
 
 

(479 – 519) 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

zo 14. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, konaného 
17. februára 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 
 

 
479 

uznesenie 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 323, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 
v znení VZN č. 239, VZN č. 259, VZN č. 270, VZN č. 282, VZN č. 286, VZN č. 296, 

 VZN č. 305 a VZN č. 308 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch 
využívania 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 zmene Územného 

plánu mesta Trnava  
   - zmena 09/2008 (pri prerokovaní zmena O/2008) – Rodinné domy Za traťou 4 – lokalita  

Nad Kamennou cestou 
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 (stavebný zákon)  

 
2. Schvaľuje 
a) zmenu Územného plánu mesta Trnava  

- zmena 09/2008 – Rodinné domy Za traťou 4 – lokalita Nad Kamennou cestou 
b) VZN č. 308, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení noviel o Územnom pláne mesta  
   Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta  
   Trnava 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) vyhlásiť VZN č. 323 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 19. 2. 2009 
 
b) zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmeny ÚPN mesta Trnava 09/2008 a VZN č. 323 
Termín: priebežne 
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c) zabezpečiť uloženie zmeny ÚPN mesta Trnava 09/2008 a VZN č. 323 na Krajskom 
stavebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade 
Termín: do 16. 5. 2009 
 
 

480 
uznesenie 

 
k 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) 1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 
 
 

 
481 

uznesenie 
 

k návrhu na poskytnutie grantu Mesta Trnava z rozpočtu na rok 2009 
(program č. 18 Granty a dary) pre Hádzanársky klub 47 Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
poskytnutie grantu Mesta Trnava z rozpočtu na rok 2009 pre Hádzanársky klub HK 47 Trnava 
vo výške 50.000 eur. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o poskytnutí grantu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia na podpis 
primátorovi Mesta Trnava. 
Termín: 28. 2. 2009 

 
 
 

482 
uznesenie 

 
k návrhu na poskytnutie transferu pre OZ Otvorené srdce 

 v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
žiadosť Občianskeho združenia „Otvorené srdce“ o poskytnutie finančného príspevku na rok 
2009 
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2. Schvaľuje 
poskytnutie finančného príspevku v požadovanej výške 2 323,57 eur (70 000,- Sk)  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o poskytnutí transferu z rozpočtu Mesta Trnava pre OZ Otvorené srdce  
Termín: 30. 4. 2009 
 
 

 
483 

uznesenie  
 

k urbanistickej štúdii Komer čná vybavenosť regionálneho významu pri diaľničnom 
privádzači v Trnave – Modranke /schválenie/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
stanoviská uplatnené pri prerokovaní Urbanistickej štúdie Komerčná vybavenosť 
regionálneho významu pri diaľničnom privádzači v Trnave - Modranke a spôsob ich  
vyhodnotenia (materiál v prílohe) 
    
2. Schvaľuje 
a)  návrh riešenia Urbanistickej štúdie Komerčná vybavenosť regionálneho významu pri 

diaľničnom privádzači v Trnave - Modranke 
b)  záväzné regulatívy v území riešenom predmetnou štúdiou 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť uloženie Urbanistickej štúdie Komerčná vybavenosť regionálneho významu pri 
diaľničnom privádzači v Trnave - Modranke na Krajskom stavebnom úrade v Trnave, 
na Mestskom úrade na stavebnom úrade a odbore územného rozvoja a koncepcií 
Termín: do 16. 5. 2009 

 
 
 

484 
uznesenie   

 
k návrhu na udelenie ocenení Mesta Trnava za rok 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Schvaľuje 
a) udelenie ocenení za rok 2008: 
 
A 1. ČESTNÉ  OBČIANSTVO  MESTA   TRNAVA  
        1. J. E. Mons. Stanislavovi Zvolenskému  
            za obetavú službu pri duchovnej obnove Slovenska a presadzovanie základných 
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            európskych hodnôt 
2. Mgr. Vladimírovi Oktavcovi  

za hrdinstvo preukázané v dňoch nežnej revolúcie v roku 1989 v Trnave 
 
A 2.  ČESTNÉ  OBČIANSTVO MESTA TRNAVA  in memoriam       
          1. MUDr. Františkovi Šubíkovi, básnikovi Andrejovi Žarnovovi 
              za celoživotné literárne dielo a osobnú statočnosť 
 
B.    CENA MESTA TRNAVA        
        1. prof. Dr. Danielovi Bellušovi 
            za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti chémie 
        2. Ing. Silvestrovi Korcovi  
            za celoživotnú prácu v oblasti urbanizmu v meste Trnava 
 
C 1. UZNANIE  ZA ZÁSLUHY  O ROZVOJ  A REPREZENTÁCIU  MESTA TRNAVA     
    1. Mgr. Pavlovi Bohunickému 

za rozvoj hádzanej v meste Trnava 
 

C 2.  UZNANIE  ZA ZÁSLUHY  O ROZVOJ  A REPREZENTÁCIU  MESTA TRNAVA 
         in memoriam   

     1. Mariánovi  Hirnerovi 
          za vynikajúcu reprezentáciu trnavskej hádzanej 

     
D. PAMÄTNÉ TABULE, BUSTY A POMNÍKY 

1.  pamätná tabuľa (doska) pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie 
 
 
2.  Ukladá  
a) Mestskému úradu v Trnave  

zabezpečiť slávnostné zasadnutie MZ dňa 1. marca 2009 pri príležitosti udeľovania 
ocenení mesta Trnava s odovzdaním finančných darov oceneným v zmysle VZN 
č. 315/2008 

 
b)   Správe kultúrnych a športových zariadení  

pripraviť návrh a realizáciu osadenia pamätnej tabule na Trojičnom námestí v Trnave pri 
príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie 
Termín: november 2009 

 
 

485 
uznesenie  

 
k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy  

na predaj bytu 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže  
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predaj 1-izbového bytu č. 7 na I. NP  bytového domu s. č. 3876 – 12 b. j. na Ulici Andreja 
Hlinku č. 54 v Trnave o podlahovej ploche 34,68 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym 
podielom 533/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu (situovaného 
na pozemku parc. č. 903/1 v k. ú. Trnava) a spoluvlastníckeho podielu 533/10000 
k hospodárskej budove (situovanej na pozemku parc. č. 903/8 v k. ú. Trnava) 
Renáte Posovej, rod. Posová, nar. 30. 9. 1968, bytom Trnava, Saleziánska ulica č. 11 
za cenu  18 500,- eur 
 
2. Ukladá  
TT–KOMFORT, s. r. o. 
pripraviť a predložiť zmluvu o kúpe bytu v zmysle VZN č. 290/2007,  zák. č. 182/93 Z. z. 
v platnom znení a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže primátorovi mesta 
na podpis 
Termín: do 5 dní odo dňa úhrady kúpnej ceny na účet mesta 
 
 
 
 

486 
uznesenie 

 
k zníženiu minimálnej východiskovej ceny bytov zaradených na odpredaj 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zníženie minimálnych východiskových cien nasledovných bytov zaradených na odpredaj: 
 
a) garsónky č. 42  na  Ulici Andreja Kubinu č. 6 v Trnave o podlahovej ploche 19,39 m2  

s prináležiacim spoluvlastníckym podielom  na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a pozemku parc. č. 2540/22, 
znížená minimálna východisková cena  -   20 415,- eur 
 

b)  garsónky č. 21 na Ulici Hospodárska č. 83 v Trnave o podlahovej ploche 19,42 m2                 
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom  na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 2530, 
znížená minimálna východisková cena  -   20 912,- eur 

 
c)  1-izbového bytu č. 2 na Ulici Hospodárska č. 26 v Trnave o podlahovej ploche 38,85 m2 

s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a pozemku parc. 839, 
znížená minimálna východisková cena  -   32 364,- eur 

 
2. Ukladá   
Majetkovej komisii a Mestskému úradu v Trnave 
realizovať obchodnú verejnú súťaž  v zmysle  VZN č. 290/2007 o zmluvných prevodoch 
vlastníctva majetku mesta  
Termín: do 30. 6. 2009 
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487 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/91 v k. ú. 

Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5719  
na Tehelnej ulici 23, 24, 25 a 26 v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 parcelné 
číslo 5680/91 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 791 m², zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 5719 na Tehelnej ulici  
č. 23, 24, 25 a 26 vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9812 za cenu 0,1162 eura/m²  
(3,50 Sk/m²) takto: 
1. podielu 7814/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1    

Petrovi Hujsimu nar. 27. 10. 1960 s manželkou Janou rod. Vydrovou nar. 10. 06.1963 
obaja bytom Ul. Tehelná 23, za cenu 1,89 eura, 

2. podielu 5744/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2 
Ing. Karolovi Novotnému nar. 03. 01. 1951 s manželkou Ing. Janou rod. Drobnou nar. 
15. 06. 1960 obaja bytom Ul. Tehelná 23 za cenu 1,39 eura, 

3. podielu 8062/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 
Ľubomírovi Molnárovi nar. 01. 06. 1956 s manželkou Máriou rod. Radványiovou nar. 
22. 02. 1951 obaja bytom Ul. Tehelná 23, za cenu 1,95 eura, 

4. podielu 8474/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5 
Jozefovi Bachratému nar. 23. 06. 1952 s manželkou Rozáliou rod. Podolinčiakovou nar. 
10. 10. 1957 obaja bytom Ul. Tehelná 23 za cenu 2,05 eura, 

5. podielu 7822/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 
Mgr. Jurajovi Kulkovi nar. 25. 11. 1955 s manželkou Mgr. Karinou rod. Čambalíkovou 
nar. 03. 07. 1960 obaja bytom Ul. Tehelná 23 za cenu 1,89 eura, 

6. podielu 8114/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7 
Ing. Pavlovi Ulickému nar. 24. 02. 1969 s manželkou Ing. Danou rod. Plánovskou nar. 
10. 10. 1969 obaja bytom Ul. Tehelná 23, za cenu 1,96 eura, 

7. podielu 7762/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8 
Jozefovi Benedikovičovi nar. 06. 05. 1957 s manželkou Gabrielou rod. Bakalíkovou nar. 
06. 10. 1961 obaja bytom Ul. Tehelná 23, za cenu 1,87 eura, 

8. podielu 7874/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9 
Ing. Karolovi Pavelkovi nar. 28. 04. 1956 s manželkou PaedDr. Marianou rod. 
Omachelovou nar. 02. 06. 1956 obaja bytom Ul. Tehelná 23, za cenu 1,90 eura, 

9. podielu 8082/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10 
Miroslavovi Kvasničkovi nar. 05. 08. 1957 a manželkou Janou rod. Orlíkovou nar. 
21. 12.1961 obaja bytom Ul. Tehelná 23, za cenu 1,95 eura, 

10. podielu 8134/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 11 
Jánovi Cibulkovi nar. 30. 09. 1957 s manželkou Ruženou rod. Švihoríkovou nar. 
19. 06. 1955 obaja bytom Ul. Tehelná 23, za cenu 1,96 eura, 

11. podielu 7762/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12 
Jozefovi Mihálikovi nar. 27. 10. 1956 s manželkou Mgr. Jaroslavou rod. Kissovou nar. 
20. 01. 1959 obaja bytom Ul. Tehelná 23, za cenu 1,87 eura, 
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12. podielu 6726/380746 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 13 Ružene Fajnorovej rod. 
Šimkovej nar. 19. 09. 1950 bytom Ul. Tehelná 24, za cenu 1,62 eura, 

13. podielu 8324/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14 
Jaroslavovi Vávrovi nar. 20. 10. 1951 s manželkou Máriou rod. Čaplovou nar. 
09. 04. 1960 obaja bytom Ul. Tehelná 24 za cenu 2,01 eura, 

14. podielu 8619/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15 
Robertovi Markovi nar. 18. 11. 1952 s manželkou Ľudmilou rod. Remišovou nar. 
12. 05. 1953 obaja bytom Ul. Tehelná 24, za cenu 2,08 eura, 

15. podielu 7799/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16 
Erikovi Gergelymu nar. 11. 03. 1972 s manželkou Dagmarou rod. Hečkovou nar. 
22. 01. 1974 obaja bytom Ul. Tehelná 24, za cenu 1,88 eura, 

16. podielu 8184/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17 
Petrovi Kotasovi nar. 18. 08. 1975 s manželkou Katarínou rod. Baranovou nar. 
29. 10. 1977 obaja bytom Ul. Tehelná 24, za cenu 1,98 eura, 

17. podielu 8324/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18 
Dušanovi Blahovi nar. 28. 10. 1953 s manželkou Máriou rod. Kulišovou nar. 06. 03. 1954 
obaja bytom Ul. Tehelná 24, za cenu 2,01 eura, 

18. podielu 9009/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19 
Vladimírovi Nádaskom nar. 29. 06. 1960 s manželkou Blankou rod. Bachratou nar. 
23. 03. 1963 obaja bytom Ul. Tehelná 24 za cenu 2,17 eura, 

19. podielu 8474/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20 
Vladimírovi Bašnákovi nar. 26. 10. 1953 s manželkou Máriou rod. Prajovou nar. 
28. 12. 1958 obaja bytom Ul. Tehelná 24 za cenu 2,05 eura, 

20. podielu 8272/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21 
Stanislavovi Doricovi nar. 19. 04. 1975 s manželkou Oľgou rod. Hránekovou nar. 
17. 08. 1965 obaja bytom Ul. Tehelná 24 za cenu 2,00 eura, 

21. podielu 7974/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22 
Jaroslavovi Lopatkovi nar. 20. 09. 1953 s manželkou Emíliou rod. Vávrovou nar. 
23. 02. 1957 obaja bytom Ul. Tehelná 24, za cenu 1,92 eura, 

22. podielu 8619/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23 
Alexandrovi Bergerovi nar. 27. 04. 1950 s manželkou Zlaticou rod. Križanovou nar. 
17. 05. 1964 obaja bytom Ul. Tehelná 24, za cenu 2,08 eura,  

23. podielu 8324/380746 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 24 Alexandre Sládkovej nar. 
31. 01. 1988 bytom Ul. Tehelná 24, za cenu 2,01 eura, 

24. podielu 7499/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25 
Michalovi Brůhovi nar. 19. 03. 1965 s manželkou Ing. Anitou rod. Paulíčkovou nar. 
04. 08. 1965 obaja bytom Ul. Tehelná 25, za cenu 1,81 eura, 

25. podielu 5429/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26 
Dušanovi Grgačovi nar. 26. 12. 1955 s manželkou Líviou rod. Bognárovou nar. 
14. 07. 1970 obaja bytom Ul. Tehelná 25, za cenu 1,31 eura, 

26. podielu 7499/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27 
Jozefovi Antalovi nar. 17. 01. 1955 s manželkou Annou rod. Púšovou nar. 24. 11. 1958 
obaja bytom Ul. Tehelná 25, za cenu 1,81 eura, 

27. podielu 8582/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28 
Miroslavovi Šiškovi nar. 08. 10. 1955 s manželkou Máriou rod. Huljakovou nar. 
06. 11. 1958 obaja bytom Ul. Tehelná 25, za cenu 2,07 eura, 

28. podielu 8294/380746 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 Danke Vančovej rod. Nitkovej 
nar. 27. 01. 1962 bytom Ul. Tehelná 25 za cenu 2,00 eura, 
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29. podielu 7682/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30 
Rudolfovi Mrnkovi nar. 06. 07. 1955 s manželkou Margitou rod. Bangovou nar. 
09. 09. 1952 obaja bytom Ul. Tehelná 25 za cenu 1,85 eura, 

30. podielu 8654/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31 
Jánovi Semelbauerovi nar. 09. 07. 1959 s manželkou Vierou rod. Valachovou nar. 
07. 11. 1959 obaja bytom Ul. Tehelná 25 za cenu 2,09 eura, 

31. podielu 7442/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32 
Milanovi Púrymu nar. 19. 10. 1948 s manželkou Pavlou rod. Kloudovou nar. 24. 10. 1957 
obaja bytom Ul. Tehelná 25 za cenu 1,80 eura, 

32. podielu 8549/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33 
Viliamovi Vrábelovi nar. 23. 06. 1943 s manželkou Jozefou rod. Idungovou nar. 
10. 10. 1948 obaja bytom Ul. Tehelná 25 za cenu 2,06 eura, 

33. podielu 7462/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 34 
Petrovi Minarovičovi nar. 26. 11. 1969 s manželkou Janou rod. Klanicovou nar. 
02. 01. 1972 obaja bytom Špačinská cesta 631/3 za cenu 1,80 eura, 

