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                                                UU  ZZ  NN  EE  SS  EE  NN  II  AA

zozo  16.16.  riadnehoriadneho  zasadnutiazasadnutia  MestskéhoMestského  zastupite�stvazastupite�stva  mestamesta  Trnava,Trnava,
ktoréktoré  sasa  uskuto�nilouskuto�nilo  d�ad�a  28.28.  júnajúna  20052005  vv  konferen�nejkonferen�nej  sálesále
trnavskejtrnavskej  radniceradnice
__________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                              585585
                                                        uznesenieuznesenie
                        kk  VšeobecneVšeobecne  záväznémuzáväznému  nariadeniunariadeniu  �.�.  238,238,
          ktorýmktorým  sasa  vydávavydáva  doplnokdoplnok  �.�.  11  kk  VZNVZN  �.�.  179179  oo  pravidláchpravidlách
  povo�ovaniapovo�ovania  �asu�asu  predajapredaja  vv  obchodeobchode  aa  �asu�asu  prevádzkyprevádzky  služiebslužieb  nana
                                              územíúzemí  mestamesta  TrnavaTrnava
                    aa  ktorýmktorým  sasa  vydávavydáva  doplnokdoplnok  �.�.  2)2)  kk  VZNVZN  �.�.  2525
              oo  dodržiavanídodržiavaní  �istoty�istoty  aa  poriadkuporiadku  vv  zneníznení  VZNVZN  �.�.  134134

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje 
VZN �. 238, ktorým sa vydáva doplnok �. 1 k VZN �.  179  o
pravidlách povo�ovania �asu predaja v obchode a �asu prevádzky
služieb na území mesta Trnava

2.2.  RušíRuší 
odsek 1. a odsek 2. uznesenia mestského zastupite�stva mesta
Trnava �. 489 k povo�ovaniu prevádzky výherných prístrojov na
území mesta Trnava pre rok 2002 a �alšie roky zo d�a 26. júna
2001

3.3.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave
zabezpe�i� vyhlásenie VZN �. 238 zverejnením na úradnej tabuli
mesta Trnava.
   Termín: 1.7.2005

                                                              586586
                                                        uznesenieuznesenie

                          kk  VšeobecneVšeobecne  záväznémuzáväznému  nariadeniunariadeniu  �.�.  239,239,
                                ktorýmktorým  sasa  dop��adop��a  VZNVZN  �.�.  227/2004227/2004
        oo  ÚzemnomÚzemnom  plánepláne  mestamesta  TrnavaTrnava  aa  oo  regulatívochregulatívoch  aa  limitochlimitoch
          využívaniavyužívania  územiaúzemia  aa  zásadzásad  prepre  �alší�alší  rozvojrozvoj  mestamesta  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana    vedomievedomie 
a) pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania
vznesené k zmenám Územného plánu mesta Trnava 02/2005 a



                             - 2 -

03/2005 a spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe)

b) stanovisko Krajského  stavebného  úradu  v Trnave  odboru
územného  plánovania  v zmysle § 25 zákona �.50/76 Zb.  v
znení noviel (stavebný zákon) zo d�a 15.6.2005

2.2.  Schva�ujeSchva�uje 
a) zmeny  ÚPN mesta Trnava  ZD  02/2005 (Obytná zóna Rodinné
domy Za tra�ou II) a 03/2005 Zmena základnej charakteris-
tiky a pomienok využitia vymedzeného územia

b) VZN �. 239, ktorým sa mení a dop��a VZN �. 227 o Územnom
pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania
územia a zásad pre �alší rozvoj mesta Trnava

3.3.  UkladáUkladá  
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� zverejnenie VZN �. 239
   Termín: 30.6.2005

b) zabezpe�i� uloženie (archiváciu) zmien  ÚPN mesta Trnava
ZD 02/2005 a 03/2005 a VZN �. 239
   Termín: priebežne

c) zabezpe�i� uloženie zmien ÚPN  mesta Trnava ZD 02/2005,
ZD 03/2005 a VZN �. 239 na KSÚ a stavebnom úrade
   Termín: do 29.7.2005

                                                            587587
                                                      uznesenieuznesenie

              kk  zmenezmene  ÚzemnéhoÚzemného  plánuplánu  mestamesta  TrnavaTrnava  ZDZD  01/200501/2005  --
                  ViacpodlažnáViacpodlažná  bytovábytová  výstavba,výstavba,  HattalovaHattalova  ulicaulica

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania
vznesené k návrhu zmeny Územného plánu  mesta Trnava ZD
01/2005 Trnava a spôsob ich vyhodnotenia

2.2.  Neschva�ujeNeschva�uje 
zmenu ÚPN mesta Trnava  ZD 01/2005  - Viacpodlažná bytová
výstavba Hattalova ul. (parc.�. 5960/1,2,3)

3.3.  UkladáUkladá  
   Mestskému úradu v Trnave
oboznámi� žiadate�a s neschválením zmeny ÚPN ZD 01/2005
   Termín: 15.7.2005

                                                          588588
                                                      uznesenieuznesenie

                        kk  VšeobecneVšeobecne  záväznémuzáväznému  nariadeniunariadeniu  �.240�.240
                              oo  pamätihodnostiachpamätihodnostiach  mestamesta  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie 
a) pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania
vznesené  k VZN o pamätihodnostiach mesta Trnava a spôsob
ich vyhodnotenia (materiál v prílohe)

2.2.  Schva�ujeSchva�uje 
a) VZN �. 240, ktorým sa vyhlasujú pamätihodnosti mesta
Trnava

3.3.  UkladáUkladá  
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� zverejnenie VZN �. 240
   Termín: 30.6.2005

b) zabezpe�i� uloženie (archiváciu) VZN �. 240
   Termín: priebežne

                                                            589589
                                                      uznesenieuznesenie

                                              kk  1.1.  aktualizáciiaktualizácii
                              rozpo�turozpo�tu  mestamesta  TrnavaTrnava  nana  rokrok  20052005

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
zmenu uznesenia MZ �. 465/2004 k rozpo�tu mesta Trnava na
rok 2005 v bode 1. takto:

a) rozpo�et mesta Trnava na rok 2005 v príjmovej
   a výdavkovej �asti v znení 1. aktualizácie

d)
 d1) �erpanie nových úverov do výšky 179 000 tis. Sk
     v rámci úverového rámca Dexia banka Slovensko a.s.
     na financovanie investi�ných akcií uvedených
     v rozpo�te mesta na rok 2005
 d2) zabezpe�enie nových úverov vlastnou vista blankozmenkou

e) použitie prostriedkov Fondu národného majetku získaných
v roku 2004 ako kompenzáciu nákladov za vybudované energe-
tické zariadenia na financovanie rekonštrukcie Základnej
školy K.Mahra vo výške 7 308 833 Sk

f) rozpo�ty príspevkových organizácií mesta na rok 2005
v znení 1. aktualizácie
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
- Správy mestského majetku Trnava

                                                            590590
                                                      uznesenieuznesenie

                                    kuku  kúpekúpe  pozemkovpozemkov  prepre  stavbustavbu
"Komunika�né"Komunika�né  prepojenieprepojenie  ulículíc  TrstínskaTrstínska  aa  CukrováCukrová  vv  Trnave"Trnave"
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Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
kúpu pozemku vo vlastníctve SR, Slovenského pozemkového fondu,
Búdkova 36, Bratislava, I�O 17335345, v k. ú. Trnava, dielu �. 18
zast. pl., výmera 2 m2, oddeleného geom. plánom �. 201/2004 z
par.�. 3352/10 zast. pl., výmera 65 m2, zapísanej na LV 5524,
kúpnou zmluvou do majetku mesta Trnava pre realizáciu stavby "Ko-
munika�né prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave" za cenu
1 152,- Sk/m2, t. j. spolu 2 304,- Sk

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s kúpou pozemku do
majetku mesta
   Termín: do 30 dní po vydaní územného rozhodnutia

b) pripravi� a predloži� kúpnu zmluvu primátorovi mesta
k podpisu
   Termín: do 60 dní po vydaní územného rozhodnutia

