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(359 – 398) 
 
 

U Z N E S E N I A 
 
 
z 10. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia 
2010 – 2014, ktoré sa konalo 25. septembra 2012 v konferenčnej miestnosti trnavskej 
radnice 

 
 

359 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 404, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, 
VZN č. 382, VZN č. 384 a VZN č. 402 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch 

a limitoch vyuţívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Zmenám územného  
plánu (ÚPN) mesta Trnava : 
- Zmena ÚPN 02/2012 (pri prerokovaní Zmena ÚPN D/2011) – Bytová výstavba  
v lokalite Rybník, Plochy lesoparkov v lokalite Kočišské 
- Zmena ÚPN 03/2012 (pri prerokovaní Zmena ÚPN G/2012) – Parkovisko pred Olympiou 
a  spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe) 
 
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania v zmysle 
§ 25 zákona č. 50/76 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a)  Zmeny Územného plánu mesta Trnava : 
-  Zmena ÚPN 02/2012 (pri prerokovaní Zmena ÚPN D/2011) – Bytová výstavba  
v lokalite Rybník, Plochy lesoparkov v lokalite Kočišské 
-   Zmena ÚPN 03/2012 (pri prerokovaní Zmena ÚPN G/2012) – Parkovisko pred Olympiou 
 
b)  VZN č. 404, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN  
č. 380, VZN č. 382 , VZN č. 384 a VZN č. 402  o Územnom pláne mesta Trnava  
a o regulatívoch a limitoch vyuţívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  vyhlásiť VZN č. 404 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 27.09.2012 
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b)  zabezpečiť uloţenie (archiváciu) Zmien ÚPN mesta Trnava  02/2012, 03/2012 a VZN 
č. 404 
Termín: priebeţne 
 
c)  zabezpečiť uloţenie Zmien ÚPN mesta Trnava 02/2012, 03/2012 a VZN č. 404  na 
Krajskom stavebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade 
Termín: do 24.12.2012 
 
 
 
 
 

360 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  405, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385  
a VZN č. 403 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie  na   vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Zmene Územného  
plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava - Zmena CMZ 02/2012 (pri prerokovaní Zmena CMZ 
A/2012) Parkovisko pri Trnavskej univerzite na Pekárskej ulici a  spôsob  ich   vyhodnotenia    
 
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania v zmysle 
§ 25 zákona č. 50/76 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a)   Zmenu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava - Zmena CMZ 02/2012 (pri 
prerokovaní Zmena CMZ A/2012) Parkovisko pri Trnavskej univerzite na Pekárskej ulici 
 
b) VZN č. 405, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334,  
VZN č. 385 a VZN č. 403 o Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava      
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) vyhlásiť VZN č. 405 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 27.09.2012 
 
b)  zabezpečiť uloţenie (archiváciu) Zmeny ÚPN CMZ  mesta Trnava  02/2012  a VZN č. 405 
Termín: priebeţne 
 
c)  zabezpečiť uloţenie Zmeny ÚPN CMZ mesta Trnava 02/2012 a VZN č. 405 na Krajskom 
stavebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade 
Termín: do 24.12.2012 
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361 
uznesenie 

 
k návrhu na povolenie spracovania zmien 

Územného plánu mesta Trnava /Aktualizované znenie rok 2009/ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
I.    
1. Nepovoľuje 
spracovanie časti zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena H/2012 – Občianska 
vybavenosť v lokalite Za traťou v zelenom páse popri Kamennej ceste (lokality 1, 2, 3, 4, 5 
a 6) 
 
2. Povoľuje  
spracovanie časti zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena H/2012 – Rozšírenie IBV 
v lokalite Za traťou v ochrannom pásme vodného zdroja (lokalita 7) 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena H/2012 – 
Rozšírenie IBV v lokalite Za traťou v ochrannom pásme vodného zdroja (lokalita 7) na 
základe prefinancovania ţiadateľom  
 
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena H/2012 – 
Rozšírenie IBV v lokalite Za traťou v ochrannom pásme vodného zdroja (lokalita 7) 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)   po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava –  Zmena H/2012 – Rozšírenie 
IBV v lokalite Za traťou v ochrannom pásme vodného zdroja (lokalita 7)  predloţiť na  
schválenie  mestskému zastupiteľstvu  
 
 
II. 
1. Nepovoľuje 
spracovanie  zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena K/2012 – Podnikateľský areál 
v lokalite Kočišské 
       
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
upovedomiť ţiadateľa o nepovolení spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava – 
Zmena K/2012 – Podnikateľský areál v lokalite Kočišské 
Termín: 09.10.2012 
 

 
362 

uznesenie 
 

K 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012, 
vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
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a) vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnavy za 1. polrok 2012 a monitorovaciu správu za 
1. polrok 2012  
 
b) stanovisko Finančnej komisie MZ k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012, 
vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok 2012 a monitorovacej správe za 1. polrok 2012  
 
2. Schvaľuje 
a) 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 
 
 
 

363 
uznesenie 

 

K prenájmu časti nebytových priestorov 
 v Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trnava 

 spoločnosti Trnavská ekologická spoločnosť, s.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
nájomcovi STM POWER a.s. so sídlom na Priemyselnej ulici 5/C, 917 01 Trnava, IČO: 
36321982 podnájom časti  nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Mestskom 
priemyselnom a technologickom parku Trnava v rámci novovybudovaného Pavilónu 
výrobných buniek s celkovou výmerou 29,77 m2, tretej osobe: spoločnosti Trnavská 
ekologická spoločnosť s.r.o., so sídlom spoločnosti na Jána Bottu 2, 917 01 Trnava, IČO: 
43802982, na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01.10.2012, po dobu platnosti nájomnej 
zmluvy uzatvorenej nájomcom, za podmienky, ţe výška ceny za podnájom nesmie 
prevyšovať cenu za nájom tejto časti nebytových priestorov. 

  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť od nájomcu predloţenie zmluvy o podnájme v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia. 
Termín: 31.10.2012 

 
 

364 
uznesenie 

 
K prenájmu nebytových priestorov  

v Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trnava  
podnikateľovi Ján Hrčka – AGENCY J.H. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom  parkovacej plochy o výmere 45 m2 nachádzajúcej sa v Mestskom 
priemyselnom a technologickom parku Trnava na Priemyselnej ulici č. 5 v Trnave, na časti 
pozemku parc. č. 6511/30,  podnikateľovi Ján Hrčka – AGENCY J.H., Beethovenova ul.  
č. 3, 917 08 Trnava,  IČO: 33 201 340 a to: 
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na dobu neurčitú od 01.09.2012,  za cenu 747,00 eur/rok, určenú a v súlade s VZN č. 241 
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Trnava v platnom znení, za účelom parkovania vozidiel. 
 
Priamy prenájom je možný podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, pretože sa predmetné priestory prenajímajú právnickej osobe,  
so súhlasom trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
uzatvoriť nájomnú zmluvu a predloţiť primátorovi k podpisu. 
Termín: 28.09.2012 

 
 
 

365 
uznesenie 

 
K prenájmu nebytových priestorov 

v Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trnava 
spoločnosti .A.S.A. Trnava, spol. s.r.o. 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom  parkovacej plochy o celkovej výmere 211 m2 nachádzajúcej sa v 
Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trnava na Priemyselnej ulici č. 5 v Trnave, 
na časti pozemku parc. č. 6511/30,  spoločnosti .A.S.A. Trnava, spol. s.r.o., Priemyselná 
ulica č. 5, 917 01 Trnava,  IČO: 31449697 a to: 
na dobu neurčitú od 01.09.2012,  za cenu 3 502,60 eur/rok, určenú a v súlade s VZN č. 241 
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Trnava v platnom znení, za účelom parkovania vozidiel. 
 
Priamy prenájom je možný podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, pretože sa predmetné priestory prenajímajú právnickej osobe,  
so súhlasom trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
uzatvoriť nájomnú zmluvu a predloţiť primátorovi k podpisu. 
Termín: 28.09.2012 
 
 

 
366 

uznesenie 
 

K prenájmu nebytových priestorov v objekte 
Mestskej športovej haly Trnava,  Rybníkova 15 
/Občianske zdruţenie Futsal Club Bulls Trnava/ 

 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
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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 v Trnave, na 1. poschodí  objektu, 
v časti klubovní a kancelárií, spolu o výmere 38,91 m2,    
občianskemu zdruţeniu Futsal Club Bulls Trnava, na ulici Rybníkova 15, v Trnave  IČO:  
42289718, v zastúpení Michalom Halenárom, prezidentom klubu 
za účelom ich vyuţívania ako klubovne a kancelárie pre potreby športového klubu, za 
nájomné v zmysle VZN č. 241 v znení noviel, na základe ceny vo výške: 
33,19 m2              x       11,34 eura/m2/rok   ........................                             376,37 eura/rok 
  5,72 m2              x         9,53 eura/m2/rok   ........................                               54,51 eura/rok 
Nájomné spolu:                                                                                                430,88 eura/rok, 
bez uplatnenia atraktivity 
 
na dobu neurčitú s účinnosťou  odo dňa predloţenia notárskej zápisnice,  najneskôr od 
1.12.2012, s výpovednými lehotami: 
a) 1 mesiac: 

- ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného alebo poplatkom za  
       sluţby 
- 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:  30.11.2012 

 

 

 

367 
uznesenie 

 

K prevodu nájmu nebytových priestorov  
v objekte na Ulici Andreja Ţarnova 25 

 – AKA Export – Import s.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1.   Schvaľuje 
 
prevod nájmu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 5280, na parcele parcelné číslo 
6427/1, v k.ú. mesta Trnava, na Ulici Andreja Ţarnova 25 v Trnave, na prízemí, spolu 
o výmere 24,90 m², 
z pôvodného nájomcu fyzickej osoby: Alojz Aţaltovič - AKA, Továrenská č.2, 919 04 
Smolenice,  IČO: 40 083 799, 
na nového nájomcu: spoločnosť AKA Export – Import s.r.o., Továrenská 2, 919 04 
Smolenice, IČO: 45 333 416, v zastúpení: Alojz Aţaltovič - konateľom spoločnosti,                       
za účelom prevádzkovania predajne pekárskych výrobkov za nájomné v zmysle VZN č.241 
v platnom znení, ktoré bude kaţdoročne upravené o %  oficiálne vyhlásenej medziročnej 
inflácie, podľa čl. 4, písm. b) a h): 
 
prízemie, miest.č. 04 /predajňa/               22,79 m2 x  28,63 eura/m2/rok    652,48 eura 
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prízemie, miest.č. 05 /časť predsiene/        0,56 m2 x    9,53 eura/m2/rok       5,34 eura 
prízemie, miest.č. 06 /WC/                         0,84 m2 x    9,53 eura/m2/rok       8,01 eura 
prízemie, miest.č. 12 /časť chodby/            0,71 m2 x    9,53 eura/m2/rok       6,77 eura 
Spolu                                                        24,90 m²                                     672,60 eura/rok 
Atraktivita 200%                                                                                       1 345,20 eura/rok 
Spolu suma k úhrade.............................................................................  2 017,80 eura/rok 
                                                                                                              
na dobu neurčitú odo dňa predloţenia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.11.2012, 
s výpovednými lehotami: 
  
a﴿ 1 mesiac: 
    - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za sluţby 

spojené s prenájmom, 
    - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu, 
 
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: 30.11.2012 
 
 
 

368 
uznesenie 

 
K prevodu nájmu nebytových priestorov 

v objekte na Ulici Študentská 1 – D- ORT HO s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
prevod nájmu nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 3609, na parcele parcelné číslo 
825, v k.ú. mesta Trnava, na Ulici Študentská 1 v Trnave, na prízemí, spolu o výmere                
76,13 m², 
z pôvodného nájomcu fyzickej osoby: MUDr. Ivana Dařílková, Študentská 1, 917 00 Trnava,  
IČO: 40 083 799, 
na nového nájomcu: spoločnosť D – ORT HO s.r.o., Študentská 1, 917 01 Trnava, ktorá 
vznikne dňom zápisu do Obchodného registra Okresného súdu v Trnave a ktorej 
spoločníkmi  a konateľmi budú - MUDr. Ivana Dařílková, bytom Trnava, Ulica Športová 
7241/16A a Ing. Petr Dařílek, CSc., bytom Trnava, Juraja Slottu 6472/23,   
za účelom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia – špecializovanej ambulancie 
v odbore stomatológia a čeľustná ortopédia, za nájomné dohodou, ktoré je vyššie ako 
nájomné v zmysle VZN č.241 v platnom znení (nájomné podľa VZN by predstavovalo čiastku 
2 131,57 eura/rok), ktoré bude kaţdoročne upravené o %  oficiálne vyhlásenej medziročnej 
inflácie: 
 
prízemie, miest.č. 10 /čakáreň/                  19,40 m2 x  31,313 eura/m2/rok    607,47 eura 
prízemie, miest.č. 11 /upratovačka/             0,97 m2 x  31,313 eura/m2/rok      30,37 eura 
prízemie, miest.č. 12 /sklad/                        2,48 m2 x  31,313 eura/m2/rok      77,66 eura 
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prízemie, miest.č. 13 /WC/                          2,26 m2 x  31,313 eura/m2/rok      70,77 eura 
prízemie, miest.č. 14,15 /WC/                     1,69 m2 x  31,313 eura/m2/rok      52,92 eura 
prízemie, miest.č. 17 /zubný technik/        26,36 m2 x  31,313 eura/m2/rok    825,41 eura 
prízemie, miest.č. 18 /zubná ambulancia/ 22,97 m2 x  31,313 eura/m2/rok    719,26 eura  
Spolu                                                         76,13 m²                                    2 283,86  eura/rok 
Spolu suma k úhrade................................................................................. 2 283,86 eura/rok 
                                                                                                              
na dobu neurčitú odo dňa predloţenia notárskej zápisnice, najneskôr od 01.11.2012, 
s výpovednými lehotami: 
  
a﴿ 1 mesiac: 
    - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za sluţby 
spojené s prenájmom, 
    - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 
b﴿ 3 mesiace bez udania dôvodu, 
 
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. 
 