34. podielu 7534/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35 
Ing. Štefanovi Minárikovi nar. 20. 04. 1955 s manželkou Mgr. Martou rod. Darabošovou 
nar. 22. 10. 1962 obaja bytom Ul. Tehelná 25 za cenu 1,82 eura, 

35. podielu 7442/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36 
Jánovi Rybárovi nar. 25. 05. 1957 s manželkou Adrianou rod. Benovičovou nar. 
23. 04. 1965 obaja bytom Ul. Tehelná 25 za cenu 1,80 eura, 

36. podielu 6016/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 37 
Igorovi Šimončíkovi nar. 23. 08. 1966 s manželkou Lenkou rod. Pokornou nar. 
17. 01. 1967 obaja bytom Ul. Tehelná 26 za cenu 1,45 eura, 

37. podielu 7514/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 38 
Miroslavovi Hotovému nar. 05. 08. 1960 s manželkou Ľubicou rod. Hipíkovou nar. 
25. 09. 1961 obaja bytom Ul. Tehelná 26 za cenu 1,81 eura, 

38. podielu 8144/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 39 
Františkovi Vargovi nar. 22. 02. 1959 s manželkou Alenou rod. Sadloňovou nar. 
09. 01. 1958 obaja bytom Ul. Tehelná 26 za cenu 1,97 eura, 

39. podielu 7749/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 40 
Bohuslavovi Lojovi nar. 07. 01. 1954 s manželkou Alžbetou rod. Reiterovou nar. 
30. 12. 1958 obaja bytom Ul. Tehelná 26 za cenu 1,87 eura, 

40. podielu 8611/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 41 
Karolovi Gašparovičovi nar. 22. 05. 1954 s manželkou Mgr. Lýdiou rod. Hupkovou nar. 
29. 07. 1959 obaja bytom Ul. Tehelná 26 za cenu 2,08 eura, 

41. podielu 9324/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 42 
Jánovi Bachratému nar. 18. 05. 1958 s manželkou Helenou rod. Bartovičovou nar. 
20. 10. 1962 obaja bytom Ul. Tehelná 26 za cenu 2,25 eura, 

42. podielu 8079/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 43 
Jozefovi Kucmanovi nar. 08. 10. 1956 s manželkou Alžbetou rod. Líškovou nar. 
26. 05. 1956 obaja bytom Ul. Tehelná 26 za cenu 1,95 eura, 

43. podielu 7494/380746 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 44 Ing. Igorovi Morávekovi nar. 
18. 08. 1956 bytom Ul. Tehelná 26, za cenu 1,81 eura, 

44. podielu 9029/380746 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 45 Ivete Chrvalovej rod. 
Vyskočovej nar. 16. 03. 1962 bytom Ul. Tehelná 26 za cenu 2,18 eura, 

45. podielu 7499/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 46 
Petrovi Strapákovi nar. 20. 06. 1959 s manželkou Evou rod. Novotnou nar. 09. 05. 1962 
obaja bytom Ul. Tehelná 26 za cenu 1,81 eura, 
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46. podielu 8909/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 47 
Milanovi Stračárovi nar. 30. 12. 1957 s manželkou Máriou rod. Holkovou nar. 
10. 03. 1962 obaja bytom Ul. Tehelná 26 za cenu 2,15 eura, 

47. podielu 8524/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48 
Bohušovi Bohunickému nar. 29. 10. 1959 s manželkou Máriou rod. Baničovou nar. 
26. 05. 1964 obaja bytom Ul. Tehelná 26 za cenu 2,06 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1euro = 30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 28. 02. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 05. 2009 
 
 
 

488 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5312/4  

v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6862  
Na hlinách 56, 57, 58 a 59 v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 parcelné 
číslo 5312/4 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 766 m², zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 6862 na Na hlinách 56, 
57, 58 a 59 vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6350 za cenu 0,1162 eura/m² (3,50 Sk/ m²) 

takto: 
1. podielu 8129/464852 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 1 Zuzane Szabóovej rod. 

Mihálikovej nar. 04. 03. 1966 bytom Na hlinách 56, za cenu 1,56 eura, 
2. podielu 5097/464852 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 2 Marianne Farkašovskej rod. 

Staňákovej nar. 13. 09. 1965 bytom Na hlinách 56, za cenu 0,98 eura, 
3. podielu 8103/464852 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 3 Valérie Hrindovej rod. Hrincovej 

nar. 16. 08. 1962 bytom Na hlinách 56, za cenu 1,55 eura, 
4. podielu 6394/464852 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 4 Pavlíne Pavlíkovej rod. Štvrteckej 

nar. 17. 06. 1970 bytom Na hlinách 56, za cenu 1,22 eura, 
5. podielu 8131/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5 

Pavlovi Hrušovskému nar. 15. 05. 1963 s manželkou Dašou rod. Cuperovou nar. 
07. 01. 1965 obaja bytom Na hlinách 56, za cenu 1,56 eura, 

6. podielu 6466/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 
Ľubomírovi Stredákovi nar. 21. 01. 1949 s manželkou Elenou rod. Pašákovou nar. 
03. 01. 1957 obaja bytom Na hlinách 56, za cenu 1,24 eura, 
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7. podielu 6394/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8 
Jozefovi Tarandovi nar. 18. 01. 1965 s manželkou Vierou rod. Kaplánovou nar. 
11. 10. 1962 obaja bytom Na hlinách 56, za cenu 1,22 eura, 

8. podielu 8179/464852 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Helene Videnovej rod. Grigovej 
nar. 07. 09. 1963 bytom Na hlinách 56, za cenu 1,57 eura, 

9. podielu 6394/464852 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 10 Jozefovi Kovačičovi nar. 
17. 02. 1934 bytom Ul. J. Hajdoczyho 82 Trnava, za cenu 1,22 eura, 

10. podielu 6401/464852 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 12 Ing. Ivete Paulovej rod. Paulovej 
nar. 08. 11. 1961 bytom Na hlinách 56, za cenu 1,26 eura, 

11. podielu 8235/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13 
Vladimírovi Majdaffovi nar. 26. 12. 1967 s manželkou Blankou rod. Bílikovou nar. 
13. 08. 1969 obaja bytom Na hlinách 56, za cenu 1,58 eura, 

12. podielu 8388/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15 
Jánovi Duchoňovi nar. 07. 12. 1961 s manželkou Ing. Boženou rod. Dankovou nar. 
04. 03. 1961 obaja bytom Na hlinách 56, za cenu 1,61 eura, 

13. podielu 6473/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16 
Ing. Marianovi Martinusovi nar. 23. 02. 1968 s manželkou Ing. Barborou rod. 
Imbergerovou nar. 04. 09. 1977 bytom Dedinská ulica 78, Trnava – Modraka, manžel 
Na hlinách 56, za cenu 1,24 eura, 

14. podielu 8273/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18 
Mgr. Petrovi Čmilanskému nar. 17. 09. 1967 s manželkou Mgr. Katarínou rod. Hatalovou 
nar. 28. 11. 1967 obaja bytom Na hlinách 57, za cenu 1,58 eura, 

15. podielu 6446/464852 do podielového vlastníctva vlastníkom bytu č. 19 Martinovi 
Masarykovi nar. 11. 06. 1979 bytom Černyševského 37, Bratislava, z ½ podielu za cenu 
0,62 eura a Kristíne Rusnákovej rod. Rusnáková nar. 14. 09. 1981 bytom Tekovská 9, z ½ 
podielu Zlaté Moravce, za cenu 0,62 eura, 

16. podielu 8200/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20 
Františkovi Hrušovskému nar. 05. 04. 1960 s manželkou Alenou rod. Backovou nar. 
28. 09. 1963 obaja bytom Na hlinách 57, za cenu 1,57 eura, 

17. podielu 6392/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21 
Marošovi Kniežovskému nar. 11. 02. 1975 s manželkou Líviou rod. Kačmárovou  nar. 
14. 03. 1980 obaja bytom Lastomír 140, za cenu 1,22 eura, 

18. podielu 8324/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22 
Igorovi Francúzovi nar. 25. 07. 1965 s manželkou Janou rod. Gregoríkovou nar. 
07. 12. 1966 obaja bytom Na hlinách 57, za cenu 1,59 eura, 

19. podielu 6168/464852 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 23 Eve Dubničkovej rod. 
Balaštíkovej nar. 27. 01. 1960 bytom Na hlinách 57, za cenu 1,18 eura, 

