(190-228)
UZNESENIA
zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, konaného
11. decembra 2007 v konferenčnej sále trnavskej radnice
___________________________________________________________________________

190
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu o dani z nehnuteľností č. 292
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
VZN č. 292 o dani z nehnuteľností
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN č. 292 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta
Termín: 14.12.2007

191
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 293, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 222 o miestnych daniach v znení VZN č. 248 a VZN č. 267
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
l. Schvaľuje
VZN č. 293, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 222 o miestnych daniach v znení VZN č. 248
a VZN č. 267
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN č. 293 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta
Termín: 14.12.2007
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192
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 294, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 225 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení VZN č. 233
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
l. Schvaľuje
VZN č. 294, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 225 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 233
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN č. 294 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta
Termín: 14.12.2007

193
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 295, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 229
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení
na území mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
l. Schvaľuje
VZN č. 295, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 229 o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN č. 295 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta
Termín: 14.12.2007

194
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 296, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení
VZN č. 239, VZN č. 259, VZN č. 270, VZN č. 282 a VZN č. 286
o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad
pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Berie na vedomie
a) pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k zmenám
Územného plánu mesta Trnava
- zmena 08/2007 (pri prerokovaní zmena H/2007) – Parková zeleň na Spartakovskej
ulici
- zmena 09/2007 (pri prerokovaní zmena I/2007) - Rozšírenie plôch zmiešaného
územia pri Bratislavskej ceste
- zmena 10/2007 (pri prerokovaní zmena K/2007) – Rozšírenie areálu Mercedes Truck
a Chrysler na Nitrianskej ceste
a spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe)
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania
v zmysle § 25 zákona č.50/76 Zb. v znení noviel (stavebný zákon)
2. Schvaľuje
a) zmeny Územného plánu mesta Trnava
- zmenu 08/2007 – Parková zeleň na Spartakovskej ulici
- zmenu 09/2007 - Rozšírenie plôch zmiešaného územia pri Bratislavskej ceste
- zmenu 10/2007– Rozšírenie areálu Mercedes Truck a Chrysler na Nitrianskej ceste
b) VZN č. 296, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení noviel o Územnom pláne mesta
Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta
Trnava
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť zverejnenie VZN č. 296 na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na
internetovej stránke mesta Trnava
Termín: 13. 12. 2007
b) zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmien 08/2007, 09/2007, 10/2007 a VZN č. 296
Termín: priebežne
c) zabezpečiť uloženie zmien ÚPN mesta Trnava 08/2007, 09/2007, 10/2007 a VZN č. 296
na KSÚ a stavebnom úrade
Termín: do 10.3.2008

195
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadenia č. 297, ktorým sa mení VZN č. 147/2000 o určení
výšky úhrady za nájom obytných miestností v mestských ubytovniach mesta Trnava
v znení VZN č. 287
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
l. Schvaľuje
VZN č. 297, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 147 o určení výšky úhrady za nájom obytných
miestností v mestských ubytovniach mesta Trnava v znení VZN č. 287 v predloženom znení
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v zmysle alternatívy B/
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN č. 297 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta
Termín: 15.12.2007
196
uznesenie
k návrhu na výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 161 o nakladaní
s nájomnými bytmi pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na
Veternej ulici v Trnave v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí

S udelením výnimky z VZN č. 161 v znení neskorších predpisov na predĺženie nájomných
zmlúv pre:
a/ Michaelu Gažovičovú nar. 15. 2. 1979 a Romana Gažoviča nar. 22. 11 1969 bytom
Veterná 18/C Trnava na byt č. 7 na Veternej ul. 18/C na dobu určitú do 31. 12. 2008.
b/ Adrianu Bartošovú nar. 26. 10. 1975, bytom Veterná 18/C Trnava na byt č. 13 na
Veternej ul. 18/C na dobu určitú do 31. 12. 2008.
c/ Soňu Ševčíkovú nar. 5. 1. 1976, bytom Veterná 18/D Trnava na byt č. 21 na Veternej
ul. 18/D, na dobu určitú do 31. 12. 2008.
d/ Petra Bartoviča nar. 27. 3. 1975 a Zuzanu Bartovičovú nar. 16. 8. 1978, bytom Veterná
18/D na byt č. 27 na Veternej ul. 18/D na dobu určitú do 31. 12. 2008.
e/ Ivetu Tichú nar. 30. 11. 1974, bytom Veterná 18/E na byt č. 43 na Veternej ul. 18/E na
dobu určitú do 31. 12. 2008.
f/ Tibora Lennera nar. 10. 6. 1972 a Mgr. Jitku Lennerovú nar. 5. 4. 1972, bytom Veterná
18/E na byt č.32 na dobu určitú do 31. 12. 2008.
g/ Mareka Novanského nar. 4. 10. 1973 a Janu Novanskú nar. 20. 10. 1974, bytom
Veterná 18/E na byt č. 35 na Veternej ul. 18/E na dobu určitú do 31. 12. 2008.
h/ Miloša Beňu nar. 17. 12. 1975 a Andreu Beňovú nar. 29. 5. 1975, bytom Veterná 18/F
na byt č. 53 na Veternej ul. 18/E dobu určitú do 31. 12. 2008.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Pripraviť súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: 20. 12. 2007
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197
uznesenie
k návrhu na zníženie výšky úhrady za nájomné v bytovom dome na Veternej č. 18/C-F
o 10% oproti platnej výške nájomného podľa VZN mesta Trnava č. 168
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
l. Schvaľuje
zníženie výšky úhrady za nájomné v bytovom dome na Veternej č. 18/C-F o 10% , oproti
platnej výške nájomného podľa VZN mesta Trnava č. 168
2. Ukladá
Stredisku sociálnej starostlivosti
upraviť výšku nájomného v bytovom dome na Veternej č. 18/C-F od účinnosti tohto
uznesenia do doby odstránenia závad, ktoré znižujú kvalitu bývania
Termín: 1.1.2008

198
uznesenie
k aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
4. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2007

199
uznesenie
k rozpočtu mesta Trnava na rok 2008 a viacročnému rozpočtu na roky 2008-2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a/ stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Trnava na rok 2008
b/ stanovisko Finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnava na rok 2008
2. Schvaľuje
a/ rozpočet mesta Trnava na rok 2008
b/ viacročný rozpočet mesta Trnava na roky 2008-2010 so záväznosťou rozpočtu na rok 2008
c/ rozpočty príspevkových organizácií mesta na roky 2008-2010 so záväznosťou rozpočtu na
rok 2008
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
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d/ presun finančných prostriedkov na rekonštrukciu MK Hraničná v čiastke 15 671 tis. Sk
z rozpočtu mesta na rok 2010 do rozpočtu mesta na rok 2009

200
uznesenie
k návrhu na odpis pohľadávok mesta Trnava a príspevkových organizácií zriadených
mestom v hodnote nad 5 000,- Sk
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ odpis pohľadávok mesta Trnava vo výške 18 595 327,76 Sk
b/ odpis pohľadávok Strediska sociálnej starostlivosti Trnava vo výške 861 985,70 Sk
c/ odpis pohľadávky Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava vo výške
234 025,00 Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Stredisku sociálnej starostlivosti Trnava – príspevkovej organizácii
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
a/ viesť pohľadávky odpísané uznesením č. 200 v podsúvahovej evidencii a naďalej
zabezpečovať ich vymáhanie v súlade s platnou legislatívou
b/ spracovať informatívnu správu o štádiu vymáhania odpísaných pohľadávok a predložiť na
rokovanie mestského zastupiteľstva
Termín: trvalý, decembrové zasadnutie MZ

