                               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  
         spolu                                             33 178 402,- Sk                        26 960 000,- Sk      
 
S07Kanalizácia 
         Geodetické práce                                 39 350,- Sk 
          Právne služby                                    337 193,- Sk 
          Projekčné práce                              1 048 211,- Sk 
          Stavebný dozor                                  566 700,- Sk 
          Verejné obstarávanie                         360 872,- Sk 
          Realizačné práce                           49 804 448,- Sk 
                                                                ––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  
          spolu                                             52 156 774,- Sk                        7 000 000,- Sk 
 
 
 
S12-1 Južná komunikácia 
          Projekčné práce                               2 990 000,- Sk 
          Geologické práce                                156 257,- Sk 
          Geodetické práce                                  59 700,- Sk  
                                                                  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
          spolu                                                3 205 957,- Sk                           320 000,- Sk 
 
S12-2 Severná komunikácia  
           Projekčné práce                               1 778 000,- Sk 
           Znalecké posudky                                   3 750,- Sk 
           Geodetické práce                                  23 300,- Sk   
                                                                   –––––––––––––––––––––––––––––––––-––                                                                                             
           spolu                                                1 805 050,- Sk                           160 000,- Sk 
 
 
spolu v nadobúdacej hodnote 95 990 084,- Sk od spoločnosti INVEST Trnava, s. r. o.,  
Hlavná 5, Trnava, IČO 36 256 242 do majetku mesta Trnava za cenu dohodou vo výške  
35 000 000,- Sk vrátane 19 % DPH. 
 
3. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave a INVEST-u Trnava, s. r. o. 
pripraviť kúpnu zmluvu v zmysle bodu 2. tohto uznesenia a predložiť primátorovi mesta        
k podpisu 
Termín: do 31.12.2008 
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417 
uznesenie 

 
k usporiadaniu vzájomných záväzkov medzi mestom Trnava a INVEST Trnava, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odkúpenie pozemku v k. ú. Modranka, zapísanom na LV č. 1770, parc. č. 2043/74, orná pôda, 
výmera 7515 m2 od spoločnosti Invest Trnava, s. r. o., Hlavná 5, Trnava, IČO 36 256 242 za 
cenu 130,- Sk/m2 + 19 % DPH, t. j.  976 950,00 Sk + DPH vo výške 185 620,50 Sk, spolu 
s DPH za cenu 1 162 570,50 Sk. 
 
2. Schvaľuje 
zníženie majetkového vkladu mesta Trnava do vlastného imania spoločnosti INVEST Trnava, 
s. r. o., Hlavná 5, Trnava, IČO 36 256 242 o hodnotu 36 162 570,50 Sk. 
 
3. Ukladá    
Mestskému úradu v Trnave a Invest-u Trnava, s. r. o. 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta k podpisu 
Termín: do 31.12.2008 

 
 
 
 

418 
uznesenie 

 
k súhlasu s prijatím daru – technickej infraštruktúry Štadióna A. Malatinského 

v Trnave /od FC Spartak, a.s., Trnava/ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s prijatím daru – technickej infraštruktúry Štadióna A. Malatinského v Trnave /rekonštrukcia 
vstupov, pokladní, pokladničný a turniketový systém/ od FC Spartak, a.s., Koniarekova 19, 
Trnava do vlastníctva mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
a/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu darovaciu zmluvu 
Termín: do 31.12.2008 
 
b/ uzatvoriť dodatok k zmluve o podmienkach prevádzkovania a využívania futbalových 
ihrísk a priestorov areálu futbalového štadióna A. Malatinského upravujúci odovzdanie 
investície do užívania FC Spartak, a.s. 
Termín: do 31.12.2008 
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419 
uznesenie 

 
k odkúpeniu pozemku na Ulici Sladovnícka v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 

odkúpenie pozemku v k. ú. Trnava, zapísanom na LV č. 2598,  parc. č. 5662/3, zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 667 m2 od spoluvlastníkov Ferdinanda Rakúsa, nar. 17. 6. 1937, 
bytom Bytča-Veľká Bytča, Dukelská 293/32 v podiele ½, Mariána Kubála, nar. 3. 4. 1955, 
bytom Trnava, Ulica Vlárska 2674/14 v podiele ¼ a Ing. Gabriela Kubála, nar. 13. 10. 1958, 
bytom Trnava, Špačinská cesta 654/32 v podiele ¼  za cenu 4 300,- Sk/m2,                              
t . j. spolu 2 868 100,-  Sk 
 
