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(945 - 967) 

 

U Z N E S E N I A 

 

z 24. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  

konaného 19. októbra 2010 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice 

 

 

 

945 

uznesenie 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 368, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 349 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  

so sídlom na území mesta Trnava na príslušný kalendárny rok 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Schvaľuje 

VZN č. 368, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 349, ktorým sa určuje výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského 

zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na príslušný kalendárny rok. 

 

2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 

vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 

mesta. 

Termín: do 22. 10.  2010 

 

 

946 

uznesenie 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 369, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 350, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií 

a darov z rozpočtu mesta Trnava 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Schvaľuje 

VZN č. 369, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 350, ktorým sa určuje metodika poskytovania 

dotácií a darov z rozpočtu mesta Trnavy. 
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2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 

vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnavy a zverejniť na internetovej stránke 

mesta. 

Termín: do 22. 10. 2010 

 

 

 

947 

uznesenie 

 

k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010 

3. aktualizácia rozpočtu, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za l. polrok  

a monitorovacia správa za 1. polrok 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Schvaľuje 

3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010, vyhodnotenie plnenia rozpočtu  

za 1. polrok a monitorovaciu správu za 1. polrok 

 

 

 

 

948 

uznesenie 

 

k zámene prenajatých nebytových priestorov v objekte 

na Konštantína Čulena č. 12 

/SPARTAKUS SLOVAKIA s.r.o./ 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1.   Schvaľuje  
nájomcovi spoločnosti SPARTAKUS SLOVAKIA s.r.o., K.Čulena 12, 917 01 Trnava, 

IČO: 36 272 558, v zastúpení : Peter Gaţovič – konateľ spoločnosti, ako prípad osobitného 

zreteľa tak, ako je uvedený v dôvodovej správe,  

zámenu nebytových priestorov a tým spôsobenú zmenu výmery z pôvodnej  výmery           

34,90 m
2 

:  

 

1.poschodie, miestnosť č. 66 /kancelária/     24,49 m
²
 x   32,95 eura/m

2
/rok   806,95 eura 

spoločné priestory                                         10,41 m² x     9,44 eura m
2
/rok     98,27 eura 

spolu                                                             34,90 m
2
                                      905,22 eura/rok                      

 

 

na výmeru 16,95 m
2 

v nebytovom priestore  na Ulici Konštantína Čulena č. 12 v Trnave,            

za nájomné v zmysle VZN č. 241 v platnom znení: 

 

1.poschodie, miestnosť č. 69 /kancelária/      12,45 m
²
 x   32,95 eura/m

2
/rok   410,23 eura 

spoločné priestory                                           4,50 m² x     9,44 eura m
2
/rok      42,48 eura 
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spolu                                                             16,95 m
2
                                       452,71 eura/rok                                                                                                                                                

                                                                                                                    

na dobu neurčitú  od 01.11.2010, s účinnosťou odo dňa predloţenia notárskej zápisnice 

s výpovednou lehotou: 

a/ 1 mesiac - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájmu 

                   - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez  súhlasu prenajímateľa 

b/ 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 platnom znení. 

Termín: do 31. 12. 2010 

 

 

949 

uznesenie 

 

k zmene doby prenájmu nebytových priestorov 

z doby určitej na neurčitú v objekte na Ulici Hlavná č. 5  

/SUNPHARMA 15, k.s./ 

 

 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1.   Schvaľuje  

 

nájomcovi  spoločnosti SUNPHARMA 15, k.s., Na Hrebienku 1/4766, 811 02 Bratislava,                              

IČO: 36 800 945, zmenu  doby prenájmu z doby určitej, ktorá trvala od 01.02.2004 do 

01.12.2010 na dobu neurčitú, v nebytovom priestore na Ulici Hlavná č. 5 v Trnave, ako 

prípad osobitného zreteľa tak, ako je uvedený v dôvodovej správe,  

za účelom prevádzkovania lekárne, za nájomné v zmysle VZN č. 241 v platnom znení: 

 

suterén, miestnosť   č. 016 /schodisko/             2,69 m
2
 x    9,44 eura/m

2
/rok       25,39 eura 

suterén, miestnosť   č. 017 /chodba/                 5,41 m
2
 x    9,44 eura/m

2
/rok       51,07 eura 

suterén, miestnosť   č. 018 /sklad/                  30,51 m
2
 x  23,91 eura/m

2
/rok     729,49 eura 

suterén, miestnosť   č. 019 /šatňa/                    7,71 m
2
 x    9,44 eura/m

2
/rok       72,78 eura 

suterén, miestnosť   č. 020 /sklad horľ./           2,96 m
2
 x  23,91 eura/m

2
/rok       70,77 eura 

spolu                                                               49,28 m²                                        949,50 eura 

atraktivita 300%                                                                                                2 848,50 eura 

suma s atraktivitou                                                                                            3 798,00 eura 

 

prízemie, miestnosť č.111 /výdaj liekov/       35,32 m
2
 x   28,35 eura/m

2
/rok 1 001,32 eura 

prízemie, miestnosť č.112 /laboratórium/      10,68 m
2
 x   23,91 eura/m

2
/rok    255,36 eura 

prízemie, miestnosť č.113 /chodba/                 8,81 m
2
 x     9,44 eura/m

2
/rok    390,45 eura 

prízemie, miestnosť č.114 /sklad/                  16,33 m
2
 x   23,91 eura/m

2
/rok    107,83 eura 

prízemie, miestnosť č.115 /umyv.skla/            4,51 m
2
 x   23,91 eura/m

2
/rok    539,17 eura 

prízemie, miestnosť č.116 /predsieň/               2,64 m
2
 x     9,44 eura/m

2
/rok      24,92 eura 

prízemie, miestnosť č.117 /soc.zariad./            1,54 m
2
 x     9,44 eura/m

2
/rok     14,54 eura 

prízemie, miestnosť č.118 /kancelária/          15,76 m
2
 x   31,50 eura/m

2
/rok    496,44 eura 

prízemie, miestnosť č.119 /kancelária/          13,00 m
2
 x   31,50 eura/m

2
/rok    409,50 eura 
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prízemie, miestnosť č.120 /vstup/                    1,91 m
2
 x     9,44 eura/m

2
/rok      18,03 eura 

prízemie, miestnosť č.121 /núdz.schodisko/    3,61 m
2
 x     9,44 eura/m

2
/rok      34,08 eura 

prízemie, miestnosť č.122 /príjem liekov/       9,86 m
2
 x   31,50 eura/m

2
/rok    310,59 eura 

spolu                                                             123,97 m²                                    3 602,23 eura 

atraktivita 500%                                                                                             18 011,15 eura 

suma s atraktivitou                                                                                         21 613,38 eura 

 

Spolu suma k úhrade.................................................................................25 411,38  eura/rok 

                                                                                                                 

na dobu neurčitú od 02.12.2010, s účinnosťou odo dňa predloţenia notárskej zápisnice 

s výpovednou lehotou: 

a/ 1 mesiac - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného  

                   - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez  súhlasu prenajímateľa  

b/ 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 platnom znení. 