20. podielu 7930/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24 
Marekovi Haršanyimu nar. 28. 09. 1964 s manželkou Jarmilou rod. Dudovou nar. 
17. 03. 1968 obaja bytom Na hlinách 57, za cenu 1,52 eura, 

21. podielu 8287/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26 
Doc. PhDr. Viliamovi Končalovi CSc nar. 23. 09. 1943 s manželkou Renátou rod. 
Blažekovou nar. 03. 05. 1941 obaja bytom Špačinská cesta 28, za cenu 1,59 eura, 

22. podielu 6392/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27 
Mgr. Mariánovi Slamkovi nar. 21. 08. 1960 s manželkou Mgr. Evou rod. Neuschlovou 
nar. 22. 01. 1964 obaja bytom Na hlinách 57, za cenu 1,22 eura, 

23. podielu 8460/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28  
Pavlovi Hanzelovi nar. 30. 05. 1961 s manželkou Erikou rod. Královičovou nar. 
13. 07. 1965 obaja bytom Na hlinách 57, za cenu 1,62 eura, 
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24. podielu 6525/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 29 
Mgr. Stanislavovi Adamcovi nar. 28. 06. 1970 s manželkou Alenou rod. Miklovičovou 
nar. 02. 08. 1971 obaja bytom Na hlinách 57, za cenu 1,25 eura, 

25. podielu 7930/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30 
Ľubomírovi Šimekovi nar. 03. 04. 1964 s manželkou Vierou rod. Stankovou nar. 
08. 07. 1967 obaja bytom Na hlinách 57, za cenu 1,52 eura, 

26. podielu 6168/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31 
Petrovi Baloghovi nar. 31. 12. 1970 s manželkou Katarínou rod. Gurskou nar. 
17. 01. 1975 obaja bytom Ul. Vlárska 53, Trnava, za cenu 1,18 eura, 

27. podielu 8264/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32 
Zdenkovi Rábarovi nar. 10. 04. 1966 s manželkou Adrianou rod. Horváthovou nar. 
09. 09. 1967 obaja bytom Na hlinách 57, za cenu 1,58 eura, 

28. podielu 8116/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33  
Jaroslavovi Malovcovi nar. 16. 10. 1964 s manželkou Oľgou rod. Bullovou nar. 
03. 12. 1964 obaja bytom Na hlinách 58, za cenu 1,55 eura, 

29. podielu 5101/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 34 
Ing. Alexandrovi Škrovánekovi nar. 09. 06. 1975 s manželkou Ing. Ivanou rod. Pätoprstou 
nar. 10. 05. 1974 obaja bytom Na hlinách 58, za cenu 0,98 eura, 

30. podielu 8321/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35 
Jánovi Tvarožekovi nar. 12. 02. 1954 s manželkou Jaroslavou rod. Šteinigerovou nar. 
15. 05. 1955 obaja bytom Na hlinách 58, za cenu 1,59 eura, 

31. podielu 6368/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36  
Milanovi Popovičovi nar. 12. 12. 1964 s manželkou Mgr. Zdenou rod. Hrušovskou 
nar. 18. 12. 1964 obaja bytom Na hlinách 58, za cenu 1,22 eura, 

32. podielu 8132/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 37 
Pavlovi Vanekovi nar. 30. 03. 1962 s manželkou Ivetou rod. Petranskou nar. 12. 09. 1962 
obaja bytom Na hlinách 58, za cenu 1,57 eura, 

33. podielu 6659/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 38 
Vladimírovi Stachovi nar. 28. 10. 1968 s manželkou Andreou rod. Boledovičovou nar. 
18. 07. 1974 obaja bytom Na hlinách 58, za cenu 1,27 eura, 

34. podielu 8149/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 39 
Štefanovi Oslejovi nar. 12. 07. 1948 s manželkou Žofiou rod. Sudolovou nar. 12. 05. 1953 
obaja bytom Na hlinách 58, za cenu 1,56 eura 

35. podielu 6446/464852 do podielového vlastníctva vlastníkom bytu č. 40 Jaroslavovi 
Zvonárovi nar. 20. 03. 1965 bytom Ul. Hlboká 5922/20, Trnava, z ½ podielu za cenu 0,62 
eura a Ivete Brilskej rod. Rusnákovej nar. 03. 05. 1967 bytom Ul. Hlboká 5922/20, 
Trnava, z ½ podielu za cenu 0,62 eura, 

36. podielu 8180/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 41 
Jozefovi Michálikovi nar. 05. 08. 1961 s manželkou Alenou rod. Slabou nar. 22. 08. 1964 
obaja bytom Na hlinách 58, za cenu 1,57 eura, 

37. podielu 6641/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 42  
Petrovi Smolekovi nar. 15. 10. 1964 s manželkou Danou rod. Prochádzkovou nar. 
08. 04. 1967 obaja bytom Na hlinách 58, za cenu 1,27 eura, 

38. podielu 8266/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 43 
Jánovi Rihovi nar. 13. 02. 1961 s manželkou Oľgou rod. Slivkovou nar. 18. 01. 1956 
obaja bytom Na hlinách 58, za cenu 1,58 eura, 

39. podielu 6386/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 44 
Jozefovi Rybárovi nar. 31. 03. 1962 s manželkou Janou rod. Krajčovičovou nar. 
25. 09. 1963 obaja bytom Na hlinách 58, za cenu 1,22 eura, 
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40. podielu 8350/464852 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 45 Andrejovi Bitievovi nar. 
07. 07.1988 bytom Na hlinách 58, za cenu 1,60 eura, 

41. podielu 8227/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 47 
Antonovi Bujalkovi nar. 08. 05. 1959 s manželkou Annou rod. Garajovou nar. 
09. 04. 1967 obaja bytom Na hlinách 58, za cenu 1,57 eura, 

42. podielu 6447/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48 
Jozefovi Rusnákovi nar. 11. 07. 1965 s manželkou Ing. Vlastou rod. Farkašovou 
nar. 30. 04. 1964 obaja bytom Na hlinách 58, za cenu 1,23 eura, 

43. podielu 4898/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 49 
Ing. Marianovi Tolarovičovi nar. 29. 04. 1938 s manželkou Evou rod. Javorkovou nar. 
15. 12. 1942 obaja bytom Ul. Hlavná 16/41, Trnava, za cenu 0,94 eura, 

44. podielu 7930/464852 do podielového vlastníctva vlastníkom bytu č. 50 Martinovi 
Škrabákovi nar. 08. 12. 1994 bytom Na hlinách 59, z 1/6 podielu za cenu 0,25 eura, 
Michalovi Škrabákovi nar. 26. 12. 1952 bytom Na hlinách 59, z 1/6 podielu za cenu 0,25 
eura Ing. Jane Škrabákovej rod. Zaťovičovej nar. 18. 12. 1960 bytom Na hlinách 59, z 4/6 
podielu za cenu 1,02 eura, 

45. podielu 6372/464852 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 51 Anne Polomíčkovej rod. 
Záhončíkovej nar. 03. 09. 1950 bytom Na hlinách 59, za cenu 1,22 eura, 

46. podielu 8976/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 52 
Ing. Milanovi Koákovi nar. 29. 11. 1963 s manželkou Ing. Evou rod. Krokvičkovou nar. 
28. 04. 1964 obaja bytom Na hlinách 59, za cenu 1,72 eura, 

47. podielu 6392/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 53 
Jánovi Bohunickému nar. 14. 05. 1961 s manželkou Jankou rod. Poláčkovou nar. 
26. 06. 1958 obaja bytom Na hlinách 59, za cenu 1,22 eura, 

48. podielu 8506/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 54 
Vlastimilovi Krajčovičovi nar. 05. 04. 1961 s manželkou Kvetoslavou rod. 
Marikovičovou nar. 21. 04. 1963 obaja bytom Na hlinách 59, za cenu 1,63 eura, 

49. podielu 6744/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 55 
Borisovi Benčuríkovi nar. 15. 03. 1964 s manželkou Alenou rod. Iglovskou nar. 
24. 07. 1965 obaja bytom Na hlinách 59, za cenu 1,29 eura, 

50. podielu 8346/464852 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 56 Zuzane Reklovej nar. 
14. 10. 1962 bytom Na hlinách 59, za cenu 1,60 eura, 

