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(231 -270) 
 

U Z N E S E N I A 
 

zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 
2010 – 2014, konaného 14. februára 2012 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice 

 
 

231 
uznesenie 

 
k Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 396 

o určení  výšky  dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školského zariadenia 

so sídlom  na území mesta Trnava  na rok  2012 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 396, ktorým  sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta 
Trnava na  rok 2012. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 396, vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta. 
Termín: 17.02.2012 
 
 
 

232 
uznesenie 

 
k Urbanistickej štúdii „IBV Pekné pole IV, Trnava“  

- schválenie 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
stanoviská uplatnené pri prerokovaní Urbanistickej štúdie „IBV Pekné pole IV, Trnava“  
a  spôsob  ich   vyhodnotenia   (materiál v prílohe) 
 
2. Schvaľuje 
a)   návrh riešenia Urbanistickej štúdie „IBV Pekné pole IV, Trnava“  
s podmienkou: 
Zabezpečiť dopravný prístup na riešené  plochy do  južnej a severnej časti územia 
predĺžením ulice J. Hlubíka. Investor  zabezpečí  realizáciu  polovice voľnej šírky 
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jednosmerných dopravných   pásov  ako  miestnej  komunikácie  - predĺženia  Hlubíkovej  
ulice  v rámci  pozemkov, ktoré  sú   v  jeho vlastníctve  a  vo vlastníctve  iných vlastníkov vo 
funkčnej triede B2,    kategórie MZ 18,0/60 v dĺžke 332 metrov 
b)   záväzné regulatívy v území na pozemkoch investora  
      
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť uloženie Urbanistickej štúdie „IBV Pekné pole IV, Trnava“  na Krajskom 
stavebnom úrade v Trnave, na Mestskom úrade na stavebnom úrade a odbore územného 
rozvoja a koncepcií 
Termín: do 15.03.2012 
 
 
 

233 
uznesenie 

 
k zadaniu Urbanistickej štúdie „IBV Pekné pole IV/B, Trnava“  

– schválenie 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
a)   zadanie Urbanistickej štúdie „IBV Pekné pole IV/B, Trnava“ 
b)  spracovanie  Urbanistickej  štúdie „IBV Pekné pole IV/B, Trnava“ na základe 
prefinancovania investorom akcie 
 
2.   Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Urbanistickej štúdie „IBV Pekné pole IV/B, Trnava“ 
b) zabezpečiť prerokovanie Urbanistickej štúdie „IBV Pekné pole IV/B, Trnava“ 
c)  po prerokovaní a spracovaní pripomienok z prerokovania  predložiť Urbanistickú štúdiu 
„IBV Pekné pole IV/B, Trnava“ na schválenie mestskému zastupiteľstvu 
Termín: najbližšie zasadnutie MZ po prerokovaní urbanistickej štúdie 
 
 
 

234 
uznesenie 

 
k zadaniu Urbanistickej štúdie „Pekné pole V, Trnava“  

- schválenie 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
a)   zadanie Urbanistickej štúdie „Pekné pole V, Trnava“  
b)  spracovanie  Urbanistickej štúdie „Pekné pole V, Trnava“ na základe prefinancovania 
investorom budúcej výstavby 
 
2.   Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Urbanistickej štúdie „Pekné pole V, Trnava“ 
b) zabezpečiť prerokovanie Urbanistickej štúdie „Pekné pole V, Trnava“ 
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c)  po prerokovaní a spracovaní pripomienok z prerokovania  predložiť Urbanistickú štúdiu 
„Pekné pole V, Trnava“ na schválenie mestskému zastupiteľstvu 
Termín: najbližšie zasadnutie MZ po prerokovaní urbanistickej štúdie 
 
 
 

235 
uznesenie 

 
k Urbanistickej štúdii „Individuálna bytová výstavba – Za traťou III/B, Trnava“  

- schválenie 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie  na   vedomie 
stanoviská uplatnené pri prerokovaní Urbanistickej štúdie  „Individuálna bytová výstavba Za 
traťou III/B, Trnava“ a  spôsob  ich   vyhodnotenia   (materiál v prílohe) 
       
2. Schvaľuje 
a)   návrh riešenia Urbanistickej štúdie „Individuálna bytová výstavba Za traťou III/B, Trnava“ 
b)   záväzné regulatívy v území na pozemkoch investorov  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť uloženie Urbanistickej štúdie „Individuálna bytová výstavba Za traťou III/B, 
Trnava“ na Krajskom stavebnom úrade v Trnave, na Mestskom úrade na stavebnom úrade 
a odbore územného rozvoja a koncepcií 
Termín: do 14.04.2012 
 
 
 

236 
uznesenie 

 
k informatívnej správe k plneniu uznesenia MZ č. 168 z 25.10.2011 

 (zmena ÚPN G/2011) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Berie na vedomie 
Informatívnu správu k plneniu uznesenia MZ č. 168 z 25.10.2011 (zmena G/2011) 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) priebežne sledovať legislatívu týkajúcu sa zmeny zákona o platení odvodov z PPF 
b) v prípade zmeny legislatívy obnoviť proces zabezpečenia príslušnej zmeny ÚPN G/2011 
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237 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o parkovaní v meste Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o parkovaní v meste Trnava 
 
 
 
 

238 
uznesenie 

 
k prenájmu nebytových priestorov  v objekte 

na  Ulici Františkánska č. 24, Ing. Anton Novotný – NOTO 
 
     Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Berie na vedomie a súhlasí s tým, 
že nájomca Ing. Anton Novotný – NOTO , Dolné Dubové 218, 919 52 Dolné Dubové,  
IČO: 33 209 723, reálne užíva nebytové priestory po ukončení nájomnej zmluvy,                                 
t.j. od 01.12.2011 do 28.02.2012. Nájomca za uvedené obdobie uhradil nájomné vo výške 
863,97 eura (december 2011, január a február 2012)  a preddavky za služby spojené 
s užívaním nebytových priestorov vo výške 111,00 eur (december 2011, január a február 
2012).   

 
2.   Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 7686, na parcele parcelné 
číslo 95/53 v k.ú. mesta Trnava, na Ulici Františkánska č. 24 v Trnave, na prízemí, spolu 
o výmere  55,47 m², nájomcovi Ing. Anton Novotný - NOTO, Dolné Dubové 218, 919 52 
Dolné Dubové, IČO: 33 209 723,  za účelom prevádzkovania fotoateliéru, 
za nájomné za nájomné v zmysle VZN č.241 v platnom znení, ktoré bude každoročne 
upravené o %  oficiálne vyhlásenej medziročnej inflácie, podľa čl. 4, písm. e) a h): 
 
prízemie, miest.č.1.104 /ateliér/                  51,05 m2 x  21,74 eura/m2/rok     1 109,83 eura 
prízemie, miest.č.1.105 /predsieň/   2,96 m2 x    9,53 eura/m2/rok          28,21 eura 
prízemie, miest.č.1.106 /WC/   1,46 m2 x    9,53 eura/m2/rok          13,91 eura 

Spolu                                                          55,47 m²                                      1 151,95 eura/rok 
Atraktivita 200%                                                                                              2 303,90 eura/rok 
Spolu suma k úhrade.................................................................................     3 455,85 eura/rok 
                                                                                                                   
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.04.2012,                         
s výpovednými lehotami: 
a﴿ 1 mesiac  
    • ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného  
    • ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez  súhlasu prenajímateľa  
b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu 
 