                                                            591591
                                                      uznesenieuznesenie

                                    kuku  kúpekúpe  pozemkovpozemkov  prepre  stavbustavbu
"Komunika�né"Komunika�né  prepojenieprepojenie  ulículíc  TrstínskaTrstínska  aa  CukrováCukrová  vv  Trnave"Trnave"

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
kúpu pozemkov vo vlastníctve SEMPOL Holding a.s., Trstínska 3,
Trnava, I�O 31412262  v k. ú. Trnava, dielov �. 19, 20, 21 zast.
pl, výmera 208 m2, 28 m2 a 14 m2  z  parc. �. 3352/13 zast. pl.,
výmera 5086 m2 zapísanej na LV 3529 a dielu �. 22 zast. pl., vý-
mera 40 m2 z parc. �.3352/1 zast. pl., výmera 7250 m2, zapísanej
na LV 3529, t. j. spolu 290 m2 oddelených geometrickým plánom �.
201/2004 kúpnou zmluvou do majetku mesta Trnava pre realizáciu
stavby "Komunika�né prepojenie ulíc Trstínska a Cukrová v Trna-
ve" za cenu 1 152,- Sk/m2, t. j. spolu  334 080,- Sk

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s kúpou pozemku do
majetku mesta
   Termín: do 31.7.2005

b) pripravi� a predloži� kúpnu zmluvu primátorovi mesta
k podpisu
   Termín: do 31.8.2005

                                                            592592
                                                      uznesenieuznesenie

                                    kuku  kúpekúpe  pozemkovpozemkov  prepre  stavbustavbu
"Komunika�né"Komunika�né  prepojenieprepojenie  ulículíc  TrstínskaTrstínska  aa  CukrováCukrová  vv  Trnave"Trnave"
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Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
kúpu pozemkov vo vlastníctve CONSOL, s.r.o., Novohradská 24, Ve�-
ký Krtíš, I�O 36627968  v k. ú. Trnava, dielov �. 40, 41, 42, 43
zast. pl., výmera 289 m2, 320 m2, 1 m2, 354 m2 z parc. �. 3377/1
zast. pl., výmera 1 8335 m2 zapísanej na LV 4740, t. j. spolu 964
m2 oddelených geometrickým plánom �. 201/2004 kúpnou zmluvou do
majetku mesta Trnava pre realizáciu stavby "Komunika�né prepoje-
nie ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave " za cenu  1 160,- Sk/m2,
t. j. spolu  1 118 240,- Sk

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s kúpou pozemku do
majetku mesta
   Termín: do 31.7.2005

b) pripravi� a predloži� kúpnu zmluvu primátorovi mesta
k podpisu
   Termín: do 31.8.2005

                                                            593593
                                                      uznesenieuznesenie

                                    kuku  kúpekúpe  pozemkovpozemkov  prepre  stavbustavbu
"Komunika�né"Komunika�né  prepojenieprepojenie  ulículíc  TrstínskaTrstínska  aa  CukrováCukrová  vv  Trnave"Trnave"

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
kúpu pozemku vo vlastníctve Trnavskej spolo�nosti, a.s., Šrobáro-
va 5, Trnava, I�O 36242616, v k. ú. Trnava, dielu �. 68 zast. pl.
výmera 24 m2, oddeleného geometrickým  plánom �. 201/2004 z parc.
�. 3463 zast. pl., výmera 1652 m2, zapísanej  na  LV 3308, kúpnou
zmluvou do majetku mesta Trnava pre realizáciu stavby "Komunika�-
né prepojenie  ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave" za cenu 1 152,-
Sk/m2, t. j. spolu 27 648,- Sk

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s kúpou pozemku do
majetku mesta
   Termín: do 31.7.2005

b) pripravi� a predloži� kúpnu zmluvu primátorovi mesta
k podpisu
   Termín: do 31.8.2005

                                                            594594
                                                      uznesenieuznesenie

          kk  priamemupriamemu  predajupredaju  pozemkupozemku  nana  CoburgovejCoburgovej  ul.ul.  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1.1.  Schva�ujeSchva�uje
priamy  predaj  pozemku  vo  vlastníctve  mesta v k. ú.  Trnava,
parc. �ís. 8663 zast. pl., dvor, výmera 1 080 m2, oddelený geo-
metrickým  plánom  �ís. 61/2005,  na  Coburgovej  ul. v  Trnave,
spolo�nosti UNIOS - univerzálny obchod, služby, s.r.o., Coburgo-
va 54, Trnava, I�O  36 230 278 zmluvou o budúcej kúpnej zmluve
za dohodnutú cenu 1 200,- Sk/m2, t. j. spolu 1 296 000,- Sk

2.2.  UkladáUkladá
   Metskému úradu v Trnave
a) pripravi� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 31.7.2005

b) pripravi� zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloži�
primátorovi mesta k podpisu
   Termín: do 31.8.2005

                                                            595595
                                                      uznesenieuznesenie

          kk  predajupredaju  nehnute�nostínehnute�ností  nana  UliciUlici  PaulínskejPaulínskej  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
priamy predaj nehnute�ností v k. ú. Trnava na Ulici Paulínskej
v Trnave parc. �ís. 623/3 zast. pl. (budova), výmera 127 m2,
súp. �. 700 a parc. �ís. 623/4 zast. pl. (dvor), výmera 79 m2
oddelených geometrickým plánom �. 375/2004 Rádu sv. Pavla prvé-
ho pustovníka so sídlom  Námestie  slobody 1496, 093 01 Vranov
nad Top�ou, za ú�elom vytvorenia zázemia pre kostol sv. Jozefa
a �innos� paulínskeho rádu v Trnave, kúpnou zmluvou za 1,- Sk
s podmienkou zavkladovania zámennej zmluvy na zámenu pozemkov
vo vlastníctve cirkvi parc. �. 592/4 zast. pl., výmera 10 m2
a parc. �. 592/6 zast. pl., výmera 24 m2 za pozemok vo
vlastníctve Bytového družstva so sídlom v Trnave, Beethoveno-
va 26, parc. �. 625/4 zast. pl., výmera 34 m2 pod�a geome-
trického plánu �. 203/2003 pre majetkoprávne usporiadanie
pozemku pod bytovým objektom na Veselej ulici

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 31.7.2005

b) pripravi� a predloži� kúpnu zmluvu primátorovi mesta
k podpisu
   Termín: do 30 dní od obdržania oznámenia o povolení vkladu

                                                            596596
                                                      uznesenieuznesenie

              kk  predajupredaju  pozemkupozemku  prepre  výstavbuvýstavbu  trafostanicetrafostanice  nana
                                    UliciUlici  FrantiškánskejFrantiškánskej  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1.1.  Schva�ujeSchva�uje
priamy predaj pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava,
�as� parc. �ís. 95/78 zast. pl., dvor, vo výmere  18 m2 na Ulici
Františkánskej ul. v Trnave Západoslovenskej  energetike, a. s.,
�ulenova 6, 816 47 Bratislavava, I�O 35 823 551 na výstavbu dru-
hej definitívnej trafostanice za cenu 1 000,- Sk/m2,
t. j. spolu 18 000,- Sk

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému  úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom pozemku
a oznámi� stanovisko mestského zastupite�stva investorovi
trafostanice
   Termín: do 31. 7. 2005

b) pripravi� zmluvu o budúcej zmluve a predloži� na podpis
primátorovi mesta
   Termín: do 31. 8. 2005

c) po kolaudácii a porealiza�nom zameraní trafostanice
majetko-právne usporiada� pozemok pod stavbou
   Termín: do 90 dní po obdržaní kolauda�ného rozhodnutia

                                                            597597
                                                      uznesenieuznesenie

                              kk  vyhodnoteniuvyhodnoteniu  ponukovéhoponukového  konaniakonania
                --  predajpredaj  pozemkovpozemkov  nana  ul.ul.  Hornopoto�náHornopoto�ná  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
na základe výsledkov ponukového konania
predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve pozemkov v k. ú. Trnava,
parc. �. 215, zast. pl., výmera 513 m2, parc. �. 216/1, záhrady,
výmera 298 m2, parc. �. 216/2, zast. pl., výmera 29 m2, parc. �.
217, zast. pl., výmera 227 m2, parc. �. 218, zast. pl., výmera
334 m2, parc. �. 219, zast. pl., výmera 349 m2, parc. �. 220, zá-
hrady, výmera 183 m2, parc. �. 221, zast. pl., výmera 364 m2,
parc. �. 222. zast. pl., výmera 318 m2, parc. �. 223, zast. pl.,
výmera 573 m2, parc. �. 224, zast. pl., výmera 676 m2 na Hornopo-
to�nej ul. v Trnave zapísaných  na LV �. 5000 spolo�nosti s. r.
o. EURODOM3, Jesenského ul. �. 2, 902 01 Pezinok,I�O 35 882 361
za cenu 7.700,- Sk/m2, t. j. spolu 29.752.800,- Sk na výstavbu
polyfunk�ného objektu v zmysle predloženej urbanisticko - archi-
tektonickej štúdie - alt. B.