Termín: 28.  02.  2011 

  

 

 

950 

uznesenie 

 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/108 

 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6043 na Jiráskovej 21 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Schvaľuje 

predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/108 – 

zast. plocha s celkovou výmerou 232 m
2
 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 

spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6043 na 

Jiráskovej 21, vlastníkom bytov zapísaných na LV č. 8844 za cenu 0,1161 eura/m
2
 t. j. 3,50 

Sk/m
2 
 takto: 

1. podielu 6438/142943 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 1 

Marekovi Svetlíkovi nar. 4.3.1982 s manţelkou Zuzanou rod. Škodovou, nar. 4.10.1987, 

obaja bytom Jiráskova 21,  Trnava, za cenu 1,21 eura, 

2. podielu 7975/142943 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 3  Márii Adámkovej rod. 

Nemeškalovej nar. 16.5.1957  bytom Jiráskova 21, za cenu 1,50 eura, 

3. podielu 6349/142943 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 4  Ivanovi Hanicovi nar. 9.3.1973  

bytom Jiráskova 21, za cenu 1,20 eura, 

4. podielu 3397/142943 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 5 Ing. Ivanovi Mihokovi nar. 

1.8.1975  bytom Jiráskova 21, za cenu 0,64 eura, 

5. podielu 8021/142943 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 6 

Igorovi Vlášekovi nar. 14.8.1959 s manţelkou Evou rod. Illovou, nar. 11.10.1954, obaja 

bytom Jiráskova 21,  Trnava, za cenu 1,51 eura, 
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6. podielu 6334/142943 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 7  Márii Klukavej rod. Kucharovej 

nar. 27.4.1947  bytom Jiráskova 21, za cenu 1,19 eura, 

7. podielu 3368/142943 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8  Rozálii Krivosudskej rod. 

Krivosudskej nar. 2.1.1953  bytom Jiráskova 21, za cenu 0,63 eura, 

8. podielu 7963/142943 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9  Mgr. Gabriele Galbovej rod. 

Drozdíkovej nar. 16.3.1951  bytom Jiráskova 21, za cenu 1,50 eura, 

9. podielu 6386/142943 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č.  

10 Petrovi Krajčíkovi nar. 25.5.1979 s manţelkou Lenkou rod. Pavelekovou, nar. 

28.9.1982, obaja bytom Ul. gen. Goliána 33,  Trnava, za cenu 1,20 eura, 

10. podielu 3416/142943 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č.  

11 Rastislavovi Baričovi nar. 19.3.1971 s manţelkou Slávkou rod. Pruţincovou, nar. 

19.12.1974, obaja bytom Ul. gen. Goliána 34,  Trnava, za cenu 0,64 eura, 

11. podielu 8187/142943 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 12 Ondrejovi Nigrovičovi nar. 

13.6.1979  bytom Pri Kadúbku 1169, Šaštín-Stráţe, za cenu 1,54 eura, 

12. podielu 6390/142943 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 

13 Jaroslavovi Frantovi nar. 11.9.1977 s manţelkou Ľudmilou rod. Nemčíkovou, nar. 

2.11.1978, obaja bytom Slovanská 10,  Trnava, za cenu 1,20 eura, 

13. podielu 3423/142943 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 14 Rudolfovi Petrášovi nar. 

6.2.1940  bytom Jiráskova 21, za cenu 0,65 eura, 

14. podielu 7982/142943 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 

15 Romanovi Ladvenicovi nar. 13.6.1953 bytom Jiráskova 21 s manţelkou Vierou rod. 

Krajčíkovou, nar. 3.6.1956,  bytom Suchá nad Parnou 506,  za cenu 1,50 eura, 

15. podielu 6386/142943 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 

16 Emilovi Lukáčovi nar. 24.11.1955 s manţelkou Máriou rod. Belákovou, nar. 

14.2.1955, obaja bytom Jiráskova 21,  Trnava, za cenu 1,20 eura, 

16. podielu 3399/142943 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 17 Milanovi Hrčkovi nar. 7.6.1951  

bytom Jiráskova 21, za cenu 0,64 eura, 

17. podielu 7972/142943 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 

18 Stanislavovi Straskému nar. 13.7.1949 s manţelkou Annou rod. Vráblikovou, nar. 

25.8.1952, obaja bytom Jiráskova 21,  Trnava, za cenu 1,50 eura, 

18. podielu 3425/142943 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 

20 Štefanovi Horváthovi nar. 16.10.1956 s manţelkou Aneţkou rod. Prevuţňákovou, nar. 

7.4.1954, obaja bytom Šintava 180,  za cenu 0,65 eura, 

19. podielu 7991/142943 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 

21 Jánovi Bielovi nar. 16.2.1952 s manţelkou Janou rod. Mazúrovou, nar. 19.4.1954, 

obaja bytom Jiráskova 21,  Trnava, za cenu 1,51 eura, 

20. podielu 6378/142943 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 

22 Petrovi Nemčekovi nar. 9.6.1965 s manţelkou Mariou rod. Přibylovou, nar. 6.6.1965, 

obaja bytom Jiráskova 21,  Trnava, za cenu 1,20 eura, 

21. podielu 3422/142943 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 23 Ing. Igorovi Pavlíkovi nar. 

19.2.1962  bytom Suchovská 4, za cenu 0,65 eura, 

22. podielu 8187/142943 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 24 Tomášovi Ţiškovi nar. 

20.2.1981  bytom Jiráskova 18, za cenu 1,54 eura, 

 

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 náleţitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
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Termín: do 31. 10. 2010 

 

b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 

Termín: 31. 01. 2011 

 

 

 

951 

uznesenie 

 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/90 

v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6453  

na Ulici V. Clementisa 58, 59, 60 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Schvaľuje 

v predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 parc. 

