(187 – 230)
UZNESENIA
zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
volebného obdobia 2010 – 2014, konaného 13. decembra 2011
v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice

187
uznesenie
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 390 o dani z nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 390 o dani z nehnuteľností
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Vyhlásiť VZN č. 390 o dani z nehnuteľností vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava
a zverejniť na internetovej stránke mesta Trnava.
Termín: do 16.12 2011

188
uznesenie
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 391 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 391 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN č. 391 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta Trnava.
Termín: do 16.12.2011
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189
uznesenie
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 392, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 241
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
mesta Trnava v znení VZN č. 26, č. 309, č. 327, č. 343, č. 361 a č. 373
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1 . Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 392, 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, č. 361 a č. 373
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ vyhlásiť VZN č. 392 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta Trnava
Termín: do 16.12.2011
b/ pripraviť úplné znenie VZN o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta Trnava ako VZN č. 393
Termín: do 01.01.2012

190
uznesenie
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 394 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 394 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky sluţieb na území mesta Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN č. 394 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta Trnava.
Termín: do 16.12.2011

191
uznesenie
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 395, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 312
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 395, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 312 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej
zriaďovateľom je Mesto Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
vyhlásiť VZN č. 395 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej
stránke mesta.
Termín: do 16.12.2011

192
uznesenie
K aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a/ 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011

193
uznesenie
K Rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012
a viacročný rozpočet na roky 2012 – 2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012
b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012
2. Schvaľuje
a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2012
b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2012 – 2014 so záväznosťou rozpočtu podľa
písmena a)
c) čerpanie úveru z komerčnej banky a jeho zabezpečenie podľa podmienok banky vo výške
752 881 eur na financovanie výstavby Mestského priemyselného a technologického parku
Trnava
d) čerpanie úveru z komerčnej banky a jeho zabezpečenie podľa podmienok banky vo výške
2 943 172 eur na zabezpečenie predfinancovania projektu Mestského priemyselného
a technologického parku Trnava vo výške nenávratného finančného príspevku poskytnutého
v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v roku 2012
e) rozpočty príspevkových organizácií mesta na roky 2012-2014 so záväznosťou rozpočtu
na rok 2012
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
- Základnej umeleckej školy M. Schneidera Trnavského
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194
uznesenie
K započítaniu vzájomných pohľadávok – Ing. Miroslav Tunega
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
stavebné úpravy vykonané v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa v objekte s. č. 527 –
nebytová budova, postavenom na parc. registra „C“ č. 6357 – zastavané plochy a nádvoria,
s výmerou 365 m2, zapísanom na LV č. 5000 pre k. ú. Trnava, nachádzajúcom sa na
Športovej ulici 10 v Trnave, nájomcom nebytových priestorov Ing. Miroslavom Tunegom,
Hlboká 17, Trnava, IČO: 33 206 244, v celkovej výške 23 650,30 eura
2. Súhlasí
so vzájomným započítaním pohľadávky Mesta Trnava vo výške 20 950,30 eura, vzniknutej
z titulu nezaplatených úhrad za uţívanie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte
s. č. 527 – nebytová budova, postavenom na parc. registra „C“ č. 6357 – zastavané plochy
a nádvoria, s výmerou 365 m2, zapísanom na LV č. 5000 pre k. ú. Trnava, nachádzajúcom
sa na Športovej ulici 10 v Trnave Ing. Miroslavom Tunegom, Hlboká 17, Trnava,
IČO: 33 206 244, s pohľadávkou Ing. Miroslava Tunegu, Hlboká 17, Trnava,
IČO: 33 206 244, vo výške 23 650,30 eura, vzniknutou z titulu zhodnotenia nebytových
priestorov nachádzajúcich sa v objekte s. č. 527 – nebytová budova, postavenom na
parc. registra „C“ č. 6357 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 365 m2, zapísanom na
LV č. 5000 pre k. ú. Trnava, nachádzajúcom sa na Športovej ulici 10 v Trnave, investíciou do
majetku mesta, v celkovom rozsahu 20 950,30 eura, pričom rozdiel medzi jednotlivými
pohľadávkami vo výške 2 700,00 eur uhradí Mesto Trnava, na účet Ing. Miroslava Tunegu
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave v spolupráci so spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o., Trnava
pripraviť a predloţiť primátorovi mesta na podpis dohodu o vzájomnom započítaní
pohľadávok s Ing. Miroslavom Tunegom
Termín: 20.12.2011

195
uznesenie
K prenájmu nebytových priestorov – výmenníkových staníc v objektoch bytových
domov a v iných nebytových objektoch /TT-KOMFORT s.r.o., Trnava/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
prenájom nebytových priestorov – výmenníkových staníc vo vlastníctve Mesta Trnava,
nachádzajúcich sa v bytových domoch a v iných nebytových objektoch, v k. ú. Trnava,
označených ako:
Označenie VS
Uran 1
Saturn
Zátvor
Vodáreň

Súp. č. Výmera v m2 LV
3194
7463
140,23
3200
6751
1673
86,63 6844
7178
322,37 5000
5816
255,00 5000
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Na hlinách 18

6904

210,00

Čulenova
Technické sluţby
Športová hala Slávia
Rovná bazén
Jupiter 1

6281
5126
576
1793
3616
3618
3618
243
247
6717
2547
6755
3609
3610
3601
3597
3588
3587
3584
5679
3582
3581
5906

23,05
37,80
61,20
14,36
127,24

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

142,45
188,14
61,90
140,96
80,42
181,00
78,64
127,24
102,08
101,84
19,27
31,49
32,76
33,74
90,99
31,86
2 722,66

1005
2
5000
5000
5000
7251
7573
7413
7402
5000
7350
6700
6795
5000
7140
6909
7347
7050
6482
7030
6600
6556
6657
6520
5000

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. 2012, za dohodnuté nájomné vo
výške 35,00 eur/m2/rok, t. j. spolu vo výške 95 293,10 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: 20.12.2011