3. Ukladá  
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.  
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: do 30.04.2012 
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239 
uznesenie 

 
k prevodu nájmu nebytových priestorov  v objekte 

na  Ulici Petra Pázmaňa  č. 1 
Hadzima Plant, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
prevod nájmu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 3584, na parcele parcelné číslo 
1416, v k.ú. mesta Trnava, na Ulici Petra Pázmaňa č.1 v Trnave, na prízemí, spolu o výmere 
80,99 m², z pôvodného nájomcu fyzickej osoby: Ing. Alena Hadzimová – Kvety Hadzimová, 
J. Sambucusa 5 , 917 01 Trnava,  IČO: 35 400 382, 
na nového nájomcu: spoločnosť Hadzima Plant, s.r.o., v zastúpení – Ing. Jaroslav Hadzima 
konateľ spoločnosti a Ing. Alena Hadzimová – konateľka spoločnosti, Čerešňová 30/463, 919 
51 Špačince, IČO: 45 858 811, za účelom prevádzkovania kvetinárstva za nájomné v zmysle 
VZN č.241 v platnom znení, ktoré bude každoročne upravené o %  oficiálne vyhlásenej 
medziročnej inflácie, podľa čl. 4, písm. b): 
 
prízemie, predajňa  45,92 m2 x  28,63 eura/m2/rok         1 314,69 eura 
prízemie, predsieň WC     3,75 m2 x    9,53 eura/m2/rok              35,74 eura 
prízemie, sklad č.1                                   15,38 m2 x  24,15 eura/m2/rok            371,43 eura 
prízemie, sklad č.2  13,53 m2 x   24,15 eura/m2/rok            326,75 eura 
prízemie, WC    1,10 m2 x    9,53 eura/m2/rok              10,48 eura 
prízemie, WC    1,31 m2 x    9,53 eura/m2/rok              12,48 eura 

spolu                                                       80,99 m2                                           2 071,57 eura 
atraktivita 100%                                                                                            2 071,57 eura 
SPOLU suma k úhrade.............................................................................       4 143,14 eura/rok 
                                                                                                                 
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.04.2012, 
s výpovednými lehotami: 
a﴿ 1 mesiac: 
    - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 
spojené s prenájmom, 
    - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu, 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej 
správe. 
 
2.  Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.  
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia. 
Termín: 30.04.2012 
 
 

240 
uznesenie 

 
k prevodu nájmu a rozšíreniu výmery  nebytových priestorov 
 v objekte na  Ulici Konštantína Čulena č. 12, ZKF Servis s.r.o. 

 
     Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1.   Schvaľuje 
A) 
prevod nájmu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 6281, na parcele parcelné číslo 
5669/14,15,16, v k.ú. mesta Trnava, na Ulici Konštantína Čulena č.12 v Trnave,                      
z pôvodného nájomcu fyzickej osoby: Ing. Katarína Nebylová, Dolné Orešany 401, 
919 02 Dolné Orešany,  IČO: 44 031 254, 
na nového nájomcu: spoločnosť ZKF Servis s.r.o., v zastúpení: René Porzer - konateľ 
spoločnosti a Ing. Katarína Nebylová – konateľka spoločnosti, Ulica gen. Goliána 6011/27,                      
917 02 Trnava, IČO: 46 466 967, za účelom prevádzkovania vzorkovej predajne (plastové 
okná) a skladu,  
B) 
zmenu výmery prenajatých nebytových priestorov v objekte na Ulici Konštantína Čulena č.12 
v Trnave z pôvodnej výmery 34,31 m² na výmeru 51,46 m², pričom doteraz užívané priestory 
o výmere 34,31 m²  predstavujú miestnosti :     
Miestnosť č. 17  /predajňa/             12,04 m2 x 28,63 eura/m2/rok ..........    344,71 eura 
Miestnosť č. 18  /sklad/                  12,04 m2 x 24,15 eura/m2/rok ..........     290,77 eura 
Spoločné priestory                         10,23 m2 x   9,53 eura/m2/rok ..........       97,49 eura 

Spolu                                               34,31 m2                                               732,97 eura/rok 
  
a po rozšírení budú užívané nebytové priestory o výmere 51,46 m² za nájomné v zmysle 
VZN č. 241 v platnom znení, ktoré bude každoročne upravené o %  oficiálne vyhlásenej 
medziročnej inflácie, podľa čl. 4, písm. b), d) a h): 
 
Miestnosť č. 17  /sklad/                       12,04 m2 x 24,15 eura/m2/rok ..........   290,77 eura 
Miestnosť č. 18  /predajňa/                 12,04 m2 x 28,63 eura/m2/rok ..........   344,71 eura 
Miestnosť č. 19  /sklad/                       12,04 m2 x 24,15 eura/m2/rok ..........   290,77 eura 
Spoločné priestory                              15,34 m2 x   9,53 eura/m2/rok ..........   146,19 eura 

Spolu                                                   51,46 m2                                           1 072,44 eura/rok 
Spolu k úhrade .................................................................. ....................... 1 072,44 eura/rok 
                                                                                                                 
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.04.2012, 
s výpovednými lehotami: 
a﴿ 1 mesiac: 
    - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 
spojené  s prenájmom, 
    - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu, 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej 
správe. 
  
2.  Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.  
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia. 
Termín: 30.04.2012 
 
 

241 
uznesenie 

 
k prevodu nájmu nebytových priestorov  v objekte na  Ulici Konštantína Čulena č. 12, 

VEXTEAM s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1.   Schvaľuje 
prevod nájmu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 6281, na parcele parcelné číslo 
5669/14,15,16, v k. ú. mesta Trnava, na Ulici Konštantína Čulena č.12 v Trnave,                     
na 1. poschodí, spolu o výmere 17,15 m², 
z pôvodného nájomcu fyzickej osoby: Igor Vexler - vexteam, Ulica J.G.Tajovského 5633/10, 
917 01 Trnava,  IČO: 35 106 875, 
na nového nájomcu: spoločnosť VEXTEAM s.r.o., v zastúpení: Igor Vexler - konateľ 
spoločnosti, J. G. Tajovského 5633/10, 917 01 Trnava, IČO: 46 303 723, za účelom 
zriadenia kancelárie na administratívne práce súvisiace s poskytovaním služieb v oblasti 
dopravy za nájomné v zmysle VZN č.241 v platnom znení, ktoré bude každoročne upravené 
o %  oficiálne vyhlásenej medziročnej inflácie, podľa čl. 4, písm. c) a h): 
 
1. poschodie, miest.č.74 /kancelária/        12,04 m2 x  31,82 eura/m2/rok    383,11 eura 
spoločné priestory                                       5,11 m2 x    9,53 eura/m2/rok      48,70 eura 

Spolu                                                         17,15 m²                                    431,81 eura/rok 
Spolu suma k úhrade................................................................................  431,81 eura/rok 
                                                                                                                 
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.04.2012, 
s výpovednými lehotami: 
  
a﴿ 1 mesiac: 
    - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 
spojené s prenájmom, 
    - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu, 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej 
správe s tým, že do uzatvorenia novej nájomnej zmluvy bude nájomca platiť nájom                         
za prenájom nebytových priestorov a preddavky za služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov ako fyzická osoba. 
  
2. Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o. 
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia. 
Termín: 30.04.2012 
 
 
 

242 
uznesenie 

 
k prevodu nájmu nebytových priestorov v objekte na  Ulici Hviezdoslavova  č. 3, 

Leviathan group, s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
prevod nájmu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 224, na parcele parcelné číslo 
258/2, v k.ú. mesta Trnava, na Ulici Hviezdoslavova č.3 v Trnave, na prízemí, spolu 
o výmere 116,74 m², z pôvodného nájomcu fyzickej osoby: Marek Krupa,  Juraja Fándlyho 
884/10, 919 43 Cífer,  IČO: 46 106 073, 
na nového nájomcu: spoločnosť Leviathan group, s. r.o., v zastúpení: Marek Krupa - konateľ 
spoločnosti, Juraja Fándlyho 884/10, 919 43 Cífer,  IČO: 46 358 927, za nájomné v zmysle 
VZN č.241 v platnom znení, ktoré bude každoročne upravené o %  oficiálne vyhlásenej 
medziročnej inflácie, podľa čl. 4, odst. 1, písm. b), d) a h): 
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prízemie, miest. č. 5  /predajňa/ 60,23 m2 x  28,63 eura/m2/rok 1 724,38 eura 
prízemie, miest. č. 6/1,2,3 /WC+sprcha/               3,05 m2 x    9,53 eura/m2/rok       29,07 eura 
prízemie, miestnosť č. 23 /chodba/   3,73 m2 x    9,53 eura/m2/rok       35,55 eura 
prízemie, miestnosť č. 24/a,b /príprava 
jedál/     

7,52 m2 x  24,15 eura/m2/rok     181,61 eura 

prízemie, miestnosť č. 24/c  /chodba/ 4,77 m2 x    9,53 eura/m2/rok 45,46 eura 
prízemie, miestnosť č. 25  /príprava jedál/ 3,72 m2 x  24,15 eura/m2/rok 89,84 eura 
prízemie, miestnosť č. 26/a  /chodba/ 6,64 m2 x    9,53 eura/m2/rok 63,28 eura 
prízemie, miestnosť č. 26/b  /príprava jedál/ 5,03 m2 x  24,15 eura/m2/rok 121,47 eura 
prízemie, miestnosť č. 27  /sklad/ 22,05 m2 x  24,15 eura/m2/rok 532,51 eura 

spolu                                                                   116,74 m2                                       2 823,17 eura 
atraktivita 350% .........................................................................................                9 881,10 eura 
SPOLU suma k úhrade.............................................................................               12 704,27 eura/rok 
 
na dobu neurčitú odo dňa predloženia notárskej zápisnice,  najneskôr od 01.04.2012, 
s výpovednými lehotami: 
a﴿ 1 mesiac: 
    - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 
spojené s prenájmom, 
    - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu, 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej 
správe. 
 
