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Mestská rada mesta Trnava na zasadaní dňa 08.04.2013 k programu rokovania 
mestského zastupiteľstva nevzniesla návrhy.  
 
 
 
Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 414 o určení 
výšky dotácie poskytovanej základným  umeleckým školám,  materským školám 
a školským zariadeniam so sídlom na územní mesta Trnava na rok 2013 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN 
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216. 
   
 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 26.03.2013 do 04.04.2013.  
 V určenej lehote nebola k nemu uplatnená /viď. tabuľka na vyhodnotenie pripomienok/. 
  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila  materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Stanovisko Komisie školstva a vzdelávania MZ : 
komisia súhlasí s predloženým návrhom všeobecne záväzného nariadenia. 
 
Stanovisko Mestskej školskej rady mesta Trnava: 
MŠR zobrala na vedomie návrh všeobecne záväzného nariadenia.  
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok bola doručená so spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 1.2 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 394 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN 
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216. 
   
 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 25.03.2013 do 05.04.2013 /technická chyba 
v dátume skončenia lehoty na pripomienkovanie návrhu VZN/. 
 V určenej lehote nebola k nemu uplatnená pripomienka /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok bola doručená so spoločným spravodajcom. 
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Materiál č. 1.3 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 400 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 
 
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN 
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216. 
   
 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 05.03.2013 do 05.04.2013 /technická chyba 
v dátume skončenia lehoty na pripomienkovanie návrhu VZN/. 
 
 V určenej lehote bola k nemu uplatnená pripomienka predložená spracovateľom 
materiálu k prílohe č. 1, Zóne C, doplniť za navrhovaný bod g/ nový text /viď. tabuľka na 
vyhodnotenie pripomienok/. 
 Mestská rada mesta Trnava sa zaoberala pripomienkou vznesenou k prílohe č. 1, ktorú 
odporučila   a k c e p t o v a ť.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila  materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s ďalšou pripomienkou k textu bodu 16/ na str. 14-1/3/7, ktorá vzišla 
z rozpravy členov MR a o naformulovanie nového znenia bol požiadaný spracovateľ 
materiálu. 
V návrhu VZN doručenom so spoločným spravodajcom ide o nový bod č. 17/ 
...Z dôvodu obmedzeného počtu parkovacích miest si Mesto Trnava vyhradzuje právo 
vydať len limitovaný počet čipových parkovacích kariet. 
O počte vydaných čipových parkovacích kariet rozhoduje Mestská rada mesta Trnava. 
 
 
Poznámka: 
Upravený návrh VZN a tabuľka s vyhodnotením pripomienky boli doručené so spoločným 
spravodajcom. 
 
 
 
 
Materiál č. 2.1 
Urbanistická štúdia Obytná zóna Kamenný mlyn, Trnava – schválenie 

Spravodajca MR: PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s prijatím návrhu uznesenia v alternatíve A/ s nasledovnou úpravou : 
 
a/ do bodu 2. Schvaľuje  
pod písm. a/ na záver textu doplniť ..., vrátane prípravy kabeláže pre umiestnenie 
svetelnej signalizácie, osadenia spomaľovačov pri úrovňovom križovaní a osvetlenia 
tohto križovania...  
 

Mestská rada mesta Trnava zároveň odporučila využiť finančné prostriedky, ktoré by boli 
investované do mimoúrovňového križovania na budovanie ďalších cyklochodníkov v rámci 
mesta.  
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Materiál č. 2.2 
Zadanie Urbanistickej štúdie IBV Za traťou IV/B – schválenie 

Spravodajca MR: PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.  
 
 
 
 
 
Materiál č. 3.1 
Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované 
znenie rok 2009) 

Spravodajca MR: PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s alternatívou A, t. j. povoľuje spracovanie zmeny územného plánu – Zmena 
ÚPN B/2013 – Podnikateľský zámer pri Malženickej ceste.  
 
 
 
 
 
Materiál č. 4.1 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2012 a hodnotiaca správa za rok 2012 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ: 
komisia odporúča materiál schváliť bez výhrad v predloženom znení. 
 
 
Stanovisko hlavného kontrolóra: 
v písomnej forme bolo doručené so spoločným spravodajcom.   
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 4.2 
Informatívna správa o štádiu vymáhania pohľadávok, odpísaných uznesením MZ 
č.  200/2007 a č. 201/2007 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ: 
komisia odporúča materiál zobrať na vedomie. 
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Materiál č. 5 
Majetkové záležitosti 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 
 
 
Č. 5.1 
Prevod nájmu nebytových priestorov  v objekte na  ulici Študentská 33 /DITA, s.r.o./ 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 5.2 
Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na  Ulici Hlavná 5 /EVELIN MODE s.r.o./ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 5.3 
Úprava výšky nájmu nebytových priestorov  v objekte na  ulici Hviezdoslavova 3 
/Tibor Vrábel – SEZAM/ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.  
 