196
uznesenie
K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava para. č. 8399/114
v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6037 na Jiráskovej 8 -13
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
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predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/114 –
zast. plocha s celkovou výmerou 1025 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6037 na
Jiráskovej 8 -13, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9227 za cenu 0,1162 eura/m 2 t. j.
3,50 Sk/m2 takto:
1. podielu 6655/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 1
Jozefovi Blahovi nar. 24.12.1953 s manţelkou Oľgou rod. Hlavičkovou, nar. 11.1.1956, obaja
bytom Jiráskova 12, Trnava, za cenu 1,30 eura,
2. podielu 5070/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 2 Margite Rábarovej rod.
Rábarovej nar. 10.7.1971 bytom Horné Orešany 439, za cenu 0,99 eura,
3. podielu 6707/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 3
Pavlovi Milatovi nar. 20.8.1953 s manţelkou Ľudmilou rod. Moncmanovou, nar. 19.9.1953,
obaja bytom Jiráskova 8, Trnava, za cenu 1,31 eura,
4. podielu 5009/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 MUDr. Olívii Mancovej rod.
Mancovej nar. 4.6.1958 bytom Wolkrova 45, Bratislava za cenu 0,98 eura,
5. podielu 6688/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
6 Bc. Ivanovi Klementovi nar. 30.10.1958 s manţelkou Ing. Ľubov rod. Kurganovou, nar.
3.4.1960, obaja bytom Kriţovany 211, za cenu 1,30 eura,
6. podielu 3392/610216 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 7 Augustínovi
Patákovi nar. 4.6.1973 a Branislavovi Patákovi nar. 15.5.1979 obaja bytom Jiráskova 8,
kaţdému s podielom ½, spolu za cenu 0,66 eura,
7. podielu 5058/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
8 Štefanovi Semeneiovi nar. 21.10.1974 s manţelkou Stanislavou rod. Štefanovičovou, nar.
7.10.1974, obaja bytom Ul. Jiráskova 8, Trnava, za cenu 0,98 eura,
8. podielu 6709/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Mgr. Dane Morávkovej rod.
Morávkovej nar. 6.2.1978 bytom Jiráskova 8, za cenu 1,31 eura,
9. podielu 3359/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 10 Zdenke Kudláčovej rod.
Kudláčovej nar. 28.5.1974 bytom Jiráskova 8, za cenu 0,66 eura,
10. podielu 5160/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
11 Jánovi Šulekovi nar. 19.9.1954 s manţelkou Emíliou rod. Dudovou, nar. 10.1.1956, obaja
bytom Ul. Jiráskova 8, Trnava, za cenu 1,01 eura,
11. podielu 6709/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
12 Vítovi Krajčovičovi nar. 26.9.1952 s manţelkou Annou rod. Barčákovou nar. 29.4.1955
obaja bytom Jiráskova 8, za cenu 1,31 eura,
12. podielu 6390/142943 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
13 Jaroslavovi Frantovi nar. 11.9.1977 s manţelkou Ľudmilou rod. Nemčíkovou, nar.
2.11.1978, obaja bytom Slovanská 10, Trnava, za cenu 1,20 eura,
13. podielu 6691/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
15 Štefanovi Kajanovi nar. 21.1.1955 s manţelkou Júliou rod. Szabóovou, nar. 17.10.1957,
bytom Jiráskova 8, za cenu 1,30 eura,
14. podielu 3401/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
16 Mariánovi Kubálovi nar. 3.4.1955 s manţelkou Margitou rod. Horvatovičovou, nar.
2.4.1958, obaja bytom Vlárska 14, Trnava, za cenu 0,66 eura,
15. podielu 6712/142943 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
18 Pavlovi Bokorovi nar. 28.6.1949 s manţelkou Margitou rod. Kašovou, nar. 20.11.1951,
obaja bytom Jirásková 8, Trnava, za cenu 1,31 eura,
16. podielu 3390/610216 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 19 Ľubošovi Cisárovi nar.
7.11.1958, bytom Jiráskova 8, za cenu 0,66 eura,
17. podielu 5055/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
20 Danielovi Barbasovi nar. 28.9.1974 s manţelkou Michaelou rod. Szabovou, nar.
14.5.1977, obaja bytom Jiráskova 8, za cenu 0,99 eura,
18. podielu 6796/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
21 Ľubomírovi Belkovi nar. 10.3.1961 s manţelkou Danielou rod. Čápkovou, nar. 28.2.1966,
obaja bytom Jiráskova 8, Trnava, za cenu 1,32 eura,
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19. podielu 3395/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 22 Rozálii Krivošíkovej rod.
Krivošíkovej nar. 24.1.1947, bytom Kriţovany 273, za cenu 0,66 eura,
20. podielu 5112/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 23 Anne Vrţdiakovej rod.
Čambálovej nar. 13.6.1956, bytom Jiráskova 8, za cenu 1,00 eura,
21. podielu 5046/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 24 Márii Pavelkovej rod.
Pavelkovej nar. 10.10.1981, bytom Goliánova 24, za cenu 0,98 eura,
22. podielu 5096/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 25 Elene Blahovskej rod. Ilavskej
nar. 17.8.1957, bytom Jiráskova 9, za cenu 0,99 eura,
23. podielu 5109/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
26 Martinovi Krajčovičovi nar. 17.8.1977 a Ľudmile rod. Breţákovej nar. 5.12.1973, obaja
bytom Jiráskova 9, za cenu 1,00 eura,
24. podielu 5086/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 28 Eve Brzej rod. Brzej nar.
13.2.1959, bytom Jiráskova 9, za cenu 0,99 eura,
25. podielu 6760/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 Monike Zaťkovej rod. Zemkovej
nar. 12.11.1974, bytom Jiráskova 9, za cenu 1,32 eura,
26. podielu 5115/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 30 Adriane Kohútikovej rod.
Baraňovičovej nar. 27.9.1976, bytom Jiráskova 9, za cenu 1,00 eura,
27. podielu 6755/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
31 Jozefovi Szalayovi nar. 24.1.1952 s manţelkou Gizelou rod. Dolanovou, nar. 1.11.1952,
bytom Jiráskova 9, za cenu 1,32 eura,
28. podielu 5085/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
32 Karolovi Hrdlicovi nar. 25.8.1950 s manţelkou Máriou rod. Debreckovou, nar. 7.8.1942,
obaja bytom G. Dusíka 63, Trnava za cenu 0,99 eura,
29. podielu 6706/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
33 Zdenkovi Jakabovičovi nar. 5.11.1954 s manţelkou Jarmilou rod. Hlavandovou, nar.
15.1.1956, obaja bytom Jiráskova 9, Trnava, za cenu 1,31 eura,
30. podielu 5098/610216 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 34 Františkovi Tóthovi nar.
17.2.1944, bytom Jiráskova 9, za cenu 0,99 eura,
31. podielu 6749/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
35 Františkovi Kuckovi nar. 31.8.1951 s manţelkou Máriou rod. Bednárikovou, nar. 6.8.1952,
obaja bytom Jiráskova 9, Trnava, za cenu 1,32 eura,
32. podielu 6759/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 37 Klaudii Zverkovej rod. Zverkovej
nar. 7.3.1975, bytom Jiráskova 18, za cenu 1,32 eura,
33. podielu 5113/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 38 Máriovi Masarovičovi nar.
5.10.1973, bytom Jiráskova 9, za cenu 1,00 eura,
34. podielu 6749/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
39 Andrejovi Slezákovi nar. 19.6.1984 s manţelkou Silviou Slezákovou Blaţíčkovou rod.
Blaţíčkovou, nar. 8.7.1981, obaja bytom Jiráskova 9, Trnava, za cenu 1,32 eura,
35. podielu 5046/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
40 Ľubošovi Ruţičkovi nar. 6.8.1978 s manţelkou Monikou rod. Demovičovou, nar. 4.8.1978,
obaja bytom Jiráskova 9, Trnava, za cenu 1,32 eura,
36. podielu 5055/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 42 Zdenke Vyslockej rod.
Mončekovej nar. 25.9.1947, bytom Jiráskova 10, za cenu 0,99 eura,
37. podielu 6706/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 43 Edite Horváthovej rod.
Horváthovej nar. 2.10.1959, bytom Jiráskova 10, za cenu 1,31 eura,
38. podielu 5055/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
44 Milanovi Bartošovi nar. 7.11.1947 s manţelkou Mgr. Veronikou rod. Sorádovou, nar.
4.2.1951, bytom Jiráskova 10, za cenu 0,99 eura,
39. podielu 6628/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 45 Helene Stachovej rod.
Okruhlicovej nar. 4.11.1956, bytom Jiráskova 10, za cenu 1,29 eura,
40. podielu 6729/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
47 Pavlovi Okruhlicovi nar. 15.3.1956 s manţelkou Zdenkou rod. Zungovskou, nar. 5.5.1956,
obaja bytom Jiráskova 10, za cenu 1,31 eura,
41. podielu 5055/610216 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 48 Milanovi Štrbovi nar.
24.10.1983, bytom Jiráskova 10, za cenu 0,99 eura,
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42. podielu 6706/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
49 Milanovi Jurčíkovi nar. 20.6.1949 s manţelkou Hermínou rod. Litavskou, nar. 12.5.1952,
bytom Jiráskova 10, za cenu 1,31 eura,
43. podielu 5055/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
50 Štefanovi Mikovičovi nar. 6.4.1962 s manţelkou Magdalénou rod. Makovou, nar.
26.8.1967, bytom Jiráskova 10, za cenu 0,99 eura,
44. podielu 6668/610216 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 51 Erikovi Manákovi nar. 1.7.1977
bytom Jiráskova 14, za cenu 1,30 eura,
45. podielu 5017/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
52 Júliusovi Matyášovi nar. 11.4.1962 s manţelkou Danou rod. Psicovou, nar. 26.4.1968,
obaja bytom Jiráskova 10, za cenu 0,98 eura,
46. podielu 6706/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 53 Lýdii Hornáčkovej rod.
Bludovičovej nar. 28.7.1958 bytom Jiráskova 10, za cenu 1,31 eura,
47. podielu 5055/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 54 PaedDr. Oľge Hírešovej rod.
Hírešovej nar. 13.9.1959 bytom Jiráskova 10, za cenu 0,99 eura,
48. podielu 6706/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 55 Boţene Hlavatej rod.
Miklušičákovej nar. 13.1.1952 bytom Hospodárska 7, za cenu 1,31 eura,
49. podielu 6707/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 56 Kataríne Michalíkovej rod.
Igazovej nar. 29.10.1966 bytom Jiráskova 11, za cenu 1,31 eura,
50. podielu 5053/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
57 Fridolínovi Toráčovi nar. 21.2.1954 s manţelkou Boţenou rod. Vaškovou, nar. 5.7.1956,
bytom Jiráskova 11, za cenu 0,99 eura,
51. podielu 6707/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
58 Milanovi Jurčovi nar. 10.4.1953 s manţelkou Alenou rod. Tankovičovou, nar. 21.6.1955,
bytom Jiráskova 11, za cenu 1,31 eura,
52. podielu 5053/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 60
Eve Šotterovej rod.
Pajpachovej nar. 5.6.1943 bytom Jiráskova 11, za cenu 0,99 eura
53. podielu 3407/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 62 Anne Vajgelovej rod. Šugovej
nar. 14.5.1954 bytom Nerudova 3, za cenu 0,66 eura,
54. podielu 5049/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
63 Pavlovi Jurkovi nar. 2.3.1951 s manţelkou Oľgou rod. Melišovou, nar. 29.8.1953, obaja
bytom Jiráskova 11, za cenu 0,98 eura,
55. podielu 3331/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 65 Eve Nerádovej rod. Bibenovej
nar. 26.8.1935 bytom Jiráskova 11, za cenu 0,65 eura,
56. podielu 4987/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 66 Miroslave Novákovej rod.
Vaškovej nar. 16.3.1978 bytom Jiráskova 11, za cenu 0,97 eura,
57. podielu 6714/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 67 Eve Dókovej rod. Dókovej nar.
24.12.1947 bytom Jiráskova 11, za cenu 1,31 eura,
58. podielu 3416/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 68 Ing. Kataríne Jančuškovej rod.
Hrabčákovej nar. 23.8.1951 bytom Jiráskova 11, za cenu 0,67 eura,
59. podielu 5058/610216 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 69 Lukášovi
Grochalovi nar. 31.1.1985 a Andree Grochalovej rod. Grochalovej, nar. 15.12.1977, obaja
bytom Jiráskova 11, kaţdému s podielom ½, spolu za cenu 0,99 eura,
60. podielu 6703/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 70 Helene Klačkovej rod.
Lobodášovej nar. 28.12.1956 bytom Jiráskova 11, za cenu 1,31 eura,
61. podielu 3392/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 71 Anne Vrbovskej rod.
Lukačovičovej nar. 11.2.1949 bytom Koniarekova 2, za cenu 0,66 eura,
62. podielu 5106/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 72 Vlaste Bedečovej rod.
Latákovej nar. 22.7.1938 bytom Jiráskova 11, za cenu 0,99 eura,
63. podielu 6749/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
73 Dušanovi Polákovi nar. 6.9.1950 s manţelkou Máriou rod. Geregovou, nar. 20.5.1955,
obaja bytom Jiráskova 11, za cenu 1,31 eura,
64. podielu 3428/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
74 Rudolfovi Gálovi nar. 17.6.1975 s manţelkou Katarínou rod. Ruţičkovou, nar. 5.11.1979,
obaja bytom Jiráskova 11, za cenu 0,67 eura,
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65. podielu 6760/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
76 Františkovi Zagorovi nar. 17.9.1953 s manţelkou Jankou rod. Šulekovou, nar. 29.9.1952,
obaja bytom Jiráskova 11, za cenu 1,32 eura,
66. podielu 3458/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 77 Veronike Bartošovej rod.
Sorádovej nar. 4.2.1951 bytom Jiráskova 11, za cenu 0,67 eura,
67. podielu 5070/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 78 Stanislave Šimončičovej rod.
Benkovej nar. 17.4.1975 bytom Jiráskova 11, za cenu 0,99 eura,
68. podielu 5065/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 79 Alţbete Krajčovičovej rod.
Glasovej nar. 30.4.1969 bytom Jiráskova 12, za cenu 0,99 eura,
69. podielu 5049/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 81 Jane Rádsetoulalovej rod.
Kavickej nar. 11.1.1966 bytom Jiráskova 12, za cenu 0,98 eura,
70. podielu 6698/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 82 Terézii Kucharovej rod.
Šavlíkovej nar. 1.10.1949 bytom Jiráskova 12, za cenu 1,31 eura,
71. podielu 5103/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 83 Juliane Rábekovej rod.
Viglášovej nar. 27.8.1940 bytom Jiráskova 12, za cenu 0,99 eura,
72. podielu 6898/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
84 Štefanovi Guczmannovi nar. 4.10.1959 s manţelkou Vincenciou rod. Palkovičovou, nar.
31.3.1961, obaja bytom Jiráskova 12, za cenu 1,34 eura,
73. podielu 5115/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
85 Petrovi Sorádovi nar. 7.4.1973 bytom Jiráskova 12 s manţelkou Barborou rod. Blahovou,
nar. 29.1.1976 bytom Tehelná 24, za cenu 1,00 eura,
74. podielu 6749/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
86 Petrovi Gregušovi nar. 4.2.1973 s manţelkou Ivanou rod. Vajglovou, nar. 18.10.1976,
obaja bytom Jiráskova 12, za cenu 1,32 eura,
75. podielu 6764/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
88 Petrovi Kondrčekovi nar. 1.3.1964 s manţelkou Evou rod. Repovou, nar. 20.8.1972, obaja
bytom Jiráskova 12, za cenu 1,32 eura,
76. podielu 5045/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 90 Marcelovi Gottsteinovi nar.
30.11.1983 bytom Jiráskova 12, za cenu 1,31 eura,
77. podielu 5045/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 91 Jane Ráczovej rod. Brinčíkovej
nar. 26.12.1952 bytom Jiráskova 12, za cenu 0,98 eura,
78. podielu 6719/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
92 Rasislavovi Lackovičovi nar. 13.6.1976 s manţelkou Tatianou rod. Majtánovou, nar.
10.1.1978, obaja bytom Jiráskova 12, za cenu 1,31 eura,
79. podielu 5049/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
93 Jozefovi Dinkovi nar. 14.12.1958 s manţelkou Jarmilou rod. Mesárošovou, nar.
10.3.1958, obaja bytom Jiráskova 12, za cenu 0,98 eura,
80. podielu 6700/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
94 Jozefovi Suchoňovi nar. 29.11.1953 s manţelkou Annou rod. Prielomkovou, nar.
27.1.1959, obaja bytom Jiráskova 12, za cenu 1,31 eura,
81. podielu 6707/610216 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 96 Stanislavovi
Danišovi nar. 16.12.1977 a Dagmar Revayovou rod. Jirsovou, nar. 20.6.1977, obaja bytom
Jiráskova 13, obaja s podielom ½ spolu za cenu 1,31 eura,
82. podielu 5056/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
97 Albertovi Kocianovi nar. 27.4.1935 s manţelkou Katarínou rod. Ţákovou, nar. 4.4.1939,
obaja bytom Jiráskova 13, za cenu 0,99 eura,
83. podielu 6707/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
98 Ivanovi Brixovi nar. 20.6.1961 s manţelkou Alenou rod. Šimončíkovou, nar. 16.3.1961,
obaja bytom Jiráskova 13, za cenu 1,31 eura,
84. podielu 6650/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
100 Fabiánovi Hornáčkovi nar. 18.9.1942 s manţelkou Esterou rod. Markovou, nar.
22.6.1944, obaja bytom Jiráskova 13, za cenu 1,29 eura,
85. podielu 4996/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 101 Matilde Šefčovičovej rod.
Gregušovej nar. 6.3.1957 bytom Jiráskova 13, za cenu 0,97 eura,
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86. podielu 6707/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 102 Jaroslave Koleňákovej rod.
Sadloňovej nar. 19.7.1961 bytom Jiráskova 13, za cenu 1,31 eura,
87. podielu 5056/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 103 Márii Kollerovej rod. Korecovej
nar. 25.3.1951 bytom Podjavorinskej 28, za cenu 0,99 eura,
88. podielu 6707/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
104 Richardovi Danišovičovi nar. 2.2.1980 s manţelkou Ing. Lenkou rod. Janíkovou, nar.
12.10.1983, obaja bytom Jiráskova 13, za cenu 1,31 eura,
89. podielu 5023/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 105 Miroslave Kostolanskej rod.
Kostolanskej nar. 8.11.1971 bytom Jiráskova 13, za cenu 0,98 eura,
90. podielu 6674/610216 do podielového spoluvlastníctva vlastníčkam bytu č. 106 Terézii
Jamrichovej rod. Hrkeľovej nar. 1.3.1958 bytom Jiráskova 13 s podielom ½, Lenke
Kostyalovej rod. Jamrichovej nar. 29.3.1981 bytom Brodná 2, Hrnčiarovce nad Parnou
s podielom ¼ a Miroslave Čuntalovej rod. Jamrichovej, nar. 21.8.1977 bytom Vlčkovce 384
s podielom ¼, spolu za cenu 1,30 eura,
91. podielu 5056/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.
107 Štefanovi Horváthovi nar. 20.12.1956 s manţelkou Melániou rod. Rigovou, nar.
7.5.1956, obaja bytom Jiráskova 13, za cenu 0,99 eura,
92. podielu 6707/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 110 Beate Danišovej rod.
Hrebíčkovej nar. 13.6.1956 bytom Jiráskova 13, za cenu 1,31 eura,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.
Priamy predaj je moţný podľa § 9 a) ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, pretoţe sa predáva pozemok pod bytovým domom
v zmysle
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z.. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť náleţitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: do 31.12.2011
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 30.04.2012

