(968 – 1009)
UZNESENIA
z 25. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktoré sa uskutočnilo 23. novembra 2010 v konferenčnej sále trnavskej radnice
___________________________________________________________________________

968
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 370,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 346 o dani z nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 370, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 346 o dani
z nehnuteľností.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ vyhlásiť VZN č. 370 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta.
Termín: do 26. 11. 2010
b/ vydať úplné znenie VZN č. 371 o dani z nehnuteľností.
Termín: do 15. 12. 2010

969
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 372,
ktorým sa ruší VZN č.251 o správe a prevádzkovaní cintorínov na území mesta Trnava
a schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 372, ktorým sa ruší VZN č. 251 o správe a prevádzkovaní
cintorínov na území mesta Trnava a schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území
mesta Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta.
Termín: 26. 11. 2010

970
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 373,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 241 o určovaní obvyklého
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č. 262, č. 309, č. 327, č. 343 a č. 361
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1 . Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 373, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 241 o určovaní
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 262, č. 309, č. 327, č. 343 a č. 361
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: do 26. 11. 2010

971
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 374
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
Všeobecne záväzné nariadenie č. 374 o určení výšky 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
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke
mesta Trnava
Termín: do 26. 11. 2010

972
uznesenie
k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011
a viacročný rozpočet na roky 2011 - 2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2011 a viacročný rozpočet na roky 2011 – 2013
b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2011 – 2013 so záväznosťou rozpočtu podľa
písmena a)
c) rozpočty príspevkových organizácií mesta Trnavy na roky 2011 – 2013 so záväznosťou
rozpočtu na rok 2011
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
d) čerpanie úveru z komerčnej banky a jeho zabezpečenie podľa podmienok banky vo výške
1 213 262 eur
e) pouţitie rezervného fondu vo výške 1 421 284 eur na vyrovnanie schodku kapitálového
rozpočtu
f) viazanie výdavkov v rozpočte mesta Trnavy a v rozpočtoch príspevkových organizácií
mesta Trnavy na rok 2011 v 1. štvrťroku vo výške 5% ročného rozpočtu
2. Berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011
b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011

973
uznesenie
k súhlasu s odpisovaním technického zhodnotenia objektu nájomcom
Trojičné námestie č. 11 - Orange Slovensko, a.s.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ruší
uznesenie MR č. 763/2010 zo dňa 30.3.2010 v bodoch 1a) a 2a)
2. Súhlasí
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a) s tým, aby technické zhodnotenie objektu na Trojičnom námestí č. 11 v Trnave
v hodnote 49 790,90 eura vrátane DPH - stavebné úpravy nebytových priestorov
realizované na základe uznesenia MR č. 206/2007 zo dňa 16.10.2007, odpisoval nájomca,
spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava, IČO:
35 697 270, po dobu 6 rokov v 2. odpisovej skupine; tento súhlas nadobudne účinnosť
dňom úhrady nedoplatku na nájomnom uvedenou spoločnosťou vo výške 49 839,14 eura
b) s prevodom investície - technického zhodnotenia objektu na Trojičnom námestí č. 11
v Trnave v hodnote 49 790,90 eura vrátane DPH, z vlastníctva nájomcu spoločnosti
Orange Slovensko, a.s., Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 697 270, do
vlastníctva Mesta Trnava, po jej úplnom odpísaní nájomcom, ako aj vtedy, ak sa nájom
predčasne ukončí zo strany nájomcu, za cenu 1,00 euro.
3. Ukladá
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.
uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve.
Termín: do 28. 02. 2011

974
uznesenie
k prevodu nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Trhová č. 2
- Daniela Voštinárová
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
prevod nájmu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 243, na parcele parcelné číslo
707/4,706/2,673/1, v k.ú. mesta Trnava, na Ulici Trhová 2 v Trnave, na prízemí, miestnosť
č. 028 a č. 030, spolu o výmere 3,77 m²,
z pôvodného nájomcu spoločnosti BARYD s r.o., v zastúpení: Daniela Voštinárová konateľka spoločnosti, Trhová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 736 007,
na nového nájomcu fyzickú osobu: Daniela Voštinárová, Trhová 2, 917 01 Trnava, IČO:
40 343 618, za účelom prevádzkovania rýchleho občerstvenia za nájomné v zmysle VZN
č.241 v platnom znení, čl. 4, písm. b):
prízemie, miestnosť č. 028 /obchod.pr./ 2,27 m2 x 28,35 eura/m2/rok 64,35 eura
prízemie, miestnosť č. 030 /obchod.pr./ 1,50 m2 x 28,35 eura/m2/rok 42,53 eura
spolu............................................................................................................... 106,88 eura
atraktivita 350% ............................................................................................ 374,08 eura
SPOLU suma k úhrade............................................................................... 480,96 eura/rok
na dobu neurčitú od 01.01.2011, s účinnosťou odo dňa predloţenia notárskej zápisnice,
s výpovednou lehotou:
a﴿ 1 mesiac:
• ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za sluţby spojené
s prenájmom,
• ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu,
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ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej
správe.
2. Ukladá
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.
uzatvoriť zmluvu o prevode nájmu v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Termín: 28. 02. 2011

975
uznesenie
k zaradeniu majetku mesta na odpredaj
- byty
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zaradenie majetku mesta na odpredaj :
a) garsónka č. 39 na Ulici Andreja Kubinu č. 6 v Trnave o podlahovej ploche 19,39 m2
s prináleţiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
domu a na pozemku parc. č. 2540/22,
b) 2 – izbového bytu č. 18 na Ulici gen. Goliána č. 30 v Trnave o podlahovej ploche 50,94 m2
s prináleţiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 8399/56.
2. Ukladá
Majetkovej komisii MZ
a Mestskému úradu v Trnave
realizovať obchodnú verejnú súťaţ v zmysle VZN č. 290/2007 o zmluvných prevodoch
vlastníctva majetku mesta v znení neskorších VZN.
Termín: do 30. 04. 2011

976
uznesenie
ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu textu uznesenia MZ č. 818/2010 tak, ţe pôvodný text v bode 1. sa nahrádza novým
textom: „kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/6 na pozemkoch v k. ú. Boleráz vedených na LV
č. 178 s pôv. p. č. 975/1 - orná pôda s výmerou 291 m2 , p. č. 974/1 - orná pôda s výmerou 277
m2 a p. č. 976/1 - orná pôda s výmerou 1032 m2 od Pavlíny Jančovičovej rod. Repčokovej,
nar. 26.4.1922 bytom Gaštanová 16, Ţilina, za cenu 0,50 eura/m2 spolu za cenu 133,33 eura.”
2. Ukladá
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Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok kúpnej zmluvy a predloţiť na podpis primátorovi mesta.
Termín: do 31. 12. 2010

977
uznesenie
ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu textu uznesenia MZ č. 819/2010 tak, ţe pôvodný text v bode 1. sa nahrádza novým
textom: „kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/252 na pozemkoch v k. ú. Boleráz vedených na
LV č. 178 s pôv. p. č. 975/1 - orná pôda s výmerou 291 m2, p. č. 974/1 - orná pôda s výmerou
277 m2, p. č. 976/1 - orná pôda s výmerou 1032 m2, od Zdenky Strapákovej rod. Petrovičovej,
nar. 12.5.1962 bytom Boleráz 72, za cenu 0,50 eura/m2 spolu za cenu 3,17 eura.”
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok kúpnej zmluvy a predloţiť na podpis primátorovi mesta.
Termín: do 31. 12. 2010