Uznesenie nadobudne účinnosť dňom predloţenia dokladov o zápise spoločnosti                         
do Obchodného registra Okresného súdu v Trnave. 
 
2.   Ukladá: 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o. 
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia. 
Termín: 30.11.2012 
 
 

 

369 
uznesenie 

 
K prenájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Mozartova 10  

– CORMENS, s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
priamy nájom nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 5687, na parcele parcelné      
číslo 1635/166, 1635/167, v k.ú. mesta Trnava, na Ulici Mozartova 10 v Trnave, spolu 
o výmere  1 037,22 m², nájomcovi spoločnosti CORMENS, s.r.o., Trstín 188, 919 05 Trstín, 
IČO: 43 887 848,  zastúpenou: Dagmar Brázdovičovou – konateľkou spoločnosti, 
za účelom zriadenia materskej školy, 
za nájomné v zmysle VZN č. 241 v platnom znení, čl. 4, odst. 1, písm. i) a písm. h), ktoré  
bude  pravidelne  upravované o % oficiálne vyhlásenej medziročnej inflácie: 
 
prízemie, vstup do budovy                        16,50 m2 x  9,53 eura/m2/rok      157,25 eura      
prízemie, ½ chodby                                 135,50 m2 x  9,53 eura/m2/rok  1 291,32 eura 
1. poschodie, miest. č. 61 /WC/                 14,30 m2 x  9,53 eura/m2/rok     136,28 eura 
1. poschodie, miest. č. 62 /prevádz.m./       2,16 m2 x  9,53 eura/m2/rok       20,58 eura 
1. poschodie, miest. č. 63 /WC/                 20,40 m2 x  9,53 eura/m2/rok     194,41 eura 
1. poschodie, miest. č. 64 /kabinet/           29,90 m2 x 15,74 eura/m2/rok     470,63 eura 
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1. poschodie, miest. č. 65 /učebňa/           58,00 m2 x 15,74 eura/m2/rok     912,92 eura 
1. poschodie, miest. č. 66 /učebňa/           58,00 m2 x 15,74 eura/m2/rok     912,92 eura 
1. poschodie, miest. č. 67 /učebňa/           76,30 m2 x 15,74 eura/m2/rok  1 200,96 eura 
1. poschodie, miest. č. 68 /WC/                 20,40 m2 x   9,53 eura/m2/rok     194,41 eura 
1. poschodie, miest. č. 69 /učebňa/           76,30 m2 x 15,74 eura/m2/rok  1 200,96 eura 
1. poschodie, miest. č. 70 /učebňa/            58,00 m2 x 15,74 eura/m2/rok     912,92 eura 
1. poschodie, miest. č. 71 /učebňa/            58,00 m2 x 15,74 eura/m2/rok     912,92 eura 
1. poschodie, miest. č. 72 /kabinet/            29,90 m2 x 15,74 eura/m2/rok     470,63 eura 
1. poschodie, miest. č. 73 /WC/                  20,40 m2 x  9,53 eura/m2/rok     194,41 eura 
1. poschodie, miest. č. 74 /prevádz.m./        2,16 m2 x  9,53 eura/m2/rok       20,58 eura 
1. poschodie, chodba  pred miest.61-67    45,00 m2 x  9,53 eura/m2/rok     428,85 eura 
1. poschodie, chodba  pred miest.68-74    45,00 m2 x  9,53 eura/m2/rok     428,85 eura 
1. poschodie, spojovacia chodba             271,00 m2 x  9,53 eura/m2/rok  2 582,63 eura 
Spolu                                                     1 037,22 m²                                 12 644,43 eura/rok 
Spolu suma k úhrade............................................................................. 12 644,43 eura/rok 
                                                                                                                   
na dobu určitú od 01.10.2012 do 30.09.2013, 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. 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe. 
 
2. Ukladá  
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.  
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín:  do 30.11.2012 
 
 

 

 

370 
uznesenie 

 
K predĺţeniu doby nájmu nebytových priestorov  

v objekte na Ulici Trojičné námestie 7 – Ing. Juraj Kačmarik 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1.   Schvaľuje 
predĺţenie doby prenájmu nebytových priestorov v  objekte súpisné číslo 145, na parcele 
parcelné číslo 6/1 na ulici Trojičné námestie 7 v Trnave, na prízemí, spolu o výmere             
107,96 m2, nájomcovi Ing. Juraj Kačmarik, Kalinkovo 480, 900 43 Kalinkovo, IČO: 34 570 
187, za účelom prevádzkovania predajne obuvi, 
za nájomné v zmysle VZN č.241 v platnom znení, čl. 4, odts. 1, písm. b), d) a h), ktoré  bude   
pravidelne  upravované o % oficiálne vyhlásenej medziročnej inflácie: 
 
prízemie, miestnosť č. 2 /predajňa/           49,79 m2  x 28,63 eura/m2/rok             1 425,49 eura 
prízemie, miestnosť č. 4 /WC/                     0,78 m2 x   9,53 eura/m2/rok                    7,43 eura 
prízemie, miestnosť č. 5 /umyváreň/           1,27 m2  x   9,53 eura/m2/rok                 12,10 eura 
prízemie, miestnosť č. 6 /predsieň/              2,99 m2 x   9,53 eura/m2/rok                 28,49 eura 
prízemie, miestnosť č. 7 /sklad/                 19,33 m2 x 24,15 eura/m2/rok               466,82 eura 
prízemie, miestnosť č. 8 /chodba/              10,71 m2 x   9,53 eura/m2/rok               102,07 eura 
prízemie, miestnosť č. 9 /šatňa/                 12,42 m2  x   9,53 eura/m2/rok              118,36 eura 
prízemie, miestnosť č. 10 /sklad/               10,67 m2 x 24,15 eura/m2/rok                257,68 eura 
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spolu                                                                                                                     2 418,44 eura 
Atraktivita 500%                                                                                                  12 092,20 eura                       
spolu                                                        107,96 m2                                   14 510,64 eura/rok 
Spolu suma k úhrade............................................................................... 14 510,64 eura/rok 
                                                                                                                 
na dobu určitú od 01.09.2012 do 28.02.2013 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. 
 
2.   Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o. 
uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: 31.10.2012 
 
 
 
 

371 
uznesenie 

 
Ku kúpe pozemku v k. ú. Modranka od Jarmily Liptákovej 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu  pozemku v k. ú. Modranka parcela registra “E”  č. 77/2 zapísaného na LV č. 511   

s výmerou 37 m
2
 za cenu 20,00 eur/m2   t. j. spolu za  740,00 eur    

od  Jarmily Liptákovej rod. Hazuchovej , nar. 17. 3. 1957, bytom Študentská 39, Trnava. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy 
Termín: do 15.10.2012 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30.11. 2012 
 
 

 

372 
uznesenie 

 
K materiálu 

František Pokusa – BLESK – prehľad vzájomných pohľadávok 
– informácia 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o prehľade vzájomných pohľadávok existujúcich medzi Mestom Trnava 
a Františkom Pokusom – BLESK, Štefanov nad Oravou 17, Tvrdošín, IČO: 10 846 603 tak, 
ako je uvedená v prílohe tohto uznesenia 
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť spracovanie a podanie podnetu generálnemu prokurátorovi SR na podanie 
mimoriadneho dovolania voči rozsudku Krajského súdu v Trnave sp. zn. 21 Cob/98/2012 – 
443, v právnej veci ţalobcu František Pokusa – BLESK, proti ţalovaným 1. Mesto Trnava, 
2. TT-KOMFORT s.r.o., Trnava, o zaplatenie 21 132,05 eura (pôvodne 636 624,10 Sk) 
s príslušenstvom 
Termín: do 31.12.2012 
 
 
 
 

373 
uznesenie 

 
K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5325/15 v k. ú. 

Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6492 na Okruţnej č. 1,2,3,4 v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 ako parc. 
č. 5325/15 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  799 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6492 na Okruţnej 1, 2, 3, 4 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8800 za cenu 0,1162 eura/m2 t.j. 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 6856/541742 do vlastníctva vlastníkovi bytu č.1 Miroslavovi Bergerovi nar. 

20.3.1981 bytom Okruţná 1,  za cenu 1,18 eura, 
2. podielu 2869/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.2  

Martinovi Pillovi nar. 23.8.1967 s manţelkou Ivetou rod. Vráblovou nar. 23.12.1971 obaja 
bytom Špačinská 54,  za cenu 0,49 eura, 

3. podielu 6841/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.3 
Františkovi Višňovskému nar. 8.9.1950 s manţelkou Oľgou rod. Čechovou nar. 1.8.1954 
obaja bytom Okruţná 1,  za cenu 1,17 eura, 

4. podielu 7048/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.4 
MVDr. Jurajovi Gubimu nar. 21.3.1947 s manţelkou Vierou rod. Rusinovou nar. 
4.11.1946 obaja bytom Okruţná 1,  za cenu 1,21 eura, 

5. podielu 3054/541742 do vlastníctva vlastníčke bytu č.5 Gabriele Neumannovej rod. 
Neumannovej nar. 9.10.1964  bytom Okruţná 1,   za cenu 0,52 eura, 

6. podielu 6818/541742 do vlastníctva vlastníkovi bytu č.6 Marekovi Adamcovi nar. 
21.9.1977 bytom Spartakovská 2,  za cenu 1,17 eura, 

7. podielu 7075/541742 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 7 Jozefíne Belkovej nar. 
19.3.1953, bytom Okruţná 1, za cenu 1,21 eura,,  

8. podielu 2941/541742 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 8 Jaroslavovi Fandlovi nar. 
4.6.1948 bytom Okruţná 1,  za cenu 0,50 eura, 

9. podielu 6741/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 9 
Jozefovi Messingovi nar. 26.11.1937 s manţelkou Ing. Valériou Niţňanskou rod. 
Czánovou nar. 7.12.1922 obaja bytom Okruţná 1,  za cenu 1,16 eura, 

10. podielu 6796/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
10 Štefanovi Lacovi nar. 22.9.1955 s manţelkou Annou rod. Majovovou nar. 27.9.1951 
obaja bytom Okruţná 1,  za cenu 1,17 eura, 

11. podielu 6849/541742 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 12 Cecílii  Chalupovej rod. 
Škodovej nar. 22.11.1943  bytom Okruţná 1, za cenu 1,17 eura, 

12. podielu 6801/541742 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č.13 Mgr. Janke 
Frolovej  rod. Polakovičovej nar. 14.9.1952 bytom Okruţná 1 s podielom ½ a Mgr. Janke 
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Sekerovej rod. Frolovej nar. 28.9.1976  bytom Pezinok, Ul. dona Sandtnera 13, 
s podielom ½ , spolu za cenu 1,17 eura, 