197
uznesenie
K predaju podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava para. č. 5671/66
v k. ú. Trnava vlastníkovi bytu v bytovom dome súp. č. 6472 na Ulici J. Slottu 21
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Predaj podielu 2851/456445 zo spoluvlastníckeho podielu 69715/456445 na pozemku v
spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/66 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 652 m2
zapísaného na LV č. 9927, zodpovedajúceho spoluvlastníckym podielom na spoločných
častiach a zariadeniach domu súp. č. 6472 na Ul. J. Slottu 21, 22, 23 vlastníkovi bytu č. 23
zapísanému na LV č. 8861 Dušanovi Petrášovi, nar. 7. 10. 1971 bytom Na hlinách 21, za
cenu 0,1162 eura/m2 t. j. za 0,47 eura,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
uhradí kupujúci.
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Priamy predaj je moţný podľa § 9 a) ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, pretoţe sa predáva pozemok pod bytovým domom
v zmysle
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z.. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: do 31.12.2011
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 31.03.2012

198
uznesenie
K predaju pozemku v k. ú. Modranka na Ulici Dedinskej
/Zuzana Trubačová/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, oddeleného geometrickým plánom č.
42/2011 z pozemku p. č. 152/1 - zastavaná plocha, zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka ako p. č. 152/77 – zastavaná plocha s výmerou 58 m2 za cenu 8 eur/m2 t. j.
spolu za cenu 464 eur do výlučného vlastníctva Zuzane Trubačovej rod. Rozičovej nar.
13.3.1964 bytom Dedinská 43, Trnava,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
bude hradiť kupujúca.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je moţný priamy
predaj majetku mesta v zmysle §9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa,
o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe pozemok je nevyuţiteľný na výstavbu a je
moţné ho pričleniť ako priľahlý pozemok – predzáhradku k p. č. 746 vo vlastníctve Zuzany
Trubačovej, ktorá sa stará o zeleň umiestnenú na časti p. č. 152/1 priľahlej k pozemku p. č.
746 v jej vlastníctve.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpečiť náleţitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 31.12.2011
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 28.02.2012
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199
uznesenie
K predaju pozemku v k. ú. Modranka na Jarnej ulici manželom Vaškovým
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na LV č. 1300 v k. ú.
Modranka p. č. 577 – záhrady s výmerou 64 m2 za cenu 8 eur/m2 t. j. spolu za cenu 512
eur do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov Štefanovi Vaškovi, nar. 9.9.1944
s manţelkou Veronikou rod. Vaškovou, nar. 4.2.1945, obaja bytom Jarná 26, Trnava,
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
budú hradiť kupujúci.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je moţný priamy
predaj majetku mesta v zmysle §9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, o
ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe pozemok je nevyuţiteľný na výstavbu a je
ťaţko udrţiavateľný pre svahovitosť a je moţné ho pričleniť ako priľahlý pozemok k p. č. 576
vo vlastníctve manţelov Štefana a Veroniky Vaškových, ktorí majú na p. č. 577 umiestnenú
aj časť vodovodnej prípojky. Prípojka bola povolená ako drobná stavba 30.5.2007
oznámením k ohláseniu drobnej stavby. Revízna šachta je umiestnená na p. č. 576 vo
vlastníctve Štefana Vaška s manţelkou Veronikou, obaja bytom Ul. Jarná 26, Trnava.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a ) zabezpečiť náleţitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
Termín: 31.12.2011
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: 28.02.2012