2.2.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi� náležitosti súvisiace s predajom pozemkov
   Termín: do 20. 7. 2005

b) pripravi� zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloži� primáto-
rovi mesta k podpisu
   Termín: do 31. 8. 2005
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                                                            598598
                                                      uznesenieuznesenie

                                kk  predajupredaju  bytubytu  vv  zmyslezmysle  postupupostupu
              "Nakladania"Nakladania  ss  bytmibytmi  vovo  vlastníctvevlastníctve  mestamesta  Trnava"Trnava"
                                                  --  legalizácialegalizácia

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
predaj garsónky �. 60 na ul. A. Kubinu �. 20 v Trnave o podlaho-
vej ploche  23,72 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom
na spolo�ných �astiach, zariadeniach domu a pozemku parc.
�. 2540/17 o ve�kosti 33/10000 Jane Hodžovej, nar.14. 5. 1971,
bytom Trnava, ul. A. Kubinu �. 20 za cenu 520.000,- Sk s tým, že
polovicu kúpnej ceny t. j. 260.000,- Sk uhradí kupujúca pred pod-
pisom kúpnej zmluvy, druhú polovicu kúpnej ceny zvýšenú
o 10 % -ný úrok, t. j. 286.000,- Sk uhradí kupujúca do troch
rokov dohodnutými splátkami so Správou mestského majetku.

2.2.  UkladáUkladá 
   Správe mestského majetku v Trnave
pripravi� zmluvu o kúpe bytu v súlade s postupom pri " Nakladaní
s vo�nými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava" a predloži� primá -
torovi mesta k podpisu.
   Termín: do  31. 8. 2005

                                                            599599
                                                      uznesenieuznesenie

              kk  predajupredaju  pozemkovpozemkov  SSCSSC  podpod  pripravovanoupripravovanou  stavboustavbou
                          "Cesta"Cesta  I/51I/51  TrnavaTrnava  --  severnýseverný  obchvat"obchvat"

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
priamy predaj �asti pozemkov v k. ú. Trnava, parc. �. 8908/1,
zast. pl., výmera 217 m2, parc. �. 8909/1, zast. pl., výmera 264
m2, parc. �. 8911/1, zast. pl., výmera 210 m2 zapísaných na
LV �. 5000 a �asti pozemku parc. �. 1504/1, ost. pl., výmera
196 m2 zapísanej na PK vl. 1888 Slovenskej republike - Slovens-
kej správe ciest, Mileti�ova 19, 826 19 Bratislava, I�O 003328
za cenu 197 ,- Sk/m2, t. j. spolu 174.739,- Sk na stavbu " Cesta
I/51 Trnava - severný obchvat ".

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
predloži� primátorovi mesta k podpisu Zmluvu �.61321/71/505/2005
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, uzatvorenej pod�a § 50a Ob -
�ianskeho zákonníka
   Termín: do  31. 7. 2005

                                                            600600
                                                      uznesenieuznesenie

                                            kk  zmenezmene  kupujúcehokupujúceho
            --  predajpredaj  pozemkovpozemkov  nana  ul.ul.  Hornopoto�náHornopoto�ná  --  J.J.  HolléhoHollého
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                      (z(z  BKBK  GROUP,GROUP,  a.a.  s.s.  nana  TrnavaTrnava  Inn,Inn,  s.r.o.)s.r.o.)

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  RušíRuší 
uznesenia �. 513/2005 z 22. 2. 2005 a 564/2005 z 26. 4. 2005

2.2.  Schva�ujeSchva�uje     
priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve pozemkov parc.
�. 248, zast. pl., výmera 304 m2, parc. �. 250, zast. pl., výme-
mera 783 m2, zapísaných na LV �. 5000, pozemku parc. �. 249,
zast. pl., dvor, výmera 359 m2, zapísaného na LV �. 4 a �astí
pozemkov v k. ú. Trnava, parc. �. 272, ost. pl., parc. �. 273,
zast. pl., parc. �. 251, zast. pl., zapísaných na LV �. 5000
o výmere pod�a vypracovaného geometrického plánu
alternatívy B za cenu 5.000,- Sk/m2 spolo�nosti Trnava Inn,
s. r. o, Žilinská cesta �. 126, Pieš�any, I�O 36271721 na
výstavbu hotelového a kongresového zariadenia spolo�nosti
Holiday Inn - Express

3.3.  SúhlasíSúhlasí 
a) s do�asným použitím zvyšnej �asti pozemku parc. �. 251,zapí-
saného na LV �. 5000, o výmere pod�a vypracovaného geometrické-
ho plánu spolo�nos�ou Trnava Inn, s. r. o., Žilinská cesta �. 126
Pieš�any na výstavbu �asti prepojovacej komunikácie, ktorej �as�
bude do�asne využívaná na parkovanie, do termínu realizácie pre-
pojovacej komunikácie ulíc Hornopoto�ná - J. Hollého.

b) s prijatím daru vybudovanej komunikácie a jej �asti do�asne
využívanej na parkovanie, na �asti pozemku parc. �. 251 od spo-
lo�nosti Trnava Inn, s. r. o., Pieš�anská cesta �. 126, Pieš�any
do majetku mesta po realizácii prepojovacej komunikácie ulíc
Hornopoto�ná - J. Hollého.

4.4.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi� náležitosti súvisiace s predajom vlastníctva
   Termín: do 15 dní po obdržaní GP od kupujúceho

b) pripravi� zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloži�
primátorovi mesta k podpisu.
   Termín: do 30 dní po obdržaní GP

c) pripravi� a predloži� primátorovi mesta zmluvu o budúcej da-
rovacej zmluve v zmysle bodu 3b tohto uznesenia.
   Termín: do 30 dní po obdržaní GP

d) zakomponova� do zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podmienku za-
bezpe�enia ochrany stromu - storo�ného duba, rastúceho na
odpredávaných pozemkoch, zapracova� do výsledného
architektonického riešenia existenciu tohto duba do
hotelového nádvoria
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                                                            601601
                           uznesenie                           uznesenie

                  kk  výpoži�kevýpoži�ke  �asti�asti  pozemkupozemku  vv  areáliareáli  MŠMŠ  LimbováLimbová
                      zaza  ú�elomú�elom  vybudovaniavybudovania  sakrálnehosakrálneho  objektuobjektu

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
výpoži�ku �asti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, zapísa-
nom  na LV �. 5000, parc. �. 8399/73, k. ú. Trnava v  areáli
Materskej  školy na Ulici Limbovej v Trnave o výmere cca 400
m2  upresnenej porealiza�ným zameraním, pre  Rímskokatolícku
cirkev,  Arcibiskupský úrad, Ulica Jána Hollého �. 10, Trna-
va,  I�O: 419 702, za ú�elom výstavby sakrálneho objektu, na
dobu ur�itú 100 rokov od podpisu zmluvy s podmienkou za�atia
výstavby do 2 rokov