201
uznesenie
k návrhu na odpis pohľadávok mesta Trnava v správe SMM Trnava s.r.o.
v hodnote nad 5 000,- Sk podľa stavu k 30.9.2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ odpis pohľadávok Mesta Trnava v správe SMM Trnava s.r.o. vo výške 27 119 038,28 Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ evidovať pohľadávky odpísané uznesením č. 201 v podsúvahovej evidencii
SMM Trnava s.r.o.
b/ evidovať pohľadávky odpísané uznesením č. 201 v analytickej podsúvahovej evidencii
a naďalej zabezpečovať ich vymáhanie v súlade s platnou legislatívou
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c/ vypracovať informatívnu správu o štádiu vybavenia odpísaných nevymožiteľných
pohľadávok
Termín: trvalý, decembrové zasadnutie MZ

202
uznesenie
k návrhu na odpustenie pohľadávky
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odpustenie pohľadávky Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
vo výške 23 118,- Sk, ktorú nájomca – Hnutie za demokratické Slovensko, Trnava, Hlavná
17, Trnava, zaviazaný uhradiť za prenájom nebytových priestorov meštianskeho domu
Trnava, Hlavná 17, bez povinnosti jej ďalšieho vymáhania
2. Ukladá
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
zabezpečiť odpis pohľadávky podľa bodu 1a/ z účtovnej evidencie Správy kultúrnych
a športových zariadení mesta Trnava, bez povinnosti jej ďalšieho vymáhania
Termín: 31.12.2007

203
uznesenie
k zaradeniu majetku mesta na odpredaj – byty
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zaradenie majetku mesta na odpredaj formou verejnej obchodnej súťaže :
a) 1 -izbového bytu č. 9 na Ulici Hospodárska č. 94 v Trnave o podlahovej ploche 38,24
m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a pozemku parc. č. 2525,
b) 2 – izbového bytu č. 107 na Ulici Nerudova č. 11 v Trnave o podlahovej ploche 50,78 m2
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
domu a pozemku parc. č. 8399/90,
c) 2 – izbového bytu č. 14 na Ulici gen. Goliána č. 35 v Trnave o podlahovej ploche 50,43
m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a pozemku parc. č. 8399/56.
2. Ukladá
Majetkovej komisii a Mestskému úradu v Trnave
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realizovať odpredaj bytov v zmysle VZN č. 290/2007 o zmluvných prevodoch vlastníctva
majetku mesta
Termín : do 30.6.2008

204
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/117 v k.ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6034 na Jiráskovej 1,2,3
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/117 v k. ú. Trnava
s celkovou výmerou 516 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6034 na Jiráskovej 1, 2, 3,
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8991 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1. podielu 7097/170140 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1
Milan Tokoš nar. 6.2.1971 bytom Golianova 62 s manželkou Alenou rod. Širokou, nar.
14.6.1970, bytom Jiráskova 1, Trnava, za cenu 75,50 Sk,
2. podielu 5655/170140 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2
Michalovi Kočišovi nar. 8.8.1955 s manželkou Annou rod. Mrázikovou nar. 28.4.1953
obaja bytom Jiráskova 1, Trnava za cenu 60,00 Sk,
3. podielu 7267/170140 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 3 Liborovi Karolovi nar.
19.7.1970 bytom Jiráskova 1, za cenu 77,00 Sk,
4. podielu 7097/170140 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 4 Jozefovi Völgyesovi nar.
9.12.1943 bytom Jiráskova 1, za cenu 75,50 Sk,
5. podielu 8986/170140 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5
Dušanovi Kontínovi nar. 3.11.1954 s manželkou Annou rod. Martikovičovou nar.
5.5.1954 obaja bytom Jiráskova 1, za cenu 95,50 Sk,
6. podielu 7209/170140 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6
Jozefovi Janíkovi nar. 12.3.1945 s manželkou Alžbetou rod. Hlavatou nar. 22.9.1952
obaja bytom Jiráskova 1, za cenu 76,50 Sk,
7. podielu 7249/170140 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7
Rastislavovi Poláčekovi nar. 29.11.1976 s manželkou Katarínou rod. Hanákovou, nar.
12.11.1977, obaja bytom Jiráskova 1, Trnava, za cenu 77,00 Sk,
8. podielu 7406/170140 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8
Marianovi Turasovi nar. 9.12.1948 s manželkou Štefániou rod. Varšavíkovou nar.
22.12.1949 obaja bytom Jiráskova 1, Trnava za cenu 78,50 Sk,
9. podielu 7097/170140 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9
Ing. Ľubošovi Mrvovi nar. 20.6.1973 s manželkou Ing. Renátou rod. Somorovskou, nar.
13.9.1972, obaja bytom Jurkovičova 3, Bratislava - Rača, za cenu 75,50 Sk,
10. podielu 5469/170140 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10
Jozefovi Heribanovi nar. 26.1.1956 s manželkou Ľubicou rod. Kuchtovou nar. 19.10.1959
obaja bytom Jiráskova 2, Trnava za cenu 58,00 Sk,
11. podielu 5469/170140 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Vlastimile Lipenskej nar.
5.8.1957 bytom Jiráskova 2, za cenu 58,00 Sk,
12. podielu 7057/170140 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 12 Marte Slezákovej rod.
Šottníkovej nar. 25.10.1954 bytom Jiráskova 2, Trnava, za cenu 75,00 Sk,
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13. podielu 9181/170140 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14
Miroslavovi Pavlíkovi nar. 13.10.1953 s manželkou Zuzanou rod. Sienestichovou nar.
3.10.1958 obaja bytom Jiráskova 2, Trnava za cenu 97,50 Sk,
14. podielu 5469/170140 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 15 Jánovi Kralovičovi nar.
11.6.1924 bytom Jiráskova 16, za cenu 58,00 Sk,
15. podielu 8685/170140 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
16 Ing. Dušanovi Bittnerovi nar. 26.12.1963 s manželkou Ing. Ľudmilou rod. Vrončovou
nar. 9.3.1964 bytom Jiráskova 2, Trnava, za cenu 92,00 Sk,
16. podielu 6013/170140 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 Martine Jasovskej nar.
13.4.1982 bytom Radarova 3, Trnava, za cenu 64,00 Sk,
17. podielu 7254/170140 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 18 Ivete Riškovej rod. Mikulášovej
nar. 18.7.1962, bytom Jiráskova 3, Trnava, za cenu 77,00 Sk,
18. podielu 7044/170140 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19
Vladimírovi Štangovi nar. 23.12.1957 s manželkou Annou rod. Minarčíkovou nar.
29.10.1959 obaja bytom Jiráskova 3, Trnava za cenu 75,00 Sk,
19. podielu 7315/170140 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 Ľudmile Šinkovej nar. 9.1.1952
bytom Jiráskova 3, za cenu 77,50 Sk,
20. podielu 7318/170140 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21
Rudolfovi Kapitánovi nar. 21.5.1968 s manželkou Miroslavou rod. Pavlíkovou nar.
28.9.1976 obaja bytom Jiráskova 3, Trnava, za cenu 77,50 Sk,
21. podielu 7254/170140 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
22 Ing. Tomášovi Kulichovi nar. 15.3.1978 s manželkou Mgr. Andreou rod. Furindovou,
nar. 17.10.1977, obaja bytom Jiráskova 3, Trnava, za cenu 77,00 Sk,
22. podielu 7364/170140 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23
Petrovi Vagovičovi nar. 28.3.1952 s manželkou Helenou rod. Hriciščovou nar. 11.7.1952
obaja bytom Jiráskova 3, Trnava, za cenu 78,00 Sk,
23. podielu 8716/170140 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 24 Gabriele Hisirovej rod.
Nagyovej nar. 5.9.1958 bytom Jiráskova 3, za cenu 92,50 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 31. 12. 2007
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 28. 2. 2008