č. 5671/90 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 547 m
2
, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 

podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6453 na Ul. V. Clementisa 58, 

59, 60 vlastníkom bytov zapísaných na LV č. 8992 za cenu  0,1161 eura/m
2 

 t. j. 3,50 Sk/ m
2 

 

takto: 

1. podielu  6885/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 1 

Pavlovi Holovičovi  nar. 12. 8. 1952 s manţelkou Máriou rod. Tajcnerovou nar. 14.8.1952 

obaja bytom Clementisa 58,  za cenu 1,16 eura, 

2. podielu  6715/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 2 

Ing. Michalovi Slámovi  nar. 20.9.1977 bytom Tehelná 28, Senica s manţelkou Monikou 

rod. Kvetanovou nar. 6.6.1977  bytom Slottu 37,  za cenu 1,13 eura, 

3. podielu  7075/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 3 

Stanislavovi Lukačovičovi  nar. 5. 8. 1968 s manţelkou Vierou rod. Varáčkovou nar. 

16.1.1969 obaja bytom Clementisa 58,  za cenu 1,20 eura, 

4. podielu 7215/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 4 

Ferdinandovi Šmajdovi nar. 17.3.1945 s manţelkou Věrou rod. Polívkovou nar. 5.10.1951 

obaja bytom Clementisa 58,  za cenu 1,22 eura, 

5. podielu 6905/375680 do vlastníctva  vlastníkov bytu č. 5 Jánovi Kulichovi nar. 

14.10.1978  bytom Clementisa 58,  za cenu 1,17 eura,  

6. podielu 7055/375680 do vlastníctva  vlastníkov bytu č. 6 Františkovi Pilárikovi nar. 

13.12.1952  bytom Clementisa 58,  za cenu 1,19 eura,  

7. podielu 6845/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 7 

Emilovi Vrtochovi nar. 5.1.1953 s manţelkou Alenou rod. Vráblovou nar. 6.6.1955 obaja 

bytom Clementisa 58,  za cenu 1,16 eura, 

8. podielu 6915/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 8 

Alešovi Klofáčovi nar. 9.1.1955 s manţelkou Jarmilou rod. Poláčikovou nar. 24.11.1957 

obaja bytom Clementisa 58,  za cenu 1,17 eura, 

9. podielu  6985/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 9 

Vendelínovi Malovcovi  nar. 10.12.1951 s manţelkou Danielou rod. Magulovou nar. 

24.9.1954 obaja bytom Clementisa 58,  za cenu 1,18 eura, 

10. podielu 6915/375680 do vlastníctva  vlastníkov bytu č. 10 Jozefovi Jasencovi nar. 

26.1.1950  bytom Clementisa 58,  za cenu 1,17 eura,  
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11. podielu 6735/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 11 

Ing. Marcelovi Maixnerovi nar. 5.6.1971 s manţelkou Ing. Ivanou rod. Hábovou nar. 

21.10.1971 obaja bytom Clementisa 58,  za cenu 1,14 eura, 

12. podielu  7085/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 

12 Jánovi Kérimu  nar. 18.7.1948 s manţelkou Emíliou rod. Gálikovou nar. 4.4.1955 

obaja bytom Clementisa 58,  za cenu 1,20 eura, 

13. podielu  6885/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 

13 Rudolfovi Magulovi  nar. 17.2.1953 s manţelkou Evou rod. Komovou nar. 18.12.1955 

obaja bytom Clementisa 58,  za cenu 1,16 eura, 

14. podielu  6905/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 

14 Jánovi Staňovi  nar. 7.8.1945 s manţelkou Jarmilou rod. Hadárovou nar. 30.6.1950 

obaja bytom Clementisa 58,  za cenu 1,17 eura, 

15. podielu 7055/375680 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 15 Augustínovi Lehutovi nar. 

9.4.1953  bytom Clementisa 58,  za cenu 1,19 eura,  

16. podielu 6885/375680 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 16 Zdenke Gúčikovej rod. 

Hletkovej nar. 15.3.1956  bytom Clementisa 58,  za cenu 1,16 eura,  

17. podielu 7155/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 17 

Stanislavovi Hambalkovi nar. 14.5.1947 s manţelkou Erikou rod. Čambálikovou nar. 

15.4.1956 obaja bytom Clementisa 58,  za cenu 1,21 eura, 

18. podielu 6885/375680 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 18 Petrovi Kováčovi nar. 

7.3.1986  bytom Clementisa 58,  za cenu 1,16 eura,  

19. podielu 7165/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 19 

Milanovi Megovi nar. 18.1.1946 s manţelkou Lýdiou rod. Bokorovou nar. 24.10.1949 

obaja bytom Clementisa 59, za cenu 1,21 eura, 

20. podielu 7055/375680 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 20 Dane Damaškovičovej rod. 

Oravskej nar.  20.10.1978  bytom Clementisa 59,  za cenu 1,19 eura,  

21. podielu 6915/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 21 

Miroslavovi Klaučovi nar. 23.9.1951 s manţelkou Jozefínou rod. Hollánovou nar. 

26.2.1954 obaja bytom Clementisa 59,  za cenu 1,17 eura, 

22. podielu 7165/375680 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 22 Ing. Vojtechovi 

Adamovskému nar.17.12.1953  bytom Clementisa 59,  za cenu 1,21 eura,  

23. podielu 6865/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 23 

Antonovi Michlerovi nar. 30.12.1951 s manţelkou Máriou rod. Haladovou nar. 3.2.1953 

obaja bytom Clementisa 59, za cenu 1,16 eura, 

24. podielu 6915/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 24 

Miroslavovi Karlíkovi nar. 16.2.1949 s manţelkou Annou rod. Betákovou nar. 28.2.1954 

obaja bytom Clementisa 59, za cenu 1,17 eura, 

25. podielu 7055/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 25 

Jánovi Krajňákovi nar. 23.11.1948 s manţelkou Emíliou rod. Kocianovou nar. 26.5.1950 

obaja bytom Clementisa 59,  za cenu 1,19 eura, 

26. podielu 6815/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 26 

Ing. Vladimírovi Krištienovi nar. 23.9.1953 s manţelkou Mgr. Jankou rod. Jurišovou nar. 