200
uznesenie
K predaju pozemku vo vlastníctvu mesta Trnava pod garážou
na Prechodnej ulici v Trnave /Ladislav Rožnák, Erika Rožnáková/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava na Prechodnej ulici,
zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, v k. ú. Trnava, zastavaná plocha, parc. č. 5479
s výmerou 19 m2, vlastníkom garáţe Ladislavovi Roţnákovi, nar. 16. 08. 1936, bytom
Trnava, Orgovánová 39 a dcére Erike Roţnákovej, rod. Roţnákovej, nar. 10. 08. 1967,
bytom Trnava, Špačinská cesta 3, do podielového spoluvlastníctva s podielom ½ otcovi a ½
dcére, za cenu spolu 108,54 eura s tým, ţe kupujúci uhradia správny poplatok spojený
s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.
Priamy predaj je moţný podľa § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, pretoţe sa predáva pozemok zastavaný stavbou –
garáţou.
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy
Termín: 20.12.2011
b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis
Termín: 31.01.2012
201
uznesenie
K výpožičke pozemku na Ulici Veterná v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Výpoţičku časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na LV č. 5000 v k. ú.
Trnava na Ulici Veterná v Trnave ako parc. číslo 5327/7, zastav. plochy o výmere 1084 m²
a parc. číslo 5327/6, zastav. plochy o výmere 58 564 m², pre vlastníkov garáţí:
1) garáţ súp. č. 4843 na parc. č. 5327/50, vlastník Štefan Kriţan, nar. 8.12.1949 a manţ.
Nataša Kriţanová, r. Spišáková, nar. 9.5.1953, obaja bytom Ul. Veterná 17, Trnava,
2) garáţ e. č. 694 na parc. č. 5327/051, vlastník Ján Číţik, nar. 8.9.1960 a manţ. Marta
Číţiková r. Ďurtová, nar. 28.12.1961, obaja bytom Ul. Veterná 16, Trnava,
3) garáţ súp. č. 4827 na parc. č. 5327/52, vlastník Jozef Mečar, nar.19.9.1949 a manţ.
Matilda Mečarová r. Škodová, nar. 3.5.1951, obaja bytom Ul. Veterná 2, Trnava,
4) garáţ súp. č. 4829 na parc. č. 5327/053, vlastník Ján Ondrejkovič, nar. 23.7.1946 a manţ.
Mária Ondrejkovičová r. Blašková, nar. 4.4.1951, obaja bytom Veterná 9, Trnava,
5) garáţ súp. č. 4823 na parc. č. 5327/054, vlastník RNDr. Ján Ulický, nar. 13.4.1952
a manţ. RNDr. Daniela Ulická r. Rozborová, nar. 16.8.1953, obaja bytom Okruţná 16,
Trnava,
6) garáţ súp. č. 4810 na parc. č. 5327/055, vlastník Štefan Jakubec, nar. 15.4.1952 a manţ.
Vilma Jakubcová r. Remţová, nar. 18.12.1953, obaja bytom Veterná 2, Trnava,
7) garáţ súp. č. 4825 na parc. č. 5327/056, vlastník Emília Volníková r. Duranová, nar.
7.5.1942, bytom Veterná 12, Trnava,
8) garáţ e. č. 688 na parc. č. 5327/057, vlastník Ing. Miroslav Velický, nar. 3.2.1952 a manţ.
Eva Velická r. Švecová, nar. 22.12.1950, obaja bytom Okruţná 2, Trnava,
9) garáţ súp. č. 4865 na parc. č. 5327/058, vlastník Ing. Jozef Lehota, nar. 19.11.1937
a manţ. Magdaléna Lehotová r. Ohrivalová, nar. 26.7.1942, obaja bytom Krajná 33, Trnava,
10) garáţ bez súp. č. na parc. č. 5327/059, vlastník Albert Bujan, nar. 15.10.1956 a manţ.
Elena Bujanová r. Vančová, nar. 28.5.1960, obaja bytom Saleziánska č. 24, Trnava,
11) garáţ súp. č. 4816 na parc. č. 5327/060, vlastník Ing. Jozef Ruţarovský, nar. 14.3.1950
a manţ. Alena Ruţarovská r. Uhrová, nar. 4.11.1954, obaja bytom T. Tekela 14, Trnava,
12) garáţ súp. č. 4828 na parc. č. 5327/061, vlastníci Patrik Buchanec, nar. 18.2.1973,
bytom Veterná 12 Trnava, Radko Buchanec, nar. 20.7.1974, bytom Špačince 429,
Trnava, Pavol Buchanec, nar. 24.8.1971, bytom Veterná 12, Trnava a Edita Staneková, r.
Tkáčová, nar. 9.3.1969, bytom Šelpice 128,
13) garáţ súp. č. 4809 na parc. č. 5327/062, vlastník Ing. Andrej Tkáč, nar. 20.4.1954, bytom
Hattalova 22, Nitra,
14) garáţ súp. č. 4814 na parc. č. 5327/063, vlastník Peter Dritomský, nar. 1.7.1950 a manţ.
Filoména Dritomská r. Medňanská, nar. 1.8.1953, obaja bytom Veterná 17, Trnava,
15) garáţ súp. č. 4811 na parc. č. 5327/064, vlastník Ing. Miroslav Löffler, nar. 7.4.1962
a manţ. Alena Löfflerová r. Střelcová, nar. 21.6.1963, obaja bytom Saleziánska 36, Trnava,
16) garáţ súp. č. 4831 na parc. č. 5327/065, vlastník Ing. Tibor Beňo, nar. 24.12.1950
a manţ. Katarína Beňová r. Rendeková, nar. 28.11.1951, obaja bytom Veterná 14, Trnava,
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17) garáţ súp. č. 4840 na parc. č. 5327/066, vlastník Ing. Rudolf Rehák, nar. 21.7.1951,
bytom Coburgova 4, Trnava,
18) garáţ súp. č. 4842 na parc. č. 5327/067, vlastník Marián Kuľka, nar. 16.1.1951 a manţ.
Daniela Kuľková r. Sedláková, nar. 15.4.1952, obaja bytom Okruţná 10, Trnava,
19) garáţ bez súp. č. na parc. č. 5327/068, vlastník MUDr. Štefan Drabant, nar. 14.12.1950
a manţ. Oľga Drabantová r. Zemková, nar. 28.5.1955, obaja bytom Okruţná 10, Trnava,
20) garáţ súp. č. 4841 na parc. č. 5327/069, vlastník Jozef Kliha, nar. 18.8.1959 a manţ.
Antónia Klihová r. Valová, nar. 9.2.1960, obaja bytom Veterná 15, Trnava,
21) garáţ e. č. 675 na parc. č. 5327/070, vlastník Ing. Dušan Vymazal, nar. 4.3.1943 a manţ.
Gabriela Vymazalová r. Kičinová, nar. 20.11.1946, obaja bytom Veterná 16, Trnava,
22) garáţ súp. č. 4830 na parc. č. 5327/071, vlastník Ing. Milan Baláţik, nar. 27.7.1948
a manţ. Ľudmila Baláţiková r. Klímová, nar. 5.9.1952, obaja bytom Okruţná 16, Trnava,
23) garáţ súp. č. 4849 na parc. č. 5327/072, vlastník Ivan Študenc, nar. 9.7.1954, bytom
Okruţná 16, Trnava,
24) garáţ súp. č. 4821 na parc. č. 5327/073, vlastník Milan Pavlík, nar. 16.12.1950 a manţ.
Zdenka Pavlíková, r. Paldanová, nar. 20.7.1956, obaja bytom Okruţná 9, Trnava,
25) garáţ súp. č. 4812 na parc. č. 5327/074, vlastník Jiří Svatoš, nar. 24.9.1947 a manţ.
Oľga Svatošová r. Salejová, nar. 20.1.1947, obaja bytom Okruţná 14, Trnava,
26) garáţ súp. č. 4826 na parc. č. 5327/075, vlastník Rudolf Cifra, nar. 10.3.1951 a manţ.
Silvia Cifrová r. Šnajdarová, nar. 11.9.1951, obaja bytom Okruţná 11, Trnava,
27) garáţ súp. č. 657 na parc. č. 5327/076, vlastník Miroslav Velický, nar. 3.2.1952 a manţ.
Eva Velická r. Švecová, nar. 22.12.1950, obaja bytom Okruţná 2, Trnava,
28) garáţ súp. č. 4813 na parc. č. 5327/077, vlastník Ing. Stanislav Lincmajer, nar. 12.6.1950
a manţ. Ing. Jozefína Lincmajerová r. Dobrovodská, nar. 5.2.1950, obaja bytom Tatranská
9, Trnava,
29) garáţ súp. č. 4815 na parc. č. 5327/078, vlastník Miroslav Piešťanský, nar. 7.1.1968
a manţ. Martina Piešťanská r. Jakubcová, nar. 15.5.1975, obaja bytom Vl. Clementisa č.
40, Trnava,
30) garáţ e. č. 660 na parc. č. 5327/079, vlastníci Július Kamenický, nar. 24.5.1948, bytom
Okruţná 3, Trnava, Tatiana Kamenická, nar. 3.2.1975, bytom Okruţná 3, Trnava a Martina
Santnerová, nar. 29.2.1980, bytom Jeruzalemská 46, Trnava,
31) garáţ s. č. 4833 na parc. č. 5327/080, vlastník Ivan Kopčáni, nar. 24.5.1952 a manţ.
Emília Kopčániová r. Šupolová, nar. 1.10.1953 , obaja bytom Okruţná 10, Trnava,
32) garáţ s. č. 4822 na parc. č. 5327/081, vlastníci Valéria Šimončičová r. Antalová, nar.
6.3.1940, bytom Ruţindol 154 a Ing. Mgr. Marek Šimončič, nar. 28.3.1979, bytom Okruţná
10, Trnava,
33) garáţ s. č. 4820 na parc. č. 5327/082, vlastník Ján Konečný, nar. 1.10.1949 a manţ.
Anna Konečná r. Ištoková, nar. 14.2.1951, obaja bytom Okruţná 13, Trnava,
34) garáţ bez s. č. na parc. č. 5327/083, vlastník Dušan Petric, nar. 8.1.1950 a manţ. Elena
Petricová r. Bartošová, nar. 12.7.1955, obaja bytom Veterná 14, Trnava,
35) garáţ s. č. 4824 na parc. č. 5327/084, vlastník RsDr. Vladimír Dujsík, nar. 27.4.1944
a manţ. Helena Dujsíková r. Nádaská, nar. 14.8.1944, obaja bytom Veterná 11, Trnava,
36) garáţ s. č. 4808 na parc. č. 5327/085, vlastník František Višňovský, nar. 8.9.1950
a manţ. Oľga Višňovská r. Čechová, nar. 1.8.1954, obaja bytom Okruţná 1, Trnava,
37) garáţ s. č. 4817 na parc. č. 5327/086, vlastník Milan Selecký, nar. 29.6.1947 a manţ.
Anastázia Selecká r. Idrišková, nar. 1.3.1951, obaja bytom Veterná 4, Trnava,
38) garáţ s. č. 5130 na parc. č. 5327/087, vlastník Martin Bujan, nar. 8.7.1989, bytom
Bernolákova 42, Červeník,
39) garáţ s. č. 4768 na parc. č. 5327/088, vlastník Magdaléna Suchá r. Varadská, nar.
11.11.1943, bytom Veterná 8, Trnava,
40) garáţ bez s. č. na parc. č. 5327/089, vlastník Adela Krátka r. Hubertová, nar. 25.8.1950,
bytom Veterná 10, Trnava,
41) garáţ e. č. 671 na parc. č. 5327/090, vlastníci Július Kamenický, nar. 24.5.1948, bytom
Okruţná 3, Trnava, Tatiana Kamenická, nar. 3.2.1975, bytom Okruţná 3, Trnava a Martina
Santnerová r. Kamenická, nar. 29.2.1980, bytom Jeruzalemská 46, Trnava
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42) garáţ bez s. č. na parc. č. 5327/091, vlastník Mgr. Dušan Opletal, nar. 15.9.1973
a manţ. Mgr. Ivana Opletalová r. Roţková, nar. 2.10.1970, obaja bytom Na Hlinách 37,
Trnava,
43) garáţ s. č. 5346 na parc. č. 5327/092, vlastník Pavol Viktory, nar. 7.4.1950 a manţ.
MUDr. Danuša Viktoryová r. Danková, nar. 31.12.1949, obaja bytom Veterná 5, Trnava,
44) garáţ s. č. 4818 na parc. č. 5327/093, vlastník Daniel Bachratý, nar. 2.3.1976, bytom
Veterná 16, Trnava,
za účelom zriadenia uzatvoreného garáţového dvora, na dobu neurčitú s výpovednou
lehotou 12 mesiacov s podmienkou, ţe si vlastníci garáţí pozemok oplotia, uzatvoria bránou
a zabezpečia jeho riadnu a pravidelnú údrţbu na vlastné náklady.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zmluvu o výpoţičke a predloţiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.03.2011
202
uznesenie
K odpredaju časti pozemku na Bratislavskej ulici
/Mgr. Darina Vibochová, Mgr. Ľubomír Viboch/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000, parc. č.
1963/30, ostatná plocha, na základe geometrického plánu č. 55/2011 vypracovanom
spoločnosťou TT-GEO, s. r. o., Špačinská cesta 17, Trnava parc. č. 9005/13, zast. pl.,
výmera 1 m2, za cenu 41,78 eura Mgr. Darine Vibochovej, rod. Zaoralovej, nar. 01. 04. 1955,
bytom Ulica Andreja Hlinku č. 3677/60, Trnava v ½ a Mgr. Ľubomírovi Vibochovi, nar. 24. 01.
1977, bytom Bratislavská ulica č. 3, Trnava v ½.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť a predloţiť primátorovi mesta na podpis kúpnu zmluvu
Termín: do 31.01.2012
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod
nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich.