978
uznesenie
ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu textu uznesenia MZ č. 820/2010 tak, ţe pôvodný text v bode 1. sa nahrádza novým
textom: „kúpu spoluvlastníckeho podielu 8/252 na pozemkoch v k. ú. Boleráz vedených na
LV č. 178 s pôv. p. č. 975/1 - orná pôda s výmerou 291 m2, p. č. 974/1 - orná pôda s výmerou
277 m2, p. č. 976/1 - orná pôda s výmerou 1032 m2,
od Marty Fapšovej rod. Murárikovej, nar. 10.11.1948 bytom Ivanovce 135, za cenu 0,50
eura/m2 spolu za cenu 25,39 eura.”
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok kúpnej zmluvy a predloţiť na podpis primátorovi mesta.
Termín: do 31. 12. 2010

979
uznesenie
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ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu textu uznesenia MZ č. 821/2010 tak, ţe pôvodný text v bode 1. sa nahrádza novým
textom: „kúpu spoluvlastníckeho podielu 5/252 na pozemkoch v k. ú. Boleráz vedených na
LV č. 178 s pôv. p. č. 975/1 - orná pôda s výmerou 291 m2, p. č. 974/1 - orná pôda s výmerou
277 m2, p. č. 976/1 - orná pôda s výmerou 1032 m2,
od Petra Strapáka, nar. 20.6.1959 bytom Trnava, Tehelná 26, za cenu 0,50 eura/m2 spolu za
cenu 15,87 eura.“
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok kúpnej zmluvy a predloţiť na podpis primátorovi mesta.
Termín: do 31. 12. 2010

980
uznesenie
ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu textu uznesenia MZ č. 822/2010 tak, ţe pôvodný text v bode 1. sa nahrádza novým
textom: „kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/8 na pozemku v k. ú. Boleráz vedeného na LV č.
1616 s pôv. p. č. 978 - orná pôda s celkovou výmerou 3963 m2, od Márie Pobieckej rod.
Danišovičovej, nar. 8.9.1942 bytom Bratislavská 34, Trnava, za cenu 0,50 eura/m2 spolu za
cenu 247,69 eura.”
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok kúpnej zmluvy a predloţiť na podpis primátorovi mesta.
Termín: do 31. 12. 2010

981
uznesenie
ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu textu uznesenia MZ č. 823/2010 tak, ţe pôvodný text v bode 1. sa nahrádza novým
textom: „kúpu spoluvlastníckeho podielu 3/96 na pozemkoch v k. ú. Boleráz vedených na LV
č. 226 s pôv. p. č. 996 - orná pôda s celkovou výmerou 3171 m2, s pôv. p. č. 997 - orná pôda s
celkovou výmerou 2384 m2,
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od Veroniky Jobbovej rod. Seleckej, nar. 30.4.1934 bytom Kuzmányho 5, Trnava, za cenu
0,50 eura/m2 spolu za cenu 87,00 eura”
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok kúpnej zmluvy a predloţiť na podpis primátorovi mesta.
Termín: do 31. 12. 2010

982
uznesenie
ku kúpe pozemkov pod STKO Boleráz
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zmenu textu uznesenia MZ č. 824/2010 tak, ţe pôvodný text v bode 1. sa nahrádza novým
textom: „kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/4 na pozemkoch v k. ú. Boleráz vedených na LV
č. 226 s pôv. p. č. 996 - orná pôda s celkovou výmerou 3171 m2, s pôv. p. č. 997 - orná pôda s
celkovou výmerou 2384 m2,
od Pavla Kittu, nar. 13.9.1952 bytom Boleráz 137, za cenu 0,50 eura/m2 spolu za cenu 694,38
eura.“
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok kúpnej zmluvy a predloţiť na podpis primátorovi mesta.
Termín: do 31. 12. 2010

983
uznesenie
k zmene uznesenia MZ č. 141/2007 - zriadenie vecného
bremena na pozemku pod parkovacími miestami na Ul. Botanickej v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
so zmenou uznesenia č. 141/2007 v znení uznesenia č. 411/2008 takto:
a) v bode 1. sa ... „p. č. 1636/103“ nahrádza ... „p. č. 1635/103“.., za textom ...“parkovacie
miesta“... sa vypúšťa text ...“vrátane zabratej časti pozemku p. č. 1636/11“ ...
b) v bode 2. za textom ...“Botanickej ulici“... sa vypúšťa text ...“vrátane časti pozemku pod
parkovacími miestami oddelenej porealizačným zameraním z pozemku v k. ú. Trnava
zapísaného na LV č. 9757, p. č. 1636/11 s celkovou výmerou 5 729 m2,“...
2. Súhlasí
s doplnením uznesenia č. 141/2007 v znení uznesenia č. 411/2008 takto:
a) v bode 2. sa dopĺňa nové písmeno c) – „c) so zriadením bezodplatného časovo
neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku v k. ú. Trnava p. č. 1636/15
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geometrickým plánom č. 134/2010 oddelenej ako p. č. 1636/17 s výmerou 172 m2 v prospech
Mesta Trnava, spočívajúceho v povinnosti kaţdodobého vlastníka pozemku p. č. 1636/17
strpieť umiestnenie a prevádzku parkoviska.“
b) v bode 3. písmeno b) sa dopĺňa za slovom ...zmluvu... ...“a zmluvu o zriadení vecného
bremena“...
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhotoviť úplné znenie uznesenia č. 141/2007
Termín: do 30. 11. 2010

984
uznesenie
k informatívnej správe
k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť v r. 2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Informatívnu správu k odporúčaniam majetkovej komisie k ţiadostiam, ktoré boli v roku 2010
prerokované na zasadnutiach majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do
Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava resp. Mestskej rady Mesta Trnava – zaujala
nesúhlasné stanovisko.

985
uznesenie
k prenájmu pozemku pod predajnými stánkami v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, v k. ú. Trnava, časť parcely reg. „C“ č.
1502/1 za účelom umiestnenia predajného stánku vyuţívaného na maloobchodný predaj
pekárenských a cukrárenských výrobkov a súvisiaceho doplnkového sortimentu
potravinárskeho charakteru na Ulici Jána Bottu v Trnave vo výmere 16,00 m2, Zuzane
Počuchovej, bytom Trstín 365, obchodné meno Zuzana Počuchová, IČO 45 908 184 za
cenu nájmu 0,22 eura/m2/deň pre rok 2010, počnúc rokom 2011 upravovanú o oficiálne
oznámené % inflácie, na dobu určitú, 2 roky od dátumu právoplatnosti stavebného
povolenia s výpovednými lehotami:
* 3 mesiace
- ak nájomca bez súhlasu prenajímateľa zmení predávaný sortiment,
- ak nájomca neuhradí na základe výzvy ani v náhradnom termíne splátku nájomného,
- ak nájomca nebude rešpektovať výzvu mesta na zohľadnenie údrţby predajného stánku,
alebo zmenu vzhľadu stánku,
- ak prenajímateľ alebo nájomca bude aj po predchádzajúcom upozornení porušovať
povinnosti, ku ktorým ho zaväzuje nájomná zmluva,
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- ak nájomca poruší alebo nedodrţí podmienky stavebného a kolaudačného rozhodnutia
* 6 mesiacov
- ak bude v predmetnom území uvaţovaná výstavba v súlade s Územným plánom sídelného
útvaru mesta Trnava,
ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, spočívajúci v rozvoji a podpore malého a stredného
podnikania v mesta Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1 uznesenia a predloţiť primátorovi mesta na
podpis
Termín: 17. 12. 2010