2. Ukladá    
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta k podpisu 
Termín: do 15. 11. 2008 

 
 
 

420 
uznesenie 

 
k predaju bytov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
- v  k. ú. Trnava na ul. Športová č. 15, parc. č. 6365/1, súp. č. 531   
a 01/ predaj 1-izbového bytu č. 3 na 3. NP o podlahovej ploche 53,01m2  
za cenu 30 364,-Sk 
Ivanovi Tokošovi, nar. 2.1.1958, trvale bytom Športová č. 15, Trnava 
spoločne s Helenou Tomovičovou, rod. Tomovičovou, nar. 5.8.1954, trvale bytom tamtiež 
 
a 02/ predaj 1-izbového bytu č. 4 na 2. NP o podlahovej ploche 84,18m2  
za cenu 48 213,-Sk 
Petrovi Bôrikovi, nar. 14.4.1968, trvale bytom Športová č. 15, Trnava 
s manž. Miroslavou Bôrikovou, rod. Štefíkovou, nar. 4.4.1970, trvale bytom tamtiež 
 
a 03/ predaj 2-izbového bytu č. 6 na 1. NP o podlahovej ploche 91,19m2  
za cenu 52 234,-Sk 
Marte Vytopilovej, rod. Šimončíkovej, nar. 28.2.1955, trvale bytom Športová č. 15, Trnava 
s manž. Jozefom Vytopilom, nar. 3.4.1953, bytom DSS Kovarce č. 11, Topoľčany 
 
a 04/ predaj 1-izbového bytu č. 10 na 2. NP o podlahovej ploche 55,10m2  
za cenu 31 561,-Sk 
Ľubomírovi Polákovi, nar. 26.3.1961, trvale bytom Športová č. 15, Trnava 
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s manž. Dianou Polákovou, rod. Veselkovou, nar. 2.4.1984, trvale bytom tamtiež 
 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. J. G. Tajovského č. 7-9, parc. č. 1635/86, súp. č. 5632   
b 01/ predaj 1-izbového bytu č. 59 na 5. NP o podlahovej ploche 29,15m2  
za cenu 11 173,-Sk 
Jane Vaškovej, rod. Hrebíkovej, nar. 14.4.1970, 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   
b 02/ predaj 3-izbového bytu č. 24 na 2. NP o podlahovej ploche 68,05m2  
za cenu 25 340,-Sk 
Zdenkovi Galbovi, nar. 7.12.1961, trvale bytom J.G. Tajovského č. 11, Trnava  
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Mozartova č. 11, parc. č. 1635/89, súp. č. 5651   
b 03/ predaj 3-izbového bytu č. 21 na 5. NP o podlahovej ploche 64,57m2  
za cenu 27 078,-Sk 
Valérie Šimkovej, rod. Karabčíkovej, nar. 31.8.1951, trvale bytom Mozartova č. 11, Trnava  
 
b 04/ predaj 3-izbového bytu č. 39 na 8. NP o podlahovej ploche 64,84m2  
za cenu 27 187,-Sk 
Jozefovi Toráčovi, nar. 27.2.1950, trvale bytom Mozartova č. 11, Trnava  
- v  k. ú. Trnava na ul. Olympijská č. 20,22,24,26, parc. č. 5292/48, súp. č. 6560   
b 05/ predaj 1-izbového bytu č. 38 na 4. NP o podlahovej ploche 28,50m2  
za cenu 11 849,-Sk 
Anne Jonášovej, rod. Jonášovej, nar. 18.1.1952, trvale bytom Olympijská č. 24, Trnava  
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 

      
2. Ukladá 
SMM Trnava, s. r. o. 
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

    Termín: do 28.2.2009 
 

 
 
 

421 
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: 
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a) Libuši Krištofíkovej nar. 2. 8. 1942, trvalý pobyt Trnava, Halenárska 16, vydanie súhlasu 
na nájom 1-izb. bytu č. 7, Trnava, na Ulici gen. Goliána 9 v Trnave, na dobu neurčitú, 
s podmienkou odovzdať doteraz užívaný byt na Halenárskej ul. 16. 
 
b) 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. 14 na Ul. gen. Goliána 35 v Trnave na 
dobu neurčitú s podmienkou odovzdať doteraz užívaný byt na Halenárskej ul. 16. 
 