27.8.1954 obaja bytom Clementisa 59, za cenu 1,15 eura, 

27. podielu 7115/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 27 

Stanislavovi Augustínovi nar. 14.5.1956 s manţelkou Otíliou rod. Almášiovou nar. 

26.6.1961 obaja bytom Clementisa 59,  za cenu 1,20 eura, 

28. podielu 6865/375680 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 28 Romanovi Valáškovi 

nar.18.9.1974  bytom Clementisa 59,  za cenu 1,16 eura,  

29. podielu 6865/375680 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 29 Mgr. Márii Jurišovej rod. 

Bachratej nar.12.9.1952  bytom Clementisa 59,  za cenu 1,16 eura,  
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30. podielu 6815/375680 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom bytu č. 30 Jozefovi 

Cisarovi  nar.27.6.1982  a Zuzane Školárovej rod. Školárovej nar. 28.3.1983 obaja bytom 

Clementisa 59,  spolu za cenu 1,15 eura,  

31. podielu 6865/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 31 

Igorovi Salayovi nar. 19.9.1962 s manţelkou Máriou rod. Blaţekovou nar. 12.7.1965 

obaja bytom Clementisa 59,  za cenu 1,16 eura, 

32. podielu 6905/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 32 

Michalovi Gajdošíkovi nar. 31.8.1949 s manţelkou Eliškou rod. Pilchovou nar. 27.1.1952 

obaja bytom Clementisa 59,  za cenu 1,17 eura, 

33. podielu 6905/375680 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 33 Emilovi Petríkovi 

nar.29.3.1978  bytom Clementisa 59,  za cenu 1,17 eura,  

34. podielu 7165/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 34 

Martinovi Svatíkovi nar. 23.9.1952 s manţelkou Jankou rod. Jasencovou nar. 22.5.1957 

obaja bytom Clementisa 59, za cenu 1,21 eura, 

35. podielu 7165/375680 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 35 Vlaste Slovákovej rod. 

Ferenčíkovej nar. 2.5.1954  bytom Clementisa 59, za cenu 1,21 eura, 

36. podielu 6865/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 36 

Milanovi Stančekovi nar. 8.6.1952 s manţelkou Emíliou rod. Bortelovou nar. 28.6.1953 

obaja bytom Clementisa 59, za cenu 1,16 eura, 

37. podielu 6885/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 37 

Ing. Ervínovi Traegerovi nar. 30.1.1958 s manţelkou Libušou rod. Gaţovičovou nar. 

16.7.1960 obaja bytom Clementisa 60,  za cenu 1,16 eura, 

38. podielu 7215/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 38 

Vladimírovi Janecovi nar. 15.3.1953 s manţelkou Máriou rod. Karafiatovou nar. 

15.3.1956 obaja bytom Clementisa 60, za cenu 1,22 eura, 

39. podielu 6885/375680 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 39 Ing. Viere Vakulovej rod. 

Vančovej  nar.27.9.1963  bytom Clementisa 60,  za cenu 1,16 eura,  

40. podielu 6785/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 40 

Ing. Radoslavovi Romanovi nar. 13.6.1971 s manţelkou Ing. Alenou rod. Holovičovou 

nar. 6.4.1975 obaja bytom Clementisa 59,  za cenu 1,15 eura, 

41. podielu 6905/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 41 

Jozefovi Hacurovi nar. 13.3.1948 s manţelkou Mgr. Martou rod. Hečkovou nar. 10.3.1949 

obaja bytom Clementisa 60, za cenu 1,17 eura, 

42. podielu 6735/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 42 

Ing. Ladislavovi Pavlovičovi nar. 10.4.1951 s manţelkou Zuzanou rod. Baláţikovou nar. 

30.11.1952 obaja bytom Clementisa 60,  za cenu 1,14 eura, 

43. podielu 7315/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  vlastníkom bytu č. 

43 Viliamovi Polákovi nar.14.3.1949 s manţelkou Annou rod. Beňákovou obaja bytom 

Clementisa 60,  za cenu 1,24 eura,  

44. podielu 6845/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 44 

RNDr. Miroslavovi Vlčekovi nar. 24.2.1964 s manţelkou RNDr. Miroslavou rod. 

Uhríkovou nar.11.1.1964 obaja bytom Clementisa 60,  za cenu 1,16 eura, 

45. podielu 7055/375680 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 45 Viere Mičekovej rod. lacovej 

nar.5.2.1946  bytom Clementisa 60,  za cenu 1,19 eura,  

46. podielu 6715/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 47 

Pavlovi Konýčekovi nar. 24.8.1979 s manţelkou Ing. Ivetou rod. Florkovičovou nar. 

22.6.1976 obaja bytom Clementisa 60,  za cenu 1,14 eura, 

47. podielu 7075/375680 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 48 Emílii Fupšovej rod. 

Sadloňovej, nar.9.11.1950  bytom Clementisa 60,  za cenu 1,20 eura,  
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48. podielu 6785/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 49 

Dušanovi Kelešimu nar. 3.8.1972 s manţelkou Martinou rod. Holíčkovou nar. 8.10.1971 

obaja bytom Clementisa 60,  za cenu 1,15 eura, 

49. podielu 7055/375680 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 50 Dušanovi Kovačičovi, nar. 

18.11.1952, bytom Clementisa 60, za cenu 1,19 eura, 

50. podielu 7085/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 51 

Jánovi Kubalovi  nar. 18.12.1953 s manţelkou Zdenkou rod. Malecovou nar. 9.12.1956 

obaja bytom Clementisa 60,  za cenu 1,19 eura, 

51. podielu 6885/375680 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 52 Bc. Romanovi Gottwaldovi, 

nar. 4.1.1976, bytom Clementisa 60, za cenu 1,16 eura, 

52. podielu 6905/375680 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 53 Jánovi 

Reţnému  nar. 24.8.1954, bytom Clementisa 60, podiel ½ a 1/6, Erike Grdiničovej rod. 

Reţnej nar. 9.5.1977, bytom Ruţindol 232 podiel 1/6 a Borisovi Reţnému, nar. 12.3.1976, 

bytom Clementisa 60,  podiel 1/6, spolu za cenu 1,17 eura, 

53. podielu 6885/375680 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 54  Márii Šimončičovej rod. 