986
uznesenie
k prenájmu pozemku pod predajnými stánkami v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, v k. ú. Trnava, časť parcely reg. „C“ č.
883/1 za účelom umiestnenia predajného stánku vyuţívaného na maloobchodný predaj
periodickej a neperiodickej tlače, tabaku a tabakových výrobkov a súvisiaceho doplnkového
sortimentu potravinárskeho a nepotravinárskeho charakteru v spotrebiteľskom balení na
Ulici Hospodárska vo výmere 6,00 m2, spoločnosti NOBR, s. r. o., IČO 36 798 266, so
sídlom v Trnave, Pekárska 21, za cenu nájmu 0,32 eura/m2/deň pre rok 2010, počnúc
rokom 2011 upravovanú o oficiálne oznámené % inflácie, na dobu určitú, 2 roky od
dátumu právoplatnosti stavebného povolenia s výpovednými lehotami:
* 3 mesiace
- ak nájomca bez súhlasu prenajímateľa zmení predávaný sortiment,
- ak nájomca neuhradí na základe výzvy ani v náhradnom termíne splátku nájomného,
- ak nájomca nebude rešpektovať výzvu mesta na zohľadnenie údrţby predajného stánku,
alebo zmenu vzhľadu stánku,
- ak prenajímateľ alebo nájomca bude aj po predchádzajúcom upozornení porušovať
povinnosti, ku ktorým ho zaväzuje nájomná zmluva,
- ak nájomca poruší alebo nedodrţí podmienky stavebného a kolaudačného rozhodnutia
* 6 mesiacov
- ak bude v predmetnom území uvaţovaná výstavba v súlade s Územným plánom sídelného
útvaru mesta Trnava,
ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, spočívajúci v rozvoji a podpore malého a stredného
podnikania v mesta Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
10

Pripraviť nájomnú zmluvu v zmysle bodu 1 uznesenia a predloţiť primátorovi mesta na
podpis
Termín: 17. 12. 2010
987
uznesenie
k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti - stavebných
pozemkov pre „Obytnú zónu Trnava - Kočišské - 1. etapa“
(Kúpna zmluva s výhradou)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu, ţe do obchodnej verejnej súťaţe na predaj nehnuteľnosti - stavebných pozemkov
pre „Obytnú zónu Trnava - Kočišské - 1. etapa“ nebol predloţený ţiadny súťaţný návrh.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a Majetkovej komisii MZ
vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaţ o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy s výhradou na
predaj nehnuteľnosti - stavebných pozemkov pre „Obytnú zónu Trnava - Kočišské - 1. etapa“
Termín: do 31. 05. 2011
988
uznesenie
k vyhodnoteniu obchodných verejných súťaží o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na
predaj stavebných pozemkov v OS Trnava Kočišské
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie, že
obchodné verejné súťaţe o najvhodnejšie návrhy na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj
stavebných pozemkov v lokalite „Trnava Kočišské – časť etapy A“ s minimálnou
východiskovou cenou 110, - eur/m² pozemku, boli neúspešné, nakoľko nebola predložená
žiadna ponuka
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a Majetkovej komisii MZ
vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaţ v zmysle VZN č. 290/2007 v znení zmien a doplnkov
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta, s novou východiskovou cenou, ktorú
navrhne Majetková komisia
Termín: do 30. 04. 2011
989
uznesenie
k výpožičke pozemkov, spevnených plôch, zelene a lávky pre peších
pre „Polyfunkčný bytový dom“ na Ulici Starohájskej v Trnave
11

/HT reality, s.r.o., Vajanského 40, 917 01 Trnava/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
výpoţičku stavebných objektov verejnej dopravnej infraštruktúry prevedených do vlastníctva
Mesta Trnava v rámci stavby: „Polyfunkčný bytový dom“ na Starohájskej ulici v Trnave, a to:
- „IS 01 Spevnené plochy“ vybudované na časti pozemku parc. č. 5671/6, 5671/282
podľa GP č. 87/2010 z 06. 09. 2010 (vrátane priľahlých trávnatých plôch
vybudovaných ako súčasť stavebného objektu)
- „PS 02 Pešia lávka“ vybudovaná na pozemku parc. č. 5671/325 podľa GP č. 87/2010
z 06. 09. 2010,
vrátane pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava, ktoré sa pod stavebnými objektami
nachádzajú, spoločnosti HT reality, s. r. o., so sídlom na Ulici Vajanského 40, 917 01 Trnava,
IČO 36862088, za účelom ich správy a údrţby, od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
zaradení do majetku Mesta Trnava na dobu 30 rokov (ako navrhuje ţiadateľ)
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady súvisiace s výpoţičkou stavebných objektov a pozemkov
Termín: 31. 12. 2010
b) pripraviť a predloţiť zmluvu o výpoţičke primátorovi mesta na podpis
Termín: do 60 dní odo dňa zaradenia stavebných objektov do majetku mesta

990
uznesenie
k výpožičke pozemkov pre výstavbu „Oddychovo - rekreačnej zóny Kočišské - Golfové
odpalisko“ v lokalite Kočišské
(Golf Trnava s. r. o.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) výpoţičku časti pozemkov v k. ú. Trnava, zapísaných na LV č. 5000, označených ako parc.
registra „E“ č. 2038 - ostatná plocha s výmerou 609 m², parc. registra „E“ č. 2033/3 - orná
pôda s výmerou 2 728 m², parc. registra „E“ č. 2033/1 - orná pôda s výmerou 5 909 m ², parc.
registra „E“ č. 2039 - ostatná plocha s výmerou 5 804 m², parc. registra „E“ č. 2010/2 - orná
pôda s výmerou 2 981 m², parc. registra „C“ č. 10501/58 - orná pôda s výmerou 1 926 m²,
parc. registra „C“ č. 10501/59 - orná pôda s výmerou 6 424 m², parc. registra „C“ č. 10501/61
- orná pôda s výmerou 11 148 m², parc. registra „C“ č. 10501/62 - orná pôda s výmerou 7 973
m², parc. registra „C“ č. 10501/67 - orná pôda s výmerou 15 532 m², parc. registra „C“ č.
10501/68 - orná pôda s výmerou 11 081 m², parc. registra „C“ č. 10501/70 - orná pôda
s výmerou 21 182 m² a parc. registra „C“ č. 10501/82 - orná pôda s výmerou 4 624 m², ktorá
bude upresnená na základe porealizačného zamerania, na vybudovanie oddychovo rekreačnej zóny – golfového odpaliska Driving Range Kočišské, Trnava, pre spoločnosť Golf
Trnava s. r. o., Bernolákova 1, Trnava, IČO: 44 315 686, na dobu 30 rokov,
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b) prevod práv a povinností stavebníka zo stavebných povolení na výstavbu spevnených
plôch, stavby Club House, odpaliska Putting green, Chipping area, Driving range,
budovaných v rámci oddychovo - rekreačnej zóny – golfového odpaliska Driving Range
Kočišské, Trnava, z Mesta Trnava na spoločnosť Golf Trnava s. r. o. Bernolákova 1, Trnava,
IČO: 44 315 686.
2. Berie na vedomie
ţe Mesto Trnava bude ţiadať o vydanie stavebných povolení na výstavbu spevnených plôch,
stavby Club House, odpaliska Putting green, Chipping area, Driving range, budovaných v
rámci oddychovo - rekreačnej zóny – golfového odpaliska Driving Range Kočišské, Trnava,
pričom projektovú dokumentáciu poskytne Mestu Trnava spoločnosť Golf Trnava s. r. o.
Bernolákova 1, Trnava, IČO: 44 315 686, bezodplatne, na účel zabezpečenia vydania
stavebných povolení, na nevyhnutnú dobu.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o výpoţičke
Termín: do 15. 12. 2010
b) po predloţení kolaudačného rozhodnutia na vybudovanie oddychovo - rekreačnej zóny –
golfového odpaliska Driving Range Kočišské, Trnava uzavrieť zmluvu o výpoţičke Termín:
do 45 dní po predloţení kolaudačného rozhodnutia.