203
uznesenie
K výpožičke pozemku na výstavbu centra plážových športov v športovom areáli
na Ulici Rybníková v Trnave /Volejbalový oddiel HIT Trnava/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
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výpoţičku časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 3547/1
o celkovej výmere 1 845 m2 (45 x 41 m), ktorá bude spresnená na základe porealizačného
zamerania, na vybudovanie Centra pláţových športov – multifunkčného pieskového ihriska
a drobnej stavby (sprchy a šatne) v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou
v stavebnom konaní občianskemu zdruţeniu Volejbalový oddiel HIT Trnava, Veterná č. 13,
Trnava, IČO 378 344 87 na dobu 20 rokov od uzavretia zmluvy o výpoţičke
za
nasledovných podmienok :
- vypoţičiavateľ začne výstavbu najneskôr do 18 mesiacov od uzavretia zmluvy o budúcej
zmluve o výpoţičke,
- vypoţičiavateľ vybuduje parkovacie miesta v súlade s projektovou dokumentáciou
odsúhlasenou v stavebnom konaní a po kolaudácii odpredá mestu Trnava za kúpnu cenu 1
euro.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) uzavrieť zmluvu o budúcej výpoţičke
Termín: do 31.01.2012
b) do 30 dní po predloţení kolaudačného rozhodnutia uzavrieť zmluvu o výpoţičke a kúpnu
zmluvu
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
upraviť v zmluve o výpoţičke s AŠK Slávia výmeru vypoţičanej plochy v zmysle bodu 1.
tohto uznesenia
Termín: do 29.02.2012

204
uznesenie
K predaju pozemkov na Ulici Atómová v Trnave /VÚJE a.s./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Predaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava na Ulici Atómová v Trnave,
parc. číslo 5327/122, zast. plocha o výmere 330 m2 a parc. číslo 5326/50, zast. plocha o
výmere 21 m2, oddelených geometrickým plánom číslo 232-39/2011, spolu 351 m2 za
dohodnutú cenu 66,3878 eura/m2, t. j. spolu 23 302,- eur, do vlastníctva spoločnosti VUJE,
a. s., Okruţná 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 Ulica Atómová 1, Trnava a všetkými odkupovanými
pozemkami s tým, ţe budúci vlastník berie na vedomie, ţe sa na pozemkoch nachádzajú
inţinierske siete vyššieho rádu (voda, elektrika, kanalizácia, plyn),
„trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa
§9a ods.8) písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
z dôvodu, že pozemky budú tvoriť nevyhnutnú súčasť budúcej prístupovej komunikácie do
plánovaného objektu spoločnosti VUJE a. s. v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou“
2. Ruší
Uznesenie č. 217/2007 v písm. b) schvaľovacej časti
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3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis
b) zrušiť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20.3.2008 dohodou
Termín: do 31.03.2011

205
uznesenie
K zriadeniu vecného bremena pre verejnú kanalizáciu a vodovod na pozemkoch
vo vlastníctve mesta /TAVOS, a.s./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s pouţitím pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000,
parc. 10861 a 10863/4 na uloţenie kanalizačného a vodovodného potrubia v rámci stavby
„Kanalizácia a vodovod Trnava, časť Medziháj“ podľa projektovej dokumentácie schválenej
v stavebnom konaní spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10,
Piešťany, IČO 36 252 484
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú.
Trnava, parc. č. 10861 a 10863/4 zapísaných na LV č. 5000, cez ktoré prechádza
kanalizačné a vodovodné potrubie v rámci stavby „Kanalizácia a vodovod Trnava, časť
Medziháj“ „v prospech spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná
10, Piešťany, IČO 36 252 484, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich
pozemkoch umiestnenie
kanalizačného a vodovodného potrubia a s tým súvisiacich
uţívateľských práv, za podmienky :
- dodrţanie podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení,
pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do
katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava a predloţiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.01.2012
b/ po uloţení kanalizačného a vodovodného potrubia uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného
bremena na pozemkoch mesta a predloţiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 45 dní po predloţení geometrického plánu

206
uznesenie
K zriadeniu vecného bremena pre uloženie VN vedenia na pozemku
vo vlastníctve mesta /VN vedenie Ul. sv. Cyrila a Metoda/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1. Súhlasí :
s pouţitím pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000
ako parc. č. 8779 na situovanie VN kábla k trafostanici na Ulici sv. Cyrila a Metoda podľa
projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti Západoslovenská
energetika, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 35 823 551,
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k. ú.
Trnava zapísaného na LV č. 5000 ako parc. č. 8779, cez ktorý prechádza podzemné
vedenie VN siete v rámci stavby „Polyfunkčný bytový dom – Zelené átrium“ k trafostanici na
Ulici sv. Cyrila a Metoda v prospech spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s.,
Čulenova 6, Bratislava, IČO 35 823 551, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na
svojom
pozemku umiestnenie VN siete a s tým súvisiacich uţívateľských práv, za
podmienky :
- umoţnenie pripokládky HDPE rúr pre optický kábel pre potreby mesta Trnava v trase
bliţšie určenej mestom Trnava na základe osobitnej dohody,
- dodrţania podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení,
pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecného bremena do katastra
nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ zabezpečiť súvisiace náleţitosti
Termín: do 10.01.2012
b/ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo
vlastníctve mesta Trnava a predloţiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 15.02.2012
c/ po uloţení NN vedenia uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku vo
vlastníctve mesta a predloţiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 45 dní po predloţení geometrického plánu

207
uznesenie
K informatívnej správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia
neodporučila schváliť v roku 2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Informatívnu správu k odporúčaniam majetkovej komisie k ţiadostiam, ktoré boli v roku 2011
prerokované na zasadnutiach majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie
do Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava resp. Mestskej rady Mesta Trnava – zaujala
nesúhlasné stanovisko.
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208
uznesenie
Ku schváleniu odpredaja pozemkov /Zemiansky dvor, s.r.o./
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) odpredaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava zapísaného na LV č.
5000, v k. ú. Trnava, parc. č. 3547/23, zast. pl. a nádvoria, výmera 200 m2,spoločnosti
Zemiansky dvor, s. r. o., Krakovská 67, 919 25 Šúrovce, IČO 36 277 088 za cenu 83 eur/m2,
t. j. spolu 16 600 eur.
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku
pod nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúceho.
b) odpredaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve časti pozemku zapísaného na LV č. 5000, v k.
ú. Trnava, parc. č. 3547/3, zast. pl. a nádvoria o výmere cca 630 m2, presná výmera bude
určená na základe porealizačného zamerania spoločnosti Zemiansky dvor, s. r. o.,
Krakovská 67, 919 25 Šúrovce, IČO 36 277 088 za cenu 83 eur/m2.
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod osobitného
zreteľa spočíva v tom, ţe kupujúci vyuţije pozemok na zriadenie rampy do svojho objektu,
terasy, umiestnenie kanalizačných šácht a parkovacích plôch pre návštevníkov prevádzok vo
svojom objekte.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) pripraviť a predloţiť primátorovi mesta na podpis kúpnu zmluvu v zmysle bodu 1a)
Termín: do 31.01.2012
b) pripraviť a predloţiť primátorovi
zmluve v zmysle bodu 2a)
Termín: do 31.01.2012