2.   Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o. 
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia. 
Termín: 30.04.2012 
 
 

243 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/118 

v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6035 na Jiráskovej  4, 5, 6 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/118 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 525 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6035 na 
Jiráskovej 4, 5, 6, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9532 za cenu 0,1162 eura/m2 t. j. 
3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 6760/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 1 

Romanovi Pavlovičovi nar. 21.2.1972 s manželkou Monikou rod. Vajgelovou, nar. 
21.9.1974, obaja bytom Jiráskova 4,  Trnava, za cenu 1,35 eura, 

2. podielu 5266/306419 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 2  Andree Hrivňákovej rod. 
Hrivňákovej nar. 13.5.1983  bytom Jiráskova 6, za cenu 1,05 eura, 

3. podielu 6720/306419 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 3 Ľudovítovi Ďurnákovi nar. 
12.4.1959  bytom Jiráskova 4, za cenu 1,33 eura, 
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4. podielu 6730/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 4 
Pavlovi Mikuščákovi nar. 2.4.1956 s manželkou Petronelou rod. Chupáčovou, nar. 
18.6.1958, obaja bytom Jiráskova 4,  Trnava, za cenu 1,34 eura, 

5. podielu 6720/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č.  
5 Ľubošovi Sorátovi nar. 21.9.1962 s manželkou Milenou  rod. Drobnou, nar. 11.7.1962, 
obaja bytom Jiráskova 4,  za cenu 1,34 eura, 

6. podielu 6730/306419 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 6 Róbertovi Glosovi nar. 
2.11.1975  bytom Jiráskova 4, za cenu 1,34 eura 

7. podielu 6760/306419  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č.  
7 Petrovi Vavrovi nar. 30.8.1968 s manželkou Martinou rod. Pisklovou, nar. 9.4.1972, 
obaja bytom Ul. Jiráskova 4,  Trnava, za cenu 1,35 eura, 

8. podielu 6730/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 8 
Stanislavovi Stanovi nar. 6.2.1952 s manželkou Máriou rod. Kostolanskou, nar. 8.2.1957, 
obaja bytom Jiráskova 4,  Trnava, za cenu 1,34 eura, 

9. podielu 6737/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č.  
10 Petrovi Baladovi nar. 20.9.1947 s manželkou Máriou  rod. Krivošíkovou, nar. 
26.3.1948, obaja bytom Jiráskova 4,  za cenu 1,34 eura, 

10. podielu 6753/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 
11 Ľudovítovi Smutnému nar. 30.3.1948 s manželkou Emíliou rod. Kressovou, nar. 
28.2.1949, obaja bytom Jiráskova 4,  Trnava, za cenu 1,34 eura, 

11. podielu 6730/306419 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 12  Emílii Gašparovičovej rod. 
Dudášovej nar. 25.1.1947  bytom Jiráskova 4, za cenu 1,34 eura, 

12. podielu 6894/306419 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 13 Ing. Ľubomíre Martišovičovej 
rod. Fančovičovej nar. 11.6.1951  bytom Jiráskova 4, za cenu 1,37 eura 

13. podielu 6737/306419 do vlastníctva vlastníčke  bytu č. 14 Edite Šotníkovej rod. Szabovej 
nar. 9.12.1957  bytom Jiráskova 4, za cenu 1,34 eura 

14. podielu 6753/306419  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č.  
15 Štefanovi Konečnému nar. 13.5.1952 s manželkou Mgr. Beatou rod. Suchánovou, 
nar. 30.7.1953, obaja bytom Ul. Jiráskova 4,  Trnava, za cenu 1,30 eura, 

15. podielu 6730/306419 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 16  Danielovi Záreckému nar. 
23.3.1975  bytom Jiráskova 4, za cenu 1,34 eura, 

16. podielu 5266/306419  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č.  
17 Tomášovi Guldanovi  nar. 2.9.1983 s manželkou Michaelou rod. Hlavnovou, nar. 
11.9.1983, obaja bytom Ul. Jiráskova 5,  Trnava, za cenu 1,05 eura, 

17. podielu 5132/306419 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 18  Štefanovi Čerňanskému nar. 
1.6.1946  bytom Jiráskova 5, za cenu 1,02 eura, 

18. podielu 6730/306419  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č.  
20 Branislavovi Ježíkovi  nar. 18.9.1972 s manželkou Mgr. Marcelou rod. Minarovičovou, 
nar. 19.10.1971, obaja bytom Ul. Jiráskova 5,  Trnava, za cenu 1,34 eura, 

19. podielu 5125/306419 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 21  Eve Galbovej rod. Mihinovej 
nar. 28.3.1960  bytom Jiráskova 5, za cenu 1,02 eura, 

20. podielu 6737/306419 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 22 Ing. Zuzane Jošticovej rod. 
Jošticovej nar. 28.8.1981  bytom Jiráskova 5, za cenu 1,34 eura, 

21. podielu 5092/306419 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 23  Kataríne Nagyovej rod. 
Csadiovej nar. 24.2.1932  bytom Jiráskova 5, za cenu 1,01 eura, 

22. podielu 6730/306419 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 24  Lenke Gáborovej rod. 
Gáborovej nar. 26.7.1984  bytom Jiráskova 5, za cenu 1,34 eura, 

23. podielu 5125/306419 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 25  Márii Absolónovej rod. 
Pivoňovej nar. 12.9.1944  bytom Jiráskova 5, za cenu 1,02 eura, 

24. podielu 6730/306419  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č.  
26 Milanovi Krajčíkovi  nar. 28.11.1953 s manželkou Jankou rod. Urbanovskou, nar. 
16.8.1955, obaja bytom Ul. Jiráskova 5,  Trnava, za cenu 1,34 eura, 

25. podielu 5132/306419 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 27  Viere Staráčkovej rod. 
Mikušovej nar. 26.8.1957  bytom Gen. M. R. Štefánika 368/96, Stará Turá, za cenu 1,02 
eura, 
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26. podielu 6871/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č.  
28 Ing. Jozefovi Študencovi nar. 18.6.1979 s manželkou PeaDr. Zuzanou  rod. 
Zámožíkovou, PhD. , nar. 20.10.1978, obaja bytom Jiráskova 5,  za cenu 1,37 eura, 

27. podielu 5266/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 
29 Ondrejovi Lócimu nar. 28.3.1957 s manželkou Gabrielou rod. Minárikovou, nar. 
16.3.1959, obaja bytom Jiráskova 5,  Trnava, za cenu 1,05 eura, 

28. podielu 6737/306419 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 30  Miroslavovi Ščasnému nar. 
7.4.1970  bytom Pác  43, za cenu 1,34 eura, 

29. podielu 5125/306419 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 31 Jurajovi Táčovskému nar. 
7.6.1958  bytom Jiráskova 5, za cenu 1,02 eura, 