13. podielu 2869/541742 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 14 Petrovi Regulimu nar. 
18.1.1977, bytom Okruţná 1, za cenu 0,49 eura,  

14. podielu 7033/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
15 Ing. Miroslavovi Ondrejkovičovi nar. 3.3.1960 s manţelkou PaedDr. Ľubicou rod. 
Šuryovou nar. 16.5.1963 obaja bytom Okruţná 1,  za cenu 1,21 eura, 

15. podielu 6840/541742 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 16 Márii Pánikovej rod. Fialovej 
nar. 16.8.1958  bytom Okruţná 1, za cenu 1,17 eura, 

16. podielu 2948/541742 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 Štefánii Gavorníkovej rod. 
Gavorníkovej nar. 26.11.1961  bytom Okruţná 1,  za cenu 0,51 eura, 

17. podielu 6825/541742 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 18 Marcele Turanskej rod. 
Korytárovej nar. 25.9.1984  bytom Okruţná 1, za cenu 1,17 eura, 

18. podielu 6840/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
19 Mariánovi Chrvalovi nar. 25.7.1950 s manţelkou Máriou rod. Vicianovou nar. 
26.10.1952 obaja bytom Okruţná 1,  za cenu 1,17 eura, 

19. podielu 2948/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
20 Radoslavovi Lutzbauerovi nar. 12.4.1973 s manţelkou Ľubicou rod. Ondruškovou nar. 
10.9.1973 obaja bytom J. Hajdóczyho 18,  za cenu 0,51 eura, 

20. podielu 6825/541742 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 21 Veronike Udvornockej rod. 
Hlávkovej nar. 5.1.1949  bytom Okruţná 1,  za cenu 1,17 eura, 

21. podielu 7075/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
22  Jozefovi Markovičovi nar. 5.6.1950 s manţelkou Máriou rod. Binekovou nar. 
15.10.1950 obaja bytom Okruţná 1,  za cenu 1,21 eura, 

22. podielu 2909/541742 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 23 Jurajovi Sittovi  nar. 25.4.1980  
bytom Okruţná 1, za cenu 0,50 eura, 

23. podielu 6801/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.25 
Jozefovi Jantovičovi nar. 9.8.1942 s manţelkou Júliou rod. Selnekovičovou nar. 
15.4.1947 obaja bytom Okruţná 1,  za cenu 1,17 eura, 

24. podielu 2927/541742 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Helene Sobihardovej rod. 
Sobihardovej nar. 28.11.1943  bytom Okruţná 1,  za cenu 0,50 eura, 

25. podielu 6818/541742 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 27 Petrovi Kučerovi nar. 29.7.1952  
bytom Okruţná 1, za cenu 1,17 eura, 

26. podielu 6643/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
28 Antonovi Kišoňovi nar. 9.6.1950 s manţelkou Jankou rod. Jandíkovou nar. 10.5.1953 
obaja bytom Okruţná 2,  za cenu 1,14 eura, 

27. podielu 6721/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
29 Ing. Pavlovi Hlubinovi PhD.  nar. 10.5.1953 s manţelkou Renátou rod. Hladkou nar. 
6.10.1954 obaja bytom Okruţná 2,  za cenu 1,15 eura, 

28. podielu 6917/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
30 Štefanovi Kurčovi nar. 19.12.1948 s manţelkou Máriou rod. Belkovou nar. 25.1.1956 
obaja bytom Okruţná 2,  za cenu 1,19 eura, 

29. podielu 6658/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
31 Františkovi Jablčníkovi nar. 29.3.1969 s manţelkou Silviou rod. Páleníkovou nar. 
21.7.1974 obaja bytom Okruţná 2,  za cenu 1,14 eura, 

30. podielu 6917/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
32 Jozefovi Dusíkovi nar. 3.4.1955 s manţelkou Alenou rod. Gajdošovou nar. 14.10.1956 
obaja bytom Okruţná 2,  za cenu 1,19 eura, 

31. podielu 6658/541742 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 33 Marte Chrenkovej rod. 
Knotekovej nar. 10.5.1953, bytom Okruţná 2, za cenu 1,14 eura,  

32. podielu 6706/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
34 Milanovi Klukavému nar. 31.8.1947 s manţelkou Máriou rod. Zemanovou nar. 
1.2.1952 obaja bytom Okruţná 2,  za cenu 1,15 eura, 
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33. podielu 6658/541742 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č.35 Antonovi 
Štefaňákovi nar. 23.6.1930  s podielom ½ a Bronislave Štefaňákovej rod. Štefaňákovej 
nar. 26.2.1956 s podielom ½ ,  obaja bytom Okruţná 2,  spolu za cenu 1,14 eura, 

34. podielu 6696/541742 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 36 Marte Temňákovej rod. 
Podolinčiakovej nar. 28.8.1947  bytom Okruţná 2,   za cenu 1,15 eura, 

35. podielu 6697/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
37 Róbertovi Rackovi nar. 9.10.1970 s manţelkou Hanou rod. Zacharovou nar. 
24.8.1972 obaja bytom Okruţná 2,  za cenu 1,15 eura, 

36. podielu 6682/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
38 Ing. Štefanovi Kissovi nar. 12.7.1973 s manţelkou Danielou rod. Novickou nar. 
14.8.1975 obaja bytom Okruţná 2,  za cenu 1,15 eura, 

37. podielu 6697/541742 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 39 Anastázii Vavrovej rod. 
Benkovskej nar. 6.1.1940  bytom Okruţná 2, za cenu 1,15 eura, 

38. podielu 6682/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
40 Ivanovi Kleštincovi nar. 30.4.1957 s manţelkou Zdenkou rod. Vagovičovou nar. 
26.5.1961 obaja bytom Okruţná 2,  za cenu 1,15 eura, 

39. podielu 6697/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
41 Kamilovi Anettovi nar. 16.1.1953 s manţelkou Teréziou rod. Hrdličkovou nar. 
4.10.1953 obaja bytom Okruţná 2,  za cenu 1,15 eura, 

40. podielu 6682/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
42 Ing. Miroslavovi Velickému nar. 3.2.1952  s manţelkou Evou rod. Švecovou nar. 
22.12.1950 obaja bytom Na hlinách 1/A,  za cenu 1,15 eura, 

41. podielu 6697/541742 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 43 Matejovi 
Blšťákovi nar. 23.12.1955 bytom Okruţná 2 s podielom 1/2 a Miroslavovi Blšťákovi nar. 
16.12.1955 s manţelkou Renátou rod. Mrvovou nar. 27.12.1958 obaja bytom Špačinská 
cesta 30 s podielom 1/2, spolu za cenu 1,15 eura, 

42. podielu 6682/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
44 Jozefovi Králikovi nar. 15.8.1953  s manţelkou Kvetoslavou rod. Dávidekovou nar. 
15.2.1955 obaja bytom Okruţná 2,  za cenu 1,15 eura, 

43. podielu 6676/541742 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 45 Zuzane Hussein rod. Hlbockej 
nar. 22.12.1976  bytom Tehelná 13,  za cenu 1,14 eura, 

44. podielu 6756/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.46  
Petrovi Sokolovi nar. 29.11.1950 s manţelkou Dankou rod. Kolevovou nar. 26.2.1953 
obaja bytom Okruţná 3,  za cenu 1,16 eura, 

45. podielu 2904/541742  do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 47 Štefanovi Suchánovi nar. 
30.11.1938, bytom Okruţná 3, za cenu 0,50 eura,  

46. podielu 6786/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.48 
Jozefovi Bulkovi nar. 29.3.1949 s manţelkou Ľudmilou rod. Poláčikovou nar. 21.11.1952 
obaja bytom Okruţná 3,  za cenu 1,18 eura, 

47. podielu 6864/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
49 Ing. Pavlovi Barlíkovi, nar. 31.10.1950 s manţelkou  Mgr. Darinou  rod. Legényovou 
nar. 30.4.1953 obaja bytom Okruţná 3, za cenu 1,18 eura, 

48.  podielu 2909/541742  do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 50 Jánovi Chrvalovi nar. 
14.1.1962, bytom Kátlovce  38, za cenu 0,50 eura,  

49. podielu 7060/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.51 
Pavlovi Kotvasovi nar. 30.11.1968 s manţelkou Ingrid rod. Tomašovičovou nar. 9.5.1972 
obaja bytom P. Mudroňa 4,  za cenu 1,21 eura, 

50. podielu 7048/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.52 
Jaroslavovi Novákovi nar. 1.3.1945 s manţelkou Lýdiou rod. Baláţovou obaja bytom 
Okruţná 3,  spolu za cenu 1,21 eura, 

51. podielu 2869/541742  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 53 Viere Šajbidorovej rod. 
Matejovej nar. 7.6.1953, bytom Okruţná 3, za cenu 0,49 eura,  

52. podielu 6746/541742 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom bytu č.54 Jozefovi 
Prekopovi nar. 14.4.1943 s podielom ½ a ¼ a Marekovi Prekopovi nar. 23.4.1976 
s podielom ¼, obaja bytom Okruţná 3,  spolu za cenu 1,16 eura, 
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53. podielu 6856/541742  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 55 Margite Suchánovej rod. 
Košťálovej nar. 20.5.1955, bytom Okruţná 3, za cenu 1,18 eura,  

54. podielu 2964/541742  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 56 Zuzane Kostolanskej rod. 
Kostolanskej nar. 4.8.1986, bytom Okruţná 3, za cenu 0,51 eura,  

55. podielu 6931/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
57 Eduardovi Glasovi nar. 22.7.1938 s manţelkou Blaţenou rod. Gaţúrovou nar. 
7.12.1943 obaja bytom Okruţná 3,  za cenu 1,19 eura, 

56. podielu 6833/541742  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 58 Gabriele Nemčekovej rod.  
Krajčovičovej nar. 12.12.1959, bytom Okruţná 3, za cenu 1,17 eura,  

57. podielu 2941/541742  do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 59 Milanovi Surgošovi nar. 
31.7.1978, bytom Ul. gen. Goliána 34, za cenu 0,50 eura,  

58. podielu 6818/541742  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 60 Eve Bínovskej rod. Bínovskej 
nar. 26.1.1985, bytom J. Hlúbika 17, za cenu 1,17 eura,  

59. podielu 7048/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.61 
Petrovi Slivovi nar. 6.7.1956 s manţelkou  Dagmar rod. Vavrovou nar. 5.3.1956 obaja 
bytom Okruţná 3,  za cenu 1,21 eura, 

60. podielu 2948/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.62 
Ing. Aurelovi Fűlőpovi nar. 19.1.1973 s manţelkou Mgr. Janou rod. Slobodovou nar. 
16.3.1973 obaja bytom Tehelná 28,  za cenu 0,51 eura, 

61. podielu 6825/541742  do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 63 Júliusovi Kamenickému nar. 
24.5.1948, bytom Okruţná 3, za cenu 1,17 eura,  

62. podielu 6840/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.64 
Miroslavovi Branišovi nar. 8.1.1968 s manţelkou Janou rod. Šimončíkovou nar. 
14.10.1967 obaja bytom Okruţná 3,  za cenu 1,17 eura, 

63. podielu 2948/541742  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 65 JUDr. Denise Holúbkovej rod.  
Holúbkovej nar. 30.10.1974, bytom Boleráz 100, za cenu 0,51 eura,  

64. podielu 6825/541742  do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 66 Miroslavovi Hrdličkovi nar. 
24.6.1976, bytom Okruţná 3, za cenu 1,17 eura,  

65. podielu 6840/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
67 Ľudovítovi Wittnerovi nar. 19.11.1955 s manţelkou Emíliou rod. Vargovou nar. 
10.8.1956 obaja bytom Okruţná 3,  za cenu 1,17 eura, 

66. podielu 3183/541742  do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 68 Ľubošovi Dzurekovi nar. 
10.6.1973, bytom Pionierske nám. 8,  Biely Kostol, za cenu 0,55 eura,  

67. podielu 6786/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.69 
Milanovi Voščinárovi nar. 29.11.1945 s manţelkou Margitou rod. Majdišovou nar. 
22.4.1947 obaja bytom Okruţná 3,  za cenu 1,16 eura, 

68. podielu 6864/541742  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 70 Mgr. Jarmile Jankechovej rod.  
Totkovičovej nar. 26.4.1948, bytom Okruţná 3, za cenu 1,18 eura,  

69. podielu 2909/541742  do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 71 Miroslavovi Hrdličkovi nar. 
24.6.1976, bytom Okruţná 3, za cenu 0,50 eura,  