c) Marte Švikruhovej nar. 1. 5. 1971, bytom Halenárska 16, Trnava, vydanie súhlasu na 
nájom 2-izb. bytu č. 73 na Ulici gen. Goliána 39, v Trnave na dobu neurčitú s podmienkou 
odovzdať doteraz užívaný byt na Halenárskej ul. 16. 
 
d) Jánovi Marekovičovi nar. 10. 6. 1925, bytom Halenárska 16, Trnava, vydanie súhlasu na 
nájom 2-izb. bytu č. 38  na Ulici gen. Goliána 52, Trnava na dobu neurčitú s podmienkou 
odovzdať doteraz užívaný byt. 
 
e) Ivane Pajunkovej nar. 3. 7. 1977, bytom Halenárska 16, Trnava, vydanie súhlasu na nájom 
2-izb. bytu č. 87 na Ulici gen. Goliána 54, Trnava na dobu neurčitú s podmienkou odovzdať 
doteraz užívaný byt. 
 
f) Erike Kulkovej, nar. 16. 3. 1970, Trnava, vydanie súhlasu na nájom 1-izb. bytu č. 2 na Ulici 
Botanická 3 na dobu neurčitú. 
 
g) Milošovi Fleischerovi, Lipová 2155, Topoľčany vydanie súhlasu na nájom 1-izb. bytu č. 1 
na Športovej ul. 4 na dobu určitú 1 rok (s možnosťou opakovaného predĺženia), ak bude 
menovaný pracovať ako tréner HK Trnava. 
 
h) Jindrichovi Novotnému, Partizánska 17, Bánovce n/Bebravou, vydanie súhlasu na nájom 
2-izb. bytu č. 2 na Športovej ul. 4 na dobu určitú 1 rok (s možnosťou opakovaného 
predĺženia), ak bude menovaný pracovať ako tréner HK 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. 2008 
 
 
 

422 
uznesenie 

 
k Urbanistickej štúdii Obytný súbor Trnava Zátvor I I – Piešťanská cesta  

– schválenie 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
stanoviská uplatnené pri prerokovaní Urbanistickej štúdie Obytný súbor Trnava Zátvor II – 
Piešťanská cesta a spôsob ich vyhodnotenia /materiál v prílohe/ 
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2. Schvaľuje 
a/ návrh riešenia Urbanistickej štúdie Obytný súbor Trnava Zátvor II – Piešťanská cesta 
b/ záväzné regulatívy v území na pozemkoch investora 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť uloženie Urbanistickej štúdie Obytný súbor Trnava Zátvor II – Piešťanská cesta 
na Krajskom stavebnom úrade v Trnave, na Mestskom úrade v Trnave na stavebnom úrade 
a Odbore územného rozvoja a koncepcií 
Termín: do 28.1.2009 
 
 
 

423 
uznesenie 

 
k návrhu na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava 

O/2008 – IBV Za traťou 5 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava- zmena O/2008 – IBV Za traťou 5 
(lokalita Nad Kamenným mlynom)  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - zmenu O/2008 na základe 
prefinancovania žiadateľmi  
 
b)  zabezpečiť prerokovanie zmeny  Územného plánu mesta Trnava -  zmenu O/2008  
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c) po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava - zmenu O/2008 predložiť na 
schválenie mestskému zastupiteľstvu  
 
 
 

424 
uznesenie 

 
k návrhu na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava 

P/2008 – Golfový areál v lokalite Kočišské 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Nepovoľuje 
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - zmena P/2008 – Golfový areál v lokalite 
Kočišské  
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2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť žiadateľov o nepovolení spracovania zmeny ÚPN P/2008  
Termín: 14.11.2008 
 
 
 

425 
uznesenie 

 
k vyhodnoteniu 20. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-

Trnavského 18.-24.5.2008 
k návrhu na zloženie organizačného štábu 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže 

Mikuláša Schneidra-Trnavského 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie  
vyhodnotenie 20. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského, 
ktorá sa konala 18. - 24. mája 2008 v Trnave. 
 