30. podielu 6730/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 
32 Milanovi Zemkovi nar. 11.2.1960 s manželkou Danielou rod. Šafarikovou, nar. 
12.6.1960, obaja bytom Jiráskova 5,  Trnava, za cenu 1,34 eura, 

31. podielu 6760/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č.  
34 Alexandrovi Sedlákovi nar. 5.2.1950 bytom Pavlice 128 s manželkou Ervínou  rod. 
Drugovou,  nar. 21.9.1949,  bytom Jiráskova 6,  za cenu 1,35 eura, 

32. podielu 6730/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 
35 Gabrielovi Parákovi nar. 25.1.1953 s manželkou Janou rod. Bachratou, nar. 
25.4.1955, obaja bytom Jiráskova 6,  Trnava, za cenu 1,34 eura, 

33. podielu 6894/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č.  
36 Ivanovi Koštialovi nar. 16.6.1956 s manželkou Ľudmilou  rod. Benkovskou, nar. 
24.3.1957, obaja bytom Jiráskova 6,  za cenu 1,37 eura, 

34. podielu 6753/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 
38 Ing. Jozefovi Bačovi nar. 28.10.1954 s manželkou Margitou rod. Sabovou, nar. 
12.1.1954, obaja bytom Jiráskova 6,  Trnava, za cenu 1,34 eura, 

35. podielu 6737/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č.  
39 Petrovi Bielikovi nar. 5.6.1963 s manželkou Dagmar rod. Kotekovou, nar. 27.9.1966, 
obaja bytom Jiráskova 6,  za cenu 1,34 eura, 

36. podielu 6720/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 
40 Jozefovi Šípošovi nar. 5.9.1950 s manželkou Máriou rod. Rigovou, nar. 19.12.1953, 
obaja bytom Jiráskova 6,  Trnava, za cenu 1,34 eura, 

37. podielu 6697/306419 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 41 Marekovi Kolmanovi nar. 
22.10.1979  bytom Jiráskova 6, za cenu 1,33 eura, 

38. podielu 6760/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č.  
42 Petrovi Krajčovičovi nar. 1.6.1969 s manželkou Máriou  rod. Plieštikovou,  nar. 
21.1.1974, obaja  bytom Jiráskova 6,  za cenu 1,35 eura, 

39. podielu 6753/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č. 
44 Bohušovi Kapošovi nar. 14.10.1947 s manželkou Jankou rod. Tesařovou, nar. 
23.7.1945, obaja bytom Jiráskova 6,  Trnava, za cenu 1,34 eura, 

40. podielu 6730/306419 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 45 Martine Bukovskej rod. 
Kráľovičovej nar. 4.4.1977  bytom Jiráskova 6, za cenu 1,34 eura, 

41. podielu 6753/306419 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 46 Daniele Vankovej rod. Vankovej 
nar. 12.3.1972  bytom Jiráskova 6, za cenu 1,34 eura, 

42. podielu 6730/306419 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  vlastníkom bytu č.  
47 Pavlovi Hrivňákovi nar. 29.9.1951 s manželkou Alenou  rod. Hanuliakovou, nar. 
3.3.1958, obaja bytom Jiráskova 6,  za cenu 1,34 eura, 

43. podielu 6720/306419 do  vlastníctva  vlastníčke bytu č.  48 Jarmile Mihokovej rod. 
Horváthovej nar. 13.1.1959 bytom Jiráskova 6,  za cenu 1,34 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
Priamy predaj  je možný podľa § 9 a) ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom 
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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 náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 29.02.2012 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30.04.2012 
 
 
 

244 
uznesenie 

 
k odpredaju pozemku na Ulici Leoša Janáčka 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 3195/1, 
zast. pl., na základe geometrického plánu č. 143/2011 na oddelenie pozemku, 
vypracovaného Ing. Jozefom Fančovičom – GEODET,  parc. č. 3195/49, zast. pl., výmera 57 
m2 Mgr. Tiborovi Pekarčíkovi, nar. 14. 07. 1978 a manželke PhDr. Jarmile Pekarčíkovej, rod. 
Korcovej, nar. 26. 7. 1979, obaja bytom Ulica Západná č. 2, Trnava, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov,  za cenu 80,00 eur/m2, t. j. spolu  4 560,00 eur. 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis kúpnu zmluvu   
Termín: do 31.03.2012 
 
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, že kupujúci využijú pozemok na zriadenie vstupu na svoj pozemok 
z miestnej komunikácie. 
 
 

245 
uznesenie 

 
k odpredaju pozemku na Coburgovej ulici  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta Trnava zapísaného na LV č. 4, parc. č. 8674/3, zast. 
pl. a nádvoria, výmera 482 m2  za cenu 46,33eura/m2, t. j. spolu 22 331,06 eura  Karolovi 
Poórovi, nar. 14.04.1946, bytom Ulica Leoša Janáčka č. 1, Trnava, v spoluvlastníckom 
podiele ½  a Richardovi Pierzyckému, nar. 07.06.1964, bytom Botanická 1, Trnava 
v spoluvlastníckom podiele ½.  
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2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis kúpnu zmluvu   
Termín: do 31.03.2012 
 
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, že kupujúci využijú pozemok na zriadenie  parkovacích plôch pre 
návštevníkov prevádzok vo svojom objekte.  
 
 
 

246 
uznesenie 

 
k odpredaju pozemkov na Ulici Kapitulská 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
odpredaj častí pozemkov  vo vlastníctve mesta Trnava zapísaných  na LV č. 5000, parc. č. 
8845, zast. pl.,  a parc. č. 493, zast. pl., na základe geometrického plánu č. 106/2001 
vypracovanom Geodetickými službami, Ing. Peter Bacigál, pozemky parc. č. 8845/1, zast. pl. 
(dvor), výmera 226 m2 a parc. č. 493/1, zast. pl. (dvor), výmera 81 m2 za cenu  61,84 
eura/m2, t. j. spolu  18 984,88 eura spoločnosti EKOPRAKTIK, s. r. o., Kapitulská 14, 917 01 
Trnava, IČO 34 103 163. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis kúpnu zmluvu   
Termín: do 31.03.2012 
 
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, že kupujúci vybudoval na základe súhlasu mesta parkovacie miesta, 
ktoré využívajú klienti prevádzok v jeho nehnuteľnosti, pozemok má vo výpožičke na obdobie 
30 rokov, pozemok nie je pre mesto už využiteľný a kupujúci zabezpečí potrebnú 
starostlivosť o časť mestského opevnenia situovaného na pozemku parc. č. 493/2. 
 
 
 

247 
uznesenie 

 
k zriadeniu vecného bremena pre  NTL  plynovody 

na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta v  k. ú. Trnava : 
-zapísaných na LV č. 5000, parc. č. 3195/1, parc. č. 3241/1, parc. č. 8766, parc. č. 8769/1, 
parc. č. 8767/13, parc. č. 8771/1, parc. č. 8771/3, parc. č.  9036/1, parc. č. 9036/5,                   
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- zapísaných na LV č. 11228 ako parcely registra “E”, parc. č. 1070/9, parc. č. 1867/16, 
parc. č. 1867/81, parc. č.1867/174,  parc. č.1868/2,  parc. č. 1866/2, parc. č. 1870/74, parc. 
č.1868/20,  parc. č. 1868/53, 
 
na uloženie NTL plynovodu v rámci stavby „Obnova NTL plynovodov Trnava, Janáčková 
a okolie“ podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní spoločnosti        
SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 910 739. 
 