Ištvancovej   nar. 26.3.1952  bytom Clementisa 60,  za cenu 1,16 eura,  

 

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 náleţitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 

Termín: 15. 11. 2010 

 

b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 

Termín: 28. 02. 2011 

 

 

952 

uznesenie 

 

k predaju podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5292/54 

v k. ú. Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6554 na Ulici Veternej 19 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Schvaľuje 

predaj podielu 8382/459026 zo spoluvlastníckeho podielu 238602/459026 Mesta Trnava  

na pozemku  parc. č. 5292/54 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  653 m
2
 zapísaného na LV 

č. 8575 v spoluvlastníctve Mesta Trnava a 26 vlastníkov bytov, zodpovedajúceho 

spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6554 na Ul. 

Veternej 19, Trnava, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 48 

zapísaným na LV č. 8180 Milanovi Šimončíkovi nar. 16.7.1956 s manţelkou Annou rod. 

Štapinskou nar.  25.7.1956 obaja bytom Ul. Veterná 19, Trnava, za cenu 0,1162 eura/m
2  

t. j. 3,50 Sk/m
2 

 spolu  za cenu 1,39 eura, 

s podmienkou, ţe správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 

budú  hradiť kupujúci.  

 

2. Ukladá 
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Mestskému úradu v Trnave 

a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 

Termín: do 31. 10. 2010 

 

b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 

Termín: 31. 12. 2010 

 

 

 

953 

uznesenie 

 

k zrušeniu uznesenia MZ č. 924 zo dňa 31. 08. 2010 

/zámena nehnuteľností/ 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Ruší 

uznesenie č. 924 zo dňa 31. 8. 2010 o zámene nehnuteľností 

 

2. Ukladá   

Mestskému úradu v Trnave 

Zaslať výpis uznesenia Františkovi Soboslayovi a Ing. Jánovi Krivdovi 

Termín: do 15. 11. 2010 

 

 

 

 

954 

uznesenie 

 

k návrhu Ing. Butka, zástupcu primátora mesta na prijatie uznesenia  

v súvislosti so zrušením uznesenia MZ č. 924/2010 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní a v súvislosti so zrušením uznesenia MZ 

č. 924/2010 : 

 

1. Berie na vedomie 

ponuku pána Mgr. Ing. Pavla Korytára, správcu úpadcu TAZ, š.p. v konkurze, adresovanú 

pánovi Ing. Jozefovi Pobieckému, zástupcovi primátora mesta Trnava, v ktorej navrhuje „aby 

Mesto Trnava prehodnotilo zámenu Nehnuteľností s mojou osobou ako Správcom, ktorý koná 

za Úpadcu ako vlastníka Nehnuteľností“  

 

2. Konštatuje, 

ţe ponuka pána Mgr. Ing. Pavla Korytára, správcu úpadcu TAZ, š.p. v konkurze, ohľadom 

výmeny nehnuteľností je pre mesto naďalej zaujímavá, ale vlastníctvo predmetných 

nehnuteľností  je nejasné 
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3. Odporúča 

pánovi Mgr. Ing. Pavlovi Korytárovi, správcovi úpadcu TAZ, š.p. v konkurze, obrátiť sa na 

mesto Trnava s ponukou na zámenu nehnuteľností po vyriešení všetkých majetkoprávnych 

nezrovnalostí a nejasností týkajúcich sa ponúkaných nehnuteľností 

 

4. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 

zaslať výpis tohto uznesenia Mgr. Ing. Pavlovi Korytárovi, správcovi úpadcu TAZ, š.p. 

v konkurze 

Termín: do 29. 10. 2010 

 

 

955 

uznesenie 

 

k súhlasu s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta 

 na vybudovanie parkovacích miest 

/Ulica Hospodárska/ 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Súhlasí 

a) s pouţitím časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, para. č. 841/1 

spoločnosti MÁRIA GOLD, s. r. o., Hospodárska 25, Trnava, IČO 36 249 220 na Ulici 

Hospodárska na vybudovanie 6 parkovacích miest v súlade s projektovou dokumentáciou 

odsúhlasenou v stavebnom konaní a s podmienkou zriadenia vecného bremena na pozemku 

para. č. 840/2 práva prechodu peši a povozom v prospech mesta Trnava,  

 

b) s odkúpením parkovacích miest  po vybudovaní od spoločnosti MÁRIA GOLD, s. r. o., 

Hospodárska 25, Trnava, IČO 36 249 220  za cenu 1,- euro.   

 

2. Ukladá   

Mestskému úradu v Trnave 

Pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloţiť primátorovi mesta na podpis, 

Termín: do 30. 11. 2010 

 

 

 

956 

uznesenie 

 

k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbou 

„Dobudovanie MK Pri Kalvárii, Trnava“ 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    

 

1. Schvaľuje 

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou „Dobudovanie MK Pri 

Kalvárii, Trnava“, ktorej stavebníkom je Mesto Trnava, v rozsahu predloţenej dokumentácie 

pre územné konanie stavby vypracovanej Ing. Igorom Arestom, Projekty dopravných 
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stavieb, 920 01 Hlohovec, Jarmočná 24, pre účely stavebného konania takto : 

 

a) kúpu častí pozemkov, zapísaných v k. ú. Trnava ako :  

 

a1) parcela reg. „E“ č. 1579/1, orná pôda, vo vlastníctve Jozefa Kovačiča, r. Kovačiča,  

nar. 17. 02. 1934, bytom Ul. Jána Hajdóczyho 82, Trnava, na LV č. 4859, v predbeţnej 

výmere 262 m²,                  

 

a2) parcela reg. „E“ č. 1578, orná pôda, vo vlastníctve Ivana Bieleka, r. Bieleka,  

nar. 14. 08. 1961, bytom Mliekárenská 15, 821 09 Bratislava, na LV č. 5129, v predbeţnej 

výmere 308 m², 

                      

a3) parcela reg.  „E“ č. 1576, orná pôda,  v spoluvlastníctve Serafína Obala, r. Obala,  

nar. 14. 06. 1937, bytom Ul. Jána Hajdóczyho 120, Trnava a Ľudmily Bánovcovej,  

r. Obalovej, nar. 19. 06. 1962, bytom Ul. Jána Hajdóczyho 116, Trnava, na LV č. 2914, 

v predbeţnej výmere 4 m², 

 

do majetku mesta Trnava, za cenu 20,- eur/m² zastavaného pozemku,  

 

b) prenajatie časti pozemku zapísaného v k. ú. Trnava ako parcela reg. „E“ č. 1577, orná 

pôda, vo vlastníctve SR – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková č. 36, 817 

15 Bratislava, IČO: 17 335 345, v PKVL. č. 394, mestom Trnava, v predbeţnej výmere  

170 m², za cenu 0, 17 eura/m² zastavaného pozemku, 

 

s tým, že výmery budú upresnené geometrickým plánom vypracovaným podľa projektovej 

dokumentácie k stavebnému povoleniu stavby. 