70. podielu 6804/541742  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 72 Jarmile Cabadajovej rod.  
Ilavskej nar. 13.1.1952, bytom Okruţná 3, za cenu 1,17 eura,  

71. podielu 6932/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
73 Pavlovi Kupkovi nar. 10.6.1964 s manţelkou Katarínou rod. Bulíkovou nar. 1.10.1965 
obaja bytom Okruţná 4,  za cenu 1,19 eura, 

72. podielu 6682/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
74 Jaroslavovi Petovskému nar. 4.7.1952 s manţelkou Editou rod. Pecháčovou nar. 
22.11.1952 obaja bytom Okruţná 4,  za cenu 1,15 eura, 

73. podielu 6643/541742 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 75 Martinovi 
Maštalírovi nar. 29.8.1978 bytom Trenčín, Šmidkeho 18 s podielom ½ a Renáte 
Krupanovej rod. Krupanovej nar. 23.2.1973 bytom Okruţná 4,  za cenu 1,14 eura, 

74. podielu 6721/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
76 Ľubomírovi Selnekovičovi nar. 22.11.1948 s manţelkou Máriou rod. Rolníkovou nar. 
2.1.1952 obaja bytom Okruţná 4,  za cenu 1,15 eura, 



15 

 

75. podielu 6643/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
77 Ing. Marošovi Tibenskému nar. 22.1.1969 s manţelkou Kvetoslavou rod. Sládekovou 
nar. 8.10.1976 obaja bytom Veterná 3,  za cenu 1,14 eura, 

76. podielu 6697/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
78 Igorovi Smolárovi nar. 19.2.1970 s manţelkou Alenou Grikovou  rod. Grikovou nar. 
13.8.1964 obaja bytom Okruţná 4,  za cenu 1,15 eura, 

77. podielu 6682/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
79 Jozefovi Drozdovi nar. 18.6.1949 s manţelkou Vierou rod. Kocanovou nar. 6.5.1954 
obaja bytom Okruţná 4,  za cenu 1,15 eura, 

78. podielu 6697/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
80 Antonovi Kubíčkovi nar. 26.3.1941 s manţelkou Vilmou rod. Michaličkovou nar. 
1.8.1944 obaja bytom Okruţná 4,  za cenu 1,15 eura, 

79. podielu 6682/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.81 
Ing. Matejovi Krajčovičovi nar. 31.5.1979 s manţelkou Ing. Helenou rod. Konečnou nar. 
10.6.1981 obaja bytom Okruţná 4,  za cenu 1,15 eura, 

80. podielu 6697/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.82 
Ing. Jánovi Šovčíkovi nar. 7.7.1953 s manţelkou Nadeţdou rod. Nerobeevou nar. 
6.6.1956 obaja bytom Mozartova 11,  za cenu 1,15 eura  

81. podielu 6643/541742  do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 83 Romanovi Drozdovi nar. 
5.6.1976, bytom Okruţná 4, za cenu 1,14 eura,  

82. podielu 6697/541742  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 84 Libuši Makovickej rod. 
Ţambokréthyovej nar. 11.9.1947, bytom Okruţná 4, za cenu 1,15 eura,  

83. podielu 6682/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.85 
Františkovi Babiakovi nar. 29.10.1945 s manţelkou Helenou rod. Bukovčákovou nar. 
19.2.1951 obaja bytom Okruţná 4,  za cenu 1,15 eura, 

84. podielu 6932/541742  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 86 Ing. Bibiane Pivoluskovej rod.  
Vintrovej nar. 12.7.1957, bytom Okruţná 4, za cenu 1,19 eura,  

85. podielu 6696/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.87 
Vojtechovi Nádaskému nar. 6.8.1946 s manţelkou Jozefínou rod. Drinkovou nar. 
6.11.1948 obaja bytom Okruţná 4,  za cenu 1,15 eura, 

86. podielu 8721/541742  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 88 Anne Medovičovej rod. 
Imbergovej nar. 7.12.1949, bytom Okruţná 3, za cenu 1,15 eura,  

87. podielu 6643/541742 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.89 
Ing. Romanovi Dzurekovi nar. 24.11.1969 s manţelkou Ing. Denisou rod. 
Ondrejkovičovou nar. 13.1.1974 obaja bytom Okruţná 4,  za cenu 1,15 eura, 

88. podielu 6676/541742  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 90 Monike Bednárikovej rod. 
Petzovej nar. 19.9.1970, bytom Okruţná 4, za cenu 1,14 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 § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  pretože 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  pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15.10.2012 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.01.2013 
 

 



16 

 

374 
uznesenie 

 
K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/69 v k. ú. 

Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2809 na Čajkovského 3 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu 48894/449133 na  pozemku v spoluvlastníctve 
Mesta Trnava zapísaného na LV 10672 parc. č. 1635/69 – zastavané plochy a nádvoria v k. 
ú. Trnava s celkovou výmerou  510 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 2809 na Čajkovského 3, vlastníkom bytov 
zapísaným na LV č. 8887 za cenu 0,1162 eura/m2  t. j.  3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 4174/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 

11 Mgr. Boţislavovi Blaţkovi nar. 21.1.1950 s manţelkou Ing. Ľubomírou rod. Tallovou 
nar. 6.3.1958 obaja bytom Hospodárska 71,  za cenu 0,55 eura, 

2. podielu 6633/449133 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 19 Štefanovi 
Horváthovi  nar. 29.7.1993 s podielom 1/8 a Helene Horváthovej rod. Kubáňovej nar. 
15.6.1967 s podielom ½ a 3/8, obaja bytom Čajkovského 3, spolu  za cenu 0,88 eura, 

3. podielu 4204/449133 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 26 Vladimírovi Jakubovskému, 
nar. 26.11.1959, bytom Čajkovského 3, za cenu 0,55 eura  

4. podielu 4193/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 Margite Štefanovskej rod. 
Štefanovskej, nar. 5.1.1940, bytom Čajkovského 3, za cenu 0,55 eura, 

5. podielu 4168/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 56 Dane Matejčíkovej rod. 
Pinterovej, nar. 14.1.1962, bytom Čajkovského 3, za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 4159/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
59 Miroslavovi Miškolcimu nar. 7.5.1965 s manţelkou Dagmar rod. Hurbanovou nar. 
24.8.1968 obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 0,55 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 § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  pretože 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  pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15.10.2012 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.12.2012 
 

 

375 
uznesenie 

 
K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1613 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2790 na Ulici Bedřicha Smetanu 11,12,13,14 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu 1238/5399 na  pozemku v spoluvlastníctve 
Mesta Trnava zapísaného na LV 8587 parc. č. 1613 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 
Trnava s celkovou výmerou  882 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 2790 na Ul . B. Smetanu 11, 12, 13, 14 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6326 za cenu 0,1162 eura/m2  t. j.  3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 66/5399 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Ivete Schaderovej rod. Bekyovej, 

nar. 7.8.1966, bytom B. Smetanu 14, za cenu 1,25 eura, 
2. podielu 20/5399 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 30 Ing. 

Dobroslavovi Dobákovi nar. 26.6.1958 s manţelkou PaedDr. Miroslavou rod. Koštekovou 
nar. 12.11.1957 obaja bytom B. Smetanu 13,  za cenu 0,38 eura, 

3. podielu 20/5399 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 65 Ing. Markovi Englerovi, nar. 
11.1.1979, bytom Bojničky 426, za cenu 0,38 eura, 

4. podielu 36/5399 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 85  Mariánovi Rozloţníkovi, nar. 
28.9.1979, bytom Nerudova 15, za cenu 0,68 eura, 

5. podielu 61/5399 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 31  
Ľubošovi Stračárovi nar. 29.9.1959 s manţelkou Mgr. Danielou rod. Lopatkovou nar. 
10.7.1962 obaja bytom Beethovenova 34,  za cenu 1,16 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 § 9a ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  pretože 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  pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15.10.2012 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.12.2012 
 

 
 

376 
uznesenie 

 
K predaju pozemkov na Ulici Jána Hajdóczyho v Trnave 

– MUDr. Zuzana Havlíková, PhD. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje   
 
priamy  predaj  kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve  Mesta Trnava zapísaných na LV 
č. 5000 v k. ú. Trnava  na  J. Hajdóczyho v Trnave s moţnosťou výstavby rodinného domu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- parcela č. 4017/1, záhrada o výmere 443 m² a  
- parcela č. 4017/18, orná pôda o výmere 13 m²,  
za dohodnutú jednotkovú cenu 60, - eur/m², t. j. spolu 27 360, - eur, do vlastníctva  MUDr. 
Zuzany Havlíkovej, PhD., r. Havlíkovej, nar. 28. 11. 1975, trvale bytom Ul. J. Hajdóczyho 
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134, 917 01 Trnava s tým, ţe budúci vlastník berie na vedomie, ţe k pozemkom vedie 
majetkovoprávne  neusporiadaná provizórna prístupová cesta, bez inţinierskych sietí                                                                                                       
 
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 sú  priľahlé k rodinnému domu v spoluvlastníctve nadobúdateľky 
a jej rodičov, bez riadnej prístupovej komunikácie a zodpovedajúcich inžinierskych sietí, 
s nevyhovujúcimi výškovými a tvarovými pomermi  
  
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúca  
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy  
Termín: 31.10.2012 
b) pripraviť  kúpnu zmluvu a predloţiť na podpis primátorovi mesta  
Termín: do 31.12.2012 
 
 

 

377 
uznesenie 

 
K predaju pozemku za nehnuteľnosťou na Ulici Jána Hajdóczyho v Trnave 

– JUDr. Alena Gabrielová 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku v katastrálnom území Trnava parc. č. 3540/26, 
ostatné plochy o výmere 40 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 
Trnava na liste vlastníctva č. 5000,  JUDr. Alene Gabrielovej, rod. Ševčíkovej, narod.             
9. 6. 1962, bytom Trnava, Tehelná 19,  za cenu 20,00 eur/m², t. j. spolu za 800,00 eur 
s podmienkou, ţe kupujúca uhradí správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra 
nehnuteľností, 
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, 
spočívajúci v prevode majetku mesta za účelom usporiadania vlastníctva podľa reálneho 
uţívania. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
     Termín: do 31.10.2012 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín: do 31.12.2012 
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378 
uznesenie 

 
K odpredaju pozemku pod schodmi na Ulici Kapitulská v Trnave  

– manţelia Levčíkovci 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
predaj časti pozemku v k. ú. Trnava, parc. č. 8846/1, zapísaného na LV č. 5000, podľa 
geometrického plánu č. 126/2012, vyhotoveného spoločnosťou GeoMess, s. r. o., Suchovská 
cesta 12, Trnava, je to parc. č. 8846/4, zast.pl., výmera 4 m2    za cenu          65 eur/m2, t. j. 
spolu  260 eur do vlastníctva Dušana Levčíka, nar. 25. 04. 1978 a manţelky Andrei 
Levčíkovej, rod. Kesslerovej, nar. 11. 05. 1977, obaja bytom Ulica Kapitulská č. 8 , Trnava. 
  
2. Ukladá   
Mestskému úradu  v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do  31.10.2012 

 
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.   
 