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi� podklady súvisiace s uzatvorením zmluvy
   Termín: 15. 7. 2005

b) pripravi�  zmluvu  o výpoži�ke a  predloži�  primátorovi
mesta k podpisu
   Termín: 15. 8. 2005

                                                            602602
                                                      uznesenieuznesenie

            kk  predajupredaju  pozemkovpozemkov  vovo  vlastníctvevlastníctve  mestamesta  TrnavaTrnava  podpod
                  garážamigarážami  vv  lokalitelokalite  ulículíc  PrechodnáPrechodná  aa  OblúkováOblúková

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve  mesta
Trnava v lokalite  ulíc  Prechodná a  Oblúková,  zapísaných
na liste  vlastníctva  �. 5000,  v k. ú. Trnava,  zastavaná
plocha, týmto vlastníkom garáží:
   a) Viere Bausovej, rod. V�r�šovej, nar. 21. 06. 1941, bytom
      Trnava, Juraja Slottu 37, do výlu�ného vlastníctva, poze-
      mok  parc. �. 5447/12  s výmerou  18 m2,  za cenu  spolu
      3140,- Sk,
   b) Slovenskému rybárskemu zväzu - mestskej organizácii v Tr-
      nave, so sídlom Vajanského 33, I�O 36088676, do výlu�ného
      vlastníctva, pozemok  parc. �. 5448 v podiele 1/2 s výme-
      rou 10,5 m2, za cenu spolu 2165,- Sk,
      s tým, že kupujúci uhradia správne poplatky spojené s návr-
      hom na vklad do katastra nehnute�ností.

2. Ukladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s predajom pozemkov
pod garážami
   Termín: do 15. 07. 2005
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b) pripravi� kúpne zmluvy a predloži� primátorovi mesta
na podpis
   Termín: do 15. 08. 2005

                                                            603603
                                                      uznesenieuznesenie

kk  predajupredaju  pozemkovpozemkov  vovo  vlastníctvevlastníctve  mestamesta  TrnavaTrnava  podpod  garážamigarážami 
                                nana  SladovníckejSladovníckej  uliciulici  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje 
priamy predaj kúpnou  zmluvou  pozemkov vo vlastníctve  mesta
Trnava na Sladovníckej ulici,  zapísaných na liste vlastníct-
va �. 5000,  v k. ú. Trnava, zastavaná plocha, týmto vlastní-
kom garáží:
   a) Jozefovi Taligovi, nar. 13. 04. 1948 a manželke Viere, rod.
      Jágrovej, nar. 24. 11. 1951, obaja  bytom  Trnava, 	udmily
      Podjavorinskej 31, do bezpodielového spoluvlastníctva man-
      želov, pozemok  parc. �. 6240/26 s výmerou 20 m2,  za cenu
      spolu 2600,- Sk,
   b) Štefanovi Luká�ovi, nar. 18. 12. 1942 a manželke O�ge, rod.
      Chrvalovej, nar. 12. 09. 1944, obaja  bytom Trnava, Sladov-
      nícka  18,  do  bezpodielového  spoluvlastníctva  manželov,
      pozemok  parc. �. 6240/27 s výmerou 20 m2,  za cenu  spolu
      2600,- Sk,
      s tým, že kupujúci uhradia správne poplatky spojené s návr-
      hom na vklad do katastra nehnute�ností.

2. Ukladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s predajom pozemkov
pod garážami
   Termín: do 15. 07. 2005

b) pripravi� kúpne zmluvy a predloži� primátorovi mesta
na podpis
   Termín: do 15. 08. 2005

                                                            604604
                                                      uznesenieuznesenie

kk  odpredajuodpredaju  podielovpodielov  zz  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve  MestaMesta  TrnavaTrnava
parc.parc.  �.�.  54195419  vv  k.ú.k.ú.  TrnavaTrnava  vlastníkomvlastníkom  bytovbytov  vv  bytovombytovom  domedome
            s.s.  �.�.  811811  nana  Ul.Ul.  J.J.  HajdóczyhoHajdóczyho  �.�.  88  --  1212    vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    Schva�ujeSchva�uje
predaj  podielov  z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava na LV  �.
5000  parc.  �.  5419 v k. ú. Trnava o celkovej  výmere  473  m2,
zodpovedajúcich  spoluvlastníckym podielom na spolo�ných �astiach
a zariadeniach domu súp. �. 811 na Ul. J. Hajdóczyho �. 8, 10, 12
vlastníkom bytov za cenu 3,50 Sk/m2 takto:
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1) podielu 2896/134441 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 1 Viere
   Kamendyovej,  narod.  5.6.1952, bytom Hajdóczyho 8,  za  cenu
   35,50 Sk.
2) podielu   5157/134441  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 2 Xavérovi Dokovi, nar. 11.2.1972
   s  manželkou  Elenou,  rod. Filovou, nar. 18.6.  1975,  obaja
   bytom J. Hajdóczyho 8, za cenu 63,50 Sk,
3) podielu 4164/134441 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 3 Ivete
   Jarábkovej, rod. Jarábkovej, nar. 16.1.1966, bytom Hajdóczyho
   8, za cenu 51,50 Sk,
4) podielu  8196/134441 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 4 Anne
   Štefanovskej,  narod.  8.8.1959, bytom Hajdóczyho 8, za  cenu
   101,00 Sk,
5) podielu  4164/134441  do  vlastníctva vlastní�ke  bytu  �.  5
   Emílii  Bednar�íkovej,  rod. Gulovej, narod. 3.6.1932,  bytom
   Hajdóczyho 8, za cenu 51,50 Sk,
6) podielu  8272/134441  do  vlastníctva vlastní�ke  bytu  �.  6
   Jozefe  Mrvovej,  rod.  Bobekovej,  narod.  22.8.1933,  bytom
   Hajdóczyho 8, za cenu 102,00 Sk,
7) podielu  4164/134441  do  vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  7
   Milanovi  Prekopovi,  nar. 5.4.1957, bytom Hajdóczyho  8,  za
   cenu 51,50 Sk,
8) podielu   8196/134441  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 8 Ing. Martinovi  Bartošovi�ovi,
   nar.  28.4.1972  s manželkou Danielou, rod. Duffekovou,  nar.
   26.12.1971, obaja bytom J. Hajdóczyho 8, za cenu 101,00 Sk,
9) podielu   6237/134441  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 9 Františkovi  Kubatkovi,  nar.
   12.12.1956  s  manželkou  Margitou,   rod.  Šipošovou,   nar.
   5.3.1959, obaja bytom J. Hajdóczyho 10, za cenu 77,00 Sk,
10) podielu  5137/134441  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 10 Ing. Igorovi Skýpalovi,  nar.
   11.5.1968  s  manželkou  Tatianou,   rod.  Gažovi�ovou,  nar.
   6.3.1968, obaja bytom J. Hajdóczyho 10, za cenu 63,50 Sk,
11) podielu  7342/134441  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  11
   Monike  Záme�níkovej  rod.  Záme�níkovej,  narod.  15.1.1969,
   bytom Hajdóczyho 10, za cenu 90,50 Sk.
12) podielu  5126/134441  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 12  Vojtechovi  Machovi,  nar.
   1.6.1937  s  manželkou Máriou, rod. Koltnerovou,  nar.  19.9.
   1938, obaja bytom J. Hajdóczyho 10, za cenu 63,00 Sk,
13) podielu  7423/134441  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  13
   Mgr. Eve Balajkovej, nar. 23.12.1959, bytom Hajdóczyho 10, za
   cenu 91,50 Sk,
14) podielu  5206/134441  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  14
   Rozálii Holkovi�ovej, rod. Kašubovej, narod. 9.10.1947, bytom
   Hajdóczyho 10, za cenu 64,00 Sk,
15) podielu  7423/134441  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 15  Jozefovi  Kandelovi,  nar.
   16.6.1943  s  manželkou  Kamilou,   rod.  Kova�i�ovou,   nar.
   26.6.1942, obaja bytom J. Hajdóczyho 10, za cenu 91,50 Sk,
16) podielu  5197/134441  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  16
   Stanislavovi  Hornákovi, narod. 24.10.1969, bytom  Hajdóczyho
   12, za cenu 64,00 Sk,
17) podielu  2896/134441  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 17 Róbertovi  Imbergovi,  nar.
   19.4.1935  s  manželkou  Lýdiou,   rod.  �apkovi�ovou,   nar.
   5.10.1936, obaja bytom J. Hajdóczyho 12, za cenu 35,50 Sk,
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18) podielu  7282/134441  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 18  Rudolfovi  Kozánimu,  nar.
   26.1.1933  s  manželkou  Gertrúdou,   rod.  Sersenovou,  nar.
   16.11.1937, obaja bytom J. Hajdóczyho 12, za cenu 89,50 Sk,
19) podielu  5009/134441  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  19
   Viole  Grácovej  rod.  Šmiralovej,  narod.  7.10.1935,  bytom
   Hajdóczyho 12, za cenu 61,50 Sk.
20) podielu  5133/134441  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 21 Róbertovi Imbergerovi,  nar.
   19.4.1935  s  manželkou  Lýdiou,   rod.  �apkovi�ovou,   nar.
   5.10.1936, obaja bytom J. Hajdóczyho 12, za cenu 63,00 Sk,
21) podielu  7406/134441  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  22
   Jarmile  Van�ovej  rod. Posluchovej, narod. 10.7.1943,  bytom
   Hajdóczyho 12, za cenu 91,00 Sk.
správny poplatok   spojený  s  návrhom  na  vklad  do   katastra
nehnute�ností budú spolo�ne a nerozdielne hradi� kupujúci.