 

2. Ukladá  

Mestskému úradu v Trnave 

a) pripraviť zmluvy o budúcich zmluvách o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod 

stavbou „Dobudovanie MK Pri Kalvárii, Trnava“, vrátane súhlasu vlastníkov s vyňatím 

ornej pôdy z PPF a predloţiť primátorovi mesta na podpis  

Termín: do 30. 11. 2010 

   

b) pripraviť kúpne zmluvy a nájomnú zmluvu na  pozemky pod stavbou „Dobudovanie MK 

Pri Kalvárii, Trnava“  a predloţiť primátorovi mesta na podpis  

Termín: do 60 dní od vydania stavebného povolenia na stavbu „Dobudovanie MK  

Pri Kalvárii, Trnava a predloţenia dokladov od vlastníkov a vypracovania geometrického 

plánu 

  

 

 

957 

uznesenie 

 

k výpožičke nebytových priestorov a súhlas s umiestnením technologického zariadenia 

v ZŠ Maxima Gorkého 21 v Trnave 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Súhlasí 

s umiestnením technologického zariadenia (vybavenie plynovej kotolne) v nebytovom 

priestore v budove súp. č. 2055, zapísanom na LV č. 5000 pre k.ú. Trnava, nachádzajúcom sa 

na ulici Maxima Gorkého 21 v areáli základnej školy, za účelom zabezpečenia vykurovania 

objektu základnej školy, pre spoločnosť ESM-YZAMER, energetické sluţby a monitoring, 

s.r.o., so sídlom v Trnave, Skladová 2/B, IČO: 36226904 na jej vlastné náklady. 

 

2. Schvaľuje 

výpoţičku nebytových priestorov o výmere 200 m
2
 nachádzajúcich sa na prízemí v budove 

súp. č. 2055, zapísanej na LV č. 5000 pre k. ú. Trnava,  na ulici Maxima Gorkého 21 v areáli 

základnej školy, za účelom umiestnenia a prevádzkovania technologického zariadenia 

(vybavenia plynovej kotolne), spoločnosti ESM-YZAMER, energetické sluţby a monitoring, 

s.r.o., so sídlom v Trnave, Skladová 2/B, IČO: 36226904, na dobu určitú 10 rokov, 

s účinnosťou od 1. 10. 2010. 

 

3. Schvaľuje 

predaj existujúceho technologického zariadenia (vybavenie plynovej kotolne) umiestneného  

v budove súp. č. 2055, zapísanej na LV č. 5000 pre k.ú. Trnava, nachádzajúcej sa na ulici 

Maxima Gorkého 21 v areáli základnej školy,  spoločnosti ESM-YZAMER, energetické 

sluţby a monitoring, s.r.o., so sídlom v Trnave, Skladová 2/B, IČO: 36226904 za kúpnu cenu 

100,00 eur. 

 

4. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave v spolupráci so Základnou školou Gorkého 21 v Trnave   

uzatvoriť zmluvu o výpoţičke a kúpnu zmluvu v zmysle bodu 1 aţ 3 uznesenia.  

Termín: do 30. 11. 2010 

 

       

 

958 

uznesenie 

 

ku kúpe pozemkov na Ulici Átriovej a v IBV Pekné pole III. et. Trnava 

a zmena uznesenia č. 462/2008 v znení uznesenia MZ č. 799/2010 a uznesenia MZ  

č. 908/2010 ku kúpe pozemkov a skolaudovaných stavieb 

 v IBV Pekné pole III. et., Trnava 

„Komunikácie a spevnené plochy“, „Sadové úpravy“ a „Verejné osvetlenie“ 

 do vlastníctva, správy a údržby Mesta Trnava 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    

 

1. Schvaľuje   

zmenu uznesenia č. 462/2008 v znení uzn. MZ č. 799/2010 a uzn. MZ č. 908/2010 ku kúpe 

pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Pekné pole III.et., Trnava: 

 

a) v bode 1 sa súčasné ustanovenie označuje ako písm. a) a dopĺňa sa nové písm. b) : 

„b) s pouţitím pozemkov parc. č. 4021/463, orná pôda, výmera 197 m2, parc. č. 4021/476, 

orná pôda, výmera 1 369 m2, parc. č. 4021/478, orná pôda, výmera 451 m2, parc. č. 

4021/480, orná pôda, výmera 111 m2 a parc. č. 4021/462, orná pôda, výmera 328 m2 za 
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účelom zabezpečenia výstavby IBV Pekné pole III. etapa, Trnava pre Ing. Ota Polakoviča, 

ako fyzickej osobe alebo pre spoločnosť IESM, s.r.o. Herdovo nám . 1, 917 00 Trnava, IČO  

44241348, bezodplatne, na dobu odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva mesta 

k uvedeným pozemkom do ukončenia výstavby IBV Pekné pole III. etapa, Trnava“, 

 

b) do schvaľovacej časti uznesenia doplniť 2 nové písm. e) a f): 

 

e) kúpu pozemku vo vlastníctve Ing. Ota Polakoviča, bytom, Veterná 32, Trnava v k. ú. 

Trnava, zapísaného na LV č. 5862,  parc. č. 4021/462, orná pôda, výmera 328 m² za 

dohodnutú cenu 1, - euro, 

f) kúpu pozemku na Ul. Átriovej  vo vlastníctve Ing. Ota Polakoviča, bytom, Veterná 32, 

Trnava v k. ú. Trnava,  parc. č.  4019/11, ost. pl., výmera 54 m²  zapísaného na LV č. 5862 

a časti pozemku novovytvorená parc. č. 4019/12, ost. pl., výmera 23 m², oddelená z parc.  

č. 4019/9, ost. pl.  výmera 42 m², podľa GP č. 105/2010,  t. j. spolu  77 m² za dohodnutú cenu  

2, - eurá,  

 

c) v ukladacej časti uznesenia sa ruší bod d) doplnený uznesením MZ č. 799/2010 a MZ  

č. 908/2010 o príprave dodatkov k zmluvám o budúcich kúpnych zmluvách na skolaudované 

stavby a pozemky v IBV Pekné pole III et., Trnava.  