 
 

 
379 

uznesenie 
 

Ku kúpe spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
pod bytovým domom na Zelenečskej ulici č. 61, 63, 65 v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
kúpu podielu 16071/175937 z pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 8266, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 482 m2, vo vlastníctve STAVOINVESTA GROUP s.r.o., so sídlom 
Pezinok, Hrnčiarska 29, IČO: 35 838 051,  zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné č. 2701 na Zelenečskej ulici č. 61, 63, 65 
v Trnave,  do majetku Mesta Trnava, IČO: 00 313 114, ktoré je zapísané na liste vlastníctva  
č. 7480, ako vlastník podielu 5834/175937, prislúchajúceho k bytu č. 13 a podielu 
10237/175937, prislúchajúceho k priestoru č. 12 - krytu CO,  za cenu 1,00 euro. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
predloţiť zmluvu o prevode vlastníckeho práva na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 15.10.2012 
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380 
uznesenie 

 
K súhlasu s pouţitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava  na osadenie 

pretlakovej tenisovej haly – Občianske zdruţenie 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, parc. č. 
5327/5, na osadenie dočasnej stavby „Pretlaková tenisová haly a strojovňa“ podľa 
projektovej dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní, na obdobie od sezóny 
2012/2013, počas doby trvania nájomnej zmluvy do 30. 10. 2038  pre občianske zdruţenie 
Tenisová akadémia NET Trnava, IČO: 42 153 841, so sídlom v Trnave,  Na hlinách 26, 
s podmienkou 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 31.10.2012 
 
 

 

381 
uznesenie 

 

K súhlasu s pouţitím pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, majetkovoprávne 
usporiadanie verejnej infraštruktúry, zriadenie bezodplatného vecného bremena na 

umiestnenie technickej infraštruktúry pre stavbu „IBV Trnava – Pekné pole IV, I. etapa“ 
– UNITED INDUSTRIES a.s. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Súhlasí  
a) s pouţitím pozemku v k. ú. Trnava, parcely reg. „E“ č. 1502/128 (neidentické parcely 
registra „C“ č. 4021/34, 8872, 8887 a 8888) zapísanej v katastri nehnuteľností v liste 
vlastníctva Mesta Trnava č. 5000, na realizáciu stavebných objektov „SO 01 - Pozemné 
komunikácie“, „SO 08 - Verejné osvetlenie“ a „SO 10 - Sadové úpravy“  v rámci stavby „IBV 
Trnava - Pekné pole IV“ (I. etapa), v rozsahu projektovej dokumentácie stavby pre stavebné 
povolenie,  pre spoločnosť UNITED INDUSTRIES a. s. , IČO: 35686031, so sídlom  
Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, ako stavebníka, pre účely stavebného konania 
 
b) s pouţitím pozemku v k. ú. Trnava, parcely registra „E“ č. 1502/128 (neidentické parcely 
registra „C“ č. 4021/34, 8872, 8887 a 8888) zapísanej  v katastri nehnuteľností v liste 
vlastníctve Mesta Trnava č. 5000, na realizáciu stavebných  objektov „SO 02 - Vodovod“, 
„SO 03 – Jednotná gravitačná kanalizácia“, „SO 04 – STL plynovod“, „SO 06 – VN 22 kV 
káblové rozvody“ a „SO 07 -  NN káblové rozvody“ v rámci  stavby „IBV Trnava - Pekné 
pole IV“ (I. etapa), v rozsahu projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie,   pre 
spoločnosť UNITED INDUSTRIES a. s. , IČO: 35686031, so sídlom Šafárikovo nám. 4, 811 
02 Bratislava, ako stavebníka, pre účely stavebného konania  
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2.  Schvaľuje  
a) kúpu skolaudovaných stavebných  objektov  “SO 01 – Pozemné komunikácie“, „SO 08 - 
Verejné osvetlenie“ a „SO 10 - Sadové úpravy“ v rozsahu I. etapy stavby „IBV Trnava – 
Pekné pole IV“, podľa dokumentácie pre stavebné povolenie stavby, z vlastníctva 
spoločnosti  UNITED INDUSTRIES a. s. , IČO: 35686031, so sídlom  Šafárikovo nám. 4, 
811 02 Bratislava, ako stavebníka  stavby „IBV Trnava – Pekné pole IV“ do  majetku, 
správy a údrţby Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,- euro za kaţdý stavebný objekt, t. j. 
spolu 3,- eurá, s podmienkou dĺţky záruky skolaudovanej stavby v termíne 60 mesiacov od 
dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
              
b) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava v rámci stavby „IBV Trnava – Pekné pole IV“ podľa 
porealizačného geometrického plánu predloţeného stavebníkom ku kolaudácii stavby, 
zapísaných v katastri nehnuteľností ako :  
 
- parcely  reg. „C“ č. 4021/363, 4021/617, 4021/618, 4021/619, 4021/620, 4021/621, 
4021/622, 4021/626, 4021/627, 4021/634 a 4021/642 v liste vlastníctve č. 3308 spoločnosti 
UNITED INDUSTRIES a. s. , IČO: 35686031, so sídlom Šafárikovo nám. 4, 811 02 
Bratislava,  
 
- parcela reg. „C“ č. 4021/178 v liste vlastníctve č. 5630 vo vlastníctve Mgr. Idy Noskovej, 
Dr. Marty Konečnej, Slavomíra Tuleju a manţ. Jany Tulejovej, Júliusa Palanského, 
Miroslava Palanského, Emílie Kočiovej, Ing. Petra Kriţana a MUDr. Otílie Kriţanovej s tým, 
ţe tento pozemok bude k podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve usporiadaný do 
vlastníctva stavebníka, 
 
prípadne ďalších, zastavaných stavebnými objektami uvedenými v časti a) tohto bodu 
uznesenia, 
 
z vlastníctva spoločnosti UNITED INDUSTRIES a. s. , IČO: 35686031, so sídlom 
Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, ako stavebníka  stavby „IBV Trnava – Pekné pole IV“ 
do  majetku  Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,- euro za kaţdú parcelu,  t. j. spolu 12,- 
eur, 
 
c) zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, parcela registra „E“ č. 1502/128 zapísaná na LV č. 5000, 
prípadne ďalších, určených geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena, po 
zrealizovaní stavebných objektov „SO 02 - Vodovod“, „SO 03 – Jednotná gravitačná 
kanalizácia“, „SO 04 – STL plynovod“, „SO 06 – VN 22 kV káblové rozvody“ a „SO 07 -  NN 
káblové rozvody“, v rámci  stavby „IBV Trnava - Pekné pole IV“ (I. etapa), v rozsahu 
projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie, v prospech  budúcich vlastníkov   
v zmysle platnej legislatívy, spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na svojich 
pozemkoch umiestnenie inţinierskych sietí a s tým súvisiacich uţívateľských práv, s 
podmienkou, ţe 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 budúcej kúpnej zmluve a zmluvou o 
zriadení bezodplatného vecného bremena  
Termín: do 31.10.2012  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predloţiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2012   
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c) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena na 
pozemku vo vlastníctve mesta a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2012   
 
d) pripraviť kúpnu zmluvu na pozemky a stavby a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloţenia dokladov od stavebníka 
 
e) zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do majetku, správy a údrţby Mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 30 dní po kolaudácii stavby  
 
f) pripraviť zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloţenia dokladov na uzatvorenie zmluvy o     
 zriadení bezodplatného vecného bremena  
 
  

 
382 

uznesenie 
 

K predĺţeniu prenájmu pozemkov na Ulici Spartakovská v Trnave 
– spoločnosť BILLA s.r.o., so sídlom Bratislava, Bajkalská 19/A 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
predĺţenie prenájmu pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava: časti parcely č. 
5671/124 o výmere 2 852 m² a parcely č. 5671/125 o výmere 1 669 m², podľa geometrického 
plánu č. 110/2009, spoločnosti BILLA s. r. o., so sídlom Bratislava, Bajkalská 19/A, IČO: 
31 347 037,  na dobu určitú od 14. 10. 2012 do 13. 10. 2017  s opciou na ďalších 5 rokov 
a s výpovednou lehotou 12 mesiacov, 
ak bude v predmetnom území uvaţovaná výstavba v súlade s Územným plánom mesta 
Trnava 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dodatok č. 2 k zmluve o nájme z 10. 3. 2003 v znení dodatku č. 1 z 24. 9. 2010 
a predloţiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 12.10.2012 
 

 

383 
uznesenie 

 

K návrhu na zrušenie uznesenia MZ č. 302/2008  
a uznesenia MZ č. 357/2008 v bode 2,  ods. a9/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Berie na vedomie 
odstúpenie Ing. Dušana Kulisieviča, narod. 30. 11. 1943, bytom Trnava, Ulica Spartakovská 
6548/17, od uzatvorenia kúpnej zmluvy na časť pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 5671/13 
a parc. č. 5671/95 o výmere 20 m2 
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2.  Ruší 
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 302/2008 zo dňa 22. 4. 2008                   
a č. 357/2008 v bode 2. ods. a9/ zo dňa 24. 6. 2008 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dohodu o vrátení finančných prostriedkov v sume 165,94 eura Ing. Dušanovi 
Kulisievičovi, narod. 30. 11. 1943, bytom Trnava, Ulica Spartakovská 6548/17 a predloţiť ju 
na podpis primátorovi mesta  
Termín: do 31.10.2012 
 

 

384 
uznesenie 

 
K predaju pozemku a súhlas s pouţitím pozemku  

na výstavbu parkovacích miest pri Olympii  
– Mina Livsmedel, s.r.o., so sídlom Radlinského 1, Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava  
oddelených geometrickým plánom č. 14/2012 z pozemku p. č. 1502/1 - zastavaná plocha, 
zapísaného na LV č. 5000 v k. ú. Trnava  ako  p. č. 1502/27 – zastavaná plocha s  výmerou 
102  m2 a  p. č. 1502/28 – zastavaná plocha s  výmerou 21 m2 za cenu 80 eur/m2 t. j. spolu 
za cenu 9840 eur do výlučného vlastníctva Mina Livsmedel, s. r.o., so sídlom Radlinského 1, 
Trnava, IČO  36231487. 
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa schvaľuje 
priamy predaj majetku mesta v zmysle §9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa,  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe pozemok je priľahlý k pozemku,  ktorý je 
vo vlastníctve Mina Livsmedel, s. r.o., so sídlom Radlinského 1, Trnava, IČO  36231487. 
 a je vyuţiteľný na prístavbu stavby vo vlastníctve Mina Livsmedel, s. r.o., so sídlom 
Radlinského 1, Trnava, IČO  36231487. 
 
2. Súhlasí 
a) s pouţitím častí pozemkov v k. ú. Trnava p. č. 1502/1 a 1578 na realizáciou parkovacích 
miest a komunikácií  pri Ul. J. Bottu a OC Olympia pre Mina Livsmedel, s. r.o., so sídlom 
Radlinského 1, Trnava, IČO  36231487, v súlade s územným plánom a projektovou 
dokumentáciou, ktorá bude odsúhlasená stavebným úradom. 

 
b) s odkúpením parkoviska a komunikácií od Mina Livsmedel, s. r.o., so sídlom Radlinského 
1, Trnava, IČO  36231487, po kolaudácii a geometrickom zameraní do majetku Mesta 
Trnava za cenu 1 euro. 

 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej  zmluve a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.12.2012 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby a geometrickom zameraní 
primátorovi mesta na podpis. 
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385 
uznesenie 

 
K súhlasu s pouţitím pozemkov na realizáciu líniovej stavby „Optické pripojenie BTS 
TT KUB“ na Ulici Andreja Kubinu v Trnave a zriadenie odplatného vecného bremena 

 – Slovak Telekom, a.s. Bratislava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s pouţitím častí pozemkov v k. ú. Trnava,  parcely reg.  KN E č. 808, 1074/4 a 1074/15  
zapísaných v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000 a 11228, na 
realizáciu líniovej stavby  „Optické pripojenie – BTS_TT_KUB“ na Ulici A. Kubinu  v Trnave, 
podľa projektovej dokumentácie  povolenej v stavebnom konaní, spoločnosťou Slovak 
Telekom, a.s., so sídlom 825 13 Bratislava, Karadţičova 10, IČO: 35763469 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov 
vymenovaných  v bode 1 tohto uznesenia, prípadne ďalších, určených geometrickým plánom 
na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní  líniovej stavby „Optické pripojenie – 
BTS_TT_KUB“, v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom 825 13 Bratislava, 
Karadţičova 10, IČO: 35763469, spočívajúceho v povinnosti kaţdodobého vlastníka strpieť 
na svojich pozemkoch umiestnenie optickej siete a s tým súvisiacich uţívateľských práv,  
za jednorazovú odplatu vo výške 500,00 eur, 
pričom správny poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený 
z vecného bremena. 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
     Termín: do 15.10.2012 
 
b)  pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predloţiť na podpis 
     primátorovi mesta 
     Termín: do 31.11.2012 
 

 

 
386 

uznesenie 

 
K súhlasu s pouţitím pozemkov na realizáciu líniovej stavby  

„FTTH Trnava pešia zóna, rekonštrukcia námestia“  
na Ulici Hlavná a Ulici Štefánikova a zriadenie odplatného vecného bremena  

– Slovak Telekom, a.s. Bratislava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s pouţitím častí pozemkov v k. ú. Trnava,  parcely reg.  KN C č. 704, 748/4, 8814/3, 8825/1, 
8830/1 a 8831 zapísaných v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000, 
na realizáciu líniovej stavby  „FTTH Trnava pešia zóna, rekonštrukcia námestia“ na Ulici 
Hlavná a Ulica Štefánikova v Trnave, podľa projektovej dokumentácie  povolenej 
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v stavebnom konaní, spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., so sídlom 825 13 Bratislava, 
Karadţičova 10, IČO: 35763469 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov 
vymenovaných  v bode 1 tohto uznesenia, prípadne ďalších, určených geometrickým plánom 
na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní  líniovej stavby „FTTH Trnava pešia zóna, 
rekonštrukcia námestia“, v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom 825 13 
Bratislava, Karadţičova 10, IČO: 35763469, spočívajúceho v povinnosti kaţdodobého 
vlastníka strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie optickej siete  a umiestnenie 2 skriniek 
pre uloţenie technológie a s tým súvisiacich uţívateľských práv, za jednorazovú odplatu vo 
výške 1 000,00  eur za umiestnenie optickej siete a za jednorazovú odplatu 458,44 eur za 
umiestnenie 2 skriniek technológie, 
pričom správny poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený 
z vecného bremena, 
s podmienkou uloženia 2 skriniek technológie pod úroveň terénu 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
     Termín: do 15.10.2012 
 
b)  pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predloţiť na podpis 
     primátorovi mesta 
     Termín: do 30.11.2012 
 
c) zistiť existujúce uloţenie skriniek technológie na pozemkoch vo vlastníctve mesta    

v CMZ  a rokovať s vlastníkmi skriniek o uloţení pod úroveň terénu  
     Termín: do 31.12.2012 
 

 

 

387 
uznesenie 

 

K stanoveniu výšky primeranej náhrady za umiestnenie rozvodov telekomunikačných 
a informačných sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
výšku primeranej náhrady za umiestnenie rozvodov telekomunikačných a informačných sietí 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta pre  prípady, ak Mesto Trnava nevyţaduje od investora  
pripokládku chráničiek mestu v zmysle § 14 bodu 5)  Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení 
doplnkov.   
 