991
uznesenie
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 7876/2 7876/11
a 7876/14 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 1956
na Ul. Nevädzová 4
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
A) predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 v k. ú.
Trnava s parc. č. 7876/2- zast. plochy a nádvoria s výmerou 225 m2 , parc. č. 7876/11 - zast.
plocha s výmerou 642 m2, oddelenej geometrickým plánom č. 645/2010 z pôv. p. č. 1969/116
vo vlastníctve Mesta Trnava zapísanej na LV č. 5000 v registri „E“ a parc. č. 7876/14 - zast.
plocha s výmerou 96 m2, oddelenej geometrickým plánom č. 4/2010 z pôv. p. č. 1969/1
zapísanej na LV 1 a delimitačným protokolom č. 2010/11618 prevedenej do vlastníctva Mesta
Trnava (spolu výmera 963 m2),
zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu
súp. č. 1956 na Ul. Nevädzová 4, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8484 za cenu 0,1162
eura/m2 t. j. 3,50 Sk/m2 takto:
1. podielu 8668/64272 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 1 Vojtechovi Lipovskému nar.
5.10.1937 bytom Nevädzová 4, za cenu 15,09 eura,
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2. podielu 8668/64272 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 2
MVDr. Rudolfovi Kolmanovi nar. 15.4.1929 a manţelke Oľge rod. Kišidajovej nar.
2.5.1937 obaja bytom Nevädzová 4, za cenu 15,09 eura,
3. podielu 8668/64272 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 3
Marekovi Bachratému nar. 9.2.1979 a manţelke Kataríne rod. Špajdlovej nar. 19.11.1979
obaja bytom Nevädzová 4, za cenu 15,09 eura,
4. podielu 8668/64272 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 4 Bronislave Stanovej rod. Stanovej
nar. 20.1.1972 bytom Šafárikova 4, za cenu 15,09 eura,
5. podielu 8668/64272 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 5
Ing. Zdenkovi Jaurovi CSc. nar. 31.8.1935 a manţelke Mgr. Estere rod. Kubinyeczovej
nar. 28.5.1939 obaja bytom Nevädzová 4, za cenu 15,09 eura,
6. podielu 8668/64272 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 6
Róbertovi Bachratému nar. 30.7.1960 bytom Paulínska 18, Trnava a manţelke Blanke
rod. Vávrovej nar. 2.3.1964 bytom Nevädzová 4 Trnava za cenu 15,09 eura,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
B) predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 v k. ú.
Trnava s parc. č. 7876/2- zast. plocha s výmerou 225 m2 zodpovedajúcich spoluvlastníckym
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 1956 na Ul. Nevädzová 4,
vlastníkom garáţí zapísaným na LV č. 8484 za cenu 20,00 eura/m2 takto:
1. podielu 2044/64272 do vlastníctva vlastníkovi garáţe č. 7 Vojtechovi Lipovskému nar.
5.10.1937 bytom Nevädzová 4, za cenu 143,11 eura,
2. podielu 2044/64272 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom garáţe č. 8
MVDr. Rudolfovi Kolmanovi nar. 15.4.1929 a manţelke Oľge rod. Kišidajovej nar.
2.5.1937 obaja bytom Nevädzová 4, za cenu 143,11 eura,
3. podielu 2044/64272 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom garáţe č. 9
Marekovi Bachratému nar. 9.2.1979 a manţelke Kataríne rod. Špajdovej nar. 19.11.1979
obaja bytom Nevädzová 4, za cenu 143,11 eura,
4. podielu 2044/64272 do vlastníctva vlastníčke garáţe č. 10 Bronislave Stanovej rod.
Stanovej nar. 20.1.1972 bytom Šafárikova 4, za cenu 143,11 eura,
5. podielu 2044/64272 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom garáţe č.
11 Ing. Zdenkovi Jaurovi CSc. nar. 31.8.1935 a manţelke Mgr. Estere rod. Kubinyeczovej
nar. 28.5.1939 obaja bytom Nevädzová 4, za cenu 143,11 eura,
6. podielu 2044/64272 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom garáţe č.
12 Róbertovi Bachratému nar. 30.7.1960 bytom Paulínska 18, Trnava a manţelke Blanke
rod. Vávrovej nar. 2.3.1964 bytom Nevädzová 4 Trnava za cenu 143,11 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 podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 15. 12. 2010
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31. 03. 2011
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uznesenie
k predaju pozemkov vo vlastníctve mesta pod prevádzkou
spoločnosti REKORD, spol. s r. o. na Ulici Mikovíniho v Trnave
a bezodplatný prevod vodovodnej prípojky
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV
č. 5000 v k. ú. Trnava na Ulici Mikovíniho v Trnave, a to parcely registra „C“ č. 6511/181,
zastavané plochy o výmere 535 m², parcely registra „C“ č. 6511/182, zastavané plochy,
o výmere 300 m² a parcely reg. „C“ č. 6511/196, zastavané plochy o výmere 61 m² (oddelenej
z parcely reg. „C“ č. 6511/30 podľa GP č. 5-10/2009) do vlastníctva spol. REKORD, spol. s r.
o., Coburgova 84, 917 01 Trnava, IČO 34115951, za dohodnutú jednotkovú cenu 43, 82
eura/m², t. j. spolu 39 262, 72 eura (celková výmera pozemkov 896 m²), za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných prevádzkou kupujúceho,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúci,
podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je predaj
pozemkov navrhnutý na schválenie v zmysle §9a ods. 8) písm. b/ ako predaj pozemkov
zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
b) bezodplatný prevod inţinierskych sietí – vodovodnej prípojky na Ulici Mikovíniho
v Trnave v hodnote 18 061,49 eura do vlastníctva REKORD, spol. s r. o., Coburgova 84, 917
01 Trnava, IČO 34115951.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)
pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej a darovacej zmluvy
Termín: do 31. 12. 2010
b)
pripraviť kúpnu a darovaciu zmluvu v zmysle VZN č. 290/2007 a predloţiť na podpis
primátorovi mesta
Termín: do 31. 03. 2011
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uznesenie
k majetkovoprávnemu usporiadanie pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia MK
Cukrová ulica Trnava“
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbou „Rekonštrukcia MK
Cukrová ulica Trnava“, ktorej stavebníkom je Mesto Trnava, podľa geometrického plánu č.
28/2010 zo dňa 29. 6. 2010, overeného pod č. 801/2010 zo dňa 14. 7. 2010, v rozsahu
dokumentácie schválenej v územnom konaní stavby vypracovanej Ing. Milošom Gontkom,
Golianova 54, 949 12 Nitra, pre účely stavebného konania takto :
a) kúpu pozemkov zapísaných v k. ú. Trnava ako :
a1) parcela reg. „C“ č. 3486/66 vo výmere 293 m² (vytvorená z parc. č. 3486/26), parcela
reg. „C“ č. 3486/69 vo výmere 21 m² (vytvorená z parc. č. 3486/63) a parcela reg. „C“ č.
3486/67 vo výmere 146 m² (vytvorená z parc. č. 3486/62) v spoluvlastníctve Ing. Petra
Kyseľa, r. Kyseľa, nar. 03. 02. 1956 a Ing. Evy Kyseľovej, r. Jeţovičovej, nar. 06. 12. 1958,
obaja bytom Ul. Leoša Janáčka 8, 917 01 Trnava, LV č. 6984, v celkovej výmere 460 m²,
a2) parcela reg. „C“ č. 3505/3 o výmere 2 m² (vytvorená z parc. č. 3505/2) vo vlastníctve
COOP Jednota Trnava, spotrebné druţstvo, Trojičné nám. 9, 918 42 Trnava, IČO: 00168921,
LV č. 1786,
do majetku mesta Trnava za dohodnutú jednotkovú cenu 20,- eur/ m² pozemku zastavaného
predmetnou stavbou,
b) prenajatie pozemkov zapísaných v k. ú. Trnava ako parcela reg. „C“ č. 3486/64 o výmere
223 m² ( v právnom stave časť parc. č. 1522/4, vedenej na PKV č. 2810 a časť neknihovanej
parc. č. 1598/1 v extraviláne obce) a parc. reg. „C“ č. 9079/2 o výmere 54 m² (v právnom
stave časti neknihovaných parc. č. 1598/1, 1599 a 1600 v extraviláne obce), vo vlastníctve
SR – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava, IČO:
17 335 345, mestom Trnava, v celkovej výmere 277 m², za cenu 0,02 eura/m²/rok pozemku
zastavaného predmetnou stavbou.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
po zápise geometrického plánu do katastra nehnuteľností pripraviť kúpne zmluvy a nájomnú
zmluvu na pozemky pod stavbou „Rekonštrukcia MK Cukrová ulica, Trnava“ a predloţiť
primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31. 01. 2011
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uznesenie
k odpusteniu úhrady nájomného za pozemky na Ulici Lomonosovova v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odpustenie úhrady nájomného za prenájom pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV 5000
s celkovou výmerou 17516m2 p. č. 1623/1 – zast. pl. s výmerou 10924 m2 , p. č. 1623/3 – zast.
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pl. s výmerou 646 m2, p. č. 1623/4 –zast. pl. s výmerou 548 m2 , p. č. 1623/5 –zast. pl. s
výmerou 1672 m2, p. č. 1623/6 –zast. pl. s výmerou 1238 m2, p. č. 1623/7 –zast. pl. s výmerou
2465 m2 p. č. 1635/165 –zast. pl. s výmerou 23 m2 Odbornému učilišťu internátnemu
v Trnave, Lomonosovova 8, Trnava, IČO 500810, za rok 2010, vo výške 11 519,18 eura t. j.
základné nájomné 11 337,78 eura + inflácia 181,40 eura.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť dodatok k nájomnej zmluve z 2. 10. 2008
Termín: 21. 12. 2010