205
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/82 v k.ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6582 na Ul. Bučianska 12,13,14,15
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
predaj podielov z pozemku zapísaného na LV 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č.
5680/82 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 775 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6585 na Bučianskej 12, 13, 14,
15 vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9777 za cenu 3,50 Sk/ m2 takto:
1) podielu 7466/377431 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 1 Jane Bachratej rod. Racíkovej
nar. 22.10.1960 bytom Bučianska 12, Trnava, za cenu 53,50 Sk,
2) podielu 5672/382650 bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2
Patrikovi Mečírovi nar. 14.10.1974 s manželkou Zuzanou rod. Zubovou nar. 23.3.1975
obaja bytom Bučianska 12, Trnava, za cenu 41,00 Sk,
3) podielu 8547/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3
Ing. Drahomírovi Janusovi nar. 16.5.1965 s manželkou Elenou rod. Šipkovskou nar.
27.1.1966 obaja bytom Bučianska 12, Trnava, za cenu 61,50 Sk,
4) podielu 8496/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4
Jozefovi Polakovičovi nar. 6.7.1956 s manželkou Lýdiou rod. Oravcovou nar. 4.7.1953
obaja bytom Bučianska 12, Trnava, za cenu 61,00 Sk,
5) podielu 8671/377431 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Silvii Novákovej rod. Vrbovskej
nar. 7.4.1962 bytom Bučianska 12, Trnava, za cenu 62,50 Sk,
6) podielu 7432/377431 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 6 Márii Kocianovej rod. Behúlovej
nar. 7.10.1961 bytom Bučianska 12, Trnava, za cenu 53,50 Sk,
7) podielu 8547/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7
Emilovi Tibenskému nar. 1.8.1959 s manželkou Vierou rod. Ábelovou nar. 28.1.1960
obaja bytom Bučianska 12, za cenu 61,50 Sk,
8) podielu 8609/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8
Jozefovi Šefčovičovi nar. 8.6.1954 s manželkou Elenou rod. Valachovičovou nar.
26.9.1958 obaja bytom Bučianska 12, Trnava, za cenu 62,00 Sk,
9) podielu 7499/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9
Petrovi Tencerovi nar. 24.6.1958 s manželkou Beatou rod. Palcútovou nar. 17.10.1957
obaja bytom Bučianska 12, za cenu 54,00 Sk,
10) podielu 7696/377431 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 10 Kristiánovi Kolevovi nar.
22.9.1980 bytom Bučianska 12, Trnava, za cenu 55,50 Sk,
11) podielu 9734/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 11
Otovi Varečkovi nar. 8.5.1954 s manželkou Danielou rod. Štefankovičovou nar. 31.3.1959
obaja bytom Bučianska 12, Trnava, za cenu 70,00 Sk,
12) podielu 8857/377431 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 12 RNDr. Karolovi Rafayovi nar.
14.6.1956 bytom Bučianska 12, za cenu 63,50 Sk,
13) podielu 5895/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13
Ľubomírovi Štrbkovi nar. 5.7.1953 s manželkou Jankou rod. Šulákovou nar. 5.2.1970
obaja bytom Bučianska 13, Trnava, za cenu 42,50 Sk,
14) podielu 7493/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14
Štefanovi Martišovičovi nar. 21.10.1956 s manželkou Máriou rod. Horáčkovou nar.
15.5.1957 obaja bytom Bučianska 13, Trnava, za cenu 54,00 Sk,
15) podielu 9879/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15
Augustínovi Rajnochovi nar. 14.7.1953 s manželkou Zdenkou rod. Císarovou nar.
19.1.1955 obaja bytom Bučianska 13, za cenu 71,00 Sk,
16) podielu 7493/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16
Dušanovi Magulovi nar. 21.4.1957 s manželkou Máriou rod. Študencovou nar. 22.7.1954
obaja bytom Bučianska 13, za cenu 54,00 Sk,
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17) podielu 8199/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17
Milanovi Martinákovi nar. 25.4.1958 bytom Francisciho 4, Trnava s manželkou Gabrielou
rod. Dufekovou nar. 10.5.1959 bytom Bučianska 13, Trnava, za cenu 59,00 Sk,
18) podielu 8328/377431 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 18 Ing. Anne Tomašovičovej rod.
Čavarovej nar. 19.8.1963 bytom Bučianska 13, za cenu 60,00 Sk,
19) podielu 7878/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19
Karolovi Zemanovi nar. 16.5.1946 s manželkou Kvetou rod. Bangovou nar. 21.8.1950
obaja bytom Bučianska 13, Trnava, za cenu 55,50 Sk,
20) podielu 7493/377431 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 Anne Šimončičovej nar.
26.10.1984 bytom Bučianska 13, za cenu 54,00 Sk,
21) podielu 7878/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21
Ivanovi Kardošovi nar. 7.4.1960 s manželkou Katarínou rod. Hlivovou nar. 17.8.1960
obaja bytom Bučianska 13, Trnava, za cenu 56,50 Sk,
22) podielu 10069/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
22 Ľubomírovi Káčerovi nar. 27.8.1959 s manželkou Helenou rod. Tokošovou nar.
20.9.1961 obaja bytom Bučianska 13, za cenu 72,50 Sk,
23) podielu 7878/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23
Jozefovi Bilčíkovi nar. 15.3.1955 s manželkou Martou rod. Botkovou nar. 10.1.1958
obaja bytom Bučianska 13, Trnava, za cenu 56,50 Sk,
24) podielu 7878/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24
Ľubomírovi Ryšavému nar. 21.12.1956 s manželkou Máriou rod. Martinákovou nar.
1.12.1956 obaja bytom Bučianska 13, za cenu 56,50 Sk,
25) podielu 7774/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25
Štefanovi Jedličkovi nar. 17.7.1957 s manželkou Katarínou rod. Mackovou nar.
20.10.1961 obaja bytom Bučianska 14, Trnava, za cenu 56,00 Sk,
26) podielu 5429/377431 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Libuši Mauricovej rod.
Šimončičovej nar. 5.9.1930 bytom Bučianska 14, Trnava, za cenu 39,00 Sk,
27) podielu 7499/377431 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 27 Branislavovi Havalovi nar.
15.1.1977 bytom T. Tekela 5, Trnava, za cenu 54,00 Sk,
28) podielu 7447/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č.
28 Jánovi Remišovi nar. 1.5.1952 s manželkou Ingrid rod. Izakovičovou nar. 30.10.1959
obaja bytom Bučianska 14, za cenu 53,50 Sk,
29) podielu 7849/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 29
Vojtechovi Prívozníkovi nar. 5.1.1952 s manželkou Evou rod. Vincúrovou nar. 28.8.1955
obaja bytom Bučianska 14, Trnava, za cenu 56,50 Sk,
30) podielu 7472/377431 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 30 Ing. Eduardovi Krištofíkovi
nar. 6.9.1966 bytom Bučianska 14, za cenu 53,50 Sk,
31) podielu 8499/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31
Ing. Jánovi Strapákovi nar. 14.6.1954 s manželkou Annou rod. Mažgútovou nar.
13.1.1955 obaja bytom Tehelná 5, Trnava, za cenu 61,00 Sk,
32) podielu 8567/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32
Mim. prof. Doc. akad. maliarovi Blažejovi Balážovi nar. 29.10.1958 s manželkou Doc.
Mgr. art. Máriou rod. Szapuovou nar. 31.8.1956 obaja bytom Bučianska 14, Trnava, za
cenu 61,50 Sk,
33) podielu 7499/377431 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 33 Márii Hájičkovej rod.
Dobšovičovej nar. 8.8.1953 bytom Bučianska 14, Trnava, za cenu 54,00 Sk,
34) podielu 7447/377431 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 34 Mgr. Silvii Kozoňovej nar.
28.8.1961 bytom Bučianska 14, Trnava, za cenu 53,50 Sk,
35) podielu 7499/377431 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 35 Ing. Anne Frimmelovej nar.
20.2.1952 bytom Bučianska 14, Trnava, za cenu 54,00 Sk,
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36) podielu 7447/377431 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 36 Daniele Bakalovej nar.
28.6.1951 bytom Bučianska 14, Trnava, za cenu 53,50 Sk,
37) podielu 5895/377431 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 37 Marte Suchej rod. Volekovej
nar. 10.5.1950 bytom Bučianska 15, Trnava, za cenu 42,50 Sk,
38) podielu 8541/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 38
Mariánovi Babirátovi nar. 19.1.1954 s manželkou Anastáziou rod. Opálkovou nar.
14.4.1954 obaja bytom Bučianska 15, Trnava, za cenu 61,50 Sk,
39) podielu 8263/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 39
Františkovi Ježekovi nar. 12.8.1956 s manželkou Ivetou rod. Škodovou nar. 2.11.1959
obaja bytom Bučianska 15, Trnava, za cenu 59,50 Sk,
40) podielu 7855/377431 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 40 Lýdii Bausovej rod. Hulvákovej
nar. 20.12.1953 bytom Bučianska 15, Trnava, za cenu 56,50 Sk,
41) podielu 8144/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 41
Ladislavovi Bergmanovi nar. 19.4.1955 s manželkou Vierou rod. Šimkovou nar. 9.1.1959
obaja bytom Bučianska 15, Trnava, za cenu 58,50 Sk,
42) podielu 7493/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 42
Petrovi Kusému nar. 26.11.1956 s manželkou Mgr. Alenou rod. Zacharovou nar.
17.1.1950 obaja bytom Bučianska 15, Trnava, za cenu 54,00 Sk,
43) podielu 7878/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 43
Dušanovi Vagalovi nar. 18.4.1965 s manželkou Zdenkou rod. Holobradou nar. 8.6.1965
obaja bytom Bučianska 15, Trnava, za cenu 56,50 Sk,
44) podielu 7493/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 44
Jozefovi Hulíkovi nar. 22.5.1957 bytom Bučianska 14 Trnava, s manželkou Jaroslavou
rod. Vlkovou nar. 7.6.1962 bytom Majcichov 22, za cenu 54,00 Sk,
45) podielu 7878/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 45
Miroslavovi Hájičkovi nar. 2.11.1956 s manželkou Alenou rod. Niedlovou nar. 23.2.1960
obaja bytom Bučianska 15, za cenu 56,50 Sk,
46) podielu 8464/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 46
Dušanovi Zobokovi nar. 12.11.1957 s manželkou Darinou rod. Štefkovou nar. 31.7.1957
obaja bytom Bučianska 15, Trnava, za cenu 61,00 Sk,
47) podielu 7878/377431 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 47 Jaroslave Zaťkovej rod.
Kučerovej nar. 5.7.1961 bytom Bučianska 15, Trnava, za cenu 56,50 Sk,
48) podielu 7634/377431 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48
Eduardovi Ruislovi nar. 12.11.1958 s manželkou Máriou rod. Bondrovou nar. 7.10.1959
obaja bytom Bučianska 15, Trnava, za cenu 55,00 Sk,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 31. 12. 2007
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 3. 2008
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uznesenie
k predaju pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou v lokalite ulíc Prechodná
a Oblúková
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v lokalite ulíc
Prechodná a Oblúková, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, v k. ú. Trnava, zastavaná
plocha, parc. č. 5460 v podiele ½ s výmerou 10 m2, vlastníkom garáže Ing. arch. Pavlovi
Adamcovi, nar. 12. 02. 1960 a manželke Ing. arch. Eve, rod. Gabrišovej, nar. 31. 05. 1960,
obaja bytom Trnava, Oblúková 33, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu
spolu 2 100,- Sk s tým, že kupujúci uhradia správny poplatok spojený s návrhom na vklad do
katastra nehnuteľností.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: 20. 12. 2007
b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 15. 01. 2008