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 15. 7. 2005
b) pripravi�  kúpnu  zmluvu  a predloži�  primátorovi  mesta  na
   podpis.
   Termín: do 30. 9. 2005

                                                                605605
                                                          uznesenieuznesenie

        kk  odpredajuodpredaju  podielovpodielov  zz  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve  MestaMesta  TrnavaTrnava
          parc.�.parc.�.  5671/475671/47  vv  k.ú.k.ú.  TrnavaTrnava  vlastníkomvlastníkom  bytovbytov  vv  bytovombytovom
                          domedome  s.�.s.�.  64606460  nana  SpartakovskáSpartakovská  44  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
predaj   podielov  na  pozemku  vo  vlastníctve   Mesta   Trnava,
zapísanom na LV �. 5000, parc. �. 5671/47 - zast. pl. o celkovej
výmere  408  m2,  zodpovedajúcich  spoluvlastníckym  podielom  na
spolo�ných  �astiach  a  zariadeniach  domu   súp.  �.  6460   na
Spartakovskej  4 vlastníkom bytov zapísaným na LV �. 7312 za cenu
3,50 Sk/m2 takto:
1) podielu   7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 1 Ing.  Miroslavovi  Orihelovi,
   nar.  22.6.1956  s  manželkou  Emíliou  rod.  Ková�ovou  nar.
   18.5.1957, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
2) podielu  5195/390450  do  vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  3
   Štefanovi Malovcovi, nar. 25.9.1948, bytom Spartakovská 4, za
   cenu 19,00 Sk,
3) podielu   6805/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  4  Jurajovi  Kubatkovi,  nar.
   20.10.1959,   s  manželkou  Annou   rod.  Jankovi�ovou   nar.
   27.10.1965, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 25,00 Sk,
4) podielu   7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 6  Rudolfovi  Majkri�ovi  nar.
   3.1.1948 s manželkou Máriou rod. Petrovi�ovou nar. 17.1.1954,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
5) podielu   7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
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   manželov vlastníkom bytu �. 7 Ing. Ladislavovi Zborayovi nar.
   6.8.1952, s manželkou Ing. Magdalénou rod. Dobro�ániovou nar.
   1.1.1954, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
6) podielu   2641/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 8 Ing. Ladislavovi Zborayovi nar.
   6.8.1952, s manželkou Ing. Magdalénou rod. Dobro�ániovou nar.
   1.1.1954, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 9,50 Sk,
7) podielu   5195/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  9  Jánovi  Kolarovi�ovi  nar.
   24.12.1962,  s  manželkou  Danielou   rod.  Stre�anskou  nar.
   14.2.1963, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 19,00 Sk,
8) podielu   6805/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 10  Jánovi  Kolarovi�ovi  nar.
   24.12.1962  s  manželkou  Danielou   rod.  Stre�anskou   nar.
   14.2.1963, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 25,00 Sk,
9) podielu 2641/390450 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 11 Anne
   Bohunickej, nar. 3.4.1954, bytom Spartakovská 4, za cenu 9,50
   Sk,
10) podielu  7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 12  Miroslavovi  Be�ovi,  nar.
   21.6.1960  s  manželkou Ivanou rod. Violovou  nar.  6.6.1966,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
11) podielu  7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 13 	udovítovi Pullmannovi,  nar.
   3.10.1937,  s  manželkou  Libertínou rod.  Krá�ovi�ovou  nar.
   17.1.1938, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
12) podielu  5195/390450  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  15
   Jánovi  Cibulkovi, nar. 30.9.1957, bytom Tehelná 23, za  cenu
   19,00 Sk,
13) podielu  6805/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  16  Kamilovi  Juricovi   nar.
   27.11.1955,  s manželkou Evou rod. 
a�anovou nar.  25.5.1956,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 25,00 Sk,
14) podielu  2641/390450  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  17
   Radoslavovi  Šulkovi, nar. 11.7.1972, bytom Bosniacka 70,  za
   cenu 9,50 Sk,
15) podielu  7760/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  18
   Ružene  Srdošovej,  rod.  Mo�ovskej,  nar.  24.5.1954,  bytom
   Spartakovská 4, za cenu 28,50 Sk,
16) podielu  7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 19 Jozefovi  �echovi�ovi  nar.
   22.1.1961,  s  manželkou  Ing.   Janou  rod.  Závodskou  nar.
   5.4.1971, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
17) podielu  2641/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  20
   Márii  Chrvalovej, nar. 19.12.1937, bytom Spartakovská 4,  za
   cenu 9,50 Sk,
18) podielu  6805/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  22
   Ji�ine  
ur�anskej,  rod.  Vlkovej,   nar.  2.1.1956,   bytom
   Spartakovská 4, za cenu 25,00 Sk,
19) podielu  2641/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  23
   Márii Ková�ovej, nar. 2.7.1938, bytom Spartakovská 4, za cenu
   9,50 Sk,
20) podielu  7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 24 RNDr. Radoslavovi  Laurincovi
   nar.  28.2.1956, s manželkou RNDr. Natašou rod.  Bednárikovou
   nar. 29.6.1956, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
21) podielu  5195/390450  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  27
   Jozefovi  Pollákovi, nar. 29.6.1953, bytom Spartakovská 4, za
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   cenu 19,00 Sk,
22) podielu  6805/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  28  Jozefovi  Pociskovi  nar.
   9.3.1943,  s manželkou O�gou rod. Talapkovou nar. 28.11.1952,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 25,00 Sk,
23) podielu  2820/390450  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  29
   Miroslavovi  Fekulovi, nar. 26.1.1986, bytom Spartakovská  4,
   za cenu 10,50 Sk,
24) podielu  7622/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  30
   Marte  Vozárovej,  rod.  Textorovej,   nar.  8.9.1955,  bytom
   Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
25) podielu  7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  31  Antonovi  Malovcovi  nar.
   8.3.1955   s  manželkou  Máriou   rod.   Klamparikovou   nar.
   22.9.1956, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
26) podielu  2641/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  32
   Filoméne  Adamkovi�ovej rod. Škublovej, nar. 10.5.1935, bytom
   Spartakovská 4, za cenu 9,50 Sk,
27) podielu  5195/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  33
   Ing. Jane Chovan�íkovej, nar. 3.7.1960, bytom Spartakovská 4,
   za cenu 19,00 Sk,
28) podielu  6805/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 34 Romanovi  Polešovskému  nar.
   13.4.1959 s manželkou Vierou rod. Mauricovou nar. 26.12.1961,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 25,00 Sk,
29) podielu  2641/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  35
   Marte  Pivá�kovej,  nar. 10.8.1962, bytom Spartakovská 4,  za
   cenu 9,50 Sk,
30) podielu  7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 36  Rudolfovi  Fekulovi,  nar.
   10.4.1956  s  manželkou Vierou rod. Repá�ovou nar.  1.2.1959,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
31) podielu  7622/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  37
   Magde  Bielikovej,  rod.  Mestickej,   nar.  6.5.1956,  bytom
   Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
32) podielu  6805/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 40 Jánovi  Kolarovi�ovi,  nar.
   23.3.1951,  s manželkou Martou rod. Vnu�kovou nar.  2.7.1956,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 25,00 Sk,
33) podielu  2641/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  41
   Helene  Kvetanovej,  rod.  Šestákovej, nar.  8.3.1953,  bytom
   Spartakovská 4, za cenu 9,50 Sk,
34) podielu  7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 42 Petrovi  Polakovi�ovi  nar.
   28.11.1954,  s manželkou Elenou rod. Pápežovou nar. 8.4.1957,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
35) podielu  2641/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  44
   Jarmile  Štefunkovej rod. Danihelovej, nar. 28.4.1956,  bytom
   Spartakovská 4, za cenu 9,50 Sk,
36) podielu  5195/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  45  Petrovi  Vavrovi,   nar.
   25.11.1959,  s  manželkou  Gabrielou   rod.  Pluhárovou  nar.
   7.3.1963, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 19,00 Sk,
37) podielu  6805/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  46  Alojzovi  Nerádovi   nar.
   31.3.1954,   s  manželkou  Danielou   rod.  Ivani�ovou   nar.
   31.10.1954, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 25,00 Sk,
38) podielu  2641/390450  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  47
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   Augustínovi  Bošáckemu, nar. 13.2.1943, bytom Spartakovská 4,
   za cenu 9,50 Sk,
39) podielu  7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 48 Ing. Pavlovi  Karabovi  nar.
   17.6.1953, s manželkou Zdenou rod. Hercegovou nar. 16.4.1954,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
40) podielu  6805/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 52  Jozefovi  Kocianovi,  nar.
   14.3.1950,   s  manželkou  Margitou   rod.   Puterovou   nar.
   24.10.1950, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 25,00 Sk,
41) podielu  7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 54 Vladimírovi  Juhásovi  nar.
   6.4.1957,  s manželkou Alenou rod. Rajnicovou nar. 28.5.1957,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
42) podielu  7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  55  Jánovi  Bukovcovi   nar.
   28.4.1952,  s  manželkou O�gou rod. Zúbkovou  nar.  4.5.1956,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
43) podielu  5195/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  57
   Zite  Rakúsovej,  nar. 11.12.1931, bytom Spartakovská  4,  za
   cenu 19,00 Sk,
44) podielu  6805/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 58 Eduardovi Luka�ovi�ovi,  nar.
   3.5.1938,  s  manželkou  Magdalénou   rod.  Kozelkovou   nar.
   9.3.1946, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 25,00 Sk,
45) podielu  2641/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  59
   Anzelmíne  Klukavej,  rod. Špalekovej, nar. 20.9.1933,  bytom
   Spartakovská 4, za cenu 9,50 Sk,
46) podielu  7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 60 Františkovi  Jurišovi  nar.
   12.9.1943,   s  manželkou  Alenou   rod.   Kova�i�ovou   nar.
   12.11.1956, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
47) podielu  7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  61  Michalovi  Labátovi  nar.
   21.10.1950  s manželkou Martou rod. Kuba�kovou nar. 9.8.1958,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
48) podielu  5195/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 63 Ing.  Miroslavovi  Orihelovi
   nar.  22.6.1956,  s  manželkou Emíliou  rod.  Ková�ovou  nar.
   18.5.1957, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 19,00 Sk,
49) podielu  6805/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  64  	ubošovi  Krali�ovi  nar.
   2.2.1969  s  manželkou Janou rod. Nadhajskou nar.  10.3.1973,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 25,00 Sk,
50) podielu  2641/390450  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  65
   Ing.  Alešovi Bubánovi nar. 10.12.1975, bytom Spartakovská 4,
   za cenu 9,50 Sk,
51) podielu  7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 66 Ing. Ivanovi  Palayovi  nar.
   17.5.1953   s  manželkou  Mgr.   Máriou  rod.  Ješkovou  nar.
   18.1.1953, obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
52) podielu  7622/390450  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  67
   Tomášovi  Voskovi nar. 15.4.1980, bytom Brestovany,  Stani�ná
   20, za cenu 9,50 Sk,
53) podielu  2641/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 68 Otovi Kucmanovi nar. 30.8.1958
   s  manželkou  Evou rod. Vidovou nar. 19.9.1953,  obaja  bytom
   Spartakovská 19, za cenu 9,50 Sk,
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54) podielu  5195/390450  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  69
   Márii   Jurkasovej   rod.  Prvej,   nar.   12.9.1959,   bytom
   Spartakovská 4, za cenu 19,00 Sk,
55) podielu  6805/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 70 Ing. Ivanovi  Friedovi  nar.
   14.4.1954, s manželkou Janou rod. Chlpatovou nar. 27.12.1964,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 25,00 Sk,
56) podielu 7622/390450  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  72  	ubošovi Loveckému  nar.
   27.4.1974  s manželkou Máriou rod. Bartošovou nar. 13.7.1973,
   obaja bytom Spartakovská 4, za cenu 28,00 Sk,
správny poplatok   spojený  s  návrhom  na  vklad  do   katastra
nehnute�ností budú spolo�ne a nerozdielne hradi� kupujúci.