mesta

na

podpis

zmluvu

o budúcej

kúpnej

209
uznesenie
K súhlasu s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta na osadenie pretlakovej
tenisovej haly /OZ Tenisová akadémia NET Trnava/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s pouţitím časti pozemku zapísanom v liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000,
nachádzajúceho sa v k. ú. Trnava, na Ulici Atómová, v areáli Základnej školy Ulica
Atómová 1, parc. č. 5327/5, na osadenie dočasnej stavby „Pretlaková tenisová haly
a strojovňa“ podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní, na obdobie
sezóny 2011/2012, od uzatvorenia zmluvy do 30. 4. 2012 pre občianske zdruţenie Tenisová
akadémia NET Trnava, IČO: 42 153 841, so sídlom v Trnave, Na hlinách 26, s podmienkou
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poistenia dočasnej stavby na náklady občianskeho zdruţenia Tenisová akadémia NET
Trnava.
2. Ukladá
Základnej škole, Ulica Atómová , Trnava v spolupráci s Mestským úradom v Trnave
pripraviť dodatok k nájomnej zmluve
Termín: do 31.01.2012
210
uznesenie
K súhlasu s použitím pozemkov a budovy mestskej polikliniky na napojenie a vedenie
prípojok stavby „Obchodný priestor“ a súhlas s použitím pozemku na vybudovanie
parkovacích miest na Starohájskej ulici v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s napojením objektu "Obchodný priestor" stavebníka HYPOGARANT s.r.o., so sídlom
Trnava, Pavla Mudroňa 7436/9, IČO: 36 794 856, na jestvujúce rozvody Mestskej polikliniky
na Starohájskej ulici v Trnave, ktorá je ako nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Trnava
zapísaná v katastri nehnuteľností v katastrálnom území Trnava v liste vlastníctva č. 5000
a s vedením prípojok objektu v areáli polikliniky – na pozemkoch parc. č. 5680/206,
5680/212, 5680/217 a v budove súpisné číslo 6755 na parcele č. 5680/206, podľa
projektovej dokumentácie, schválenej v stavebnom konaní.
2. Schvaľuje
zriadenie časovo neobmedzeného bezodplatného vecného bremena na častiach
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaných v katastri nehnuteľností v k. ú.
Trnava v liste vlastníctva č. 5000, ako parcely č. 5680/206, 5680/212, 5680/217 a budova
súpisné číslo 6755 na parcele č. 5680/206, spočívajúceho v povinnosti kaţdodobého
vlastníka menovaných nehnuteľností strpieť na svojich pozemkoch a vo svojej budove
napojenie a vedenie prípojok objektu "Obchodný priestor" v rozsahu podľa skutočného
vyhotovenia prípojok v súlade s projektovou dokumentáciou, schválenou v stavebnom
konaní, v prospech kaţdodobého vlastníka objektu "Obchodný priestor".
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie dodatku k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy
o zriadení vecných bremien zo dňa 4.10.2011
Termín: do 20.12.2011
b) pripraviť dodatok k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien zo dňa
4. 10. 2011 a predloţiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.12.2011

211
uznesenie
K súhlasu s použitím pozemkov a budovy mestskej polikliniky na napojenie a vedenie
prípojok stavby „Obchodný priestor“ a súhlas s použitím pozemku na vybudovanie
parkovacích miest na Starohájskej ulici v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní
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1. Súhlasí
s pouţitím časti pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 5671/6, zapísaného v katastri nehnuteľností
v k. ú. Trnava v liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000, na vybudovanie parkovacích miest
podľa projektovej dokumentácie, schválenej v stavebnom konaní a s odkúpením
skolaudovanej investície do majetku Mesta Trnava od HYPOGARANT s.r.o.,
so sídlom Trnava, Pavla Mudroňa 7436/9, IČO: 36 794 856, za cenu 1 euro.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy
Termín: do 31.12.2011
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloţiť na podpis primátorovi mesta
Termín: do 31.01.2012
212
uznesenie
K výpožičke pozemkov
Odbornému učilišťu internátnemu na Ulici Lomonosovovej v Trnave
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) ukončenie nájmu 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. 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, dňom 31. 12. 2011.
b) výpoţičku 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. 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, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 rok, od
1.1.2012 s podmienkou, ţe Odborné učilište internátne bude na základe vzájomnej dohody
vykonávať práce pre Mesto Trnava.
c) 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. 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
2011 vo výške 11634,37 eura t. j. základné nájomné 11519,18 eura + inflácia 115,19 eura.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zmluvu o ukončení nájomnej zmluvy a o výpoţičke a predloţiť primátorovi mesta na
podpis
Termín: 31.01.2012
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213
uznesenie
K súhlasu s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie parkovacích
miest /Ulica Hospodárska, spoločnosť JURA audit, s.r.o., Bratislava/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
a) s pouţitím časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parc. č. 841/1 na
Ulici Hospodárska spoločnosťou JURA audit, s. r. o., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava, IČO
36 237 213 na vybudovanie 6 parkovacích miest v súlade s projektovou dokumentáciou
odsúhlasenou v stavebnom konaní a s podmienkou zriadenia vecného bremena na pozemku
parc. č. 840/2 práva prechodu peši a povozom v prospech mesta Trnava,
b) s odkúpením parkovacích miest po vybudovaní od spoločnosti JURA audit, s. r. o.,
Kopčianska 65, 851 01 Bratislava, IČO 36 237 213 za cenu 1,- euro.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloţiť primátorovi mesta na podpis,
Termín: do 29.02.2012

214
uznesenie
K schváleniu založenia nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
zaloţenie nasledovných rozostavaných stavebných objektov stavby „ Mestský priemyselný
a technologický park Trnava“ a častí pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 5000 :
- stavebný objekt SO 01 – A – pavilón sofistikovanej výroby situovaný na pozemku parc. č.
6511/95, zast. pl. a nádvoria, výmera 1925 m2, časti pozemku parc. č. 6511/96, zast. pl. a
nádvoria, výmera 569 m2 a časti pozemku parc. č. 6511/30, zast. pl. a nádvoria, výmera
22899 m2 a pozemky parc. č. 6511/95, zast. pl. a nádvoria, výmera 1925 m2 a časti
pozemkov parc. č. 6511/30, zast. pl. a nádvoria a parc. č. 6511/96, zast. pl. a nádvoria vo
výmere určenej na základe geometrického plánu,
- stavebný objekt SO 01 – B – výrobno technologický pavilón situovaný na časti pozemku
parc. č. 6511/96, zast. pl. a nádvoria, výmera 569 m2 a časti pozemku parc. č. 6511/30,
zast. pl. a nádvoria, výmera 22899 m2 a časti pozemkov parc. č. 6511/96, zast. pl.
a nádvoria a parc. č. 6511/30, zast. pl. a nádvoria vo výmere určenej na základe
geometrického plánu,
v prospech Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava, IČO 00686832 na
zabezpečenie nenávratného finančného príspevku na dobudovanie Mestského
priemyselného a technologického parku v Trnave
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2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť záloţnú zmluva a predloţiť primátorovi na podpis
Termín: do 31. 03. 2012

215
uznesenie
K zriadeniu vecného bremena pre pripojovacie vodovodné potrubie
na pozemkoch vo vlastníctve mesta /Obec Zeleneč/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s pouţitím pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaných na LV č. 5000,
parc. 8380/20, 9073/4 a 9073/5 na uloţenie pripojovacieho vodovodného potrubia v rámci
stavby „Zeleneč – Vodovod a kanalizácia“ podľa projektovej dokumentácie schválenej
v stavebnom konaní Obci Zeleneč, Školská 224/5, 919 21 Zeleneč, IČO 00313 211.
2. Schvaľuje
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú.
Trnava, parc. 8380/20, 9073/4 a 9073/5 zapísaných na LV č. 5000, cez ktoré prechádza
pripojovacie vodovodné potrubie v rámci stavby „Zeleneč – Vodovod a kanalizácia“
v prospech Obci Zeleneč, Školská 224/5, 919 21 Zeleneč, IČO 00313211, „spočívajúceho
v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie pripojovacieho
vodovodného potrubia a s tým súvisiacich uţívateľských práv, za podmienky :
- dodrţanie podmienok upresňujúcich realizáciu stavby uvedených v stavebnom povolení,
pričom správny poplatok spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do
katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného bremena.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava a predloţiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 31.01.2012
b/ po uloţení pripojovacieho vodovodného potrubia uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného
bremena na pozemkoch mesta a predloţiť primátorovi mesta na podpis
Termín: do 45 dní po predloţení geometrického plánu

216
uznesenie
K návrhu na započítanie a odpustenie pohľadávky
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava /FC Spartak a.s., Trnava/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
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Informáciu o realizácii investičných prác uskutočnených FC Spartak a.s. Trnava na majetku
mesta Trnava a hodnote materiálu poskytnutého FC Spartak a.s. Trnava na údrţbu
futbalových ihrísk v športových areáloch vo vlastníctve mesta, v nasledovnom rozsahu:

Osadenie kamerového zabezpečovacieho systému v priestoroch futbalového
štadióna Antona Malatinského v Trnave, v celkovej hodnote 106 948,87 eura, ktorého
hodnota bude prevedená do vlastníctva mesta za cenu 1,00 eura

Inštaláciu závlahového systému v objekte futbalového ihriska na ulici Kornela Mahra
v Trnave, v celkovej hodnote 10 890,00 eur, ktorého hodnota bola prevedená do vlastníctva
mesta za cenu 1,00 eura