51. podielu 6819/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 57 
Jánovi Benkovskému nar. 31. 08. 1962 s manželkou Janou rod. Panenkovou nar. 
23. 06. 1967 obaja bytom Na hlinách 59, za cenu 1,31 eura, 

52. podielu 8066/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 58 
Viliamovi Lančaričovi nar. 04. 11. 1963 s manželkou Ľubicou rod. Benedikovičovou nar. 
17. 05. 1966 obaja bytom Na hlinách 59, za cenu 1,54 eura, 

53. podielu 6392/464852 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 59 Oľge Urbanovskej rod. 
Jelenovičovej nar. 02. 03. 1943 bytom F. Kráľa 1078/17, Vrbové, za cenu 1,22 eura, 

54. podielu 8581/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 60 
Jozefovi Štrbkovi nar. 17. 12. 1968 s manželkou Kamilou rod. Kubovčíkovou nar. 
30. 03. 1968 obaja bytom Na hlinách 59, za cenu 1,64 eura, 

55. podielu 8154/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 62 
Jozefovi Mitasovi nar. 23. 09. 1954 s manželkou Gabrielou rod. Goliašovou nar. 
20. 09. 1960 obaja bytom Na hlinách 59, za cenu 1,56 eura, 

56. podielu 6744/464852 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 63 Jane Černokovej rod. Kotúčovej 
nar. 18. 03. 1968 bytom Na hlinách 59, za cenu 1,29 eura, 
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57. podielu 8154/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 64 
Ing. Milanovi Drobnému nar. 15. 01. 1956 s manželkou Ing. Gabrielou rod. Grychnikovou 
nar. 02. 10. 1963 obaja bytom Na hlinách 59, za cenu 1,56 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1euro = 30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 28. 02. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 05. 2009 

 
 
 

489 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k .ú. Trnava 

 vlastníkom bytov v bytových domoch na Ul. G. Dusíka 44, Ul. gen. Goliána 46  
a na Ul. Tehelnej 4 v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) predaj podielu 6345/226980 z podielu 19836/226980 na pozemku zapísanom na LV 8901 

v spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1491 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 813 m2, 
zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 
súp. č. 2814 na Ul. G. Dusíka 44 zapísanému na LV č. 8337 vlastníčke bytu č. 16 Terézii 
Štefankovičovej rod. Volekovej nar. 3. 10. 1935, bytom Ul. G. Dusíka 44, Trnava za cenu 
0,1162 eura /m2 t.j. 3,50 Sk/m2 spolu za cenu 2,64 eura. 

 
b) predaj podielu 5277/318628 z podielu 44042/318628 na pozemku zapísanom na LV 10083 

v spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/58 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 
520 m2, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu súp. č. 6019 na Ul. gen. Goliána 46 zapísanému na LV č. 6460 
vlastníčke bytu č. 21 Beáte Fekiačovej rod. Parákovej nar. 24. 7. 1957, bytom Ul. gen. 
Goliána 46, Trnava za cenu 0,1162 eura /m2 t.j. 3,50 Sk/m2 spolu za cenu 1,00 euro. 

 
c) predaj podielu 244/10000 z podielu 1635/10000 na pozemku zapísanom na LV 10175 

v spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/89 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 
582 m2, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach domu súp. č. 5710 na Ul. Tehelnej 4 zapísanému na LV č. 6554 vlastníkovi 
bytu č. 5 Radovanovi Magulovi rod. Magulovi, nar. 3. 7. 1979, bytom Ul. T. Tekela 4, 
Trnava, za cenu 0,1162 eura/m2 t.j. 3,50 Sk/m2 spolu za cenu 1,65 eura 
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s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260Sk. 
 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 28. 2. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 5. 2009 
 
 
 

 
490 

uznesenie 
 

k predaju pozemku v k.ú. Modranka na Ul. Jarnej v Trnave  
manželom Vaškovým 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy predaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. 
Modranka p. č. 577 geometrickým plánom č. 59/2007 oddelenej ako diel 1 s výmerou 87 m2, 
ktorý sa pričlení k p. č. 576, za cenu 6, 6388 eura/m2 t. j. 200,00 Sk/m2, spolu za cenu 577,58 
eura do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefanovi Vaškovi, nar. 9.9.1944 
s manželkou Veronikou rod. Vaškovou, nar. 4. 2. 1945, obaja bytom Ul. Jarná 26, Trnava, 
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú hradiť kupujúci.  
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva   
Termín: 28. 2. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 3. 2009 
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491 
uznesenie 

 
k predaju pozemku v k. ú. Modranka na Ul. Bosniackej v Trnave  

manželom Machovičovým 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy predaj častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaných na LV č. 1300 v k. ú. 
Modranka p. č. 298/1, p. č. 1242/1 a p. č. 1242/6 geometrickým plánom č. 36/2008  
 
oddelených a zlúčených do novovytvorených p. č. 298/5 – zast. Pl. S výmerou 28 m2 a p. č. 
1242/7 s výmerou 19 m2 , spolu výmera pozemkov 47 m2 za cenu 33,1939 eura/m2 t. j. 
1000,00 Sk/m2 , spolu za cenu 1560,11 eura do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
Ing. Dušanovi Machovičovi, nar. 21. 8. 1975 s manželkou Andreou rod. Hermanskou, nar. 
23.8.1980, obaja bytom Ul. J. Slottu 4, Trnava, 
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú hradiť kupujúci.  
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260Sk. 
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva   
Termín: 28. 2. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 3. 2009 
 
 
 
 
 

492 
uznesenie 

 
k priamemu predaju pozemkov na Coburgovej ul. /SMART, s.r.o./ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV 
č. 5000, parc. č. 8679/7, výmera 19 m2, zast. pl. a nádvoria, parc. č. 8679/9, výmera 108 m2, 
zast. pl. a nádvoria a pozemku zapísaného na LV č.4, parc. č. 8679/5, výmera 725 m2, zast. pl. 
a nádvoria, celková výmera pozemkov je 852 m2 spoločnosti SMART, s. r. o., Coburgova 76, 
Trnava, IČO 34 124 128 za cenu 58 eur/m2, t. j. 1 747,31 Sk/m2, spolu 49 416,- eur 
na vybudovanie predajných a skladových priestorov. 
 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
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2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis zmluvu o budúcej kúpnej zmluve 
Termín: do 30. 4. 2009 
 
 
 

493 
uznesenie 

 
k predaju pozemku na výstavbu v lokalite Ulice Dohnányho v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
vrátenie materiálu na prerokovanie Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava 
Termín: 31. 03. 2009 
 
 
 

 
494 

uznesenie 
 

k zámene pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Trnava – Modranka 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
zámenu pozemkov v k. ú. Modranka zapísaných na LV č. 1300 vo vlastníctve Mesta Trnava 
p. č. 859 – ostatné plochy s výmerou 829 m2 a p. č. 854 – zastavaná plocha s výmerou 61 m2 
za časti pozemkov zapísaných na LV 363 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 
Trnava - Modranka, Pútnická 4, Trnava 
p. č. 858/2 , geometrickým plánom č. 227/2008 oddelená ako p. č. 858/3, s výmerou 374 m2,  

p. č. 857, geometrickým plánom č.2 27/2008 oddelená ako p. č. 857/2, s výmerou 326 m2,  
 p. č. 856, geometrickým plánom č. 227/2008 oddelená ako p. č. 856/2, s výmerou 190 m2,  
t. j. v pomere výmer 1 : 1 
s podmienkou, že na pozemkoch p. č. 859 a 854 bude zachovaný účel využitia – detské ihrisko. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace so zámenou 
Termín: 15. 3. 2009 
 
b) pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 4. 2009 
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495 

uznesenie 
 

k informatívnej správe k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 
 v roku 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu k žiadostiam, ktoré boli v roku 2008 prerokované na zasadnutiach 
majetkovej komisie a komisia ich neodporučila na schválenie do Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava resp. Mestskej rady mesta Trnava – zaujala nesúhlasné stanovisko. 