Výška primeranej náhrady  podľa dĺţky prípojky je nasledovná:  
 

Dĺţka prípojky Výška primeranej náhrady 

do 10 m   100,00 eur 

do 50 m   200,00 eur 

do 100 m   300,00 eur 



26 

 

do 500 m   500,00 eur 

viac ako 500 m 1 000,00 eur 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
postupovať v zmysle bodu 1/ 
Termín: trvalý 
 

 

388 
uznesenie 

 
K prenájmu pozemku pod predajným stánkom v Trnave 

– Mgr. Ferdinand Turinič 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje  
prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, v k. ú. Trnava, časť parcely reg. „C“          
č. 8720/1  za účelom umiestnenia predajného stánku  vyuţívaného na maloobchodný  
predaj  rýchleho občerstvenia  a  doplnkového sortimentu potravinárskeho charakteru  bez 
predaja alkoholických nápojov na Ulici Staničná  v Trnave  vo výmere 15,00 m2,  Mgr. 
Ferdinandovi  Turiničovi,  bytom  Dlhá 8, Chorvátsky Grob, obchodné  meno Ferdinand 
Turinič,  IČO 41 021 851  za cenu nájmu 0,33 eura/m2/deň  pre rok 2012, počnúc rokom 
2013 upravovanú  o oficiálne oznámené %  inflácie, na dobu určitú, 2 roky od dátumu 
právoplatnosti stavebného povolenia  s výpovednými lehotami: 
* 3 mesiace 
-    ak nájomca bez súhlasu prenajímateľa zmení predávaný sortiment, 
-    ak nájomca neuhradí na základe výzvy ani v náhradnom termíne splátku    nájomného, 
-    ak nájomca nebude rešpektovať výzvu mesta na zohľadnenie údrţby predajného   
stánku, alebo zmenu vzhľadu stánku, 
-   ak prenajímateľ alebo nájomca bude aj po predchádzajúcom upozornení porušovať  
povinnosti, ku ktorým ho zaväzuje nájomná zmluva, 
-   ak nájomca poruší alebo nedodrţí podmienky stavebného a kolaudačného rozhodnutia 
* 6 mesiacov  
-  ak bude v predmetnom území uvaţovaná výstavba v súlade s Územným plánom     
sídelného útvaru mesta Trnava, 
 
ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, spočívajúci v rozvoji a podpore malého a stredného podnikania v meste Trnava  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu  v zmysle bodu 1  uznesenia  a  predloţiť primátorovi mesta                   
na podpis   
Termín: 20.10.2012 
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389 
uznesenie 

 
K výpoţičke časti pozemku na Ulici Rázusova v Trnave 

- Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
výpoţičku časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000 ako parc. č. 8833/4 

o ploche 0,6 m2 na umiestnenie biblioboxu na dobu neurčitú od  1. 11. 2012  Kniţnici Juraja 

Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, Trnava, IČO 00182826.     

 

2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o výpoţičke  a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.10.2012 
 
 
 
 

390 
uznesenie 

 
Ku schváleniu odpredaja nehnuteľnosti a súťaţných podmienok obchodnej verejnej 

súťaţe o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
odpredaj nehnuteľnosti – budovy súp. č. 53 na Ulici Radlinského č. 8 v Trnave, 
zapísanej v katastri nehnuteľností Správy katastra Trnava na liste vlastníctva č. 5000, 
situovanej na pozemkoch parc. č. 759/1 a 759/3 a pozemkov zapísaných na liste vlastníctva 
č. 5000,  parc. č. 759/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 420 m2 ,  parc. č. 759/2, 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 33 m2 a parc. č. 759/3, zastavané plochy a nádvoria, 
výmera 37 m2   formou obchodnej verejnej súťaţe, 
 
2. Schvaľuje  
podmienky obchodnej verejnej súťaţe o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj 
nehnuteľnosti : 
 
A,    Predmet  predaja :  
 
nehnuteľnosť – budova súp. č. 53 na Ulici Radlinského č. 8 v Trnave, zapísaná v katastri 
nehnuteľností Správy katastra Trnava na liste vlastníctva č. 5000, situovaná na pozemkoch parc. č. 
759/1 a 759/3 a pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 5000,  parc. č. 759/1, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 420 m

2 
,  parc. č. 759/2, zastavané plochy a nádvoria, výmera 33 m

2
 a parc. č. 

759/3, zastavané plochy a nádvoria, výmera 37 m
2
.
 
 

Nehnuteľnosť je zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.     
  
 
-  minimálna kúpna cena  -  594 000 eur  
 
 
B,  Zásady  obsahu  kúpnej  zmluvy , na ktorých Mesto Trnava trvá : 
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Mesto Trnava 

Hlavná 1, 917 71 Trnava  
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Butko - primátor mesta 
IČO: 00 313 114 
DIČ: 2021175728 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trnava, č. ú. 1002482001/5600 
 
ako predávajúci 

a 
 

Kupujúci : Kupujúci : Kupujúci : 
/ak je fyzická osoba/ /ak je právnická osoba/ /ak je fyzická osoba-podnikateľ/ 
Meno : Obchodné meno : Obchodné meno : 
Priezvisko :   
Narodený : Sídlo : Miesto podnikania : 
Trvale bytom :   
 Štatutárny zástupca : IČO : 
Rodné číslo :   
Štátna príslušnosť : IČO : Zápis do príslušného registra : 
Stav : Zápis do OR :  
a manţelka    
Meno : 
Priezvisko : 
Narodená : 
Rodená : 
Trvale bytom : 
 
Rodné číslo : 
Štátna príslušnosť : 

 
ako kupujúci 
                                                
uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. -  Občianskeho zákonníka a uznesenia 
Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava č. …………………………….. túto 
 
 

kúpnu zmluvu 
 
I. 

 Predmet zmluvy 
 

1)  Mesto Trnava je vlastníkom  nehnuteľností zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa 
katastra Trnava, v   katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Trnava, obec Trnava, liste 
vlastníctva č.  5000 v časti “A” – majetková podstata ako : 

       - parc. č. 759/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  420 m
2
, 

       - parc. č. 759/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou    33 m
2
, 

  - parc. č. 759/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou     37 m 
       - budova, súp. č. 53 na parc.č. 759/1 a 759/3. 
 
 2)   Predmetom predaja podľa tejto zmluvy  sú nehnuteľnosti označené ako : 
      - parc. č. 759/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  420 m

2
, 

      - parc. č. 759/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou   33 m
2
, 

 - parc. č. 759/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou    37 m 
      - budova, súp. č. 53 na parc.č. 759/1 a 759/3. 
 
 

II. 
Technický stav nehnuteľnosti 
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Kupujúci vyhlasuje, ţe pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom nehnuteľnosti  uvedenej 
v čl. I. ods. 2) tejto zmluvy, jej  stav je mu známy a  v takomto stave  po fyzickej ohliadke  v celosti a 
bez tiarch kupuje  nehnuteľnosť aj s vnútorným vybavením do svojho vlastníctva.  

III. 

 Cena nehnuteľnosti 

1) Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti  uvedené v čl. I. ods. 2) tejto zmluvy  za dohodnutú 

kúpnu cenu 

 

                                                 eur 
(vyplní záujemca o kúpu v súlade 
s bodom A, a J, súťažných podmienok) 

                                                              

2) Kupujúci nehnuteľnosti uvedené v čl. I. ods. 2) tejto zmluvy kupuje za dohodnutú kúpnu cenu  

v celosti do svojho vlastníctva . 
* Ak budú nehnuteľnosť kupovať manželia, potom ods. 2 znie takto: 

„(2) Kupujúci nehnuteľnosti uvedené v čl. I. ods. 3 tejto zmluvy kupujú za dohodnutú kúpnu cenu  

v celosti do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“ 

 

IV. 

Platobné podmienky 

1) Kupujúci zloţil dňa ......................  zálohu na predmet kúpy nehnuteľnosti  vo výške 17 900 eur, 

slovom sedemnásťtisícdeväťsto eur, ktorá je započítaná ako preddavok kúpnej ceny dohodnutej v čl. 

III. ods. 1) tejto zmluvy. 
2) Kupujúci uhradí predávajúcemu zvyšok kúpnej ceny dohodnutej v čl. III. ods. 1) tejto zmluvy vo 
výške .................................. eur, slovom ...................................................... eur poukázaním na č. ú. 
1002482001/5600, Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trnava,  VS ............................ v zmysle 
ods. 4c)  čl. 7  Všeobecne záväzného nariadenia č. 290/2007 o zmluvných prevodoch majetku mesta 
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 344 a všeobecne záväzného nariadenia č. 376, t. j.  
minimálne 60 % kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy, zvyšok kúpnej ceny, úročený priemernou 
úrokovou mierou zo strednodobých úverov obchodných bánk zverejňovanou Národnou bankou 
Slovenska, bude kupujúci povinný uhradiť najneskôr do 3 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V 
tomto prípade na zaistenie včasného splatenia zvyšku kúpnej ceny bude v kúpnej zmluve dohodnuté 
zriadenie záloţného práva v prospech mesta.  
Kúpnu cenu je možné uhradiť aj v plnej výške ku dňu podpísania kúpnej zmluvy, v zmluve sa potom 
primerane upraví ustanovenie čl. IV. ods. 2). 
 

V. 

 Osobitné ustanovenia   
Predávajúci upozorňuje kupujúceho, ţe na prevádzanej  nehnuteľnosti a pozemkoch viazne  vecné 
bremeno a to, právo prechodu cez pozemok parc. č. 759/3 v rozsahu, ktorý umoţňuje vlastníkovi 
domu na pozemku parc. č. 761 /zapísaný na LV č. 5774/  pouţívať schodisko podľa jeho potrieb bez 
obmedzenia, ktoré je súčasťou domu súp. č. 53 a je postavené na parc. č. 759/3 a je v geometrickom 
pláne č. 144/2001 označené ako diel č. 1 a právo uţívania pivnice na pozemku parc. č. 759/3, ktorá je 
na GP označená ako diel č. 2 v prospech vlastníka domu súp. č. 47 na parc. č. 761. 
 

VI. 

Nadobudnutie vlastníctva 
1) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnostiam dňom právoplatného rozhodnutia o povolení 

vkladu do katastra nehnuteľností na Správe katastra Trnava.  
2) Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predávajúci podá do 15 dní odo dňa 

uhradenia dohodnutej kúpnej ceny. 
3)  V prípade, ţe Správa katastra Trnava vklad nepovolí, zmluvné strany si vrátia vzájomné plnenia. 
4)  Zmluvná voľnosť účastníkov zmluvy nie je obmedzená. 
 

VII. 