207
uznesenie
k predĺženiu termínu začatia výstavby polyfukčného objektu na Starohájskej ul.
v Trnave,
k predaju pozemkov na Starohájskej ul. v Trnave,
k výpožičke pozemkov na výstavbu parkovacích miest, komunikácie, chodníkov, pešej
lávky, sadových úprav a detského ihriska na Starohájskej ul. v Trnave,
ku kúpe investície parkovacích miest, komunikácie, chodníkov, pešej lávky, sadových
úprav a detského ihriska do majetku mesta na Starohájskej ul. v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) predĺženie termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu na pozemku mesta parc. č.
5671/277 zast. plocha, výmera 520 m2 na Starohájskej ul. v Trnave, odkúpeného na základe
uzn. MZ č. 852/2006 do 30. 6. 2008 pre spoločnosť HRT, s.r.o., Skladová 1, 917 01 Trnava,
IČO 31 432 735,
b) predaj pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava na Starohájskej ul. v Trnave, časť
parc. parc. č. 5671/6 zast. pl., vo výmere 83 m2, ktorá bude upresnená po kolaudácii stavby
geometrickým plánom, zmluvou o budúcej kúpnej zmluve za účelom výstavby vstupov do
podzemných garážových státí (2x 40 m2) a pre kioskovú trafostanicu(3 m2) pre polyfunkčnú
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budovu, spoločnosti HRT, s.r.o., Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO 31 432 735, za cenu
2000,- Sk/m2, t. j. spolu 166 000,- Sk
c) výpožičku a použitie pozemkov vo vlastníctve mesta na Starohájskej ul. v Trnave, časti
parc. č. 5671/6 zast. pl., zapísanej na LV 5000 pre vybudovanie pešej lávky a chodníkov vo
výmere 700 m2, pre vybudovanie cesty a spevnenej plochy – parkoviska vo výmere 700 m2
a pre terénne a sadové úpravy – zelene a detské ihrisko vo výmere 2500 m2, spolu vo
výmere 3 900 m2, pre spoločnosť HRT, s.r.o., Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO
31 432 735, na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti stavebného povolenia do termínu kolaudácie
d) odkúpenie zmluvou o budúcej kúpnej zmluve skolaudovaných stavieb pešej lávky a
chodníkov, cesty a spevnenej plochy – parkoviska, terénnych a sadových úpravy – zelene,
detského ihriska do majetku mesta od spoločnosti HRT, s.r.o., Skladová 1, 917 01 Trnava,
IČO 31 432 735, po 1,- Sk za stavbu.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady súvisiace s dodatkom k zmluve o budúcej kúpnej zmluve so
zmluvou o výpožičke pozemkov a budúcou kúpnou zmluvou
Termín:do 31. 1. 2008
b) pripraviť dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zmluvy o výpožičke pozemkov a
budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 29. februára 2008
c) zabezpečiť prevzatie skolaudovaných stavieb do majetku Mesta Trnava
Termín: ku dňu vydania kolaudačného rozhodnutia
d) pripraviť kúpne zmluvy a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a podkladov pre uzatvorenie kúpnych zmlúv