2.  Schvaľuje 
 zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú.  
Trnava : 
-zapísaných na LV č. 5000, parc. č. 3195/1, parc. č. 3241/1, parc. č. 8766, parc. č. 8769/1, 
parc. č. 8767/13, parc. č. 8771/1, parc. č. 8771/3, parc. č.  9036/1, parc. č. 9036/5,                   
- zapísaných na LV č. 11228 ako parcely registra “E”, parc. č. 1070/9, parc. č. 1867/16, 
parc. č.1867/174, parc. č.1868/2,  parc. č. 1866/2, parc. č. 1870/74, parc. č.1868/20,  parc. 
č. 1868/53, 
prípadne ďalších určených porealizačným geometrickým plánom v uliciach L. Janáčka,  Ulica 
Ružindolská, Ulica Št. Moyzesa, Ulica Západná, Ulica sv. Cyrila a Metoda, Ulica Slovenská, 
Ulica Osvaldova,  Ulica Gavlovičova, Ulica Koceľova, Ulica Poľná,   Ulica Zelená,   cez  ktoré  
prechádza podzemné NTL  plynovodné potrubia v rámci stavby „Obnova NTL plynovodov 
Trnava, Janáčková a okolie“   v prospech spoločnosti SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 
44/b, Bratislava, IČO 35 910 739,  spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na 
svojich pozemkoch umiestnenie NTL plynovodného potrubia a s tým súvisiacich 
užívateľských práv,  za podmienky dodržania 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/  zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do 29.02.2012 
 
b/ pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo  
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 15.04.2012 
 
c/ po uložení NTL plynovodného potrubia uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena  na 
pozemkoch  mesta a predložiť primátorovi mesta na  podpis 
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
 
 

248 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve mesta 

a zriadenie bezodplatného vecného bremena na umiestnenie inžinierskych sietí 
pre stavbu „Verejná kanalizácia s prípojkami“ 

(JUDr. Alojz Guldan a spol.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Súhlasí  
s použitím pozemku v k. ú. Trnava, parcely reg. „E“ č. 1500/3 zapísanej v katastri 
nehnuteľností v liste vlastníctve Mesta Trnava č. 5000 (neidentická parcela registra „C“ č. 
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4021/267), na realizáciu stavebného objektu „Kanalizácia“ (v zložení stoka D 10-1, revízne 
šachty Š1, Š2 a Š3 a kanalizačné prípojky) v rámci stavby „Verejná kanalizácia s 
prípojkami“ medzi ulicami P. Mudroňa a M. Hella, v rozsahu predloženej časti projektovej 
dokumentácie stavby vypracovanej    projektantom Ing. Luciou Adamcovou, zodpovedný 
projektant ZI – P  Polakovičová Elena, Lomonosova  č. 6, 917 00 Trnava,  pre JUDr. Alojza 
Guldana a manž. Ľudmilu Guldanovú, Ulica Juraja Slottu 31, 917 01 Trnava, JUDr. Ruženu 
Bubenčíkovú, Ulica Jána Hajdóczyho 106, 917 01 Trnava, Ing. Tibora Santu a manž. Emíliu 
Santovú, Ulica Jána Hajdóczyho 104, 917 01 Trnava a Ing. Tibora Santu a manž. Miroslavu 
Santovú, Hlavná  547/69, 919 65 Dolná Krupá, ako stavebníkov, pre účely výstavby 
 
2.  Schvaľuje  
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, parcela registra „E“ č. 1500/3 zapísanej na LV č. 5000, 
určenej geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní stavebného 
objektu „Kanalizácia“ (v zložení stoka D 10-1, revízne šachty Š1, Š2 a Š3 a kanalizačné 
prípojky) v rámci stavby „Verejná kanalizácia s prípojkami“,  v prospech  spoločnosti TAVOS, 
a. s. , IČO 36 252 484, so sídlom Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, ako budúceho správcu 
majetku, spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie 
inžinierskych sietí – novovybudovanej stoky D 10-1 a šachty Š1 a s tým súvisiacich 
užívateľských práv, s podmienkou, že investor stavby uhradí správny poplatok spojený s 
návrhom na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností  
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o zriadení bezodplatného vecného bremena  
Termín: do 29.02.2012  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena na 
pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.03.2012   
 
c) pripraviť zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena na pozemku vo vlastníctve 
mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov na uzatvorenie zmluvy o     
zriadení bezodplatného vecného bremena  
 
 
 
 

249 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku v k. ú. Modranka na vybudovanie parkovacích miest  

(Juraj Dechtický) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
a) s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava  zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. 
Modranka    p. č. 152/1 – zastavané plochy a nádvoria na vybudovanie 5  parkovacích miest  
na  Dedinskej ul. pre Juraja Dechtického, nar. 11.10.1966, bytom Križovany nad Dudváhom 
193,  v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní.  
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b) s prijatím daru – investície 5  parkovacích miest  pri miestnej komunikácii  Dedinská ul., po 
dobudovaní a skolaudovaní od Juraja Dechtického, nar. 11.10.1966 bytom Križovany nad 
Dudváhom 193,  do majetku Mesta Trnava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30.04.2012 
 
b) pripraviť darovaciu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby primátorovi mesta na podpis. 
 
 
 

250 
uznesenie 

 
k súhlasu s predĺžením termínu začatia výstavby   

(manželia Čambálovci) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
predĺženie termínu začatia výstavby prístupovej komunikácie pre zásobovanie a stacionárnu 
dopravu k plánovanej výstavbe bytového domu s polyfunkciou stavebníkov  Ing. Tibora 
Čambála, nar. 04.04.1967 a manž. Ing. Karin Čambálovej, rod. Holkovičovej, nar. 30.01. 
1969, obaja bytom ul. M. Čulena 32, Cífer do termínu 31.12.2012. 
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis dodatok č. 2  k  zmluve o budúcej kúpnej 
zmluve zo dňa 7. 7. 2006   v zmysle bodu 1. tohto uznesenia 
Termín: do 31.03. 2012 
 
 
 

251 
uznesenie 

 
k prenájmu  nebytových priestorov  
v objekte Mestskej špor tovej haly 

Trnava, Rybníkova 15  
 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
nájom nebytového priestoru v objekte  Mestskej športovej haly súpisné číslo 576, na parcele 
číslo 3547/24 v k.ú. Trnava, na Rybníkovej  ulici  č. 15/A v Trnave, na II. podlaží   objektu, 
v časti šatní, spolu o výmere 20,26 m2,    
občianskemu združeniu Oblastný futbalový zväz na ulici Rybníkova 15, v Trnave  IČO:  
36078557, v zastúpením Mgr. Alexandrom Schmidtom, predsedom, za účelom ich 
využívania na   kanceláriu pre potreby združenia, za nájomné v zmysle VZN č. 241 v znení 
noviel, na základe ceny vo výške: 
 
20,26 m2   x 11,34 eura/m2/rok   ..........................................  229,75 eura/rok, 
bez uplatnenia atraktivity 
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na dobu neurčitú s účinnosťou  odo dňa predloženia notárskej zápisnice,  najneskôr od 
1.4.2012, s výpovednými lehotami: 
a) 1 mesiac: 

- ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného alebo poplatkom za  
       služby 
- ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa 

b) 3 mesiace bez udania dôvodu 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej 
správe. 

 

2. Ukladá  
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti bodu 1/ tohto uznesenia 
Termín: 31.03.2012 
 
 
 
 

252 
uznesenie 

 
k zriadeniu vecného bremena pre kanalizačnú prípojku a šachtu na pozemku vo 

vlastníctve mesta v k. ú. Zeleneč 
/ÖMV Slovensko, s. r. o./ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
2. Súhlasí 
s použitím pozemku v k. ú. Zeleneč vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č. 1233, 
parc. č. 2210/8 na uloženie kanalizačnej prípojky a kanalizačnej šachty v rámci stavby „ÖMV 
Zeleneč, tlaková kanalizačná prípojka“ podľa projektovej dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní spoločnosti  ÖMV Slovensko, s. r. o., Einsteinova 25, Bratislava, IČO   
00 604 381. 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku v k. ú.  
Zeleneč vo vlastníctve mesta Trnava, zapísaného na LV č. 1233, parc. č. 2210/8, cez ktoré 
prechádza kanalizačná prípojka a je na ňom umiestnená kanalizačná šachta v rámci stavby 
„ÖMV Zeleneč, tlaková kanalizačná prípojka“ podľa projektovej dokumentácie schválenej 
v stavebnom konaní, za odplatu 43 eur/bm dĺžky kanalizačnej prípojky a 430 eur/kus 
kanalizačnej šachty v prospech spoločnosti ÖMV Slovensko, s. r. o., Einsteinova 25, 
Bratislava, IČO   00 604 381  spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom 
pozemku umiestnenie kanalizačnej prípojky a kanalizačnej šachty a s tým súvisiacich 
užívateľských práv,  za podmienky : 
-  dodržanie 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 pozemku vo 
vlastníctve mesta Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.04.2012 
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b/  po uložení kanalizačnej prípojky a šachty uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena      
na pozemku vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
 