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 15. 7. 2005

b) pripravi�  kúpnu  zmluvu  a predloži�  primátorovi  mesta  na
podpis
   Termín : do 30. 9. 2005

                                                                606606
                                                          uznesenieuznesenie

kk  priamemupriamemu  predajupredaju  pozemkupozemku  nana  Ul.Ul.  I.I.  KraskuKrasku  vv  TrnaveTrnave  --  ModrankeModranke

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje 
priamy  predaj  pozemku  v k. ú. Modranka na Ul.  I.  Krasku
zapísaného  na LV �. 1300 vo vlastníctve Mesta Trnava, s  p.
�.  800/7  - zast. plocha s výmerou 2 m2, do  bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Miroslava Záhoráka nar. 11.7.1972,
bytom  Trnava,  Vajanského  10,  s  manželkou  Monikou  rod.
Majzlanovou , nar. 4.2.1974, bytom Trnava, �ajkovského 3, za
cenu  1.200,- Sk/m2 t. j. za celkovú cenu 2.400,- Sk s  tým,
že  kupujúci  uhradia správny poplatok spojený s návrhom  na
vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnute�ností.

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému  úradu v Trnave
a) zabezpe�i� súvisiace náležitosti
   Termín: do 15. 7. 2005

b)  pripravi� kúpnu zmluvu a predloži� na podpis primátorovi
mesta
    Termín: do 31. 8. 2005

                                                                607607
                                                          uznesenieuznesenie

                      kk  zámenezámene  pozemkovpozemkov  ss  KrajskýmKrajským  úradomúradom  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1.1.  Schva�ujeSchva�uje
zámenu  pozemkov v k. ú. Trnava p. �. 6523/1 s výmerou  2646
m2,  p. �. 6523/2 s výmerou 369 m2 a p. �. 6523/3 s  výmerou
761 m2, ktoré sú zapísané na LV �. 5000 vo vlastníctve Mesta
Trnava,  spolu  hodnota  pozemkov pod�a  znaleckého  posudku
predstavuje sumu 5.000.000,00 Sk,
za  pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky -  Krajského
úradu v Trnave, zapísané na LV �. 5860, v k. ú. Trnava p. �.
665  s  výmerou 616 m2, p.�. 6993/3 s výmerou 942 m2, p.  �.
2557/2  s výmerou 117 m2 a pozemku zapísaného na LV �.  5053
p.  �. 8947/5 s výmerou 137 m2, spolu hodnota pozemkov pod�a
znaleckého posudku predstavuje sumu 5.010.000,00 Sk,
pri�om  Mesto Trnava doplatí Krajskému úradu sumu  10.000,00
Sk za rozdiel v cenách zamie�aných pozemkov.