208
uznesenie
k odpredaju pozemkov medzi ul. Pekárska-Hornopotočná
/VARIETA, s.r.o. Trnava/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odpredaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava,
zapísaných na LV č. 5000, v k. ú. Trnava :
- parc. č. 194, zast.pl., o výmere 242 m2,
- parc. č. 195, zast. pl., o výmere 247 m2,
- parc. č. 197, zast. pl., o výmere 273 m2,
- parc. č. 198, zast. pl., o výmere 254 m2,
- parc. č. 199, zast. pl., o výmere 490 m2,
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- parc. č. 200, zast. pl., o výmere 404 m2,
celková výmera odpredávaných pozemkov je 1 910 m2, spoločnosti VARIETA, s. r. o.,
Kapitulská 26, Trnava, IČO 36 775 355 za cenu 8.001,- Sk/m2, t. j. spolu 15 281 910,- Sk
na výstavbu polyfunkčného objektu v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť súvisiace náležitosti s odpredajom pozemkov
Termín : do 31. 12. 2007
b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta k podpisu zmluvu o budúcej kúpnej zmluve
v zmysle platného VZN o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta
Termín : do 31. 1. 2008

209
uznesenie
k odpredaju pozemkov pod trafostanicami /ZSE distribúcia, a.s./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odpredaj pozemkov zapísaných na LV č. 5000 vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava :
- parc. č. 4021/2, zast. pl., výmera 95 m2,
- parc. č. 5311/19, zast. pl., výmera 75m2,
- parc. č. 5514, zast. pl., výmera 38 m2,
- parc. č. 5680/110, zast. pl., výmera 64 m2,
- parc. č. 5671/131, zast. pl., výmera 133 m2,
- parc. č. 5671/129, zast. pl., výmera 143 m2,
- parc. č. 5671/128, zast. pl., výmera 96 m2,
- parc. č. 5680/83, zast. pl., výmera 64 m2,
- parc. č. 5671/130, zast. pl., výmera 97 m2,
- parc. č. 5317/5, zast. pl., výmera 45 m2,
- parc. č. 5311/23, zast. pl., výmera 61 m2,
- parc. č. 5680/102, zast. pl., výmera 48 m2,
- parc. č. 5312/7, zast. pl., výmera 70 m2,
- parc. č. 205/2, zast. pl., výmera 101 m2,
- parc. č. 5671/114, zast. pl., výmera 75 m2,
- parc. č. 95/69, zast. pl., výmera 60 m2,
celková výmera pozemkov je 1 265 m2, spoločnosti ZSE distribúcia, a. s., Čulenova 6,
Bratislava, IČO 36 361 518 za cenu 1.000,- Sk/m2, t. j. spolu 1.265.000,- Sk z dôvodu
majetkoprávneho usporiadania trafostaníc situovaných na predmetných pozemkoch
s podmienkou predkupného práva mesta Trnava v prípade odpredaja pozemku za
ekvivalentnú cenu 1.000,- Sk/m2.

2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ pripraviť náležitosti súvisiace s odpredajom pozemkov
Termín : do 31. 12. 2007
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b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta kúpnu zmluvu k podpisu
Termín : do 31. 1. 2008

210
uznesenie
k odpredaju časti pozemkov pri kostole Sv. Mikuláša
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy odpredaj častí pozemkov v k. ú. Trnava podľa GP č. 157/2007 vypracovanom
Ing. Sadloňom – Geodet, Bratislavská 42, Modra :
- z parcely PK 747/9, zast. pl., o celkovej výmere 4590 m2, neknihovaná, diel č. 9 o výmere
46 m2 a diel č. 8 vo výmere 2 m2
- z parcely č. 8850/1, zast. pl., o celkovej výmere 7055 m2, LV č. 5000, diel č. 7 o výmere
1 m2,
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Trnava – Mesto, Ulica M. S. Trnavského č. 3, Trnava,
IČO 34 012 087 za cenu 1,- Sk z dôvodu majetkoprávneho usporiadania nehnuteľností.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ pripraviť náležitosti súvisiace s odpredajom pozemkov
Termín : do 31. 12. 2007
b/ pripraviť a predložiť primátorovi mesta kúpnu zmluvu k podpisu
Termín : do 31. 1. 2008

211
uznesenie
k odkúpeniu spoluvlastníckych podielov na pozemku v k.ú. Trnava, parc. registra „E“ č.
1483 v areáli streleckého centra Štrky za účelom majetkoprávneho usporiadania
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava, zapísanom na LV č. 5370,
parcela registra „ E „ č. 1483, výmera 15642 m2, nachádzajúceho sa v areáli strelnice Štrky za
účelom usporiadania majetkoprávnych vzťahov, od spoluvlastníkov vo výške ich
spoluvlastníckych podielov za cenu 130,- Sk/m2 :
A) Agneša Kubáňová, rod. Kubáňová, nar. 25. 01. 1935, bytom Trnava, Ulica Ustianska
č. 31, vo výške spoluvlastníckeho podielu 130/15642, t. j. 130 m2, cena celkom 16.900,Sk,
B) Žofia Halásová, rod. Obalová, nar. 17. 12. 1956, bytom Trnava, Ustianska č. 29, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 130/15642, t. j. 130 m2, cena celkom 16.900,- Sk.
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť podklady súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy
Termín : do 31. 12. 2007
b) uzatvoriť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín : do 31.01. 2008

212
uznesenie
ku kúpe pozemku na Ulici Konštantína Čulena v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
kúpu pozemku v katastrálnom území Trnava parc. č. 1256/1, zapísaného v katastri
nehnuteľností v liste vlastníctva č. 1175 ako parcela registra „E“, orná pôda s výmerou
340 m2, od Mgr. Jána Štefka, narod. 29. 7. 1966, bytom Trnava, Na hlinách 7485/53,
za cenu 600,00 Sk/m2, t. j. spolu za 204 000,00 Sk
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 31. 12. 2007
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 1. 2008