 
 

253 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve mesta 

a zriadeniu bezodplatného vecného bremena na umiestnenie  
vstupu pre stavbu „Skladové a administratívne priestory na Cukrovej ulici v Trnave“ 

(CORASON, s. r. o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Súhlasí  
a) s použitím pozemku v k. ú. Trnava, parcely reg. KN C č. 8791/4 zapísanej v katastri 
nehnuteľností v liste vlastníctve Mesta Trnava č. 5000 a neidentickej parcely KN C č. 
8791/2 (v rozsahu právnych parciel KN E č. 1612/1 a 1612/2), na realizáciu vstupu do 
areálu (vjazd a chodníky) v rámci stavby „Skladové a administratívne priestory na Cukrovej 
ulici v Trnave“, v rozsahu projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej v stavebnom 
konaní, pre spoločnosť CORASON, s. r. o. so sídlom Zelenečská 83, 917 02 Trnava, IČO: 
36 265 802, ako stavebníka, pre účely vydania stavebného povolenia s podmienkou, že 
spoločnosť zrealizuje rozšírenie dvoch smerových oblúkov priesečnej križovatky na strane 
ulice Pri kalvárii vrátane preloženia stĺpa NN, v rámci stavby „Skladové a administratívne 
priestory na Cukrovej ulici v Trnave“ a skolaudovanú investíciu odpredá do majetku mesta 
za cenu 1, - euro, 
 
b) s použitím pozemku v k. ú. Trnava, parcely reg. KN C č. 8792/5 a parcely reg. KN C č. 
8791/4 zapísané v katastri nehnuteľností v liste vlastníctve Mesta Trnava č. 5000 
a neidentických parciel KN C č. 8791/2 (v rozsahu právnych parciel KN E č. 1612/1 
a 1612/2) a KN C č. 8792/1(v rozsahu právnej parcely KN E č. 1069/3), na realizáciu 
rozšírenia dvoch smerových oblúkov priesečnej križovatky na strane ulice Pri kalvárii, 
v rámci stavby „Skladové a administratívne priestory na Cukrovej ulici v Trnave“ pre 
spoločnosť CORASON, s. r. o. so sídlom Zelenečská 83, 917 02 Trnava, IČO: 36 265 802, 
ako stavebníka, pre účely vydania stavebného povolenia 
 
2.  Schvaľuje  
a) zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, parcela reg. KN C č. 8791/4 zapísaná v katastri 
nehnuteľností v liste vlastníctve Mesta Trnava č. 5000 a neidentická parcela KN C č. 8791/2 
(v rozsahu právnych parciel KN E č. 1612/1 a 1612/2), určeného geometrickým plánom na 
vyznačenie vecného bremena, po zrealizovaní vstupu do areálu v rámci stavby „Skladové 
a administratívne priestory na Cukrovej ulici v Trnave“ v prospech  spoločnosti CORASON, 
s. r. o. so sídlom Zelenečská 83, 917 02 Trnava, IČO: 36 265 802, ako budúceho vlastníka a 
správcu majetku, spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť na svojich pozemkoch 
umiestnenie vstupu do areálu stavby (vjazd a chodníky) a s tým súvisiacich užívateľských 
práv, s podmienkou, že investor stavby uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad 
vecného bremena do katastra nehnuteľností  
 
b) kúpu skolaudovanej stavby rozšírenia dvoch smerových oblúkov priesečnej križovatky 
na strane ulice Pri kalvárii, uvedenú v bode 1 b) uznesenia, z vlastníctva spoločnosti 
CORASON, s. r. o. so sídlom Zelenečská 83, 917 02 Trnava, IČO: 36 265 802, ako 
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stavebníka, do majetku, správy a údržby   Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1, - euro, 
s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby v termíne 60 mesiacov od dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia      
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve a zmluvou o 
budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena  
Termín: do 29.02.2012  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
bezodplatného vecného bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.03.2012   
 
c) pripraviť kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena a predložiť 
primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov na uzatvorenie zmlúv  
 
 

 
254 

uznesenie 
 

k zmene doby prenájmu pozemkov na Ulici Bučianska v Trnave 
(Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
zmenu doby prenájmu pozemkov v k. ú. Trnava, para. č. 5680/221, zast. plochy a nádvoria 
vo výmere 11 197 m2  a para. č. 5680/193, zast. plochy a nádvoria vo výmere 3 384 m2  (na 
pozemkuk je umiestnená stavba súp. č. 8173 – „Univerzita sv. Cyrila a Metoda“), výmera 
spolu 14 581 m2 , 
Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie Jozefa Herdu č. 2, Trnava, IČO: 
36 078 913, na dobu určitú do 31.12.2045, s možnosťou predĺženia nájomného vzťahu po 
ukončení doby nájmu na dobu neurčitú  

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 
uzatvorenej medzi Mestom Trnava a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 
02.10.2003 
Termín: do 26.02.2012 
 

 
 

255 
uznesenie 

 
k odpisu nevymožiteľných pohľadávok  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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a) odpis nevymožiteľných pohľadávok Strediska sociálnej starostlivosti Trnava  vo výške 
1 007,64 eura 
 
b) odpis nevymožiteľných pohľadávok mesta Trnavy spravovaných spoločnosťou  
TT-KOMFORT s.r.o  vo výške  73 582,18 eura 
 
2. Berie na vedomie 
a) stanovisko Finančnej komisie MZ 
 
 

 
256 

uznesenie 
 

k Dodatku č. 1 
k Všeobecným podmienkam zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
 
1. Schvaľuje  
Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkam zriaďovania a prevádzkovania exteriérových 
sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  

a) Dodržiavať Dodatok č. 1 k  Všeobecným podmienkam zriaďovania a prevádzkovania 
exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta pri uzatváraní nových nájomných 
zmlúv v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a následne ich predložiť primátorovi na podpis.  
Termín: trvalý  

b) Zverejniť Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkam vyvesením na úradnej tabuli mesta 
Trnava a na internetovej stránke mesta Trnava.  
Termín: do 10 dní po rokovaní MZ   
 
 
 

 
257 

uznesenie 
 

K návrhu na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a kolektívom za rok 2011 
v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa  

VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) udelenie ocenení za rok 2011: 
 
A 2. ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TRNAVY in memoriam  
        1. Vítovi M r v o v i 
             za zásluhy o rozvoj športu v meste Trnava     
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B.    CENA MESTA TRNAVY        
        1.  MUDr. Jaroslavovi Č a m b a l í k o v i  
             za celoživotný prínos v oblasti liečebnej rehabilitácie 
        2.  Márii S a d l o ň o v e j  
             za dlhoročnú pedagogickú činnosť a aktívne pôsobenie pri občianskych 
             obradoch mesta Trnava 
        3.  MUDr. Ivanovi  S t r e d á n s k e m u  
             pri príležitosti životného jubilea a za celoživotnú prácu v oblasti neonatológie         
               

   C 1.  UZNANIE  ZA ZÁSLUHY  O ROZVOJ  A REPREZENTÁCIU  MESTA TRNAVY      
        1.  Mgr. Anne B e l k o v e j  

     pri príležitosti životného jubilea a za úspešnú reprezentáciu mesta Trnava 
     v ženskom futbale 
2.  Mgr. Mariánovi M r v o v i  
     za reprezentáciu mesta Trnava v oblasti kultúry  
3.  Jozefovi S v á t k o v i  
     za dlhodobú športovú a trénerskú činnosť a zisk titulu majstra sveta v jude  
     veteránov 
 

C 2. UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVY      
           1.  in memoriam Eve K o s t o l á n y i o v e  j  
                za reprezentáciu mesta Trnavy a rozvoj slovenskej populárnej hudby 
 
D.   PAMÄTNÉ TABULE, BUSTY, POMNÍKY 
           1. text pamätnej tabule Jánovi Koniarkovi  
  
               V budove Sesslerovej sladovne    
               mal v rokoch 1924 – 1927 ateliér 
               sochár Ján Koniarek, 
               zakladateľ moderného slovenského sochárstva 
 
                                                            Trnavské fórum ´89        
 
           
           2.  zámer osadenia repliky súsošia sv. Cyrila a Metoda v Trnave vo väzbe na objekt 
                rovnomennej univerzity  
         
   

2.  Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
zabezpečiť slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva  dňa 4. marca 2012 pri 
príležitosti udeľovania ocenení mesta Trnavy s odovzdaním finančných darov oceneným 
v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 
o udeľovaní ocenení.  
 