Poskytnutie materiálu, trávneho hnojiva potrebného na zabezpečenie údrţby
trávnatých ihrísk športových areálov vo vlastníctve mesta, ktorého hodnota bola vyčíslená na
15 820,00 eur.
2. Schvaľuje
A.
Započítanie pohľadávky Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava vo
výške 10 890,00 eur, ktorú je nájomca – FC Spartak a.s. Trnava, Koniarekova 19, Trnava
zaviazaný uhradiť za prevádzkové náklady súvisiace s prípravou a udrţiavaním futbalového
ihriska a priestorov potrebných pre usporiadanie zápasov a tréningy v priestoroch
futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave v roku 2009 a 2010, voči faktúre ktorú
FC Spartak a.s. Trnava vystaví SKaŠZ mesta Trnava za realizáciu automatického
zavlaţovacieho systému budovaného v športovom areáli Trnava, Rybníkova 16, pre
futbalové ihrisko č. 4, v cene 10 890,00 eur.
B.
Odpustenie pohľadávky Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava vo
výške 30 204,14 eura, ktorú je nájomca – FC Spartak a.s. Trnava, Koniarekova 19,
zaviazaný uhradiť za prevádzkové náklady súvisiace s prípravou a udrţiavaním futbalového
ihriska a priestorov potrebných pre usporiadanie zápasov a tréningy v priestoroch
futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave za roky 2010 - 2011, v plnom rozsahu,
bez povinnosti jej ďalšieho vymáhania.
C.
Odpustenie pohľadávky Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava vo
výške 73 824,63 eura, ktorú je nájomca – FC Spartak a.s. Trnava, Koniarekova 19, Trnava
zaviazaný uhradiť za škody spôsobené návštevníkmi futbalových zápasov v priestoroch
futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave za roky 2008 - 2011, v plnom rozsahu,
bez povinnosti jej ďalšieho vymáhania.
3. Ukladá
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
a/ Zabezpečiť realizáciu započítania pohľadávky podľa bodu 2A) v rámci účtovanej
evidencie Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.
Termín: 31.12.2011
b/ Zabezpečiť odpis pohľadávky podľa bodu 2B) a 2C) z účtovnej evidencie Správy
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, bez povinnosti jej ďalšieho vymáhania.
Termín: 31.12.2011
217
uznesenie
K návrhu na výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 378
o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
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Výnimku zo všeobecne záväzného nariadenia č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo
vlastníctve mesta Trnava
a.) Adriáne Vozárovej, nar. 27.04.1970, trvalý pobyt Ul. J.G.Tajovského 20, Trnava vydanie
súhlasu na nájom 2-izb. bytu č. 50, 1 NP na Ul. J. G. Tajovského 20, Trnava
b.) Sone Ševčíkovej, nar. 05.01.1976, trvalý pobyt Ul. J.G.Tajovského 21, Trnava vydanie
súhlasu na nájom 1-izb. bytu č. 13, 2NP na Ul. J.G.Tajovského 21, Trnava
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a/ Pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 50, 1-podlaţie, 2izbový, bez povinnosti uzatvoriť notársku zápisnicu a bez povinnosti zloţiť trojmesačnú
finančnú zábezpeku a predloţiť ho primátorovi mesta na podpis.
b/ Pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 13, 2-podlaţie, 1izbový, bez povinnosti uzatvoriť notársku zápisnicu a bez povinnosti zloţiť trojmesačnú
finančnú zábezpeku a predloţiť ho primátorovi mesta na podpis.
Termín: do 31.12.2011
218
uznesenie
K vyhodnoteniu medzinárodného festivalu folklórnych súborov
TRNAVSKÁ BRÁNA 2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
Vyhodnotenie 10. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána
2011“, ktorý sa konal 19. – 21. augusta 2011 v Trnave.
2. Súhlasí
s organizovaním 11. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána
2012“ v termíne 17. – 19. augusta 2012.
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
predloţiť na rokovanie MZ mesta Trnava návrh organizačného zabezpečenia a rozpočtu
11. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 2012“
v termíne 17. - 19. augusta 2012.
Termín: jún 2012

219
uznesenie
K Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 30.06.2012
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 30.06.2012
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2. Poveruje
hlavného kontrolóra mesta
na vykonanie následnej finančnej kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti

220
uznesenie
K informatívnej správe o kontrolách uskutočnených
v mesiacoch október, november 2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch október, november 2011

221
uznesenie
K informatívnej správe o zmene financovania
Mestského priemyselného a technologického parku Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o financovaní projektu Mestský priemyselný a technologický park Trnava.
2. Schvaľuje
a) Zmenu systému čerpania Nenávratného finančného príspevku poskytovateľa grantu zo
systému predfinancovania na systém refundácie, kde predmetom zmeny je úhrada výdavkov
zrealizovaných prác za mesiac august aţ december 2011.
b) Pouţitie časti rezervného fondu Mesta Trnava v roku 2011 vo výške 688 930,74 Eur za
účelom úhrady výdavkov za zrealizované práce v mesiaci august 2011 na projekte Mestský
priemyselný a technologický park Trnava.
c) úhradu výdavkov v roku 2012 za zrealizované práce na výstavbe MPaTP v mesiacoch
september aţ december 2011 prostredníctvom čerpania úveru
z komerčnej banky
vo výške 2 943 172 eur na zabezpečenie predfinancovania projektu Mestského
priemyselného a technologického parku Trnava vo výške nenávratného finančného
príspevku
poskytnutého v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast v roku 2012
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Zabezpečiť všetky náleţitosti spojené s úhradou výdavkov zrealizovaných prác za mesiac
august aţ december 2011 na projekte Mestský priemyselný a technologický park Trnava.
Termín: podľa splatnosti faktúr
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222
uznesenie
K správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktorých termín plnenia je v intervale od 06.10.2011 do 23.11.2011
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 6.10.2011 do 23.11.2011.
2. Schvaľuje
zmenu textu uznesení:
a1)
Uznesenie (orgán MZ č. 162/2011
číslo/rok):
Názov uznesenia Spolufinancovanie projektu „Intenzifikácia separovaného zberu
a zhodnocovania biologicky rozloţiteľných odpadov v meste Trnava“
Navrhovaná zmena: V bode 2. a) uznesenia č. 162/2011 sa text „ výška celkových
oprávnených výdavkov na projekt: 2 142 250,- EUR“ nahrádza
textom „výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:
2 255 000,- EUR“.
a2)
Uznesenie (orgán MZ č. 145/2011
číslo/rok):
Názov uznesenia Zámena pozemkov na Ulici Ruţindolská a odpredaj pozemkov pod
plánovanou stavbou okruţnej kriţovatky ulíc RuţindolskáSuchovská-Štefana Moyzesa
Navrhovaná zmena: Doplniť v bode 1a) za text „... výmera 51642 m2“ text „parc. č.
1865/7, ost.pl., výmera 1345 m2“.
V bode 2a) zmeniť text „kúpnu zmluvu“ na text „zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve“.
a3)
Uznesenie (orgán MZ č. 96/2011
číslo/rok):
Názov uznesenia K prevodu nájmu nebytových priestorov v objekte Na hlinách
č.48/A,B – PEMARO s.r.o.
Navrhovaná zmena: v schvaľovacej časti uznesenia zmena textu z pôvodného ,,na dobu
neurčitú od 01.07.2011,, na nový text ,,na dobu neurčitú od
01.01.2012,,.

a4)
Uznesenie (orgán MZ č. 97/2011
číslo/rok):
Názov uznesenia K prevodu nájmu nebytových priestorov v objekte na Štefánikova
č.29 – PEMARO s.r.o.
Navrhovaná zmena: v schvaľovacej časti uznesenia zmena textu z pôvodného ,,na dobu

27

neurčitú od 01.07.2011,, na nový text ,,na dobu neurčitú od
01.01.2012,,.

a5)
Uznesenie (orgán MZ č. 98/2011
číslo/rok):
Názov uznesenia K prevodu nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Hlavná č.1
– PEMARO s.r.o.
Navrhovaná zmena: v schvaľovacej časti uznesenia zmena textu z pôvodného ,,na dobu
neurčitú od 01.07.2011,, na nový text ,,na dobu neurčitú od
01.01.2012,,.

a6)
Uznesenie (orgán MZ č. 886/2010
číslo/rok):
Názov uznesenia Zámena pozemkov v lokalite Ulíc J. Hollého a Hornopotočná
v Trnave (Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania
na Slovensku, Trnava)
Navrhovaná zmena: Doplniť v schvaľovacej časti uznesenia na záver nasledovnú
vetu :
“Zámena je schválená v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako
prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Osobitný zreteľ spočíva v tom, ţe zámenou získa mesto
pozemok, ktorý mestu umoţní vstup do zadného traktu svojej
nehnuteľnosti na Ulici Hviezdoslavova č. 6. Zároveň sa vyrieši aj
dopravná obsluha vnútorného bloku objektov na Ulici J. Hollého a
Ulici Hviezdoslavovej a zámenou sa taktieţ umoţní vybudovanie
prepojovacej komunikácie medzi Ulicou J. Hollého a Ulicou
Hviezdoslavovou.“
a7)
Uznesenie (orgán MZ č. 105/2011
číslo/rok):
Názov uznesenia Schválenie odpredaja bytov a súťaţných podmienok obchodných
verejných súťaţí o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj
bytov
Navrhovaná zmena: V bode 1) doplniť odseky:
d) spoluvlastníckeho podielu 145/10000 na nebytovom priestore č. 4
– kaderníctvo“.
e) spoluvlastníckeho podielu 145/10000 na nebytovom priestore č. 1
– predajňa“.
V bode 2A) doplniť odseky:
d) spoluvlastnícky podiel 145/10000 na nebytovom priestore č. 4 –
kaderníctvo“.
e) spoluvlastnícky podiel 145/10000 na nebytovom priestore č. 1 –
predajňa“.