213
uznesenie
k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu parkovacích miest
na Botanickej ul. v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava p. č. 1635/107
na vybudovanie 15 parkovacích miest k nadstavbe bytového domu na súp. č. 5638 na
Botanickej 19 – 22 pre SAMOSPRÁVu Botanická 19-22, Trnava 8, IČO 36 090417,
v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní.
b) s prijatím daru – investície 15 parkovacích miest vrátane zelene, po skolaudovaní
a porealizačnom zameraní, od SAMOSPRÁVy Botanická 19-22, Trnava 8, IČO 36 090417
do majetku Mesta Trnava.
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31. 1. 2008
b) pripraviť darovaciu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby a geometrickom zameraní
primátorovi mesta na podpis

214
uznesenie
k vysporiadaniu duplicitného vlastníctva pozemkov pri sídlisku Linčianska v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
urovnanie duplicitného vlastníctva pozemkov v katastrálnom území Trnava parc. č.
8399/192, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 411 m2 a parc. č. 8400/114, orná pôda
s výmerou 700 m2, zapísaných v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva č. 9940,
dohodou bez riešenia náhrady tak, že v časti B LV č. 9940 budú ako vlastníci zapísaní:
a) Mgr. Ján Zeman, narod. 14. 12. 1930, bytom Bratislava, Jakubíkova 14, v podiele 15/48,
b) Božena Božíková, rod. Zemanová, narod. 6. 12. 1942, bytom Česká republika, Klatovy,
Podhurecká 832/III, v podiele 9/48,
c) Mgr. Elena Šimková, rod. Buzová, narod. 25. 4. 1946, bytom Bratislava, Jozefa Cígera
Hronského 1637/22, v podiel 5/48,
d) MUDr. Anna Snopková, rod. Buzová, narod. 4. 7. 1943, bytom Nová Baňa, Nábrežná
98/17 v podiele 5/48,
e) MUDr. Patrik Podaný, narod. 10. 9. 1971, bytom Bratislava, Podkolibská 3179/34,
v podiele 14/48,
pretože Mesto Trnava, ktoré vydalo predmetné nehnuteľnosti oprávneným osobám, uznáva
vlastnícke právo menovaných fyzických osôb
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s dohodou o urovnaní vlastníctva
Termín: do 31. 1. 2008
b) pripraviť dohodu o urovnaní vlastníctva a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 3. 2008

215
uznesenie
k zriadeniu vecného bremena na priznanie práva uloženia
horúcovodnej prípojky UCM a OST Trnava
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, parc.č. 5680/13, 5680/221 a 5680/193, všetko zast. pl. v
prospech Trnavskej teplárenskej, a. s., Coburgova 84, 91742 Trnava, IČO
36246034, spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie
inžinierskych sietí – horúcovodnej prípojky UCM a OST Trnava vo vlastníctve spoločnosti
Trnavská teplárenská, a.s., Trnava, a s tým súvisiacich užívateľských práv.
b) zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, parc.č. 5680/13 a 5680/221, všetko zast. pl. v prospech
Trnavskej teplárenskej, a. s., Coburgova 84, 91742 Trnava, IČO 36246034, spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie inžinierskych
sietí – 2 šácht v rámci stavby horúcovodnej prípojky UCM a OST Trnava vo vlastníctve
spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., Trnava, a s tým súvisiacich užívateľských práv za
cenu 12 518,- Sk/ks t. j. spolu 25 036,- Sk pre rok 2007, s podmienkou úhrady správnych
poplatkov spojených s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o zriadení vecných bremien
Termín:do 20.12.2007
b)pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch vo
vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84,
917 42 Trnava a predložiť primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 31. 12.2007
c) pripraviť zmluvu o zriadení vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve mesta v
prospech spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava a predložiť
primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov na uzatvorenie zmluvy o
zriadení vecných bremien na skolaudovanú stavbu horúcovodnej prípojky UCM a
OST

216
uznesenie
k predaju pozemku v k.ú. Trnava Modranka na Dedinskej ulici
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 152/1 – zastavaná plocha, geometrickým plánom č. 178/2007 oddelenej ako
p. č. 152/76 s výmerou 30 m2, za cenu 1 500,00 Sk/m2 t. j. spolu za 45 000 Sk do
podielového spoluvlastníctva Ľubomíra Beniana nar. 27.12.1958 bytom Vl. Clementisa 39,
Trnava a Moniky Jantovej nar. 15.7.1973, bytom Jiráskova 17, Trnava,
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s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú hradiť kupujúci.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 31. 12. 2007
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 29. 2. 2008

217
uznesenie
k predaju nehnuteľností vo vlastníctve mesta na Bučianskej ulici v Trnave,
k výpožičke pozemku vo vlastníctve mesta na Oblúkovej ulici v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava na
Bučianskej ul. v Trnave, parc. číslo 5327/108 zast. plocha, výmera 2339 m2, parc. č.
5327/109 zast. pl., výmera 656 m2 oddelených geometrickým plánom číslo 42/2006 spolu
2 995 m2 pozemkov za dohodnutú cenu 2 000,- Sk/m2, t. j. 5 990 000,- Sk a 8 - triedneho
pavilónu IMPAKO stojaceho na parc. čís. 5327/109 za dohodnutú kúpnu cenu 1 800 000,- Sk,
t. j. dohodnutá kúpna cena spolu 7 790 000,- Sk do vlastníctva VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64
Trnava, IČO 31450474 pre potreby vybudovania školiaceho strediska, s podmienkou, že
správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci
b) priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú.
Trnava , parc. číslo 5327/110 zast. plocha, výmera 331 m2, parc. č. 5326/44 zast. pl., výmera
20 m2, oddelených geometrickým plánom číslo 232/-27/2007, spolu 351 m2 pozemkov za
dohodnutú cenu 2 000,- Sk/m2, t. j. 702 000,- Sk do vlastníctva spoločnosti VUJE, a. s.,
Okružná 5, 918 64 Trnava, IČO 31450474 pre potreby vybudovania školiaceho strediska,
s podmienkou vybudovania 4 m vysokého bariérového a nadstaveného pletivového oplotenia
medzi areálom ZŠ Atómová č. 1, Trnava, a všetkými odkupovanými pozemkami,
c) súhlas s použitím pozemkov mesta parc. č. 5341/1 zast. pl., výmera 364 m2, parc. č. 5341/2
zast. pl., výmera 215 m2, parc. č. 5341/3 zasp. pl, výmera 89 m2, parc. č. 8928/3 zast. pl. vo
výmere 120 m2 a parc. č. 8813/3 zast. pl. vo výmere 4 m2 oddelených geometrickým plánom
číslo 232-27/2007 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie pre dopravné napojenie
budúceho školiaceho strediska,
d) prijatie daru skolaudovanej prístupovej komunikácie vrátane parkovacích miest
vybudovaných na pozemkoch vo vlastníctve mesta vymenovaných v bode c) od spoločnosti
VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava, IČO 31450474 do majetku mesta,
e) ukončenie nájmu pozemku vo vlastníctve mesta parc. č. 5341, zast. pl., výmera 668 m2
s pánom Ľubošom Tóthom výpoveďou
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f) časť prostriedkov získaných z predaja predmetného majetku použiť na rekonštrukciu
a modernizáciu ZŠ na Atómovej ulici
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom, súhlasom s použitím pozemkov mesta a darovaním skolaudovanej stavby a oznámiť stanovisko mestského zastupiteľstva kupujúcemu
Termín: do 31. 12. 2007
b) pripraviť kúpnu zmluvu, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a zmluvu o budúcej darovacej
zmluve a predložiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31 .1. 2008
c)dať výpoveď nájomcovi pozemku vo vlastníctve mesta parc. č. 5341
Termín: do 15. 12. 2007