 
 
Č. 5.4 
Prenájom nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku 
Trnava spoločnosti Bomba, s.r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 5.5 
Podnájom časti nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom 
parku Trnava spoločnosti Nuclear Power, s.r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 5.6 
Odpustenie zmluvnej pokuty pre právnickú osobu PYRAMIDA PP s.r.o., Trnava, 
vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s prijatím uznesenia v alternatíve 2 /viď. str. 14-5/6/3/. 
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Č. 5.7 
Prenájom pozemkov na umiestnenie reklamných lavičiek 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom : 
 
a/  v návrhu uznesenia v bode 1. Schvaľuje  
„3 - mesačnú výpovednú lehotu“ upraviť na ...1 - mesačnú výpovednú lehotu...  
 
 
 
 
Č. 5.8 
Schválenie odpredaja bytu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom: 
 
a/ z materiálu   s t i a h n u ť   návrh uznesenia č. 1 (viď. str. 14-5/8/3 až 14-5/8/6), týkajúci 
sa 2 – izbového bytu č. 88 na Ulici gen. Goliana č. 23 v Trnave, 
s možnosťou jeho pridelenia nájomcovi, podľa odporúčania Bytovej komisie MZ, na dobu 
určitú, bez možnosti odkúpenia  
 
Poznámka: 
Súčasťou materiálu sú ďalšie dva návrhy uznesenia; o každom sa bude hlasovať osobitne. 
 
 
 
 
Č. 5.9 
Schválenie odpredaja pozemkov a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 
o najvhodnejší návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemkov 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
Č. 5.10 
Súhlas s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie parkovacích 
miest /Ulica Ružindolská/ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
Č. 5.11 
Majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry IBV Kamenný mlyn /MEFAL 
Invest, s.r.o. a Kamenáč, s.r.o./ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Č. 5.12 
Kúpa pozemku na sídlisku Na hlinách /JMJ Real, s.r.o. a spol./ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 5.13 
Použitie pozemkov mesta na rekonštrukciu horúcovodných prípojok k odovzdávacím 
staniciam tepla /lokalita ulíc V. Clementisa, Spartakovská, J. Slottu/ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Poznámka: 
Súčasťou materiálu sú dva návrhy uznesenia; o každom sa bude hlasovať osobitne. 
 
 
 
 
Č. 5.14 
Použitie pozemku mesta na výstavbu parkovacích miest na Ulici V. Clementisa 
v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 5.15 
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Modranke 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 5.16 
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava para. č. 8399/105 v k. ú. 
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6050 na Ulici Jiráskova 28 – 33 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou úpravou v návrhu uznesenia v bode 1. Schvaľuje : 
 
a/ pod č. 3  doplniť za dátumom narodenia „4.3.1981“ text ...s podielom ¾... 
 
b/ pod č. 9 doplniť za  dátumom narodenia "19.3.1976" text ...obe s podielom ½... 
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Č. 5.17 
Zámena pozemkov, odpredaj pozemkov a výpožička pozemkov v športovom areáli na 
Ulici Rybníková v Trnave /TENNIS INVEST, s.r.o./ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom úpravy uznesenia nasledovne : 
 
a/  do bodu 1. Schvaľuje v písm. b/ doplniť cenu za 1m2  pozemku  ...83,00 eura... a cenu 
spolu ...137 531,00 eur...  
 
b/ v bode 1. Schvaľuje v písm. c/  úprava textu 
pôvodné znenie ...na vybudovanie prístupovej komunikácie spoločnosti...  
sa nahradí novým znením ...na vybudovanie verejne prístupného neprejazdného 
parkoviska s pripojením len na Cukrovú ulicu spoločnosti... 
 
c/ v bode 1. Schvaľuje v písm. c/  úprava textu 
pôvodné znenie ...s podmienkou odpredania skolaudovanej prístupovej komunikácie do 
majetku mesta za 1,00 euro...  
sa nahradí novým znením  ...s podmienkou odpredania skolaudovaného parkoviska do 
majetku mesta za 1,00 euro... 
 