 Záverečné ustanovenia 
1) Vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť príslušnými 
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ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami, účinnosť zmluva 

nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle mesta, účinnosť 
prevodu nastane dňom právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností na 
Správe katastra Trnava.  

3) Táto zmluva sa vyhotovuje v počte rovnopisov podľa počtu účastníkov na strane kupujúceho, z toho 
predávajúci obdrţí 3  rovnopisy, kaţdý kupujúci obdrţí po 1  rovnopise a 2  rovnopisy sú určené 
pre Správu katastra Trnava. 

4) Predaj nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uznesením č. ... zo dňa 
................ 2012.  

5) Zmluvné strany vyhlasujú, ţe zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a 
na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

6)  Zmluva bola zverejnená mestom Trnava dňa .............   (vyplní MsÚ po zverejnení zmluvy, zmluva 
bude zverejnená do 5 dní po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami). 

                                                                                                     
C,   Spôsob podávania  súťažných návrhov:  
 
Súťaţný návrh v zmysle návrhu kúpnej zmluvy sa  podáva v písomnej forme.  Záujemca 
o nehnuteľnosti môţe predloţiť iba jednu ponuku. Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný 
predkladateľom súťaţného návrhu. Prílohou návrhu kúpnej zmluvy je doklad o zaplatení 
zálohy, súhlas so súťaţnými podmienkami a právnická osoba doloţí originál, alebo overenú kópiu 
výpisu z obchodného registra – nie starší ako 3 mesiace. Doloţenie neaktuálneho, alebo 
nepravdivého výpisu z OR sa bude povaţovať za snahu navrhovateľa uviesť vyhlasovateľa súťaţe do 
omylu a bude znamenať  vylúčenie navrhovateľa zo súťaţe.  
 
D,  Lehota na podávanie súťažných návrhov: 
 
Písomný súťaţný návrh je potrebné doručiť  osobne do podateľne MsÚ v Trnave, Trhová ul. č. 3, 
Trnava najneskôr do   ..........................  do 10.

00
 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

„Verejná obchodná súťaţ – neotvárať“ 
Nehnuteľnosť – budova na Ulici  Radlinského č. 8 v Trnave 

 
Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu. 
Prevzatie súťaţného návrhu potvrdia v  podateľni na tlačive „Potvrdenie o prevzatí súťaţného návrhu“.    
 
E,  Termín vyhodnotenie súťažných návrhov :  
 
Vyhodnotenie súťaţného návrhu sa uskutoční komisionálne na zasadnutí Majetkovej komisie  MZ dňa 
.................., ktoré je neverejné.  
Súťaţ končí schválením alebo neschválením  najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na 
zasadnutí Majetkovej komisie MZ  dňa  ......................... 
Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťaţného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je najvyššia 
kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté 
o najvhodnejšom súťaţnom návrhu losovaním.  
 
 
F,   Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže : 
Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaţe kaţdému z účastníkov súťaţe písomne doporučeným listom 
odovzdaným pošte na doručenie najneskôr  ..................... 
 
G,  Záloha:  
 
1) Sumu  17 900,- eur  (slovom: sedemnásťtisícdeväťsto eur ) zloţí záujemca ako zálohu na účet 
vyhlasovateľa č. ú.: 1002482001/5600, Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trnava, variabilný 
symbol 16,  najneskôr do konca lehoty na podanie návrhov. 
2) Nevybraným súťaţiacim bude záloha vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu, 
najneskôr do 15-ich dní po ukončení súťaţe.  
3) Víťazovi súťaţe bude zaplatená súťaţná záloha započítaná na úhradu kúpnej ceny. Nesplatenú 
časť kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloţenou zálohou)  je kupujúci  
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povinný uhradiť v zmysle bodu 4c)  čl. 7  Všeobecne záväzného nariadenia č. 290/2007 o zmluvných 
prevodoch majetku mesta v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 344 a všeobecne záväzného 
nariadenia č. 376, t. j.  minimálne 60 % kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy, zvyšok kúpnej ceny, 
úročený priemernou úrokovou mierou zo strednodobých úverov obchodných bánk zverejňovanou 
Národnou bankou Slovenska, bude kupujúci povinný uhradiť najneskôr do 3 rokov od uzatvorenia 
kúpnej zmluvy. V tomto prípade na zaistenie včasného splatenia zvyšku kúpnej ceny bude v kúpnej 
zmluve dohodnuté zriadenie záloţného práva v prospech mesta. Kúpnu cenu je moţné uhradiť aj 
v plnej výške ku dňu podpísania kúpnej zmluvy. 
 
Kúpnu zmluvu bude víťaz súťaţe podpisovať najneskôr do 30-ich dní od doručenia oznámenia o 
výsledku súťaţe.  
 
V prípade, ţe kupujúci, ktorého návrh kúpnej zmluvy bol vybraný Majetkovou komisiou MZ ako 
najvhodnejší, odstúpi od uzatvorenia kúpnej zmluvy, záloha sa nevracia a bude pouţitá na úhradu 
nákladov spojených s realizáciou verejnej obchodnej súťaţe.  
 
H,  Obhliadka nehnuteľnosti  
 
Termín obhliadok : 
                    dňa ............................. o 10.

00
 hod a 14.

00
 hod.  /zraz pred objektom/. 

 
Ch, Technický stav nehnuteľnosti 
 
Nehnuteľnosť bola od r. 1997 prenajatá a vyuţívaná nájomcom  na poskytovanie sluţieb v oblasti 
stravovania, ubytovania a pohostinskej činnosti.  Od 16. 10. 2008   je objekt voľný.  Nehnuteľnosť je 
v nevyhovujúcom  technickom stave, uvedenie nehnuteľnosti do prevádzkyschopného stavu  vyţaduje 
rekonštrukciu celej  nehnuteľnosti.    
 
 
I,  Technické  podmienky pri obnove a rekonštrukcii nehnuteľnosti : 
 
Nehnuteľnosť súp. č. 53 je evidovaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR.  Pri jej obnove 
a rekonštrukcii bude potrebné postupovať v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. v znení neskorších 
predpisov  o ochrane pamiatkového fondu. 
 
 
J, Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže :  
 
a) návrh moţno zahrnúť do súťaţe, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam  

súťaţe. Od podmienok súťaţe sa návrh nemôţe odchýliť,  
b) do súťaţe nemoţno zahrnúť návrh, ktorý sa predloţí po lehote určenej v podmienkach súťaţe, 
c) minimálna kúpna cena je 594 000  eur, navrhovanú kúpnu cenu doplní záujemca o kúpu do kúpnej 

zmluvy v čl. III. ods. 1), 
d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo : 
    - odmietnuť všetky predloţené návrhy a ukončiť súťaţ bez výberu návrhu,                                             
    - v odôvodnených prípadoch súťaţné podmienky meniť alebo súťaţ zrušiť,  
    - pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie 

a vykonanie opravy ( termín určí majetková komisia MZ ),   
    - predĺţiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu,  
e)  náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaţi sa nepriznávajú.  
 
 

3.Ukladá  
Majetkovej komisii MZ 
a Mestskému úradu v Trnave 
realizovať obchodnú verejnú súťaţ 
Termín: do 20.11.2012 
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391 
uznesenie 

 

K opätovnému schváleniu odpredaja pozemkov 
- /EURODOM3, s.r.o./ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Opätovne schvaľuje  
odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Trnava, označené ako: 
- parc. registra „C“ č. 215 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 3 767 m2, zapísaný 

na LV č. 5000, 
- parc. registra „C“ č. 218 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 13 m2, zapísaný na 

LV č. 5000, 
- parc. registra „C“ č. 224/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 36 m2, vytvorená 

Geometrickým plánom č. plánom č. 25/2012 vyhotoveným dňa 26. 2. 2012 geodetickou 
kanceláriou – TT-GEO spol. s r. o., Špačinská cesta 17, Trnava, IČO: 44 521 847, 
overeným Správou katastra Trnava dňa 15. 3. 2012 pod č. 214/2012, oddelením od 
parc. registra „C“ č. 224 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 84 m2 zapísanej na 
LV č. 5000 

pod stavbou „Polyfunkčný bytový dom“ spoločnosti EURODOM3, s. r. o., Františkánska 4, 
917 01 Trnava, IČO: 35 882 361, za kúpnu cenu 975 331,44 eura  
 
ako predaj pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou schválený 
v súlade s ustanovením § 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.   
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
predloţiť výpis tohto uznesenia na Správu katastra Trnava 
Termín: ihneď  
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uznesenie 
 

K predaju bytov 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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 ţiadosti, 
ktorou nájomcovia prejavili záujem o prevod vlastníctva bytu 
 
1/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Gen. Goliána č. 32, parc. č. 8399/69, súp. č. 6013   
predaj 1-izbového bytu č. 65 na 12. NP o podlahovej ploche 41,02 m2  
za cenu 488,40 eura 
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Alojzovi Matejovičovi, rod. Matejovičovi, nar. 12.11.1954, trvale bytom Gen. Goliána  č.32, 
Trnava a Alene Matejovičovej, rod. Toráčovej, nar. 01.04.1963, trvale bytom Gen. Goliána č. 
32, Trnava 
 
2/ - v  k. ú. Trnava na Ul. Lomonosovova 2,3,4,5, parc. č. 1616,  súp. č. 2796   
predaj 3-izbového bytu č. 72 na 2. NP o podlahovej ploche 81,95 m2  
za cenu 455,89 eura 
Rozálii Bystrickej, rod. Polkorábovej, nar. 31.08.1951, trvale bytom Lomonosovova č. 5, 
Trnava 
 
3/ - v k. ú. Trnava na Ul. Hospodárska 80,81, parc. č. 2528,  súp. č. 3617   
predaj 2-izbového bytu č. 23 na 4. NP o podlahovej ploche  49,61 m2  
za cenu 511,90 eura 
Ľubošovi Ireckému, rod. Ireckému, nar. 11.12.1981, trvale bytom  Hospodárska 81, 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 30.10.2012 
 
 
 

 
393 

uznesenie 
 
K návrhu na výnimky z nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava pre: 
 
a) Jána Miku, nar. 30.01.1953, trvalý pobyt Trnava, vydanie súhlasu na nájom 1-izb. bytu č. 
15 na Ulici A. Kubinu 3200/30 v Trnave, na dobu určitú do 31.03.2013. 
 
b) Ľubicu Feješovú, nar. 24.10.1970, Trnava, Ulica Čajkovského 6333/49 vydanie súhlasu na 
nájom 1-izb. bytu č. 51 na Ulici gen. Goliána 6009/20 v Trnave na dobu určitú 1 rok 
s podmienkami odovzdať správcovi spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava doteraz uţívaný 
3-izb. byt č. 72 na Ulici Čajkovského 6333/49, Trnava a uzatvoriť splátkový kalendár na 
splácanie dlhu. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predloţiť ich primátorovi 
mesta na podpis. 
Termín: 10.10.2012 
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394 
uznesenie 

 
K návrhu na vstup Mesta Trnava do Zdruţenia miest a obcí Slovenska 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní 
 
1.  Schvaľuje 
Prihlášku Mesta Trnava do Zdruţenia miest a obcí Slovenska  
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť náleţitosti súvisiace so vznikom  členstva Mesta Trnava  v Zdruţení miest a obcí 
Slovenska 
Termín: 31.12.2012 
 
 
 
 
 

395 
uznesenie 

 
K informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných 

v mesiacoch júl a august 2012 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených  a rozpracovaných v mesiacoch júl 
a august 2012 
 
 

 

 

396 
uznesenie 

 
K správe o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 

obstarávania v I. polroku 2012 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a sluţieb 
nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur, určené uznesením MZ č. 158/2011 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
správu o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania  v I. polroku 2012 s  hodnotou  predmetu obstarávania tovarov a sluţieb nad 17 
000 eur a prác nad  34 000 eur 
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397 

uznesenie 
 

K správe o priebehu a konečné zúčtovanie Dní zdravia 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 

a) Správu o priebehu Dní zdravia 2012 
b) Konečné zúčtovanie Dní zdravia 2012 

 
 
 

 

398 
uznesenie 

 
K správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktorých termín plnenia je v intervale od 07.06.2012 do 05.09.2012 
 
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 7.6.2012 do 5.9.2012. 
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení MZ: 
 
 
a1) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 993/2010 z 23. 11. 2010  v znení uznesenia č. 
186/2011 z 25. 10. 2011 

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbou  
„Rekonštrukcia MK Cukrová ulica, Trnava“ 