2. Súhlasí 
s organizovaním 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-
Trnavského v termíne máj 2010. 
 
3. Schvaľuje  
a/ čestné predsedníctvo 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-
Trnavského. 
 
b/ organizačný štáb 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-
Trnavského. 
Organizačný štáb: 

      Čestné predsedníctvo: 
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava 
Elena Kittnarová, operná speváčka 
Členovia: 
Prof. Eva Blahová, prezidentka súťaže 
Mgr. Ružena Maková, vedúca OVŠaK 
Mgr. Terézia Krupčíková, riaditeľka súťaže 
PhDr. Tatiana Okapcová, tajomník súťaže 
Anna Pekárová, OVŠaK 
Mgr. Adriana Lančaričová, OVŠaK 
Zuzana Jedličková, OVŠaK  
Ing. Viera Malatinková, KP – ref. zahraničných vzťahov 
Mgr. Viera Hrdinová, KP – ref. protokolu 
Mgr. Jana Žišková,  KP – ref. komunikácie 
 
c/ čiastkový rozpočet na zabezpečenie propagácie súťaže v roku 2009 v sume 100 000.-Sk 
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4. Ukladá  
Organizačnému štábu 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže M.Schneidra-Trnavského 
a/ zapracovať do rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 čiastku 100 000.- Sk, ktorá  bude 
použitá na vypracovanie a vydanie súťažných propozícií speváckej súťaže, a následne ich 
vyexpedovať na školy a vzdelávacie inštitúcie umeleckého charakteru doma i v zahraničí. 
Termín: máj 2009 
 
b/ spracovať návrh finančného rozpočtu 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže 
M.Schneidra-Trnavského a predložiť ho na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava.  
Termín: október – december 2009 
 
c/ osloviť sponzorov a reklamných partnerov, spolupracujúce inštitúcie, fondy pri 
zabezpečovaní a organizovaní 21. ročníka súťaže. 
Termín: priebežne rok 2009-2010 
 
 
 

426 
uznesenie 

 
k vyhodnoteniu Medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST-TRNAVA 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Berie na vedomie  
vyhodnotenie medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – TRNAVA 2008 

 
2. Schvaľuje 

a/ uskutočnenie 18. ročníka medzinárodného hudobného festivalu 
    DOBROFEST – TRNAVA 2010 v termíne jún 2010 
 
b/ čestné predsedníctvo festivalu v zložení: 
 
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava 
Anna West Dopyera 
John Edward Dopyera – deti vynálezcu Johna Dopyeru z USA 
 
c/ riaditeľstvo festivalu v zložení: 
 
Ing. Jozef Pobiecký, riaditeľ festivalu 
Ing. Pavol Tomašovič, tlačový tajomník 
Karol Opatovský, člen 
Peter Radványi, člen 
Mgr. Ružena Maková, člen 
Zuzana Jedličková, člen 
 
d/ právneho zástupcu festivalu: 
JUDr. Marián Haršány 
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3. Ukladá  

Riaditeľstvu festivalu 
predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava návrh rozpočtu 
a organizačného zabezpečenia medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – 
TRNAVA 2010.  

      Termín: december 2009 
 

 
 

427 
uznesenie 

 
k správe o priebehu a konečnom zúčtovaní Dní zdravia 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a/ Správu o priebehu Dní zdravia 2008 
b/ Konečné zúčtovanie Dní zdravia 2008 
 
 
 

428 
uznesenie 

 
k doplňujúcej voľbe člena Bytovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

volebného obdobia 2006-2010 z neposlancov 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
list Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratická strana, Krajská agentúra 
Trnava zo dňa 1.10.2008, ktorým predložili žiadosť o zmenu člena Bytovej komisie MZ  
 
2. Volí 
nového člena Bytovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 
2006-2010 z neposlancov - Ing. Ivana Poláka, bytom Trnava, Ulica Mikuláša Koperníka 38 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vypracovať a predložiť primátorovi mesta na podpis menovací dekrét člena komisie – 
neposlanca 
Termín: 31.10.2008 
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429 
uznesenie 

 
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

 ktorých termín plnenia je v intervale od 14.8.2008 do 8.10.2008 
 

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 14. 08. 2008 do 08. 10. 2008. 
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení MZ: 
 
a1/  
MZ č. 344/2008 
K prenájmu a stavebným úpravám nebytových priestorov v objekte na ul. Hollého 8 v Trnave 
(Trnavská univerzita v Trnave) 
* v uznesení v bode 1 písmeno a) 
 pôvodný text: „v celkovej výmere 1 058,55 m2“   

sa nahrádza textom: ...v celkovej výmere 966,41 m2... 
 

pôvodný text: „čo predstavuje 489 050,00 Sk“ 
sa nahrádza textom: ...čo predstavuje 446 481,42 Sk... 
 