995
uznesenie
k zámene pozemkov na Ulici Sladovnícka v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zámenu pozemku parc. č. 6217/4, zastavané plochy o výmere 77 m², v hodnote 1 754,83 eura,
oddeleného geometrickým plánom č. 127/2010 z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.
č. 6217/2, zapísaného v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava v liste vlastníctva č. 5000, za
pozemok parc. č. 6217/5, záhrada o výmere 4 m², v hodnote 91,16 eura, oddelený
geometrickým plánom č. 127/2010 z pozemku vo vlastníctve Pravoslávnej cirkevnej obce, so
sídlom Trnava, Sladovnícka 31, IČO: 34 017 003, parc. č. 6217/1, zapísaného v katastri
nehnuteľností v k. ú. Trnava v liste vlastníctva č. 6436, pričom rozdiel v hodnotách pozemkov
vo výške 1663,67 eura zaplatí Pravoslávna cirkevná obec v Trnave Mestu Trnava,
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, spočívajúci v tom, ţe
ide o prevod reálne uţívaného majetku mesta.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 31. 12. 2010
b) pripraviť zámennú zmluvu a predloţiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 03. 2011
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uznesenie
k zámene pozemkov na Ulici Dolnopotočná v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
zámenu pozemku parc. č. 8841/2, zastavané plochy o výmere 81 m², oddeleného
geometrickým plánom č. 014/2000 z pozemku parc. č. 8841vo vlastníctve Mesta Trnava,
zapísaného v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava v liste vlastníctva č. 5000, za pozemok
parc. č. 682/8, zastavané plochy o výmere 81 m², oddelený geometrickým plánom č. 014/2000
z pozemku parc. č. 682/7 vo vlastníctve COOP Jednota Trnava, spotrebné druţstvo, so sídlom
Trnava, Trojičné námestie 9, IČO: 00 168 921, zapísaného v katastri nehnuteľností v k. ú.
Trnava v liste vlastníctva č. 1786,
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúci v prevode majetku mesta za účelom usporiadania vlastníctva podľa reálneho
uţívania.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 31. 12. 2010
b) pripraviť zámennú zmluvu a predloţiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 03. 2011

997
uznesenie
k prevodu nájmu častí pozemkov pre umiestnenie
slaboprúdovej prípojky pre verejnú telefónnu sieť a HDPE rúr
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) prevod práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy zo dňa 14. 7. 2004 na
prenájom častí pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trnava, zapísaných v LV č. 5000 ako:
parc. č. 1501/1 - ostatná plocha, vo výmere 36861 m2, parc. č. 8727 - zastavaná plocha, vo
výmere 1747 m2, parc. č. 1502/1 - ostatná plocha, vo výmere 47200 m2, parc. č. 8728/3 zastavaná plocha, vo výmere 8204 m2, parc. č. 8729/2 - zastavaná plocha, vo výmere 216
m2 a časti pozemku pôvodné parc. č. 1919/58, ktorý v pozemkovej knihe nie je knihovaný
a preto sa jeho vlastníkom v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, stalo
Mesto Trnava;
z pôvodného nájomcu Euro MAX Slovakia, a.s., so sídlom v Trnave, Ferka Urbánka 9,
IČO: 36 265 187, na nového nájomcu spoločnosť: OC Slovakia, s.r.o., so sídlom
v Bratislave, Karadţičova 8, IČO: 35 955 201, na účely umiestnenia slaboprúdovej
prípojky pre verejnú telefónnu sieť a HDPE rúr, za nezmenených podmienok,
s účinnosťou od 1. 1. 2010,
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov spočívajúci v tom, ţe prevod nájmu sa zrealizuje za nezmenených
podmienok a pre nového vlastníka stavby
18