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému  úradu v Trnave
a) zabezpe�i� súvisiace náležitosti
   Termín: 15. 7. 2005

b) pripravi� zámennú zmluvu a predloži� na podpis
primátorovi mesta
   Termín: 31. 8. 2005

                                                          608608
                                                      uznesenieuznesenie

      kk  dotáciidotácii  nana  športovúšportovú  �innos��innos�  TJTJ  ATÓMATÓM  JaslovskéJaslovské  BohuniceBohunice

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
nepriamu dotáciu mesta na športovú �innos� mládeže pre
Telovýchovnú jednotu ATÓM Jaslovské Bohunice vo výške
129 605,00 Sk

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
oznámi� stanovisko mestského zastupite�stva žiadate�ovi
   Termín: 20.07.2005

                                                            609609
                                                      uznesenieuznesenie

kk  prenájmuprenájmu  �asti�asti  pozemkupozemku  parc.parc.  �.�.  8399/678399/67  zaza  ú�elomú�elom  výstavbyvýstavby
              nakladacejnakladacej  rampyrampy  prepre  spolo�nos�spolo�nos�  SLOVATYS,SLOVATYS,  s.r.o.s.r.o.

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
prenájom  �asti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, zapísa-
ného  na LV �. 5000, parc. �. 8399/67, k. ú. Trnava o výmere
5  m2  pre spolo�nos� SLOVATYS, s.r.o., Ulica Limbová �.  7,
Trnava,  I�O: 36 239 861, za nájomné 100,- Sk/m2/rok, platné
pre  rok  2005,  po�núc rokom 2006  upravované  o  oficiálne
oznámené percento inflácie, za ú�elom vybudovania nakladacej
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rampy,  na dobu ur�itú 5 rokov od podpisu zmluvy, s podmien-
kou  uvedenia  pozemku do pôvodného stavu po  skon�ení  doby
nájmu

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi� podklady súvisiace s uzatvorením zmluvy
   Termín: 15. 7. 2005

b) uzatvori� nájomnú zmluvu  a predloži� primátorovi  mesta
k podpisu
   Termín: 15. 8. 2005

                                                        610610
                                                  uznesenieuznesenie

  kk  odkúpeniuodkúpeniu  spoluvlastníckychspoluvlastníckych  podielovpodielov  nana  pozemkupozemku  vv  k.k.  ú.ú.
    Trnava,Trnava,  parcelaparcela  registraregistra  EE  �.�.  14831483  vv  areáliareáli  streleckéhostreleckého
    centracentra  ŠtrkyŠtrky  zaza  ú�elomú�elom  majetkovoprávnehomajetkovoprávneho  vysporiadaniavysporiadania

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje 
odkúpenie  spoluvlastníckych  podielov  na pozemku v  k.  ú.
Trnava, zapísanom na LV �. 5370, parcela registra E �. 1483,
nachádzajúceho  sa v areáli strelnice Štrky za ú�elom vyspo-
riadania  majetkovoprávnych  vz�ahov od  spoluvlastníkov  vo
výške ich spoluvlastníckych podielov za cenu 130,- Sk/m2:

A)  Magdaléna KUBOVI�OVÁ, rod. Matulová, nar. 11. 11.  1963,
bytom  Trnava,   Ulica  Ustianska  �. 43,  vo  výške  spolu-
vlastníckeho podielu 4344/93852, cena celkom 94 120,- Sk,

B) Ján KRÚŽE	, nar. 8. 10. 1929, bytom Trnava, Ulica Ustian-
ska   �.  2,  Trnava  vo  výške  spoluvlastníckeho   podielu
751/93852, cena celkom 16 272,- Sk,

C)  Jozef  KRÚŽE	,  nar.  2. 3. 1941,  bytom  Trnava,  Ulica
Ustianska   �.  4,  vo   výške   spoluvlastníckeho   podielu
751/93852, cena celkom 16 272,- Sk,

D)  Elena  KRÚŽE	OVÁ, nar. 26. 8. 1931, bytom Trnava,  Ulica
Jána  Hlúbika  �.  34, vo  výške  spoluvlastníckeho  podielu
751/93852, cena celkom 16 272,- Sk,

E) Margita HANULÁKOVÁ, nar. 29. 5. 1933, bytom Trnava, Ulica
Ustianska   �.  14,  vo   výške  spoluvlastníckeho   podielu
1245/187704, cena celkom 13 487,50 Sk,

F)  Valéria ZACHAROVÁ, nar. 11. 6. 1936, bytom Trnava, Ulica
Gábora  Steinera  �. 13, vo výške spoluvlastníckeho  podielu
1245/187704, cena celkom 13 487,50 Sk,

G)  Dobroslav GRONSKÝ, nar. 12. 1. 1935, bytom Trnava, Ulica
Ustianska   �.  52,  vo   výške  spoluvlastníckeho   podielu
443/31284, cena celkom 28 795,- Sk.
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2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi� podklady súvisiace  s uzatvorením kúpnej zmluvy
   Termín: 31. 7. 2005

b)  uzatvori�  kúpnu zmluvu  a predloži�  primátorovi  mesta
k podpisu
    Termín: 30. 9. 2005

                                                        611611
                                                  uznesenieuznesenie

                      kk  priamemupriamemu  predajupredaju  aa  výpoži�kevýpoži�ke  pozemkupozemku
                      vv  športovomšportovom  areáliareáli  vv  TrnaveTrnave  --  ModrankeModranke

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
priamy predaj zmluvou o budúcej zmluve �asti pozemku v k. ú.
Modranka  zapísaného  na  LV �. 1300  vo  vlastníctve  Mesta
Trnava  s  p.  �. 1199/1 s výmerou asi 1600 m2,  ktorá  bude
upresnená   porealiza�ným  geometrickým   plánom,  za   cenu
1.500,00  Sk/m2,  na  výstavbu   ubytovacieho  zariadenia  s
kapacitou max. 100 lôžok v súlade s odsúhlasenou projektovou
dokumentáciou  spol. EWD Develop, s.r.o., Hlavná 25, Trnava,
I�O 36 269 182.

2.2.  Schva�ujeSchva�uje
výpoži�ku �asti pozemku v k. ú. Modranka zapísaného na LV �.
1300  vo  vlastníctve Mesta Trnava s p. �. 1199/1 s  výmerou
asi 4200 m2, ktorá bude upresnená porealiza�ným geometrickým
plánom,  na  obdobie  30  rokov,  na  výstavbu  viacú�elovej
športovej  haly  a  krytých  tenisových ihrísk  v  súlade  s
odsúhlasenou  projektovou dokumentáciou, spol. EWD  Develop,
s.r.o.,  Hlavná  25, Trnava, I�O 36 269 182  s  nasledovnými
podmienkami:
-  investor  vybuduje  parkovacie miesta v súlade s
platnými normami, ktoré daruje do majetku Mesta Trnava,
- bude zabezpe�ený prístup a využívanie ostatných športových
zariadení v areáli pre verejnos�,
- investor na svoje náklady zabezpe�í premiestnenie detského
ihriska a cvi�iska kynologického oddielu ŠK Modranka,
-  investor  umožní  po   realizácii  bezplatné   využívanie
parkovísk   a  prístupových   komunikácií  pre  návštevníkov
areálu,
-  investor sa bude podie�a� na  údržbe  plôch  športového
areálu, so stanovením podielu na údržbe plôch športového
areálu medzi investorom a športovým klubom
-  investor  zváži možnos� bezplatného poskytnutia  ur�itého
po�tu  hodín  pre  športovcov ŠK Modranka po  ich  vzájomnej
dohode.