 
 

 
496 

uznesenie 
 

k súhlasu so zmenou situovania vŕtaných studní pre stavbu Tenisové centrum 
 (Ulica J. Hajdóczyho) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí  
so zmenou situovania 2 ks vŕtaných studní (1 ks čerpacej a 1 ks vsakovacej studne)   
a časti vodovodného rozvodu na pozemkoch zapísaných na LV č. 5000, parc. č. 3547/1, 
3540/32, 3547/33 a 3547/29 pre stavbu Tenisové centrum spoločnosti Tenisové centrum, a. s., 
J. Bottu 40, Trnava , IČO 36 266 353   
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis dodatok č. 1 k „Zmluve o výpožičke“ 
uzavretej dňa 7. 8. 2007, v zmysle bodu 1. tohto uznesenia 
Termín: do 31. 3. 2009 
 
 
 

497 
uznesenie 

 
k zrušeniu a vstupu do likvidácie spoločnosti INVEST Trnava, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zrušenie a vstup do likvidácie spoločnosti INVEST Trnava, s. r. o., Hlavná 5, Trnava,     
IČO 36 256 242 ku dňu 1. 4. 2009 
 
2. Schvaľuje 



 18 

do funkcie likvidátora spoločnosti INVEST Trnava, s. r. o. v likvidácii  
Ing. Štefana Hercega, nar. 21. 5. 1956, bytom Malženice, Pod Juhásňou 368 
 
3. Poveruje 
primátora mesta 
a) na valnom zhromaždení spoločnosti INVEST Trnava, s. r. o., Hlavná 5, Trnava, 

IČO 36 256 242 zaviazať konateľa a zároveň likvidátora na zrealizovanie všetkých 
potrebných úkonov spojených so zrušením spoločnosti 

 
b) realizáciou všetkých ďalších potrebných úkonov spojených so zrušením spoločnosti  
 
 
 

498 
uznesenie 

 
k predĺženiu termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu na Ulici Halenárska 

 (HV – Centrum, s.r.o.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predĺženie termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu spoločnosti HV – Centrum,          
s. r. o., Hlavná 2, Trnava, IČO 36 792 284 na častiach pozemkov v k. ú. Trnava, parc. č. 577 
a 590/3, o celkovej výmere 850 m2, do 31. 5. 2009. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis dodatok č. 1 k „Zmluve o uzavretí budúcej 
kúpnej zmluvy“ uzavretej dňa 25. 10. 2007, v zmysle bodu 1. tohto uznesenia 
Termín: do 16. 3. 2009 
 
 
 

499 
uznesenie 

 
k predĺženiu doby nájmu poľnohospodárskej pôdy pod stavbami poľných stojísk  

(SEMAT a. s.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predĺženie prenájmu časti pozemkov zapísaných na liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000: 
- parc. č. 10682/15 - orná pôda, vo výmere 8417 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. 

Trnava v lokalite Mníšske a  
- parc.č. 10540/2 - ostatná plocha vo výmere 5646 m2 nachádzajúceho sa v k. ú. 

Trnava v lokalite Kočišské,  
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spoločnosti SEMAT a. s. Zelenečská 28, Trnava, IČO 34120076, na dobu určitú 30 rokov, t.j. 
od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2037, pričom ostatné ustanovenie nájomnej zmluvy zo dňa 
30. 1. 2008 zostávajú nezmenené. 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dodatok k nájomnej zmluve v zmysle bodu 1 uznesenia a predložiť primátorovi 
mesta na podpis. 
Termín: do 15. 4. 2009 

  
 
 

500 
uznesenie 

 
k prenájmu pozemku pre výstavbu v areáli skládky na Ul. Zavarská v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
prenájom pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva 
Mesta Trnava č. 5000, časť parcely č. 10751/3, zastavané plochy o výmere 48 m² na výstavbu 
a prevádzku stavby „Plynový elektrický zdrojový agregát (PEZA), využitie skládkového 
plynu na výrobu elektrickej energie na skládke TKO Trnava“ TERRASYSTEMS, s. r. o., 
so sídlom Banská Bystrica, Povstalecká 18, IČO 36 618 853,  za nájomné vo výške 1 
euro/m²/rok (30,1260 Sk/m²/rok) na dobu určitú 15 rokov odo dňa rozhodnutia o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku investorovi. 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie nájomnej zmluvy 
   Termín: do 31. 3. 2009 
 
b) pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
   Termín: do 31. 5. 2009 
 
c) pripraviť zmluvu o spolupráci a využívaní zariadenia PEZA a predložiť na podpis  

primátorovi mesta 
   Termín: do 31. 5. 2009 
 
 
 

501 
uznesenie 

 
k usporiadaniu vzájomných záväzkov a pohľadávok medzi Mestom Trnava  

a spoločnosťou INVEST Trnava, s.r.o. 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
usporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok – neuhradených faktúr v celkovej hodnote  
56 366 800,90 Sk medzi Mestom Trnava a spoločnosťou INVEST Trnava, s. r. o., Hlavná 5, 
Trnava, IČO 36 256 242 ku dňu  31. 12. 2008 formou zníženia majetkového vkladu Mesta 
Trnava do vlastného imania spoločnosti INVEST Trnava, s. r. o.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
zaslať výpis uznesenia MZ spoločnosti INVEST Trnava, s. r. o.  
Termín: do 15. 3. 2009 
 
 
 
 

502 
uznesenie 

 
k predaju pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou  

na Prechodnej ulici 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku vo vlastníctve mesta Trnava na Prechodnej ulici, 
zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, v k. ú. Trnava, zastavaná plocha, parc. č. 5509 
s výmerou 16 m2, vlastníkovi garáže Ing. Milošovi Mikiničovi, nar. 03. 07. 1959, bytom 
Trnava, Na hlinách 21, do výlučného vlastníctva, za cenu spolu 95,60 eura, t. j. 2.880,- Sk 
s tým, že kupujúci uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra 
nehnuteľností. 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy  
Termín: 10. 03. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 15. 04. 2009  

 
 
 

503 
uznesenie 

 
k predaju pozemku v k. ú. Modranka na Ul. Seredskej v Trnave  

manželom Cabadajovým 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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priamy predaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. 
Modranka p. č. 1893 geometrickým plánom č. 61/2008 oddelenej ako p. č. 1893/6  
s výmerou 156 m2, za cenu 6,6388 eura/m2 t. j. 200,00 Sk/m2, spolu za cenu 1035,65 eura 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Michalovi Cabadajovi, nar. 27. 2. 1944 
s manželkou Otíliou rod. Šuranovou,  nar. 15. 9. 1945, obaja bytom Ul. Seredská 11, Trnava, 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú hradiť kupujúci.  
 Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260Sk. 
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva.   
Termín: do 10. 3. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 4. 2009 
 
 

 
504 

uznesenie 
 

ku kúpe pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Za traťou III., Trnava 
„Komunikácie a spevnené plochy“, „Sadové úpravy“ a „Verejné osvetlenie“ 

do vlastníctva, správy a údržby Mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) kúpu pozemku z vlastníctva Imricha Gaža, nar. 15. 2. 1960, bytom 919 32 Opoj č. 21,      

v k. ú. Trnava parc. č. 10806/342, ost. pl., výmera 8567 m2, v IBV Za traťou III., Trnava,    
z vlastníctva Imricha Gaža, nar. 15. 2. 1960, bytom, Opoj č. 21, PSČ 919 32 
za dohodnutú cenu 1 euro t. j. 30,1260 Sk, s podmienkou majetkoprávneho usporiadania 
vlastníctva k pozemku v prospech predávajúceho, 

 
b) kúpu pozemku z vlastníctva spoločnosti TRANSTAV TT, s.r.o., 919 32 Opoj č. 21, IČO 

44 082 371 v k. ú. Trnava, parc. č. 10806/361 ost. pl., výmera 340 m2, v IBV Za traťou 
III., Trnava, za dohodnutú cenu 1,19 eura t. j. 35,85 Sk, s podmienkou majetkoprávneho 
usporiadania vlastníctva k pozemku v prospech predávajúceho, 

 
c) kúpu skolaudovaných stavieb “ Komunikácie a spevnené plochy” a “Sadové úpravy” pre 

IBV Za traťou III., Trnava, vybudovaných na pozemkoch vymenovaných v bode 1. 
písm. a), b) z vlastníctva Imricha Gaža, nar. 15. 2. 1960, bytom Opoj č. 21, PSČ 919 32, 
do majetku, správy a údržby Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 euro t. j. 30,1260 Sk, 
s podmienkou dĺžky záruky skolaudovaných stavieb v trvaní 60 mesiacov, 

 
d) kúpu skolaudovanej stavby z vlastníctva Imricha Gaža, bytom Opoj č. 21, PSČ 919 32 

44241348 “Verejné osvetlenie” vybudovanej na pozemkoch vymenovaných v bodoch 1. 
písm. a), b) pre IBV Za traťou III., Trnava” do majetku, správy a údržby Mesta Trnava 
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za dohodnutú cenu 1 euro t. j. 30, 1260 Sk, s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej 
stavby v trvaní 60 mesiacov. 

Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 
Sk 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmlúv 
Termín: do 28. 2. 2009 
 
b) pripraviť zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách na pozemky a stavby v IBV Za traťou 
III., Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 15. 3. 2009 
 
c) pripraviť kúpne zmluvy na pozemky a skolaudované stavby v IBV Za traťou  III., Trnava 
predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od výzvy vlastníkov pozemkov a stavieb 
 
d) zabezpečiť prevzatie pozemkov a skolaudovaných stavieb do majetku, správy a údržby 
Mesta Trnava  
Termín: po kolaudácii stavieb na základe výzvy do 30 dní  
 
 
 

505 
uznesenie 

 
k odpredaju stavebných objektov budovaných v rámci stavby „Dopravné napojenie 

výrobného závodu PSA  Peugeot/Citroën – Južná komunikácia km 0,000-0,650“ 
a pozemkov pod objektom do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj ukončených stavebných objektov SO 101 – Vetvy mimoúrovňovej križovatky 
Modranka (obstarávacia hodnota je 64.575.442,79 Sk s DPH) a SO 601-00/21 – 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť NDS  (obstarávacia hodnota je 1.869.647,08 Sk  
s DPH) budovaných v rámci stavby  „ Dopravné napojenie výrobného závodu PSA  
Peugeot/Citroën – Južná komunikácia km 0,000-0,650“ v celkovej obstarávacej hodnote  
66.445.089,87 Sk s DPH  spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 
Bratislava, IČO 35 919 001 za cenu 1,- euro.   
  
2. Schvaľuje 
predaj pozemkov v k. ú. Modranka : 
a) zapísaných na LV č. 1300,  parc. č.:  2043/106, výmera   37 m2, orná pôda,                                                                            

2043/103, výmera 111 m2, ostatné plochy 
                                                               2043/102, výmera   80 m2, ostatné plochy 
                                                               2043/100, výmera   29 m2, ostatné plochy 
                                                               2043/99, výmera      9 m2, ostatné plochy 
                                                         2043/98, výmera    11 m2, ostatné plochy 
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                                                               2043/97, výmera    10 m2, ostatné plochy 
                                                               2043/96, výmera    58 m2, ostatné plochy 
                                                               2043/95, výmera    90 m2, ostatné plochy 
                                                               2043/94, výmera   434 m2, ostatné plochy 
                                                               2043/93, výmera     93 m2, ostatné plochy 
                                                               2043/92, výmera   137 m2, ostatné plochy 
                                                               2043/91, výmera   203 m2, ostatné plochy 
                                                               2043/90, výmera   274 m2, ostatné plochy 
                                                               2043/89, výmera   351 m2, ostatné plochy 
                                                               2043/88, výmera   495 m2, ostatné plochy 
                                                               2043/87, výmera 1443 m2, ostatné plochy 
                                                               2035/32, výmera  2476 m2, ostatné plochy 
                                                               429/79, výmera 128 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
                                                               429/77, výmera 157 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
                                                               429/75, výmera 140 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
                                                               429/73, výmera 516 m2, zastavané plochy a nádvoria 
                                                               429/71, výmera 421 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
                                                               429/69, výmera 1407 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
                                                               429/66, výmera 1489 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
                                                               429/65, výmera   995 m2, zastavané plochy a nádvoria 

 431/92,  výmera 10161 m2, ostatné plochy                                                                                
429/17,  výmera 1236 m2, zastavané plochy a nádvoria 

b)  spoluvlastníckeho podielu vo výške ¾  na pozemku parc. č. 2043/101, ostatné plochy, 
výmera 24 m2, LV č. 1952, 

c)  pozemku parc. č. 2043/83,   výmera  2889 m2, ostatné plochy, LV č. 1300 na základe GP 
č. 13/2009 

 
v celkovej výmere 25 904  m2  spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,  Mlynské 
Nivy 45, Bratislava, IČO 35 919 001 za cenu  1,- euro.   
   
3. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave a spol. INVEST Trnava, s. r. o.  
a) pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis kúpnu zmluvu v zmysle bodu  1. 

tohto uznesenia s tým, že zmluva nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia 
Termín: do 15. 03. 2009 
 

b) pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis kúpnu zmluvu v zmysle bodu 2. 
tohto  
uznesenia s tým, že zmluva nadobudne platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia.    
Termín: do 15. 3. 2009 

 
 

506 
uznesenie  

 
k predaju bytov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
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1. Ruší 
1.1./ Uznesenie č. 762/2006 zo dňa 21. 2. 2006 v písm. a/ schvaľovacej časti 
a 02/ predaj 2-izbového bytu č. 17 na 1. NP o podlahovej ploche 49,39m2 za cenu 16 693,- Sk 
Ľubici Danišovej, rod. Martinkovej, nar. 19. 9. 1967, trvale bytom A. Kubinu č. 15, Trnava 
 
 
2. Schvaľuje 
- v k. ú. Trnava na ul. A. Kubinu č. 14, 15, parc. č. 2540/20, súp. č. 6936  
 
a 01/ predaj 2-izbového bytu č. 17 na 1. NP o podlahovej ploche 49,39m2 za cenu 554,11 eura 
Ľubici Danišovej, rod. Martinkovej, nar. 19. 9. 1967, trvale bytom A. Kubinu č. 15, Trnava 
spoločne s Martinou Danišovou, nar. 3. 12. 1987, trvale bytom tamtiež  
 
 
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 35-39, parc. č. 8399/57, súp. č. 6016  
 
a 02/ predaj 2-izbového bytu č. 73 na 1. NP o podlahovej ploche 51,19m2 za cenu 653,42 eura 
Marte Švikruhovej, rod. Tulušákovej, nar. 1. 5. 1971, trvale bytom Halenárska č. 16, Trnava  
 
 
- v k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 50-54, parc. č. 8399/79, súp. č. 6021  
 
a 03/ predaj 2-izbového bytu č. 87 na 9. NP o podlahovej ploche 50,47m2 za cenu 644,16 eura 
Ing. Ivane Pajunkovej, rod. Masarovičovej, nar. 3. 7. 1977, trvale bytom Halenárska č. 16, 
Trnava  
 
 
- v k. ú. Trnava na ul. Lomonosovova č. 2-5, parc. č. 1616, súp. č. 2796  
 
a 04/ predaj 1-izbového bytu č. 8 na 8. NP o podlahovej ploche 35,54m2 za cenu 197,27 eura 
Jánovi Bestvinovi, nar. 6. 10. 1963, trvale bytom Lomonosovova č. 5, Trnava  
s manž. Zuzanou Bestvinovou, rod. Ružarovskou, nar. 21. 2. 1966, trvale bytom tamtiež 
 
 
- v k. ú. Trnava na ul. Vl. Clementisa č. 19-21, parc. č. 5671/177, súp. č. 6449  
 
a 05/ predaj 3-izbového bytu č. 25 na 9. NP o podlahovej ploche 67,74m2 za cenu 729,67 eura 
Arpádovi Beníkovi, nar. 19. 5. 1931, trvale bytom Fraštacká č. 23, Hlohovec  
s manž. Jozefínou Beníkovou, rod. Mihokovou, nar. 16. 7. 1935, trvale bytom tamtiež 
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 
 
3. Ukladá 
TT-KOMFORT s.r.o. 
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

    Termín: do 30. 4. 2009 
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507 
uznesenie 

 
k návrhu na výnimku zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 161 o nakladaní 

s nájomnými bytmi pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím 
na Veternej ulici v Trnave v znení neskorších predpisov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
S udelením výnimky z VZN č. 161 v znení neskorších predpisov pre: 
Kováčovú Ingrid, nar. 25. 11. 1967, trvalý pobyt Trnava, vydaním súhlasu na nájom bytu 
č. 7, 1.posch., na Veternej ul. 18/C, na dobu určitú do 31. 3. 2012, s možnosťou 
opakovaného predĺženia, ak budú splnené podmienky stanovené pre prenajímanie týchto 
bytov. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu a predložiť  
primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 28. 2. 2009 

 
 
 