 
 
Č. 5.18 
Predaj pozemku pre výstavbu na sídlisku Na hlinách (Fortezza, s.r.o.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravou uznesenia : 
 
a/ v bode 1. Schvaľuje  doplniť na záver pôvodného textu ...a zabezpečí spracovanie 
znaleckého posudku... 
 
  
 
Č. 5.19 
Zmena v majetkovo-právnom usporiadaní verejných objektov dopravnej a technickej 
infraštruktúry pre stavbu „IBV Za traťou 4. etapa, Trnava“ (Termomont Dolná Krupá 
s.r.o.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 5.20 
Predaj pozemku pod schodmi na Ulici Karpatská (Ing. Michal Bachratý) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 5.21 
Prenájom pozemku v k. ú. Modranka  Rudolfovi Krajčovičovi 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Č. 5.22 
Prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici Hlavná 5 a výpožička nebytových 
priestorov v objekte na ulici Radlinského 8 – OHL ŽS, a.s., organizačná zložka 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s nižšie uvedenými úpravami : 
 
a/ s technickou úpravou v názve materiálu  
– vypustiť  text  „Prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici Hlavná 5“ 
 
b/ v návrhu uznesenia z bodu 1. Schvaľuje  
vypustiť časť týkajúcu sa prenájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Hlavná 5 
 
c/ v návrhu uznesenia v bode 1. Schvaľuje nový text 
A) 
výpožičku nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 53, na parcele parcelné číslo  759/1, 
759/3 v k.ú. mesta Trnava na ulici Radlinského 8 v Trnave, na prízemí, spolu o výmere 
290,28 m2, vypožičiavateľovi: 
spoločnosti OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 42 796, 
zastúpenou: Ing. Dalibor Štefánik - na základe plnej moci, 
ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky prostredníctvom spoločnosti  
OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 881 879, 
zastúpenou: Ing. Mikuláš Bakay – vedúci organizačnej zložky, 
spoločnosti OHL Pozemné stavby a.s., Furmanská 6, 841 03 Bratislava, IČO: 43 941 664, 
zastúpenou: Ing. Dalibor Štefánik – predseda predstavenstva a Ing. Petr Mičunek – člen 
predstavenstva, 
spoločnosti CS, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 44 101 937,  
zastúpenou: Ing. Miroslav Marcian – konateľ spoločnosti, 
za účelom zriadenia šatne pre robotníkov s tým, že vypožičiavateľ si zabezpečí všetky 
náležitosti súvisiace so zriadením staveniska a zabezpečí zamedzenie prístupu do ostatných 
častí objektu: 
prízemie, miestnosť č. 101, č. 102, č. 104, č. 105, č. 107, č. 108, č. 109, č. 110, č. 111, č. 
113,  č. 115, č. 117, č. 118, č. 119, č. 120, č. 121  /šatne/ .......................................290,28 m2  
na dobu určitú od 01.04.2013 do 31.05.2014,  s výpovednými lehotami: 
1 mesiac - ak vypožičiavateľ vykoná stavebné úpravy bez súhlasu požičiavateľa, 
               - ak využíva nebytový priestor v rozpore s účelom výpožičky, 
3 mesiace - bez udania dôvodu,  
dohodou zmluvných strán. 
  
 Služby spojené s užívaním nebytových priestorov hradí vypožičiavateľ. 
       Vypožičiavateľ má povinnosť počas doby výpožičky poistiť vypožičanú nehnuteľnosť            
na hodnotu v zmysle znaleckého posudku č.117/2011 vypracovaného znalcom                         
Ing. Ladislavom Vaškom zo dňa 28.12.2011, t. j. 594 000,00 eur. 
 
d/ z návrhu uznesenia v bode 2. Ukladá 
vypustiť  časť textu  „zmluvu o nájme“ a „a B)“ 
 
Poznámka: 
Spoločnosť OHL ŽS, a. s. , organizačná zložka, ktorá žiadala o nebytové priestory na ulici 
Radlinského 8, predložila  Mestu Trnava Zmluvu o združení so spoločnosťami OHL 
Pozemné stavby a. s. a CS, s. r. o.. Nakoľko združenie nemá právnu subjektivitu, je potrebné 
aby boli v zmluve o výpožičke uvedené všetky spoločnosti ako vypožičiavatelia. 
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Materiál č. 6.1 
Predaj bytov 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 6.2 
Návrh na výnimku z Nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov s tým, že spravodajca mestskej rady poskytne 
doplňujúce informácie k danej veci. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 7.1 
Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2013 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom na úpravu uznesenia : 
 
a/ do bodu 1. Schvaľuje 
doplniť nový bod  ...f/... s textom ...Delegovanie zástupcov do Organizačnej skupiny TTJ 
2013 na základe návrhov poslaneckých klubov... 
 