 

2. Ukladá    

Mestskému úradu v Trnave 

spracovať úplné znenie uznesenia MZ č. 462/2008  

Termín: 31. 10. 2010 

 

 

959 

uznesenie 

 

k výpožičke časti pozemku pre výstavbu skateparku 

 v areáli na Rybníkovej ulici v Trnave 

/ŠK STREET SPORTS Trnava/ 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1.  Schvaľuje  

výpoţičku časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 3544/1  

o celkovej výmere cca 1 000 m
2
, ktorá bude spresnená na základe porealizačného zamerania, 

na výstavbu skateparku (skateboarding a inline skating) v súlade s projektovou 

dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní zdruţeniu Športový klub STREET 

SPORTS Trnava, Rybná 72, Biely Kostol, IČO 42 155 231 na dobu neurčitú. 

 

2. Ukladá  

Mestskému úradu v Trnave  

a)  pripraviť zmluvu o budúcej výpoţičke a predloţiť primátorovi na podpis 

Termín: do 15. 11. 2010 

 

      b) v zmysle bodu 1. tohto uznesenia pripraviť zmluvu o výpoţičke a predloţiť primátorovi na 

podpis 

      Termín: do 30 dní po predloţení kolaudačného rozhodnutia na stavbu skateparku  
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960 

uznesenie 

 

k zrušeniu uznesenia MZ č. 244 zo dňa 19. 02. 2008 

/predaj pozemkov v lokalite Medziháj/ 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Ruší 

uznesenie č. 244 zo dňa 19. 02. 2008 o predaji pozemkov v lokalite Medziháj 

   

2. Ukladá   

Mestskému úradu v Trnave 

oznámiť listom spoločnosti DEVELOPMENT 2, s. r. o. ukončenie spolupráce a zrušenie 

uznesenia 

      Termín: do 30. 11. 2010 

 

 

961 

uznesenie 

 

k vyhodnoteniu obchodných verejných súťaží o najvhodnejší návrh 

kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje 
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaţe  

 

a) predaj 1- izbového bytu č. 50 na II. NP v  bytovom dome súp. č. 5648 – 72 b. j., zapísaného 

a LV č. 8113, Ulica Ludvika van Beethovena č. 17 v Trnave o podlahovej ploche 29,30 m
2 

s prináleţiacim spoluvlastníckym podielom 70/10000  na spoločných častiach, spoločných 

zariadeniach domu (na pozemku parc. č. 1635/118) a spoluvlastníckeho podielu 70/10000 

k pozemku parc. č. 1635/118, 

Jurajovi Drobnému, nar. 23. 10. 1983, bytom Trnava, Sereďská 3952/123 za cenu 34 111,00 

eur 

 

b) predaj 2- izbového bytu č. 71 na VIII. NP v  bytovom dome súp. č. 6009 – 110 b. j., 

zapísaného na LV č. 7270, Ulica gen. Goliána č. 21 v Trnave o podlahovej ploche 49,94 m
2 

s prináleţiacim spoluvlastníckym podielom 82/10000  na spoločných častiach, spoločných 

zariadeniach domu (na pozemku parc. č. 8399/55) a spoluvlastníckeho podielu 82/10000 

k pozemku parc. č. 8399/55, 

Ing. Vladimírovi Gronskému, nar. 7.10.1976, bytom Ulica Dolný Chríb 490/42, Dolná Krupá, 

za cenu 29 010,00 eur 

 

2. Ukladá  

Mestskému úradu v Trnave 

pripraviť a predloţiť kúpne zmluvy v zmysle VZN č. 290/2007, v znení zmien a doplnkov 

a súťaţných podmienok obchodnej verejnej súťaţe  primátorovi mesta na  podpis 

Termín: do 30. 11. 2010 
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962 

uznesenie 

 

k predaju bytov 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Schvaľuje 

 

1.1/ - v  k. ú. Trnava na Ul. gen. Goliána č. 24, 25, parc. č. 8399/154, súp. č. 6010   

predaj 3-izbového bytu č. 12 na 2. NP o podlahovej ploche 68,63 m2  

za cenu 1.008,69 eura 

Ruţene Štetinovej, rod. Pösingerovej, nar. 30.6.1958, trvale bytom Gen. Goliána č. 24, 

Trnava  

 

1.2/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Športová č. 15, parc. č. 6365/1, súp. č. 531   

predaj 1-izbového bytu č. 1 na 2. NP o podlahovej ploche 53,98 m2  

za cenu 1.026,33 eura 

Eve Šimekovej, rod. Kovačicovej, nar. 27.6.1961, trvale bytom Športová č. 15, Trnava   

 

1.3/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Okruţná č. 17, parc. č. 5326/1, súp. č. 6499   

predaj 3-izbového bytu č. 58 na 2. NP o podlahovej ploche 68,43 m2  

za cenu 754,94 eura 

Mariánovi Kubičkovi, nar. 8.9.1950, trvale bytom Okruţná č. 17, Trnava 

a manţelke Daniele Kubičkovej, rod. Kapitánovej, nar. 22.3.1951, trvale bytom tamtieţ  

 

1.4/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Ludvika van Beethovena č. 17 - 19, parc. č. 1635/118, súp. č. 

5648   

predaj 1-izbového bytu č. 71 na 9. NP o podlahovej ploche 29,07 m2  

za cenu 365,96 eura 

Mariánovi Grmanovi, nar. 28.8.1951, trvale bytom Beethovenova č. 17, Trnava 

 

1.5/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Hospodárska č. 4 - 6, parc. č. 886, súp. č. 3596   

predaj 2-izbového bytu č. 27 na 4. NP o podlahovej ploche 51,50 m2  

za cenu 466,83 eura 

Michalovi Pištejovi, nar. 16.11.1924, trvale bytom Hospodárska č. 5, Trnava 

 

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 30. 11. 2010 
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963 

uznesenie  

 

ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Trnava 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta Trnava 

 

2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 

raz ročne predkladať mestskému zastupiteľstvu správu o realizácii Komunitného plánu 

sociálnych sluţieb mesta Trnava 

Termín: kaţdoročne, do 30. 04.  