b) spätnú úhradu za reálne a faktické užívanie pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú.
Trnava, zapísaných v LV č. 5000 ako: parc.č. 1501/1 - ostatná plocha, vo výmere 36861
m2, parc. č. 8727 - zastavaná plocha, vo výmere 1747 m2, parc. č. 1502/1 - ostatná plocha,
vo výmere 47200 m2, parc. č. 8728/3 - zastavaná plocha, vo výmere 8204 m2, parc. č.
8729/2 - zastavaná plocha, vo výmere 216 m2 a časti pozemku pôvodné parc. č. 1919/58,
ktorý v pozemkovej knihe nie je knihovaný a preto sa jeho vlastníkom v zmysle § 14
ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v znení neskorších predpisov, stalo Mesto Trnava,
za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009, vo výške 436,96 eura (rok 2008 - 213,57 eura,
r. 2009 - 223,39 eura), spoločnosti OC Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave,
Karadţičova 8, IČO: 35 955 201.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
uzatvoriť dohodu o ukončení nájmu s Euro MAX Slovakia, a. s. a nájomnú zmluvu s OC
Slovakia, s.r.o
Termín: 31. 12. 2010
998
uznesenie
k súhlasu s uzavretím kúpnej zmluvy so spoločnosťou Apartment Trnava IN, s. r. o.,
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s uzatvorením kúpnej zmluvy so spoločnosťou Apartment Trnava IN, s. r. o., Areál IN VEST
1179, Šaľa, IČO 36 831 247 na predaj pozemkov parc. č. 273/1, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 1.341 m2 a parc. č. 273/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 69 m2, celková
výmera pozemkov je 1410 m2, ktoré vznikli z pozemkov parc. č. 271/1, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 322 m2, parc. č. 271/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m2
a parc. č. 273, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1069 m2 na základe geometrického
plánu č. 46/2010 na zameranie rozostavanej stavby, ktorý je predmetom zápisu do katastra
nehnuteľností, za cenu 199,1635 eura/ m2 , t. j. v celkovej hodnote 280 820,5536 eura.
Odpredaj pozemkov podlieha schváleniu trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných
poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uvedený v dôvodovej správe.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predloţiť kúpnu zmluvu primátorovi mesta k podpisu
Termín: do 30 dní po predloţení dokladu o zápise GP č. 46/2010 v katastri nehnuteľností
999
uznesenie
k návrhu na odpustenie a odpísanie pohľadávky
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Ţiadosť predloţenú FC Spartak a.s. Trnava, 917 00 Trnava, Koniarekova 19 o odpustenie
pohľadávky, ktorú je zaviazaný uhradiť Správe kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava za škody spôsobené návštevníkmi ligových zápasov v priestoroch futbalového
štadióna Antona Malatinského v Trnave, v celkovej výške 44 242,41 eura, v členení 26 179,52
eura – škody spôsobené návštevníkmi ligových zápasov v sektore určenom pre „domácich“,
18 062,89 eura škody spôsobené návštevníkmi ligových zápasov v sektore určenom pre
„hostí“.
2. Neschvaľuje
Odpustenie a odpísanie pohľadávky Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
vo výške 44 242,41 eura a odkladá prerokovanie predloţenej ţiadosti FC Spartak a.s. Trnava
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutoční v najbliţšom
termíne po úhrade pohľadávok FC Spartak a.s. Trnava za časť prevádzkových nákladov
dohodnutých v zmysle ustanovení uzatvorenej zmluvy.
3. Ukladá
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
a)
Pokračovať vo vymáhaní pohľadávok, v súlade s platnou legislatívou.
b)
Predloţiť návrh na riešenie odpustenia pohľadávok za škody spôsobené na ligových
zápasoch na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutoční
v najbliţšom termíne po úhrade pohľadávok.
c)
Písomne informovať FC Spartak a.s. Trnava o obsahu schváleného uznesenia.
Termín: do 30. 11. 2010

1000
uznesenie
k vysporiadaniu užívania pozemku p. č. 8964 v k.ú. Trnava
- prístupová komunikácia k ZŠ Vančurova
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Vzájomné započítanie pohľadávky
a) mesta Trnava voči Pavlovi Zázikovi, nar. 19. 6. 1956, bytom Športová 531/15, 917 01
Trnava, vo výške 294,85 eura titulom uţívania pozemku v k.ú. Trnava, parc.č. 8964,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 457 m2 za obdobie od 12. 3. 2008 do 3. 9. 2008,
b) Pavla Zázika nar. 19. 6. 1956, bytom Športová 531/15, 917 01 Trnava, voči mestu Trnava
vo výške 294,85 eura titulom uţívania nebytového priestoru na Štefánikovej ul. č. 6 v Trnave
za obdobie od 1.1. 2000 do 7. 2. 2000.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a)
pripraviť podklady pre vypracovanie dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok
Termín: do 15. 12. 2010
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b)
pripraviť Dohodu o vzájomnom započítaní a predloţiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 15. 01. 2011

1001
uznesenie
k prenájmu nebytových priestorov – výmenníkových staníc v objektoch bytových domov
/TT-KOMFORT s. r. o., Trnava/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
prenájom nebytových priestorov – výmenníkových staníc, nachádzajúcich sa v bytových
domoch v k.ú. Trnava, vo vlastníctve Mesta Trnava, označených ako:
Označenie VS
Uran 1
Saturn
Zátvor
Vodáreň
Na hlinách 18
Čulenova
Technické sluţby
Športová hala Slávia
Rovná bazén
Jupiter 1
Jupiter 2
Tatrasklo – DS
Dolné bašty
Vajanského
Podjavorinská
Mestská poliklinika Starohájska
Hospodárska J
Orion
Hospodárska F
Hospodárska B
Študentská A
Študentská B
Študentská C
Študentská D
Študentská E
Poliklinika Prednádraţie
Spolu