a8)
Uznesenie (orgán MZ č. 804/2010
číslo/rok):
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Názov uznesenia k zmenám Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie
rok 2009) povolenie na spracovanie
Navrhovaná zmena: vypustiť bod III. B.
1.
Povoľuje spracovanie zmeny Územného plánu mesta
Trnava – zmena F/2010 – IBV Pri Hájoch II, Trnava
2.
Ukladá MsÚ v Trnave
a)
zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta
Trnava - zmena F/2010 – IBV Pri Hájoch II, Trnava na základe
prefinancovania ţiadateľom
b)
zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta
Trnava - zmena F/2010 – IBV Pri Hájoch II, Trnava
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN
c)
po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava zmena F/2010 – IBV Pri Hájoch II, Trnava predloţiť na schválenie
mestskému zastupiteľstvu
Zvyšná časť uznesenia zostáva v platnosti
a9)
Uznesenie (orgán MZ č. 673/2009
číslo/rok):
Názov uznesenia K predaju pozemku na Ulici Okruţná v Trnave
Navrhovaná zmena: V bode 1. schvaľovacej časti uznesenia doplniť text:
„3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, podľa § 9a), ods. (8), písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom
vybudovania garáţí na nevyuţitej ploche v priestore medzi dvoma
strednými radmi radových garáţí, na vlastné náklady stavebníkov,
v lokalite s akútnym nedostatkom parkovacích miest“
a10)
Uznesenie (orgán MZ č. 600/2009
číslo/rok):
Názov uznesenia K predaju pozemku na Ulici Tatranskej v Trnave
Navrhovaná zmena: V bode 1. schvaľovacej časti uznesenia doplniť text:
„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“
a11)
Uznesenie (orgán MZ č. 172/2011
číslo/rok):
Názov uznesenia Predaj podielov na pozemku vlastníkom bytov v bytovom dome na
Ulici T. Tekela 22, 23, 24 v Trnave
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 28) namiesto textu „Jane
Krumpálovej, narod. 14. 6. 1984“ nový text „Ľubici Krumpálovej,
rod. Hučkovej, narod. 23. 7. 1960“
a12)
Uznesenie (orgán MZ č. 880/2010 v znení č. 134/2011
číslo/rok):
Názov uznesenia Zriadenie vecného bremena a predaj pozemkov (ZSE)
Navrhovaná zmena: V bode 3. na konci doplniť text ...“Úhrada celej kúpnej ceny bude
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pri podpise kúpnej zmluvy zo strany ZSE a primátor mesta Trnava
podpíše zmluvu aţ po pripísaní celej kúpnej ceny na účet mesta
Trnava.“...
a13)
Uznesenie (orgán MZ č. 585/2009 v znení č. 134/2011
číslo/rok):
Názov uznesenia Odpredaj časti pozemku na Ul. sv. Cyrila a Metoda (ZSE)
Navrhovaná zmena: V bode 1. na konci doplniť text ...“Úhrada celej kúpnej ceny bude
pri podpise kúpnej zmluvy zo strany ZSE a primátor mesta Trnava
podpíše zmluvu aţ po pripísaní celej kúpnej ceny na účet mesta
Trnava.“...

a14)
Uznesenie (orgán MR č. 144/2011
číslo/rok):
Názov uznesenia Zámena pozemkov na Ulici Ruţindolská a odpredaj pozemkov pod
plánovanou stavbou okruţnej kriţovatky ulíc RuţindolskáSuchovská-Štefana Moyzesa
Navrhovaná zmena: V bode 2. Zmeniť text „zámennú zmluvu“ na text „zmluvu o budúcej
zámennej zmluve“.
3. Predlžuje
termín plnenia uznesení MZ:
b1) č. 145/2011
b2) č. 144/2011
b3) č. 880/2010 v bode 4b)
b4) č. 585/2009 v bode 2b)

do 29. 02. 2012
do 29. 02. 2012
do 31. 05. 2012
do 31. 05. 2012

4. Ruší
uznesenia MZ
c1) č. 253/2008
223
uznesenie
K odpusteniu zmluvnej pokuty pre spoločnosť MIMA EÚ s.r.o. Trnava
v celkovej výške 1 512,00 eura, vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Zníţiť zmluvnú pokutu pre spoločnosť MIMA EÚ s.r.o., so sídlom Rybníková 2, Trnava, IČO:
44303017, z celkovej výšky 1 512,00 eura na 259,20 eura, vzniknutej z titulu omeškania
s vrátením pozemku na parc. č. 5312/008 po skončení doby nájmu v lehote podľa nájomnej
zmluvy č. 264/2011 zo dňa 27.04.2011.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Oznámiť uznesenie MZ ţiadateľovi.
Termín: do 15 dní po rokovaní MZ
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224
uznesenie
K odpusteniu zmluvnej pokuty pre spoločnosť DUGA s.r.o. Bratislava
v celkovej výške 4 200,00 eura, vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Zníţiť zmluvnú pokutu pre spoločnosť DUGA s.r.o., so sídlom Panská 1, Bratislava, IČO:
00685267, z celkovej výšky 4200,00 eura na 720,00 eura, vzniknutej z titulu omeškania
s vrátením pozemku na parc. č. 709/1 po skončení doby nájmu v lehote podľa nájomnej
zmluvy č. 257/2011 zo dňa 28.04.2011.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Oznámiť uznesenie MZ ţiadateľovi.
Termín: do 15 dní po rokovaní MZ

225
uznesenie
K odpusteniu zmluvnej pokuty pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie:
Štefan Gašparík, Špačince, v celkovej výške 1 656,90 eura,
vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Zníţiť zmluvnú pokutu pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie: Štefan Gašparík,
so sídlom Mierová 431/1B, Špačince, IČO: 43541411, z celkovej výšky 1 656,90 eura na
284,04 eura, vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku na parc. č. 8842/000 po
skončení doby nájmu v lehote podľa nájomnej zmluvy č. 245/2011 zo dňa 18.04.2011.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Oznámiť uznesenie MZ ţiadateľovi.
Termín: do 15 dní po rokovaní MZ

226
uznesenie
K odpusteniu zmluvnej pokuty pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie:
Refet Sali, Trnava, v celkovej výške 2 504,25 eura, vzniknutej z titulu omeškania
s vrátením pozemku
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
Zníţiť zmluvnú pokutu pre fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie: Refet Sali, so sídlom
Kollárova 21, Trnava, IČO: 35403951, z celkovej výšky 2504,25 eura na 429,30 eura,
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vzniknutej z titulu omeškania s vrátením pozemku na parc. č. 611, 612, 615 po skončení
doby nájmu v lehote podľa nájomnej zmluvy č. 244/2011 zo dňa 15.04.2011, s podmienkou,
ţe ţiadateľ uhradí nájomné za obdobie od 01.10.2011 do 18.10.2011 vo výške 143,10 eura.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Oznámiť uznesenie MZ ţiadateľovi.
Termín: do 15 dní po rokovaní MZ

227
uznesenie
K zníženiu výšky nájomného za zriadené exteriérové sedenie na obdobie od
01.12.2011 do 08.01.2012 pre spoločnosť PASTIS s.r.o. – Trojičné námestie 6
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Neschvaľuje
Zníţenie výšky nájomného o 80 % za zriadené exteriérové sedenie pred prevádzkarňou
„CAFE PASTIS“, Trojičné námestie 6, na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, v k. ú.
Trnava, časť parcely č.8825/001 na obdobie od 01.12.2011 do 08.01.2012 pre spoločnosť
PASTIS s.r.o., so sídlom Trojičné námestie 6, Trnava, IČO: 46076964.
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
oznámiť uznesenie MZ ţiadateľovi.
Termín: do 15 dní po rokovaní MZ

228
uznesenie
K návrhu na uzatvorenie zmluvy s Dobrovoľným hasičským zborom Pole
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
predloţenú ţiadosť DHZ Pole na uzavretie dohody o spolupráci medzi mestom Trnava
a DHZ Pole.
2. Súhlasí
s uzatvorením zmluvy s DHZ Pole po úprave návrhu zmluvy v súlade s dôvodovou správou
3. Poveruje
Mestský úrad v Trnave
pripraviť konečné znenie zmluvy s DHZ Pole
Termín: do 15.01.2012
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229
uznesenie
K návrhu na založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu /OOCR/
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
výber spoločnosti Branding Slovakia Consultancy s.r.o., Cintorínska 6962/76, Hrnčiarovce
nad Parnou, IČO: 45 353 557 ako externého konzultanta pre oblasť destinačného
manaţmentu v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 136/2011 zo
dňa 28. 6. 2011.
2. Súhlasí
so vstupom Mesta Trnava ako zakladajúceho člena do oblastnej organizácie cestovného
ruchu, vychádzajúc z uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 136/2011 zo dňa
28. 6. 2011.
3. Schvaľuje
výšku členského príspevku Mesta Trnava ako zakladajúceho člena oblastnej organizácie
cestovného ruchu pre rok 2012 vo výške 13 000,00 eur.
4. Poveruje
externého konzultanta - spoločnosť Branding Slovakia Consultancy s.r.o., Cintorínska
6962/76, Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 45 353 557, pokračovať v realizácii krokov
schválených uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 136/2011 zo dňa
28. 6. 2011.
5. Poveruje
primátora mesta
a) zvolať a viesť ustanovujúce valné zhromaţdenie oblastnej organizácie cestovného ruchu,
b) navrhnúť zástupcov Mesta Trnava do orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu,
ktorých následne schváli mestské zastupiteľstvo,
c) rokovať o prípadnej ďalšej majetkovej a finančnej účasti Mesta Trnava v oblastnej
organizácii cestovného ruchu v zmysle príslušných programov platného rozpočtu na rok
2012.
Termín: priebeţne

230
uznesenie
k žiadosti spoločnosti MediaFlash s.r.o., Bernolákova 2, Trnava
o predĺženie času otváracích hodín pre predajcov počas Vianočných trhov 2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Súhlasí
s predĺţením otváracích hodín pre predajcov počas Vianočných trhov 2011 nasledovne:
26.12.2011 do 24,00 h
30.12.2011 do 24,00 h
31.12.2011 do 02,00 h /01.01.2012/
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Predajná doba počas Vianočných trhov 2011 v ostatných dňoch zostáva v platnosti v súlade
s uznesením MZ č. 157 zo dňa 6.9.2011.

Ing. Vladimír B u t k o
primátor mesta

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

V Trnave 14.12.2011

34