218
uznesenie
k súhlasu s použitím poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Trnava /SEMAT a.s./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s použitím častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava, zapísaných v liste vlastníctva
mesta Trnava č. 5000 v registri „E“
a) s pôvodným parcelným číslom 2148 a 2151, v lokalite Mníšske, vo výmere cca 10000 m2
upresnenej porealizačným zameraním,
b) s pôvodným parcelným číslom 2017, v lokalite Kočišské, vo výmere cca 10000 m2
upresnenej porealizačným zameraním,
na výstavbu poľných hnojísk, spoločnosťou SEMAT, a.s. Zelenečská 28, Trnava, IČO:
34120076, v súlade s platnou legislatívou a dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom
konaní.
2. Schvaľuje
a) zníženie prenajatej výmery častí pozemkov, zapísaných v liste vlastníctva mesta Trnava
č. 5000 v registri „E“, nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava, v lokalite Mníšske z pôvodných
310 ha 1964 m2 na 309 ha 1964 m2, a v lokalite Kočišské z pôvodných 232 ha 7972 m2
na 231 ha 7972m2 nájomcovi TAPOS, Trnavská poľnohospodárska spoločnosť s.r.o., so
sídlom v Trnave, ul. Zelenečská 28, IČO: 34114696, s účinnosťou od uzatvorenia dodatku
k nájomnej zmluve, pričom ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené .
b) prenájom časti pozemkov, zapísaných v liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000 v registri
„E“ pôv. parc. č. 2148 a 2151, nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava v lokalite Mníšske, vo
výmere cca 10000 m2, a
pôv. parc. č. 2017, v lokalite Kočišské, vo výmere cca 10000 m2, upresnených
porealizačným zameraním, na výstavbu poľných hnojísk, spoločnosti SEMAT, a.s.
Zelenečská 28, Trnava, IČO: 34120076, za cenu nájmu pre rok 2008
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- 0,20 Sk/m2/rok .........................................
4.000,- Sk/rok
počnúc rokom 2011 upravovanú o oficiálne oznámené % inflácie meny za predchádzajúci
kalendárny rok, na dobu určitú od uzatvorenia zmluvy do 30.9.2017.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prenájmom pozemkov v zmysle uznesenia
Termín: do 31.12. 2007
b) pripraviť dodatok k nájomnej zmluve v zmysle bodu 2a) uznesenia a predložiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.1.2008
c) pripraviť zmluvu o výpožičke v zmysle bodu 2a) uznesenia
mesta na podpis
Termín: do 31.1.2008

a predložiť primátorovi

219
uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Ruší
1.1./ Uznesenie č. 126/2003 zo dňa 24.6.2003 v písm. b/ schvaľovacej časti
b 04/ predaj 3-izbového bytu č. 6 na 4. NP o podlahovej ploche 67,19m2
za cenu 25 838,-Sk
Jozefovi Bangovi, nar. 18.2.1959, trvale bytom Golianova č. 50, Trnava
s manž. Vlastou Bangovou, rod. Herákovou, nar. 15.11.1963, trvale bytom tamtiež
1.2./ Uznesenie č. 265/2000 zo dňa 11.4.2000 v písm. g/ schvaľovacej časti
g 07/ predaj 3-izbového bytu č. 19 na 3. NP o podlahovej ploche 63,91m2
za cenu 16 155,-Sk
Anne Vrabcovej, rod. Beňušovej, trvale bytom G. Dusíka č. 62, Trnava
spoločne s Dašou Hanuskovou, rod. Vrabcovou, trvale bytom tamtiež

2. Schvaľuje
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 50-54, parc. č. 8399/79, súp. č. 6021
a 01/ predaj 3-izbového bytu č. 6 na 4. NP o podlahovej ploche 67,19m2
za cenu 25 838,-Sk
Jozefovi Bangovi, nar. 18.2.1959, trvale bytom Golianova č. 50, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. G. Dusíka č. 60-64, parc. č. 1493, súp. č. 2816
a 02/ predaj 3-izbového bytu č. 19 na 3. NP o podlahovej ploche 63,91m2
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za cenu 16 155,-Sk
Daši Hanuskovej, rod. Vrabcovej, nar. 22.5.1958, trvale bytom G. Dusíka č. 62, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Hospodárska č. 88, 89, parc. č. 2534, súp. č. 3618
a 03/ predaj 3-izbového bytu č. 26 na 5. NP o podlahovej ploche 65,91m2
za cenu 23 230,-Sk
Vladimírovi Šimnovi, nar. 22.7.1985, trvale bytom Hospodárska č. 89, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Olympijská č. 20,22,24,26, parc. č. 5292/48, súp. č. 6560
a 04/ predaj 3-izbového bytu č. 4 na 2. NP o podlahovej ploche 67,93m2
za cenu 28 209,-Sk
Zuzane Lieskovskej, rod. Puškelovej, nar. 10.6.1951, trvale bytom Olympijská č. 26, Trnava
- v k. ú. Trnava na ul. Slovanská č. 4-6, parc. č. 8370, súp. č. 1861
a 05/ predaj 2-izbového bytu č. 4 na 2. NP o podlahovej ploche 52,50m2
za cenu 16 594,-Sk
Danielovi Lačnému, nar. 5.12.1978, trvale bytom Slovanská č. 4, Trnava
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci
3. Ukladá
SMM Trnava, s. r. o.
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Termín : do 31.3.2008

220
uznesenie
k Zásadám nakladania s mestskými ubytovňami vo vlastníctve mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Zásady nakladania s mestskými ubytovňami vo vlastníctve mesta Trnava
2. Ukladá
Stredisku sociálnej starostlivosti
a/ vypracovať prevádzkový poriadok v zmysle Zásad nakladania s mestskými ubytovňami vo
vlastníctve mesta Trnava, zriaďovacej listiny a Občianskeho zákonníka
b/ postupovať v zmysle schválenej novely VZN č. 297/2007 k VZN č. 147/2000 v znení
novely VZN č. 287/2007
Termín: od 1.1.2008
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221
uznesenie
k návrhu na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava
a zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Povoľuje
spracovanie
- zmeny Územného plánu mesta Trnava A/2008 – Lokalita Za traťou III
2. Nepovoľuje
spracovanie
- zmeny Územného plánu mesta Trnava B/2008 - Predstaničný priestor Trnava
- zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Trnava - Predstaničný priestor
Trnava
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť spracovanie
- zmeny Územného plánu mesta Trnava A/2008 – Lokalita Za traťou III
na základe prefinancovania žiadateľom
b) zabezpečiť prerokovanie
- zmeny Územného plánu mesta Trnava A/2008 – Lokalita Za traťou III
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN
c) po prerokovaní
- zmenu Územného plánu mesta Trnava A/2008 – Lokalita Za traťou III
predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu
Termín: júnové zasadnutie MZ
d) oboznámiť žiadateľa zmeny Územného plánu mesta Trnava B/2008
- Predstaničný priestor Trnava a zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta
Trnava - Predstaničný priestor Trnava o neschválení povolenia spracovania zmien
Termín: 22.12.2007