 
 

258 
uznesenie 

 
k predaju bytov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Schvaľuje  
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podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení noviel a 
VZN č. 85/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo 
vlastníctve mesta Trnava v úplnom znení VZN č. 352/2009 na základe podanej žiadosti, 
ktorou nájomcovia prejavili záujem o prevod vlastníctva bytu 
 
1/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Gen. Goliána č. 43, 44, parc. č. 8399/155, súp. č. 6018   
predaj 3-izbového bytu č. 13 na 2. NP o podlahovej ploche 70,93 m2  
za cenu 1.015,85 eura 
Hedvige Znamenákovej, rod. Horváthovej, nar. 24.12.1952, trvale bytom Gen. Goliána  č. 43, 
Trnava  
 
2/ - v  k. ú. Trnava na Ul. J. G. Tajovského č. 10 - 12, parc. č. 1635/81, súp. č. 5633   
predaj 3-izbového bytu č. 70 na 9. NP o podlahovej ploche 67,65 m2  
za cenu 836,27 eura 
Štefanovi Bachratému, nar. 04.11.1949, trvale bytom J. G. Tajovského č. 12, Trnava 
 
3/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Okružná č. 15-17, parc. č. 5326/1, súp. č. 6499   
predaj 3-izbového bytu č. 31 na 2. NP o podlahovej ploche 69,34 m2  
za cenu 764,98 eura 
Irene Vitekovej, rod. Kernovej, nar. 29.8.1932, trvale bytom Okružná č. 16, Trnava  
 
4/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Botanická č. 2, parc. č. 1635/105, súp. č. 5812   
predaj 1-izbového bytu č. 20 na 5. NP o podlahovej ploche 41,78 m2  
za cenu 589,37 eura 
Ondrejovi Supekovi, nar. 6.7.1951, trvale bytom Botanická č. 2, Trnava  
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 

      
2. Ukladá  
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. 
- pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

     Termín: do 31.03.2012 
 

259 
uznesenie 

 
k návrhu na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Volí  
v súlade s §§ 139, 140, 141 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov pre funkčné obdobie 2012 – 2016 prísediacu :  
a/ Jelu Majtánovú, rod. Vrtiakovú 
     nar. 18.04.1946 
     bytom Trnava, Ulica Čajkovského 47 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vydať zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvolení 
Termín: do 29.02.2012 
 
b/ zaslať výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na Okresný súd Trnava 
Termín: do 25.02.2012 
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260 
uznesenie 

 
k správe o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) správu o priebehu TTJ 2011  
 
b) konečné zúčtovanie TTJ 2011  
 
c) správu hlavného kontrolóra mesta k zúčtovaniu TTJ 2011  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva Organizačné zabezpečenie Tradičného  
trnavského jarmoku 2012. 
Termín: apríl 2012 
 

 
 

261 
uznesenie 

 
k informatívnej správe k problematike hazardných hier  na území mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu k problematike hazardných hier na území mesta Trnava. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia, prerokovať ho v príslušných komisiách MZ 
a predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 25.09.2012 
 

 
 
 

262 
uznesenie 

 
k správe o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek  a postupoch verejného 

obstarávania v II. polroku roka 2011  s  hodnotou  predmetu obstarávania tovarov 
a služieb nad 17 000 eur  a  prác nad  34 000 eur  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
správu o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v II. polroku 2011 s  hodnotou  predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 17 
000 eur a prác nad  34 000 eur. 
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263 
uznesenie 

 
k návrhu rozpočtu a organizačného zabezpečenia  

medzinárodného hudobného festivalu  
DOBROFEST – 2012 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
a/ rozpočet 19. ročníka medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST –  2012, ktorý 
sa bude konať v termíne 02.- 03.  jún 2012 

 
b/ organizačné zabezpečenie festivalu DOBROFEST – 2012 a zloženie organizačného 
štábu:  
          Mgr. Peter Cagala, koordinátor 
          Allan Mikušek, dramaturgia 
          Ing. Marián Remenár, člen 
          Zuzana Jedličková, člen 
          PhDr. Dália Šaškovičová, člen 
 
 
 
 

264 
uznesenie 

 
k správe o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava  za rok 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2011 
 
 
 
 
 

265 
uznesenie 

 
k správe o činnosti Mestskej polície mesta Trnava  

za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1.   Berie  na  vedomie 
Správu o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie 1.1.2011 do 31.12.2011. 
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266 
uznesenie 

 
k štatistickému prehľadu kriminality, stavu ochrany verejného poriadku 

a dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OOPZ Trnava za obdobie od 
1.1.2011 do 31.12.2011 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1.   Berie na vedomie 
Štatistický prehľad kriminality, stavu ochrany verejného poriadku a dopravnej nehodovosti 
v služobnom obvode OOPZ Trnava za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. 
 
 
 
 

267 
uznesenie 

 
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 

termín plnenia je v intervale od 24.11.2011 do 25.1.2012 
 
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 24.11.2011 do 25.1.2012. 
 
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení: 
 
a1) 

Predkladá: Odbor právny a majetkový 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 196/2011 

Názov uznesenia Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 
8399/114 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 
6037 na Ul. Jiráskovej 8-13 v Trnave  

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v  schvaľovacej časti novým textom v jednotlivých 
 bodoch: 
1.  nahradiť ...Jiráskova 12 ... Jiráskova 8... 

12. nahradiť celý text novým... podielu 3407/610216 do vlastníctva 
vlastníčke bytu č. 13 Magdaléne Kostyalovej rod. Bednárikovej 
nar. 9.10.1951 bytom Jiráskova 8, za cenu 0,66 eura, 

15. nahradiť ...6712/142943... 6712/610216... 
35. nahradiť ...Jirásková 9 ... Slottu 33...   
76. nahradiť celý text novým... podielu 6714/610216 do 
podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 90 Ing. Marcelovi 
Gottsteinovi nar. 30.11.1983 bytom Dedinská 84 a Ing. Ivane 
Heteňákovej rod. Heteňákovej nar. 13.12.1984 bytom Jiráskova 12 
obaja s podielom ½ bytom Jiráskova 12, spolu za cenu 1,31 eura, 
Doplniť text v  schvaľovacej časti novým textom:  
93. podielu 5049/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 14 
Judite Marczellovej rod. Marczellovej nar. 26.9.1958 bytom 
Jiráskova 8, za cenu 0,98 eura 
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94. podielu 5083/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov vlastníkom bytu č. 36 Rudolfovi Kubekovi nar. 9.2.1945 
s manželkou Alenou rod. Janáčkovou nar. 10.1.1956 obaja bytom 
Jiráskova 9, za cenu 0,99 eura, 
95. podielu 5047/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 46 
Jozefíne Chovanovej rod. Pätoprstej nar. 6.9.1947 bytom 
Jiráskova 10, za cenu 1,05 eura,  
96. podielu 6674/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov vlastníkom bytu č. 61 Petrovi Domorákovi nar. 
28.12.1982 s manželkou Monikou rod. Ižákovou nar. 24.9.1985 
obaja bytom Jiráskova 11, za cenu 1,30 eura, 
 96. podielu 5034/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 75 Márii 
Hrašnovej rod. Hrašnovej nar. 18.10.1930 bytom Jiráskova 11, za 
cenu 0,98 eura 
97. podielu 5125/610216 do podielového spoluvlastníctva 
vlastníkom bytu č. 80 Igorovi Hodžovi nar. 11.8.1971 a Silvii 
Gastgébovej rod. Špásovej nar. 8.12.1973 obaja s podielom ½ 
a obaja bytom Jiráskova 12, spolu za cenu 1,00 euro, 
98. podielu 5169/610216 do podielového spoluvlastníctva 
vlastníkom bytu č. 87 Andrejovi Rybnikárovi nar. 28.3.2001 
a Zuzane Rybnikárovej  nar. 18.12.2003 obaja s podielom ½ 
a obaja bytom Jiráskova 12, spolu za cenu 1,00 euro, 
99. podielu 5115/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 89 Ivete 
Slezákovej rod. Zvočovej nar. 27.9.1962 bytom Jiráskova 12, za 
cenu 1,00 euro, 
100. podielu 5108/610216 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 95 
Milanovi Pivoňovi nar. 15.11.1946 bytom Jiráskova 13, za cenu 
0,98 eura, 
101. podielu 5056/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov vlastníkom bytu č. 99 Dušanovi Polákovi nar. 
19.10.1950 s manželkou Annou rod. Bangovou nar. 9.8.1953 
obaja bytom Jiráskova 13, za cenu 1,00 eura, 
102. podielu 6707/610216 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov vlastníkom bytu č. 108 Ľubomírovi Brezinovi nar. 
3.7.1955 s manželkou Alenou rod. Sekerovou nar. 17.10.1955 
obaja bytom Jiráskova 13, za cenu 1,31 eura... 