 
 
 
 
Materiál č. 8.1 
Organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2013 

Spravodajca MR: Ing. Blažena Královičová 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom na úpravu uznesenia : 
 
a/ pôvodný text v bode 1. Schvaľuje  
označiť ako ...a/... 
 
b/ doplniť do bodu 1. Schvaľuje 
nový bod ...b/... s textom ...Organizačný štáb Dní zdravia 2013, ktorého členmi budú 
i dvaja poslanci z Komisie sociálnej a zdravotnej MZ, navrhnutí komisiou.... 
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Materiál č. 9.1 
Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy na 
obdobie rokov 2007 až 2013, s výhľadom do roku 2020 – za rok 2012 

Spravodajca MR: Ing. Augustín Hambálek 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s informáciou, ktorú poslanec Ing. Hambálek predloží v rámci  spravodajskej 
správy.  
 
 
 
 
Materiál č. 10.1 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 
termín je v intervale od 01.02.2013 do 26.03.2013 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom na doplnenie uznesenia v zmysle požiadavky gestora uznesenia 
nasledovne : 
 
a/  doplniť do bodu 2. Schvaľuje  
 ako bod ...a7)...    
 

Predkladá: Odbor právny a majetkový 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 142/2011  

Názov:  Predaj podielov z pozemku ... na Ul. V. Clementisa 48 
Navrhovaná zmena: Nahradiť text v schvaľovacej časti  bode 32. 

novým textom ... „podielu 7434/299244 do podielového 
spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 32 Zlatici Sklenárovej rod. 
Kóšovej nar. 11.12.1954 a PhDr. Ivete Árva Sklenárovej rod. 
Sklenárovej nar. 16.5.1978, obe bytom Trnava, V. Clementisa 48, 
každá podiel ½, spolu za cenu 0,95 eura“...   
  

Dôvod zmeny: Pri príprave zmluvy bola zistená zmena vlastníkov bytu  č. 32. 

 
b/ doplniť do bodu 2. Schvaľuje  
 ako bod ...a8)...    

 
Predkladá: Odbor právny a majetkový 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 433/2012  

Názov:  Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 
o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom city lightov 
vrátane údržby prístreškov MAD v Trnave. 

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v bodoch  1. a 2.  
nahradiť text...„b) Ulica Sladovnícka, parc. č. 5671/95, smerom 
z mesta, 2 ks, c) Ulica Hlboká, parc. č. 8936/5 “...  novým textom ... 
„b) Ulica Sladovnícka, parc. reg. E č. 1072/19, smerom z mesta, 2 ks, 
c) Ulica Hlboká, parc. č. 8936/3 a  8936/5“... 

Dôvod zmeny: Pri príprave zmluvy bolo zistené, že prístrešky sa nachádzajú na 
susedných pozemkoch, nie na tých, ktoré boli schválené uznesením 
MZ č. 433/2012. 
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c/ doplniť do bodu 3. Predlžuje  
 ako bod ...b6)...   č. 142/2011 do 30.04.2013 

 
Predkladá: Odbor právny a majetkový 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ  č. 142/2011  

Názov uznesenia Predaj podielov z pozemku ... na Ul. V. Clementisa 48 
Pôvodný termín: 31. 12. 2011, v znení 358/2012 do 31.8. 2012, 398/12 do 31.1.2013 

Navrhovaný termín: 30. 4. 2013 
Dôvod zmeny: Zmluva je pripravená na podpis primátora, avšak v nadväznosti na 

schválenie zmeny vlastníka bytu č. 32 bude o túto skutočnosť 
upravená.     

 
 
 
 
 
Materiál č. 11.1 
Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom   s t i a h n u ť    z materiálu kandidáta na prísediaceho pána Pavla 
Bažíka, z dôvodu jeho úmrtia. Táto skutočnosť bola mestskému úradu oznámená Okresným 
súdom Trnava dňa 4.4.2013, t. j. po spracovaní materiálu. 
 
Poznámka: 
Pri tomto materiáli sa uskutoční voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava, ktorým končí 
výkon funkcie 29.06.2013. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 12.1 
Určenie platu primátora mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom  zvýšiť plat primátora mesta v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z. z. o 66,5 %, čo predstavuje plat vo výške  4 276,00 eur. 
 
 
 
 
 