 

 

 

964 

uznesenie 

 

k správe o priebehu a konečnom zúčtovaní Dní zdravia 2010 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Berie na vedomie 

a) Správu o priebehu Dní zdravia 2010 

b) Konečné zúčtovanie Dní zdravia 2010 

 

 

 

 

965 

uznesenie 

 

k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktorých termín plnenia je v intervale od 12. 08. 2010 do 29. 09. 2010 

 

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 12. 8. 2010 do 29. 9. 2010 

 

 

2. Schvaľuje 

zmenu textu uznesení MZ : 
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a1) 

 MZ č. 811/2010   

 k vyhodnoteniu obchodných verejných súťaţí o najvhodnejší návrh 

kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností a pozemkov 

  v  bode 1. sa vypustí text : „a záhradkárskej chatky situovanej na 

pozemku parc. č. 10146/65„ 

 

 

a2)  

 MZ  č. 837/2010 

 k zrušeniu uznesenia k predaju pozemkov v Modranke na 

Topoľovej 

  nahradiť text v  schvaľovacej časti v bode 2 b) novým textom:  

...Jánovi Stojkovi nar. 8.5.1936 s manţelkou Máriou rod. 

Biháriovou nar. 12.5.1945, obaja bytom Topoľová 28, Trnava... 

Márii Stojkovej rod. Biháriovej nar. 12.5.1945,  bytom Trnava. 

 

 a3) 

 MZ  č. 919/2010 

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

8399/94 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 

6044 Ul. Jiráskovej 22 v Trnave 

  nahradiť text v  schvaľovacej časti novým textom:  

1. miesto ...Dumbrvskej...Dumbrovskej... 

4. miesto ...Ul. gen. Goliána 63... Jiráskova22... 

8. miesto ... Polkrábovej... Polkorábovej... 

20. miesto Martine...Marte rod. Zelinkovej... 

41. miesto ...0,86... 0,55 ... 

43. miesto ... 0,55 ... 0,87... 

44. miesto ...Lopašovej...Lapošovej... 

50. miesto ...Jiráskova 22... Jiráskova 21... 

58. miesto.. Jiráskova 22...Bohdanovce nad Trnavou 265... 

73. miesto ...Lenke Cesnekovej ... Ing. Lenke Smutnej... 

 

a4) 

 MZ č. 709/2005 v znení uzn.č. 773/2006 z 21.2. 2006 a uznesenia  

č. 751/2009 z 15. 12. 2009    

 k odplatnému prevodu stavieb a pozemkov zastavaných stavbou 

„Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave“ do 

vlastníctva, správy a údrţby Slovenskej správy ciest 

  v bode 1. schvaľovacej časti uznesenia sa celá časť 1.a) týkajúca 

sa prevodu pozemkov do vlastníctva SSC vypúšťa. 

 

 

a5) 

 MZ č. 764/2010 z 23. 02. 2010 v znení uznesenia č. 908/2010 z 29. 

06. 2010    

 k p redaju pozemku vo vlastníctve mesta na výstavbu 2 

transformačných staníc  líniovej stavby „TA Trnava KOČIŠSKÉ, OS 

et. A,VNK, 2x TS, NNK“ 
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  v bode 1. schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodný text „za 

jednotkovú cenu 50, - eur/m², t. j. spolu 1600, - eur“ nahrádza 

novým textom „za jednotkovú cenu 7,50 eura/m², t. j. spolu 240, - 

eur“ 

 

 

a6) 

 MZ č. 766/2010 z 23. 02. 2010 v znení uznesenia č. 908/2010 z 29. 

06. 2010    

 k predaju pozemkov vo vlastníctve mesta pod prevádzkou firmy 

Jozef Taliga – T.L.G. na Ulici Mikovíniho v Trnave 

  V bode 1. schvaľovacej časti uznesenia : 

 

a) za slová „časti parcely registra „C“ č. 6511/30“ doplniť „a parcely 

registra „C“ č. 6511/10“ 

 

b) pôvodný text „do vlastníctva Jozefa Taligu – T. L. G., Mikovíniho 

12, 917 00 Trnava, IČO 33215693“ nahradiť novým textom „do 

bezpodielového spoluvlastníctva manţelov Jozefa Taligu, r. Taligu, 

nar. 13. 4. 1948 a manţelky Viery Taligovej, r. Jágrovej, nar. 24. 11. 

1951, obaja bytom ulica Ľudmily Podjavorinskej 2548/31, 917 00 

Trnava“ 

 

a7) 

 MZ  č. 918/2010 

 k predaju podielov z pozemku pod BD na Ul. V. Clementisa 61-66 

  vypustiť v  schvaľovacej časti bod 19. a 103.  

 

 

3. Predlžuje  

termín plnenia uznesení MZ: 

  

b1) č. 902/2010    do 15. 10. 2010 

b2) č. 926/2010   do 30. 09. 2010 

b3) č. 775/2010 v znení č. 908/2010    do 30. 11. 2010 

b4) č. 894/2010     do 31. 12. 2010 

b5) č. 772/2010     do 31. 12. 2010 

b6) č. 884/2010     do 31. 12. 2010 

b7) č. 768/2010     do 31. 12. 2010 

b8) č. 881/2010     do 31. 12. 2010 

b9) č. 816/2010     do 31. 12. 2010 

b10) č. 883/2010     do 30. 11. 2010 

b11) č. 939/2010          do 20. 10. 2010 
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966 

uznesenie 

 

k informatívnej správe o schválených grantoch z národných a európskych zdrojov 

na realizáciu projektov mesta Trnava  

za volebné obdobie 2006 -2010 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Berie na vedomie 

informatívnu správu o schválených grantoch z národných a európskych zdrojov 

na realizáciu projektov mesta Trnava za volebné obdobie 2006 -2010 

 

 

 

967 

uznesenie 

 

k dohode o vyporiadaní nárokov z poistnej udalosti č. 9513014302 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Schvaľuje 

Dohodu o vyporiadaní nárokov z poistnej udalosti č. 9513014302 uzatvorenú medzi Mestom 

Trnava a spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava 

v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 926/2010 zo dňa 31. 08. 2010 

 

2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 

predloţiť dohodu o vyporiadaní nárokov z poistnej udalosti č. 9513014302 primátorovi mesta 

na podpis 

Termín: do 30. 10. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Štefan  B o š n á k  

                                                          primátor mesta 

 

 

 

 

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 

                                             prednostka MsÚ 

 

 

V Trnave 20. 10. 2010 