Navrhovaná zmena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V bode 1) písm. b) schvaľovacej časti nahradiť pôvodný text 
novým textom: 
„zrealizovať bezodplatný prevod pozemkov podľa § 34, ods. 9 a 13 
zákona č. 330/1991 Zb., 
 ako pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou, parciel reg. KN C č. 
9079/2, zast. plochy a  
nádvoria o výmere 54 m2 a 3486/73, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 2 m2 (v právnom stave časti neknihovaných parciel č. 
1598/1, 1599 a 1600 v extraviláne obce) vo vlastníctve SR – v správe 
Slovenského pozemkového fondu , Búdková č. 36, 817 15 Bratislava, 
IČO 17 335 345, ktorej stavebníkom je Mesto Trnava“ 

  
 
a2) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 336/2012 z 26. júna 2012  
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Názov uznesenia: K majetkovoprávnemu usporiadaniu stavieb „Miestna komunikácia – 
cesta „B“ MOK 3,75/30 a „Miestna komunikácia – cesta „A“ MOK 
3,75/30 medzi ulicami P. Mudroňa a M. Hella, Kopánka Pekné pole 
– I. etapa, Trnava  

Navrhovaná zmena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nový text v bode 1. schvaľovacej časti uznesenia. Pôvodný text sa 
vypúšťa a nahrádza sa novým textom takto: 
V bode 1.a) sa výraz : 
„Mgr. Petra Guldana, r. Guldana, nar. 10.06.1980, bytom Ulica 
Juraja Slottu 31, 917 01 Trnava“ 
nahrádza výrazom : 
„Miriam Malinovej, rod. Malinovej, nar.12.06.1971, bytom Ulica 
Rybníková 2, Trnava“  
V bode 1.bc) sa výraz : 
„Mgr. Petra Guldana, r. Guldana, nar. 10.06.1980, bytom Juraja 
Slottu 6473/31, Trnava“ 
nahrádza výrazom : 
„Miriam Malinovú, rod. Malinovú, nar.12.06.1971, bytom Ulica 
Rybníková 2, Trnava“  
V bode 1.bd) sa výraz : 
„Mgr. Petra Guldana, r. Guldana, nar. 10.06.1980, bytom Juraja 
Slottu 6473/31, Trnava“ 
nahrádza výrazom : 
„Miriam Malinovú, rod. Malinovú, nar.12.06.1971, bytom Ulica 
Rybníková 2, Trnava“  
V bode 1.bf) sa výraz : 
„v liste vlastníctva č. 10265“ 
nahrádza výrazom : 
„v liste vlastníctva č. 10256“  

 

 
 
a3) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ  č. 335/2012 

Názov uznesenia K súhlasu s pouţitím pozemku na výstavbu parkovacích miest na Ul. 
Botanickej pri Pastoračnom centre 

Navrhovaná zmena: V bode 3. písm. b) nahradiť   text novým textom: 
“b) Pripraviť dodatok k zmluve o výpoţičke zo dňa 22.7.1998 
a darovaciu  zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby a geometrickom 
zameraní primátorovi mesta na podpis.“ 

 
 
a4) 
Uznesenie (orgán): MZ  č.142/2011 

Názov uznesenia K predaju 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 textom :  
 ...“32. podielu 7434/299244 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 32 
Zlatici Sklenárovej rod.Kóšovej  nar. 11.12.1954 bytom Clementisa 
48, Trnava  za cenu 0,95 eura“...  
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a5) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 328/2012 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. 
č. 5292/50 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 
6558 na Veternej 31, 32, 33 v Trnave  

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v  schvaľovacej časti novým textom 
v jednotlivých  bodoch: 
4. nahradiť ...4.8.1944 ... 4.8.1955... 

 10. nahradiť ...Ďorďovi ... novým textom...Ďőrďovi... 
 21. nahradiť ...Turaňovou... Turoňovou... 
 22. doplniť pred...Lubomírovi ... Ing....   
24. nahradiť  text ...  Martinou Puterovou... novým 
...Zámočníkovou... 
36. nahradiť ...Miroslavovi ...Miloslavovi... 
46. nahradiť ...Golianova 60...Veterná 31... 
48. doplniť za ...19.4.1977...s podielom 4/10... 
49. doplniť za Petzovej...PhD...  

 
 
a6) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 113/2012 

Názov uznesenia K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. 
č. 1635/109 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. 
č. 5685 na Ul. Botanickej 7-11 v Trnave  

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v  schvaľovacej časti novým textom 
v jednotlivých  bodoch: 

  22. nahradiť celý text nasledovným: ...“podielu 6586/662724 do 
výlučného vlastníctva vlastníkovi bytu č. 24 Róbertovi Kollárovi 
nar. 6.11.1974 bytom A. Kubinu 26, Trnava za cenu 83,31 eura“...,  

70. nahradiť celý text nasledovným: ...“podielu 6586/662724 do 
výlučného vlastníctva vlastníčke bytu č. 99 Mgr. Adriane 
Sládkovičovej rod. Sládkovičovej nar. 18.2.1978 bytom Nová 32, 
Zeleneč,  za cenu 83,31 eura“...  

 
 
a7) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 196/2012 

Názov uznesenia K predaju 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. Jiráskova 8-13 v Trnave  

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v  schvaľovacej časti novým textom 
v jednotlivých  bodoch: 

 6. nahradiť celý text nasledovným: ...“podielu 3392/610216 do 
výlučného vlastníctva vlastníkovi bytu č. 7 Branislavovi Patákovi 
nar. 15.5.1979 bytom Jiráskova 8, Trnava za cenu 0,66 eura“...,  

 66. nahradiť celý text nasledovným: ...“ podielu 3458/610216 do 
výlučného vlastníctva vlastníkovi bytu č. 77 Ľubomírovi Hacherovi 
nar. 4.3.1983 bytom Jiráskova 11, Trnava za cenu 0,67 eura“... 
79.  nahradiť text nasledovným: ...„podielu  5049/610216 do 
vlastníctva vlastníčke bytu č. 93 Jane Chalupovej rod. Chalupovej 
nar. 5.8.1979, bytom Hlohovec, Hájska 661, za cenu 0,98 eura“... 
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a8) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 329/2012   
 

Názov uznesenia K odpredaju garáţe  /Ulica Kollárova/ 
Navrhovaná zmena: 1.  V bode 1.g) nahradiť text „a Mgr. Adriane Sojkovej, rod. Junovej, 

nar. 02. 12. 1981, obaja bytom Kukučínova č. 34/20, Čadca“  textom 
„  bytom Kukučínova č. 34/20, Čadca a Mgr. Adriane Sojkovej, rod. 
Junovej, nar. 02. 12. 1981, bytom J. Kráľa 730/23, Nová Dubnica, do 
podielového spoluvlastníctva manţelov, kaţdý v ½“.  
2. V bode 1.l) nahradiť text „Lucii Rybovej“ textom  „Lucii 
Šimurkovej“  

 
 
a9) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 956/2010 z 19. 10. 2010  v znení uznesenia č. 
46/2011, č. 126/2011 a 337/2012 

Názov uznesenia K majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod stavbou  
„Dobudovanie MK Pri Kalvárii, Trnava“ 

Navrhovaná zmena: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V bode 1) písm.a2) schvaľovacej časti doplniť za pôvodný text 
nový text: 
„po realizácii ROEP – u rozčlenená na parc. reg. KN E č. 1578/1, 
orná pôda o výmere 43 m2 a parc. reg. KN E č. 1578/2, orná pôda 
o výmere 3315 m2“ 
V bode 1) písm. b) schvaľovacej časti nahradiť pôvodný text 
novým textom: 
„zrealizovať bezodplatný prevod pozemkov podľa § 34, ods. 9 a 13 
zákona č. 330/1991 Zb., ako pozemkov pod verejnoprospešnou 
stavbou, parcela reg. KN C č. 10590/51, orná pôda o výmere 235 m2 
(v právnom stave časť parcele reg. KN E 1577/2, orná pôda 
o výmere 2939 m2) vo vlastníctve SR – v správe Slovenského 
pozemkového fondu , Búdková č. 36, 817 15 Bratislava, IČO 
17 335 345 a parcela reg. KN C č. 10590/53, orná pôda o výmere 11 
m2 (v právnom stave časť parcele reg. KN E č. 1574/2, orná pôda 
o výmere 3077 m2) v správe Slovenského pozemkového fondu , 
Búdková č. 36, 817 15 Bratislava, IČO 17 335 345, ktorej 
stavebníkom je Mesto Trnava“ 

 
 
a10) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

 MZ  č. 210/2011 

Názov uznesenia K súhlasu s pouţitím pozemkov a budovy mestskej polikliniky na 
napojenie a vedenie prípojok stavby „Obchodný priestor“ a súhlas 
s pouţitím pozemku na vybudovanie parkovacích miest na 
Starohájskej ulici v Trnave 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2. sa za text „ako parcely      
č. 5680/206, 5680/212, 5680/217“ dopĺňa číslo „5680/519“. 

 
 
 
a11) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

 MZ  č. 154/2011 

Názov uznesenia K súhlasu s realizáciou investície „Obchodný priestor“ v areáli 
Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, 917 01 Trnava a zriadenie 
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súvisiacich vecných bremien 
Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2.: 

- za prvou odráţkou sa text „na časti parcely č. 5680/217, zapísanej 
v LV č. 5000“ nahrádza textom „na parcele č. 5680/519 podľa GP č. 
170/2012, vyhotoveného spoločnosťou GEOWAY s.r.o., so sídlom 
Vysoká 42,  919 34  Biely Kostol, IČO: 36 617 164  a text „na svojich 
pozemkoch“ sa nahrádza textom „na svojom pozemku“ - text za 
druhou odráţkou „na časti parcely č. 5680/212 a parcely č. 
5680/214, zapísanej v LV č. 5000, spočívajúceho v povinnosti 
kaţdodobého vlastníka strpieť na svojich pozemkoch presah pergoly 
a arkierov stavby „Obchodný priestor“ presahujúcich na stavbu lávky 
pre peších“ sa nahrádza textom „na časti parcely č. 5680/212, 
zapísanej v LV č. 5000, spočívajúceho v povinnosti kaţdodobého 
vlastníka strpieť na svojom pozemku presah pergoly – prestrešenia 
stavby „Obchodný priestor“, presahujúceho na lávku pre peších - 
text za treťou odráţkou „na časti parcely č. 5680/212 a parcely č. 
5680/214, zapísanej v LV č. 5000, spočívajúceho v povinnosti 
kaţdodobého vlastníka strpieť na časti pozemku umiestnenie 
vstupov  do nehnuteľnosti – zariadenia stavby „Obchodný priestor“ a 
právo prechodu a prejazdu vo vyznačenom rozsahu cez parcelu č. 
5680/212 a č. 5680/214 v prospech kaţdodobého vlastníka stavby 
„Obchodný priestor“ nad pozemkom parcela č. 5680/217“ sa 
vypúšťa. 

 
 
a12) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 816/2010 zo dňa 27. apríla  2010   

Názov uznesenia K predaju pozemkov v záhradkárskej osade Štrky na Ulici 
Chovateľská /Dušan Selecký/ 

Navrhovaná zmena: a) v bode 1. schvaľovacej časti uznesenia doplniť text: 
„ako predaj pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, podľa zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
v zmysle § 9a ods. 8) písm. b/“ 

 
 
3. Predlţuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
   
b1) č. 993/2010    do 30. 06. 2013 
b2) č. 245/2012    do 30. 11. 2012 
b3) č. 288/2012      do 30. 11. 2012 
b4) č. 330/2012      do 30. 11. 2012 
b5) č. 117/2011      do 31. 12. 2012 
b6) č. 335/2012      do 30. 11. 2012 
b7) č. 291/2012      do 31. 12. 2012 
b8) č. 24/2011      do 31. 01. 2013 
b9) č. 113/2011      do 31. 01. 2013   
b10) č. 142/2011      do 31. 01. 2013 
b11) č. 196/2011      do 31. 01. 2013 
b12) č. 283/2012       do 31. 01. 2013 
b13) č. 768/2010      do 30. 06. 2013 
b14) č. 175/2011      do 30. 11. 2012 
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b15) č. 214/2011      do 31. 12. 2012 
b16) č. 956/2010      do 30. 06. 2013 
 
 
 
 
 

 
 
 
               
 
        
              Ing. Vladimír  B u t k o  
                                                                                               primátor mesta 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                           prednostka MsÚ 
 

 
 
 
V Trnave 26.09.2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