508 
uznesenie  

 
k prerokovaniu Štatútu Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej 

samosprávy trnavského kraja s účasťou Mesta Trnava v orgánoch fondu 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) Štatút Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja 

s pripomienkou k článku XI., že štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 
Zastupiteľstvom TTSK, Radami regionálnych ZMO v Trnavskom kraji „a Mestským 
zastupiteľstvom mesta Trnava.“ 

 
b) Účasť Mesta Trnava v Centrálnom krízovom fonde regionálnej a miestnej samosprávy 

trnavského kraja a v jeho orgánoch. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zaslať uznesenie mestského zastupiteľstva Trnavskému samosprávnemu kraju  
Termín: 27. 2. 2009 
 
b) realizovať potrebné úkony pre plnenie záväzkov Mesta Trnava vyplývajúcich z účasti 
v Centrálnom krízovom fonde 
Termín: priebežne  
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509 

uznesenie  
 

k návrhu na doplňujúcu voľbu člena Výboru mestskej časti č. 6 Modranka vo volebnom 
období 2006 - 2010 z obyvateľov mesta 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
vzdanie sa Mgr. Dušany Šarvaicovej členstva vo Výbore mestskej časti č. 6 Modranka  
 
2. Volí 
Emila Šaštinského, bytom Seredská 203, Trnava za člena Výboru mestskej časti č. 6 
Modranka  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) oznámiť Výboru mestskej časti č. 6 Modranka zvolenie Emila Šaštinského za člena 

výboru mestskej časti 
Termín: do 28. 02. 2009 
 

b) pripraviť na podpis primátorovi mesta potvrdenie o zvolení Emila Šaštinského za člena 
Výboru mestskej časti č. 6 Modranka 
Termín: 28. 02. 2009 

 
 
 

510 
uznesenie  

 
k zriadeniu Materskej školy, Spartakovská 10, Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
1.1  zriadenie Materskej školy, Spartakovská 10, Trnava  

Termín: k 1. 9. 2009 
 
1.2  zriadenie Školskej jedálne, Spartakovská 10, Trnava ako súčasť Materskej školy, 

Spartakovská 10, Trnava  
Termín: k 1. 9. 2009 
 

1.3 zápis detí do MŠ Spartakovská 10, Trnava – v mimoriadnom termíne stanovenom 
primátorom mesta  

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť všetky potrebné kroky v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
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511 

uznesenie 
  

k prezentácii koncepcie škôl a školských zariadení vychádzajúca z nového školského 
zákona v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
prezentáciu koncepcie škôl a školských zariadení vychádzajúcu z nového školského zákona 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava 
 
 

 
512 

uznesenie  
 

k správe o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v II. polroku 2008 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb 

 nad 500 000.-- Sk a prác nad 1 000 000,-- Sk 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
 správu o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v II. polroku 2008 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 
500 000,– Sk a prác nad 1 000 000,-- Sk 
 
 

513 
uznesenie 

 
k správe o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2008 

 
 
 

514 
uznesenie 

 
k plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31. 8. 2009 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
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Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31. 8. 2009. 
 

515 
uznesenie  

 
k správe o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie  

od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Správu o činnosti útvaru Mestskej polície Mesta Trnava za obdobie od 1. 1. 2008 
do 31. 12. 2008. 
 
 
 

516 
uznesenie  

 
k štatistickému prehľadu kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti  

za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Berie na vedomie 
Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom 
obvode OO PZ Trnava za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. 

 
 
 

517 
uznesenie  

 
k návrhu na zmenu Odmeňovacieho poriadku zamestnancov mesta Trnava 

a Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu Odmeňovacieho poriadku zamestnancov mesta Trnava a zmenu Odmeňovacieho 
poriadku funkcionárov mesta Trnava v predloženom znení. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zapracovať schválené zmeny do Odmeňovacieho poriadku zamestnancov mesta Trnava 

a do Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava, 
b) vydať tieto dokumenty v úplnom znení. 
Termín: 28. 2. 2009 
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518 

uznesenie  
 

k strategickému partnerstvu Mesta Trnava  
a Slovenskej technickej univerzity, Materiálovotechnologickej fakulty  

so sídlom v Trnave pri výstavbe Centra excelentnosti a zvyšovaní 
konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje: 
a) uzatvorenie zmluvy o strategickom partnerstve pri rozvojových aktivitách transferu 

technológií do praxe medzi Mestom Trnava a Slovenskou technickou univerzitou, 
Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave 

 
b) použitie časti projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Mestského priemyselného 

a technologického parku Trnava“ Slovenskou technickou univerzitou, 
Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave, za účelom výstavby Centra 
excelentnosti v Trnave, v rozsahu SO - 1: A – pavilón sofistikovanej výroby, B – 
výrobno-technologický pavilón. 

 
c) použitie časti projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Mestského priemyselného 

a technologického parku Trnava“ Slovenskou technickou univerzitou, 
Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave, za účelom výstavby Centra 
excelentnosti v Trnave, v rozsahu SO - 1: A – pavilón sofistikovanej výroby, B – 
výrobno-techno-logický pavilón. 

 
2. Ukladá: 
Mestskému úradu v Trnave 
a) vypracovať a pripraviť k podpisu zmluvu o strategickom partnerstve 

Termín: 27. 02. 2009  
 
b) poskytnúť Slovenskej technickej univerzite, Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom 

v Trnave potrebné podklady súvisiace s PD. 
Termín: priebežne  

 
 
 

519 
uznesenie 

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

termín plnenia je v intervale od 27. 11. 2008 do 28. 1. 2009 
 

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 27. 11. 2008 do 28. 1. 2009  
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2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení 
 
a1/ 
MZ č. 753/2002 v platnom znení zo dňa 29. 10. 2002  
K predaju pozemkov na Františkánskej ul. v Trnave 
* V bode 2. Schvaľuje 
pôvodný text „parc. č. 139/7 zast. pl., dvor, výmera 283 m2“ 
nahradiť textom ...parc. č. 139/7 zast. pl., výmera 42 m2 a parc. č. 139/10 zast. pl., výmera 
241 m2, spolu výmera 283 m2... 
 
a2/ 
MZ č. 402/2008  
K predaju podielov z pozemku na Tehelnej 20, 21, 22 
* Zmena textu v bodoch: 
1.10 ...Boškovskému bytom Tehelná 20... s manželkou Annou Boškovskou... bytom 
Hraničná 8, Trnava... 
1.14 ...Blanke Bachratej rod. Vávrovej... 
1.37 ...s manželkou Bernadetou Pongráczovou... 
 
a3/ 
MZ č. 442/2008 
K zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, 
ktorý bol mestu zverený 
* Zmena textu v ukladacej časti uznesenia v bode b) text v úvodzovkách „...Postup, ktorým 
sa upravujú podmienky zriaďovania a prevádzkovania exteriérových záhradných sedení 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta“ nahradiť textom „... „Všeobecné podmienky 
zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta..“. 
 
 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení 
b1/  č. 463/2008 v písm. c)           do 15.02.2009 
b2/  č. 372/2008                            do 30.06.2009 
b3/  č. 373/2008                            do 31.03.2009  
b4/  č. 402/2008                            do 31.03.2009 
b5/  č. 410/2008 v bode 2b)          do 31.03.2009 
b6/  č. 411/2008                            do 31.03.2009 
b7/  č. 375/2008                            do 31.03.2009 
b8/  č. 962/2006                            do 31.12.2009 
b9/  č. 448/2008                            do 31.01.2009 
b10/ č. 407/2008                           do 31.03.2009  
b11/ č. 452/2008 v bode 3c)         do 28.02.2009 
b12/ č. 366/2008                           do 31.12.2009 
b13/ č. 954/2006                           do 31.12.2009  
b14/ č. 200/2007 v bode 2b)         do 28.04.2009  
b15/ č. 331/2008                           do 17.02.2009 
b16/ č. 457/2008                           do 31.03.2009  
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b17/ č. 404/2008                           do 31.03.2009 
b18/ č. 294/2008 v bode 2b/          do 30.04.2009 
b19/ č. 416/2008                            do 31.03.2009 
b20/ č. 462/2008                            do 31.01.2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ing. Štefan   B o š n á k  
                                                                                                   primátor mesta 

 
 

Za formálnu správnosť: Ing. Hana   D i e n e r o v á 
                                                 prednostka MsÚ  
 
 
 
V Trnave 18. 02. 2009 
 
 
 