* v uznesení v bode 2 
 pôvodný text: 
„ 2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave 
 a) pripraviť dodatok k nájomnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na 
     na podpis.... 
sa nahrádza textom: 
 ...2. Ukladá SMM Trnava, s. r. o. 
a) pripraviť dodatok k nájomnej zmluve a predložiť na podpis  štatutárnemu zástupcovi SMM 
Trnava, s. r. o. ... 
 
a2/ 
MZ č. 373/2008 
K predaju podielov z pozemku pod bytovým domom na Ul. gen. Goliana 65 
v schvaľovacej časti uznesenia úprava textu: 
* v bode 1.2 ...Jozefovi Londákovi nar. 16.4.1958... Gabriele ... nar. 3.4.1961... 
* v bode 1.4 ...rod. Kemeňovou... 
* v bode 1.10. ...Erenhofferovi... 
* v bode 1.11 ...bytom Ul. gen. Goliána 65... 
 
a3/ 
MZ č. 372/2008 
K predaju podielov z pozemku pod bytovým domom na UL. G. Dusíka 1 – 5 
 v schvaľovacej časti uznesenia v bode 1.  sa dopĺňajú nové texty: 
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* 1.33.  podielu 31/2204  do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 1 Ing. Rudolfovi 
Balažovičovi  nar. 8.10.1969 a  Eve Balažovičovej rod. Balátovej nar. 24.8.1974 obaja bytom 
Biely Kostol, Ľadová 3,  za cenu 38,50 Sk. 
* 1.34. podielu 69/2204  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 34 Ing. Anne Javorkovej rod. 
Javorkovej  nar. 22.3.1958 bytom Ul. G. Dusíka 5, Trnava,  za cenu 77,50 Sk. 
 
a4/ 
MZ č. 284/2008 
K predaju podielov z pozemku pod bytovým domom na Ul. V.Clementisa 28, 29  
* v schvaľovacej časti uznesenia v bode 1. sa dopĺňa nový text: 
...31. podielu 136/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 4  Martinovi Slobodovi  nar. 
23.7.1983 bytom Clementisa 28, Trnava,  za cenu 43,50 Sk... 
 
a5/ 
MZ č. 334/2008 
K predaju spoluvlastníckych podielov pod bytovým domom na Ul.  Dusíka 24 
* v schvaľovacej časti uznesenia v bode 1.3 technická úprava: ...Prohászkovi ... 
 
a6/ 
MZ č. 303/2008 
Ku kúpe pozemkov a skolaudovaných stavieb v lokalite IBV Pekné pole-Kopánka-Trnava od 
AX MERLIN, s.r.o, Trnava  
* v bode 1. schvaľovacej časti uznesenia v písm. a)  
úprava výmery pozemku s parc. č. 4021/257 zast. pl., zo „6 713 m2“ 
na ...6 695 m2...  
 
a7/ 
MZ č. 171/2007 
K  predaju  podielov z pozemku  na Saleziánskej 30- 36 
 * v schvaľovacej časti uznesenia v bode 1.1 upraviť text na 
  ... podielu  4850/446657... 
 
 
3. Predlžuje 
termín plnenia uznesení MZ: 
b1/ č. 344/2008 do 10. 11. 2008 
b2/ č. 294/2008 do 31. 12. 2008 
b3/ č. 315/2008 do 28. 02. 2009 
b4/ č. 284/2008 do 31. 12. 2008 
b5/ č. 334/2008  do 31. 12. 2008 
b6/ č. 346/2008  do 31. 12. 2008 
b7/ č. 753/2002   termín ukončenia stavby 
                                    do 08. 02 2009 
b8/ č. 375/2008           do 31.12.2008 
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430 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o žiadosti n.o. Nezábudka o finančný príspevok pre Domov 

sociálnych služieb v Pate 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
list n.o. Nezábudka Pata z 28.8.2008 
 
2. Odporúča 
na základe uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č. 422 z 30. septembra 2008 
a predložených informácií Mestského úradu v Trnave, Odboru sociálneho, finančný príspevok 
neposkytnúť z dôvodu zabezpečovania týchto služieb v zariadeniach Mesta Trnava 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
informovať žiadateľa o prijatom uznesení 
Termín: do 5.11.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Štefan  B o š n á k  
                primátor mesta 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                            prednostka MsÚ 
 
 
 
 
V Trnave 29.10.2008 