Súp. č. Výmera v m2 LV
3194
7463
3200
140,23 6751
1673
86,63 6844
7178
322,37 5000
5816
255,00 5000
6904
210,00 10052
6281
23,05 5000
5126
37,80 5000
576
61,20 5000
1793
14,36 7251
3616
127,24 7573
3618
7413
3618
142,45 7402
243
188,14 5000
247
61,90 7350
6717
140,96 6700
2547
80,42 6795
6755
181,00 5000
3609
78,64 7140
3610
127,24 6909
3601
102,08 7347
3597
101,84 7050
3588
19,27 6482
3587
31,49 7030
3584
32,76 6600
5679
33,74 6556
3582
6657
3581
90,99 6520
5906
31,86 5000
2 722,66
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obchodnej spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 16, Trnava, IČO: 36 277 215, za
účelom prevádzkovania činnosti tepelného hospodárstva, ktorou sa rozumie výroba, rozvod
a dodávka tepla, teplej úţitkovej vody, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi činnosť
tepelného hospodárstva, na dobu určitú jeden rok od 1. 1. 2011, za dohodnuté nájomné vo
výške 33,19 eura/m2/rok, t. j. spolu vo výške 90 365,09 eura, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a odsek 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, z dôvodu, ţe ide o nebytové priestory, v ktorých sú
umiestnené výmenníkové stanice a ktoré neboli predmetom predaja alebo vkladu do
obchodnej spoločnosti a obchodná spoločnosť ich vyuţíva na výrobu, rozvod a dodávku
tepla.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť nájomnú zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis
Termín: ihneď
1002
uznesenie
k odpisu nevymožiteľných pohľadávok mesta Trnavy nad 200 eur
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) odpis nevymoţiteľných pohľadávok spravovaných MsÚ Trnava
vo výške 10 683,25 eura
b) odpis nevymoţiteľnej pohľadávky Základnej školy, ulica Kornela Mahra 11,
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnavy vo výške 727,06 eura
c) odpis nevymoţiteľných pohľadávok Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
vo výške 11 681,89 eura
d) odpis nevymoţiteľných pohľadávok spravovaných spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o
vo výške 139 014,59 eura
2. Berie na vedomie
stanovisko Finančnej komisie MZ
3. Ukladá
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o.
viesť nevymoţiteľné pohľadávky v správe spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. odpísané
uznesením č. 1002 v podsúvahovej evidencii
1003
uznesenie
k predaju bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní :
1. Schvaľuje
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a/ v k. ú. Trnava na Ul. gen. Goliána č. 43, 44, parc. č. 8399/155, súp. č. 6018
predaj 3-izbového bytu č. 10 na 1. NP o podlahovej ploche 70,58 m2
za cenu 1.010,84 eura
Jánovi Magulovi, nar. 18.4.1984, trvale bytom gen. Goliána č. 43, Trnava
a Máriovi Magulovi, nar. 24.11.1981, trvale bytom tamtieţ
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci
2. Ukladá
TT-KOMFORT s.r.o.
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Termín: do 31. 12. 2010

1004
uznesenie
k návrhu na výnimku 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 predĺţenie nájomnej
zmluvy pre:
PhDr. Petra Sokoloviča, PhD. 29. 4. 1981 a Martinu Sokolovičovú nar. 8. 1. 1982 , bytom
Trnava, Veterná 18/E, na byt č. 39 na Veternej ul. 18/E na dobu určitú do 31. 12. 2011.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytov a predloţiť primátorovi
mesta na podpis.
Termín: 20. 12. 2010

1005
uznesenie
k plánu kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 30. 06. 2011
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 30. 06. 2011
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2. Berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení plánu kontrolnej činnosti ÚHK za obdobie od 01. 01. 2010 do
09. 11. 2010
3. Poveruje
Hlavného kontrolóra mesta
na vykonanie následnej finančnej kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti
Termín: do 30. 06. 2011

1006
uznesenie
k vyhodnoteniu 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidra – Trnavského
23. – 29. máj 2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
vyhodnotenie 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaţe Mikuláša Schneidra – Trnavského,
ktorá sa konala 23. – 29. 5. 2010.
2. Súhlasí
s organizovaním 22. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaţe Mikuláša Schneidra –
Trnavského o dva roky, t. j. v roku 2012
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ predloţiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava zloţenie organizačného
štábu 22. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaţe Mikuláša Schneidra – Trnavského.
Termín: apríl – máj 2011
b/ na zabezpečenie propagácie súťaţe v roku 2010 zapracovať finančnú čiastku do rozpočtu
mesta Trnava na rok 2011
Termín: december 2010
c/ spracovať návrh finančného rozpočtu 22. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaţe
Mikuláša Schneidra – Trnavského a predloţiť ho na rokovanie MZ mesta Trnava.
Termín: november – december 2011

1007
uznesenie
k vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov
TRNAVSKÁ BRÁNA 2010
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Vyhodnotenie 9. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov
„Trnavská brána 2010“, ktorý sa konal 20. – 22. augusta 2010 v Trnave.
2. Súhlasí
s organizovaním 10. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov
„Trnavská brána 2011“ v termíne 19. – 21. augusta 2011.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predloţiť na rokovanie MZ mesta Trnava návrh organizačného zabezpečenia a rozpočtu 10.
ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 2011“
v termíne 19. - 21. augusta 2011.
Termín: jún 2011

1008
uznesenie
k vyhodnoteniu medzinárodného hudobného festivalu
DOBROFEST – FESTIVAL DOBREJ HUDBY 2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
vyhodnotenie 18. ročníka medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – FESTIVAL
DOBREJ HUDBY 2010, ktorý sa konal dňa 11. – 12. júna 2010.
2. Schvaľuje
uskutočnenie 19. ročníka medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – TRNAVA
2012 v termíne jún 2012.
3. Ukladá
Organizačnému štábu festivalu
Predloţiť na rokovanie MZ mesta Trnava návrh rozpočtu a organizačného zabezpečenia
medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – TRNAVA 2012.
Termín: december 2011
1009
uznesenie
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 30. 9. 2010 do 3. 11. 2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
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správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín
plnenia je v intervale od 30. 9. 2010 do 3. 11. 2010.
2. Schvaľuje
zmenu textu uznesení :
a1)
Uznesenie (orgán): MZ č. 951/2010
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č.
Názov uznesenia
5671/90 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č.
6453 na Ul. V. Clementisa 58, 59, 60 v Trnave
Navrhovaná zmena: Doplniť text v schvaľovacej časti :
54. podielu 7085/375680 do podielového spoluvlastníctva
vlastníkom bytu č. 46 Zuzane Klimovej rod. Klimovej nar.
28.11.1984 a Tiborovi Cafíkovi nar. 21.11.1982 obaja bytom
Clementisa 60, za cenu 1,20 eura...
55. podielu 6715/375680 do bezpodielového spoluvlastníctva
manţelov vlastníkom bytu č. 47 Pavlovi Konýčekovi nar.
24.8.1979 a manţelke Ing. Ivete rod. Florkovičovej nar. 22.6.1976
obaja bytom Clementisa 60, za cenu 1,14 eura...
a2)
Uznesenie (orgán):
Názov uznesenia

MZ č. 918/2010
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č.
5671/62 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č.
6454 na Ul. V. Clementisa 61-66
Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom:
3. miesto ... 1,76 eura...1,18 eura...
a3)
Uznesenie (orgán):
Názov uznesenia

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 na Ul. Jiráskovej 22 v Trnave
Navrhovaná zmena: Doplniť text v schvaľovacej časti :
76. podielu 4085/446013 do vlastníctva Martinovi Hlavatovi nar.
21.11.1980 bytom Jiráskova 22, za cenu 0,55 eura...
V bode 47. pred Mariou vynechať „Ing.“ ...
V bode 38. nahradiť ...Pltnická 424... „Pĺtnická 242“
Nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom:
18. podielu 3425/142943 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 20
Norbertovi Horváthovi nar. 7.1.1985, bytom Jiráskova 21, za cenu
0,65 eura...
a4)
Uznesenie (orgán):
Názov uznesenia

MZ č. 763/2010
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č.
647, 646/2 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp.
č. 247 na Ul. Dolné bašty 6, 7 v Trnave
Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti novým textom:
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15. podielu 886/1000 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom
bytu č. 15. Mgr. Jozefovi Stankovianskemu nar. 1.8.1954 bytom
Dolné Bašty 7 a Ing. Rozálii Stankovianskej rod. Svitkovej, nar.
7.7.1956 bytom Jiráskova 24 Trnava, spolu za cenu 1261,91 eura,...
a5)
Uznesenie (orgán
číslo/rok):
Názov uznesenia