 

  

  
a2) 

Predkladá: Odbor právny a majetkový 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 146/2011 zo dňa 6.9.2011   

Názov uznesenia Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku na Ulici Štefánikova 
22 v Trnave 

Navrhovaná zmena: V bode 2., ods. 11) a ods. 12) schvaľovacej časti uznesenia sa 
vypúšťajú slová „Štefánikova 22“ a nahrádzajú sa slovami 
 „Ul. L. Janáčka 1“ 

  
 

 

  
 
a3) 

Predkladá: Odbor právny a majetkový 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 229/2011 
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Názov uznesenia Návrh na založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu /OOCR/ 
Navrhovaná zmena: V bode 3) uznesenia sa text: „13 000,00 eur“ nahrádza textom: 

„56 000,00 eur“. 
  
 
a4) 

Predkladá: Odbor právny a majetkový 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 176/2011 

Názov uznesenia Rozšírenie prenájmu nebytových priestorov 
v objekte Základnej školy na Ulici Limbová č. 3 v Trnave 

Navrhovaná zmena: text v bode 2. uznesenia  
„Ukladá 
Základnej škole Gorkého 21 v Trnave v spolupráci s Mestským 
úradom v Trnave...“ 
nahradiť textom: 
„Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave v spolupráci so spoločnosťou TT-
KOMFORT s.r.o. ...“ 

 
 
a5) 

Predkladá: Odbor právny a majetkový 
Uznesenie (orgán): MZ  č.142/2011 

Názov uznesenia Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 
5671/151 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 
6485 na Ul. V. Clementisa 48 v Trnave  

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v  schvaľovacej časti novým textomv bodoch:  
 31. ...“ podielu 5022/299244 do podielového spoluvlastníctva 
vlastníkom bytu č. 31 Vladimírovi Neitzovi nar. 11.8.1958 a 
Adriane Neitzovej rod.Haladovej  nar. 14.7.1958 obaja bytom 
Clementisa 48, Trnava  za cenu 0,64 eura... 
 33. ...“ podielu 7434/299244 do podielového spoluvlastníctva 
vlastníkom bytu č. 33 Michalovi Hubáčekovi nar. 4.8.1980 a Márii 
Hubáčekovej rod.Hutárovej  nar. 23.2.1983 obaja bytom 
Clementisa 48, Trnava podiel ½ a  Márii Hubáčekovej 
rod.Hutárovej  nar. 23.2.1983  bytom Clementisa 48 podiel ½ , 
spolu  za cenu 0,64 eura... 
39....miesto Mikleničovi... Miklenčičovi...  

 
 
a6) 

Predkladá: Odbor právny a majetkový 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ  č. 114/2011 z 28. 6. 2011 

Názov  uznesenia: 
 
Navrhovaná 
zmena:   

Predaj pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou na Oblúkovej 
ulici v Trnave 
* V schvaľovacej časti  uznesenia sa slová  „na liste vlastníctva č. 5000“  
vypúšťajú a nahrádzajú  sa slovami „na liste vlastníctva č. 9165.“ 

 
 
 
a7) 

Predkladá: Odbor  právny a majetkový 
Uznesenie (orgán MZ č. 202/2011   
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číslo/rok):  
Názov uznesenia Odpredaj časti pozemku na Bratislavskej ulici  

 /Mgr. Darina Vibochová, Mgr. Ľubomír Viboch/ 
Navrhovaná zmena: V bode 1. sa na konci textu vypustí „bytom Bratislavská ulica č. 3, 

Trnava v ½“ a nahradí sa textom „a manželke Renáte Vibochovej, 
rod. Antalíkovej, nar. 04. 11. 1976, obaja bytom Bratislavská ulica č. 
3, Trnava do bezpodielového spoluvlastníctva manželov“. 

  
 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
  b1) č. 138/2011       do 30. 04. 2012 
  b2) č. 768/2010   do 30. 06. 2012 
  b3) č. 884/2010      do 31. 03. 2012 
  b4) č. 151/2011      do 31. 03. 2012 
  b5) č. 121/2011      do 31. 03. 2012 
  b6) č. 173/2011      do 31. 03. 2012 
  b7) č. 146/2011      do 31. 03. 2012 
  b8) č. 174/2011      do 31. 05. 2012 
  b9) č. 816/2010      do 30. 09. 2012 
b10) č. 176/2011      do 29. 02. 2012 
b11) č. 24/2011      do 31. 03. 2012 
b12) č. 64/2011      do 31. 03. 2012 
b13) č. 113/2011      do 31. 05. 2012 
b14) č. 142/2011      do 31. 03. 2012 
b15) č. 111/2011      do 31. 03. 2012 
b16) č. 763/2010      do 31. 12. 2012 
b17) č. 727/2009      do 30. 04. 2012 
b18) č. 149/2011      do 31. 03. 2012 
b19) č. 202/2011      do 31. 03. 2012 
b20) č. 764/2011      do 31. 12. 2012 
 
4. Ruší 
uznesenia MZ: 
c1) č. 96/2011 
c2) č. 97/2011 
c3) č. 98/2011 

 
 
 

268 
uznesenie  

 
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa 

Strediska sociálnej starostlivosti 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Odvoláva  
Mgr. Juraja Tomášika z funkcie riaditeľa Strediska sociálnej starostlivosti ku dňu 29.02.2012 
 
2. Vymenúva 
JUDr. Vlastimila Očenáša, nar. 11.12.1955, bytom Trnava, Ul. L. Janáčka 26, do funkcie 
riaditeľa Strediska sociálnej starostlivosti s účinnosťou od 01.03.2012 
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3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť náležitosti súvisiace s odvolaním a vymenovaním riaditeľa Strediska sociálnej 
starostlivosti  
Termín: do 29.02.2012 

 
 

269 
uznesenie 

 
k informatívnej správa o zmene  

Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave 
 
 
 

270 
uznesenie 

 
k schváleniu zástupcov mesta do štatutárneho a kontrolného orgánu  

oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) zástupcu Mesta Trnava do štatutárneho orgánu – predsedu predstavenstva oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism, Hlavná 5, Trnava,  
PhDr. Petra Náhlika, PhD., nar. 18.08.1981, bytom Trnava, Ulica Františkánska 29, 

 
b) zástupcu Mesta Trnava do kontrolného orgánu – dozornej rady oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Trnava Tourism, Hlavná 5, Trnava,  
JUDr. Petru  Vengrinovú, nar. 06.12.1979, bytom Trnava, Ulica Spartakovská 1. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť potrebné náležitosti 
Termín: ihneď 
 
 
 
 
                            Ing. Vladimír   B u t k o  
                                                                                                             primátor mesta 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                            prednostka MsÚ 
 
V Trnave 15.02.2012 