222
uznesenie
k návrhu Koncepcie informačného systému mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Koncepciu rozvoja informačného systému mesta Trnava v predloženom znení
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predložiť Koncepciu rozvoja informačného systému mesta Trnava na schválenie Ministerstvu
financií SR
Termín: 31.12.2007

223
uznesenie
k návrhu rozpočtu a organizačného zabezpečenia Medzinárodného hudobného festivalu
DOBROFEST – TRNAVA 2008
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schvaľuje
a/ rozpočet 17. ročníka medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – TRNAVA
2008
b/ organizačné zabezpečenie festivalu DOBROFEST – TRNAVA 2008
c/ čestné predsedníctvo festivalu v zložení :
- Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava
- Anna West Dopyera
- John Edward Dopyera
d/ riaditeľstvo festivalu v zložení :
Ing. Jozef Pobiecký, riaditeľ festivalu
Ing. Pavol Tomašovič, tlačový tajomník
Mgr. František Čavojský, člen
Anna Pekárová, člen
Peter Radványi, člen
Karol Opatovský, člen
e/ právneho zástupcu festivalu :
JUDr. Marián Haršány
f/ hlavný účtovník Dobrofestu
Zuzana Jedličková, MsÚ Trnava
2. Ukladá
Organizačnému štábu
a Mestskému úradu v Trnave
spracovať vyhodnotenie 17. ročníka medzinárodného hudobného festivalu
DOBROFEST – TRNAVA 2008
Termín : október 2008
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224
uznesenie
k vyhodnoteniu medzinárodného festivalu folklórnych súborov
TRNAVSKÁ BRÁNA 2007
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
vyhodnotenie 6. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána
2007“, ktorý sa konal 17. – 19. augusta 2007 v Trnave.
2. Súhlasí
s organizovaním 7. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána
2008“ v termíne 15. – 17. august 2008
3. Schvaľuje
organizačný štáb 7. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána
2008“ v zložení:
- Anna Pekárová, riaditeľka festivalu – mesto Trnava
- Mgr. Terézia Krupčíková – mesto Trnava
- Mgr. Adriana Lančaričová – mesto Trnava
- Ing. Viera Malatinková – mesto Trnava
- Ing. Lucia Tessenyiová – mesto Trnava
- Ing. Leo Blažek – FS Trnafčan
- Jozef Stacho – FS Trnafčan
- Ing. Ivona Táčovská – Trnavský ľudový cech
- Milada Kotlebová – Trnavské osvetové stredisko
- Jana Bednárová – Trnavské osvetové stredisko
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predložiť na rokovanie MZ mesta Trnava návrh organizačného zabezpečenia a rozpočtu 7.
ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 2008“
v termíne 15.-17. august 2008
Termín: apríl 2008

225
uznesenie
k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení za šk. r. 2006/2007 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava za školský rok 2006/2007

27
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
doručiť uznesenie mestského zastupiteľstva riaditeľom škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
Termín: 21.12.2007

226
uznesenie
k informatívnej správe o legislatívnych možnostiach v oblasti ochrany pred hlukom
na území mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informatívnu správu o legislatívnych možnostiach v oblasti ochrany pred hlukom na území
mesta Trnava – plnenie uznesenia MZ č. 131/2007 bod 3/ zo dňa 4.9.2007
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
spracovať postup ako pomoc občanom v prípade obťažovania občanov hlukom
Termín: do 31.1.2008

227
uznesenie
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 4.10.2007 do 21.11.2007

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 4.10.2007 do 21.11.2007
2. Schvaľuje
zmenu textu uznesení MZ:
a1/
MZ č. 138/2007
predaj podielu z pozemku p. č. 5292/47 vlastníkom bytu na Poštovej 26
Nový text v schvaľovacej časti:
1.9. podielu 2843/449832 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Mgr. Ivane Vaškovičovej
nar. 10.4.1978, bytom Podzáhradná 13, Bratislava za cenu 14,50 Sk ...
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a2/
MZ č. 172/2007
predaj podielov z pozemku p. č. 5680/111 na Starohájskej 4, 5,6
Nový text v schvaľovacej časti:
1.10...s manželkou Luciou...
1.19.... obaja bytom Martin, Záturčianska 59
1.24....rod. Brunovskou..
1.30....bytom Levoča, Francisciho 5...
1.40....bytom Trnava, Tehelná 9/A..
1.42...bytom Pata, Budovateľská 940 ...

a3/
MZ č. 353/2004
k priamemu odpredaju pozemku na ul. B. Smetanu v Trnave
V schvaľovacej časti uznesenia za slovo „ GP „ doplniť text :
„ č. 21/2007, parc. č. 1502/22, výmera 200 m2, GP č. 22/2007, parc. č. 1502/23, výmera
192 m2, GP č. 23/2007, parc. č. 1502/24, výmera 190 m2 „ .Zvyšný text uznesenia
zostáva bez zmeny.
a4/
MZ č. 172/2007
Predaj podielov z pozemku p. č. 5680/111 na Starohájskej 4, 5, 6
Zmena textu v bode 1.19
... podielu 207/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20
Jozefovi Horváthovi nar. 6.5.1952 s manželkou Danielou rod. Krivánekovou nar.
17.8.1959 obaja bytom Starohájska 5, Trnava, za cenu 50,50 Sk ...
3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1/ č. 62/2007
b2/ č. 117/2007
b3/ č. 138/1994
b4/ č. 147/2007

2. polrok 2007
do 31.01.2008
do 31. 12. 2008, trvale
do 31.12.2007

228
uznesenie
k prerokovaniu protestu prokurátora
proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 2/2006
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
protest prokurátora č. Pd 242/07-3 proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
č. 2/2006
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2. Vyhovuje
protestu prokurátora č. Pd 242/07-3
3. Schvaľuje
zmenu textu uznesenia MZ č. 2/2006 zo dňa 21.12.2006 nasledovne:
pôvodný text v bode 2/ druhá časť schvaľuje:
„V rámci tejto činnosti zabezpečuje podpisovanie záväzných stanovísk, rozhodnutí
a písomností súvisiacich so stavebným konaním, okrem tých, ktoré sú vyhradené primátorovi
mesta. Zabezpečuje zastupovanie mesta resp. primátora ako štatutára na rokovaniach v hore
uvedených oblastiach, v prípade neprítomnosti primátora postupuje podľa § 13 b zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“
sa nahrádza novým znením:
„V rámci tejto činnosti zabezpečuje podpisovanie záväzných stanovísk a písomností
súvisiacich so stavebným konaním, okrem tých, ktoré sú vyhradené primátorovi mesta.
Zabezpečuje zastupovanie mesta resp. primátora ako štatutára na rokovaniach v hore
uvedených oblastiach, v prípade neprítomnosti primátora postupuje podľa § 13 b zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“
4. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
doručiť oznámenie a odpis zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Okresnej prokuratúre v Trnave
Termín: do 7.1.2008

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 12.12.2007