MZ č. 802/2006

ku kúpe pozemkov na Veternej ulici do majetku mesta pre stavbu
„Rekonštrukcia MK Veterná ul. v Trnave“
Navrhovaná zmena: V texte v bode 2., písm. a)
- sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom v tomto
znení:
„a) kúpu pozemku v k.ú. Trnava vo vlastníctve spoločnosti SCT,
s.r.o.
Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, IČO 35 951 915, parc.č.
5292/268, ostatné plochy , výmera 293 m2, do majetku mesta Trnava
pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia MK Veterná ul. v Trnave“ za
cenu 19,91 eura/m2 (600,- Sk/m2), t. j. spolu za 5 819,55 eura (
175 800,- Sk).
a6)
Uznesenie (orgán
číslo/rok):
Názov uznesenia
Navrhovaná
zmena:

MZ č. 961/2006
k zámene pozemkov na Veternej ulici v Trnave
V texte v bode 1.
- sa text ..Tolstého 9, 811 06 Bratislava mení na text ..... „Trnavská
cesta 50/A, 821 02 Bratislava“...........

a7)
Uznesenie (orgán MZ č. 881/2010
číslo/rok):
Názov uznesenia k prenájmu pozemkov na výstavbu tréningového centra bezpečnej
jazdy
Navrhovaná zmena: V bode 1. sa za text : „... za nájomné 0,20 eura/m2/rok,“ vsunie
nasledovný text : „ pričom úhrada nájomného začne od dňa začatia
skúšobnej prevádzky tréningového centra bezpečnej jazdy,“. Ďalší text
zostáva v platnosti.

a8)
Uznesenie (orgán MZ č. 830/2010
číslo/rok):
k zámene pozemku vo vlastníctve mesta v záhradkárskej osade Štrky
Názov uznesenia
na Ul. Chovateľská za spoluvlastnícky podiel fyzickej osoby na
pozemku pod STKO v Bolerázi
Navrhovaná zmena: V bode 1. schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodný text „za
spoluvlastnícky podiel 2/12 na časti pozemku o výmere 3694 m² v k.
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ú. Boleráz zapísaného na LV č. 1616 vo vlastníctve Jozefa Černého,
r. Černého, nar. 26. 11. 1937, bytom Na hlinách 23, 917 01 Trnava,
parcela registra KN – E, parc. č. 978, orná pôda o celkovej výmere
3 963 m², časť s výmerou 3430 m² zlúčená do novovytvorenej
parcely č. 1000/1 ako diel 11 a časť s výmerou 264 m² zlúčená do
novovytvorenej parcely č. 1000/3 ako diel 12, podľa geometrického
plánu č. 11854278-244/97, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky
podiel činí 615, 66 m², dohodnutá jednotková cena 0,50 eura/m², t. j.
spolu 307, 83 eura, s doplatením rozdielu v hodnote pozemku vo
vlastníctve Mesta Trnava vo výške 1432,17 eura“ nahrádza novým
textom „za spoluvlastnícky podiel 2/12 na pozemku v k. ú. Boleráz
zapísaného na LV č. 1616 vo vlastníctve Jozefa Černého, r. Černého,
nar. 26. 11. 1937, bytom Na hlinách 23, 917 01 Trnava, parcela
registra KN – E, parc. č. 978, orná pôda o celkovej výmere 3 963 m²,
výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel činí 660, 50 m²,
dohodnutá jednotková cena 0,50 eura/m², t. j. spolu 330, 25 eura,
s doplatením rozdielu v hodnote pozemku vo vlastníctve Mesta
Trnava vo výške 1409, 75 eura“
V bode 2. ukladacej časti uznesenia doplniť:
d) pripraviť dodatok k zámennej zmluve na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31. 12. 2010

a9)
Uznesenie (orgán): MZ č. 730/2010
Názov uznesenia k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.
č. 7876/3 a 7876/12 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom
dome súp. č. 1957 na Ul. Nevädzovej 6
Navrhovaná zmena: Zmeniť text v schvaľovacej časti - nahradiť novým textom:
1.podielu 8668/64272 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 1 JUDr.
Júliusovi Šefčíkovi nar. 22.7.1964, bytom Kozácka 70, Trnava, za
cenu 16,17 eura ...

a10)
Uznesenie (orgán MZ č. 802/2006
číslo/rok):
Názov uznesenia ku kúpe pozemkov na Veternej ulici do majetku mesta pre stavbu
Navrhovaná zmena:

„Rekonštrukcia MK Veterná ul. v Trnave“
V texte v bode 2., písm. a)
- sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom v tomto znení:
„a) kúpu pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve spoločnosti SCT, s.r.o.
Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, IČO 35 951 915, parc. č. 5292/268,
ostatné plochy , výmera 293 m2, do majetku mesta Trnava pre realizáciu
stavby „Rekonštrukcia MK Veterná ul. v Trnave“ za cenu 19,91 eura/m2
(600,- Sk/m2), t. j. spolu za 5 819,55 eura ( 175 800,- Sk), za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných miestnou
komunikáciou vo vlastníctve kupujúceho – Mesta Trnava.
Podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
je predaj pozemkov navrhnutý na schválenie v zmysle §9a ods. 8) písm. b/
ako predaj pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí
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neoddeliteľný celok so stavbou.“

a11)
Uznesenie (orgán MZ č. 961/2006
číslo/rok):
Názov uznesenia k zámene pozemkov na Veternej ulici v Trnave
Navrhovaná zmena: V texte v bode 1.

- sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom v tomto znení:
„zámenu pozemku vo vlastníctve spoločnosti SCT, s.r.o., Trnavská cesta
50/A, 821 02 Bratislava, IČO 35 951 915, v k. ú. Trnava na Veternej ul.
v Trnave, parc. č. 5292/271 orná pôda, výmera 287 m2, zapísanej na LV č.
9576, za pozemok vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava na Veternej
ul. v Trnave, parc. č. 5292/285 orná pôda, výmera 217 m2 , oddelenej
geometrickým plánom č. 176/2006, pričom cena pozemkov určených na
zámenu na kaţdej strane je stanovená dohodou v rovnakej výške, za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných miestnou
komunikáciou vo vlastníctve nadobúdateľa – Mesta Trnava.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
je zámena pozemkov navrhnutá na schválenie v zmysle § 9a ods. 8) písm.
b/ ako zámena pozemkov zastavaných stavbou – miestnou komunikáciou
vo vlastníctve Mesta Trnava, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou.“

3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1) č. 902/2010 v znení 931/2010
b2) č. 876/2010
b3) č. 925/2010
b4) č. 922/2010
b5) č. 923/2010
b6) č. 731/2009
b7) č. 621/2009 v znení 751/2009 a 799/2010
b8) č. 763/2010
b9) č. 565/2009
b10) č. 880/2010
b11) č. 766/2010
b12) č. 791/2010
b13) č. 921/2010

do 30. 11. 2010
do 31. 12. 2010
do 31. 12. 2010
do 31. 12. 2010
do 31. 12. 2010
do 31. 12. 2010
do 31. 03. 2011
do 31. 12. 2010
do 31. 05. 2011
do 31. 12. 2010
do 30. 11. 2010
do 30. 04. 2011
do 31. 12. 2010

4. Ruší
uznesenia MZ
c1) č. 895/2010 v znení 908/2010
c2) č. 839/2010 v znení 937/2010
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Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 24. 11. 2010

30