3.3.  SúhlasíSúhlasí  
a) s použitím �asti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k.
ú.  Modranka s p. �. 1199/1, s výmerou, ktorá bude upresnená
geometrickým  plánom,  na  vybudovanie parkovacích  miest  a
prístupových  komunikácií  v súlade so stavebným  povolením,
pre   prevádzku   ubytovacieho    zariadenia,   viacú�elovej
športovej  haly  a  tenisových ihrísk,  spol.  EWD  Develop,
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s.r.o., Hlavná 25, Trnava, I�O 36 269 182.

b)   s   prijatím  daru   investície  parkovacích  miest   a
prístupových   komunikácií  po   skolaudovaní  a  predložení
geometického  plánu k porealiza�nému zameraniu, od spol. EWD
Develop,  s.r.o.,  Hlavná  25,  Trnava, I�O 36  269  182  do
majetku mesta Trnava.

4.4.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) pripravi� a predloži� zmluvu o budúcej kúpnej a darovacej
zmluve a zmluvu o výpoži�ke primátorovi mesta k podpisu
   Termín: do 31. 7. 2005

b) pripravi�  kúpnu  a  darovaciu   zmluvu  do  60  dní  po
kolaudácii stavby primátorovi mesta k podpisu

                                                        612612
                                                  uznesenieuznesenie

kk  realizáciirealizácii  záväzkovzáväzkov  vyplývajúcichvyplývajúcich  zozo  ZmluvyZmluvy  oo  investi�nejinvesti�nej
          spoluprácispolupráci  pripri  výstavbevýstavbe  závoduzávodu  PSAPSA  PeugeotPeugeot  CitroenCitroen
        vv  zmyslezmysle  UzneseniaUznesenia  vládyvlády  SRSR  �.�.  355355  zozo  d�ad�a  4.4.  5.5.  20052005

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  SúhlasíSúhlasí
s postupom, v  zmysle  Uznesenia  vlády SR  �.  355 zo d�a
4. 5. 2005  k  návrhu  riešenia splnenia  záväzku  slovenských
strán  zo zmluvy s PSA Peugeot Citroen, ktorým bolo  schválené
preinvestovanie    finan�ných     prostriedkov     vo    výške
31 100 000,00 Sk  bez DPH, v prospech spolo�nosti SEMAT, a.s.,
Trnava,za ú�elom rekonštrukcie a dostavby objektov a ich ná-
sledný prevod na spolo�nos� SEMAT, a.s., Trnava

2.2.  Schva�ujeSchva�uje 
prevod objektov - investícií rozostavaného diela na farme Ve�-
ký dvor a farme Zlatý Klas, do majetku spolo�nosti SEMAT, a.s.
Trnava,  v  celkovej  hodnote 31 100 000,00 Sk bez DPH, pred
vydaním kolauda�ného rozhodnutia, za celkovú sumu 1,00 Sk

3.3.  Splnomoc�ujeSplnomoc�uje 
primátora  mesta  Trnava  na podpísanie zmluvy  o  spolupráci,
ktorá bude uzatvorená medzi mestom Trnava, spolo�nos�ou INVEST
Trnava, s.r.o., Trnava a spolo�nos�ou SEMAT, a.s., Trnava

4.4.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom investícií
   Termín: do 20 dní pred za�atím kolauda�ného konania

b) pripravi� kúpnu zmluvu na predaj objektov - investícií rozo-
stavaného diela a predloži� primátorovi mesta na podpis
   Termín: do 10 dní pred za�atím kolauda�ného konania
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                                                        613613
                                                  uznesenieuznesenie

        kk  súhlasusúhlasu  nana  nájomnájom  bytubytu  �.�.  2626  nana  ul.ul.  BotanickáBotanická  �.�.  11

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  RušíRuší
a) uznesenie MZ �. 398/2004 v bode 1a) zo d�a 7.9.2004

b) uznesenie MZ �. 102/99 zo d�a 29.6.1999 v písm. m)
schva�ovacej �asti m 03) predaj 1-izbového bytu �. 26
na na 6. NP o podlahovej ploche 42,08 m2 za cenu 17.758,- Sk
Valérii Žižkovej, rod. Abwéserovej, trvale bytom Botanická
�. 1, Trnava

2.2.  Schva�ujeSchva�uje
v rámci výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta
Trnava vyda� súhlas na nájom 1-izbového bytu �. 26 na ul.
Botanická v Trnave Ing. Beate Kabovej, nar. 9.1.1955, bytom
Hrn�iarovce nad Parnou, ul. Janka Alexyho 1, Ing. Marcelovi
Vysudilovi, nar. 2.6.1978, bytom Trnava, Spartakovská ul.
�. 19 a mal. Filipovi Vysudilovi, nar. 20.12.1989, zastú-
pený zákonnou zástupky�ou JUDr. Adrienou Vysudilovou, nar.
4.12.1956, bytom Trnava, Spartakovská 19 na dobu neur�itú

3.3.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
pripravi� súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom
bytu a predloži� primátorovi mesta k podpisu
   Termín: do 31.7.2005

                                                        614614
                                                  uznesenieuznesenie

                                            kk  predajupredaju  bytovbytov

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    RušíRuší

1.1./ Uznesenie �. 581/2001 zo d�a 11.12.2001 v písm. b/
schva�ovacej �asti

b 48/ predaj  4-izbového  bytu  �. 27 na 3. NP
o podlahovej  ploche 88,77m2 za cenu 111 086,-Sk
Ing. Mariánovi Špektenhauserovi, nar. 23.7.1959, trvale
bytom Vajanského �. 18, Trnava
s manž. Ingrid Špektenhauserovou, rod. Domanovou, nar.
11.3.1964, trvale bytom tamtiež

2.2.  Schva�ujeSchva�uje

- v  k. ú. Trnava na ul. Coburgova �. 8, 10,  parc. �.
8647/1, súp. �. 2242
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a 01/  predaj  1-izbového bytu �. 11 na 3. NP o  podlahovej
ploche 18,25 m2 za cenu 8 466,-Sk
Jánovi Hlavatému, nar. 19.8.1933, trvale bytom Coburgova
�. 10, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Golianova �. 9-11, parc. �.
8399/44, súp. �. 6005

a 02/  predaj  2-izbového bytu �. 39 na 8. NP o  podlahovej
ploche 51,13 m2 za cenu 19 646,-Sk
Pavlovi Kurincovi, nar. 5.12.1963, trvale bytom Golianova
�. 10, Trnava
s manž. Beatou Kurincovou, rod. Martinkovi�ovou, nar.
18.1.1963, trvale bytom tamtiež

- v  k. ú. Trnava na ul. Golianova �. 32, parc. �. 8399/69,
súp. �. 6013

a 03/   predaj  3-izbového bytu �. 48 na 9. NP o
podlahovej ploche 65,19 m2 za cenu 23 380,-Sk
Anežke Stúpalovej, rod. Cuhrovej, nar. 16.11.1950, trvale
bytom Golianova �. 32, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Golianova �. 55, 56, parc. �.
8399/82, súp. �. 6022

a 04/   predaj  3-izbového bytu  �. 16 na 5. NP o
podlahovej ploche 70,78 m2 za cenu 29 582,-Sk
Márii Úlehlovej, rod. �ervenej, nar. 22.11.1948, trvale
bytom Golianova �. 55, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Hospodárska �. 31-36, parc. �.
825, súp. �. 3609

a 05/   predaj  1-izbového bytu �. 21 na 2. NP o
podlahovej ploche 37,87 m2 za cenu 9 494,-Sk
Augustínovi Ivani�ovi, nar. 15.12.1942, trvale bytom
Hospodárska �. 32, Trnava
s manž. Jarmilou Ivani�ovou, rod. Bartošovou, nar.
28.8.1944, trvale bytom tamtiež

- v  k. ú. Trnava na ul. Hospodárska �. 94, parc. �. 2523,
súp. �. 3617

a 06/   predaj  1-izbového bytu �. 18 na 7. NP o
podlahovej ploche 38,19 m2 za cenu 15 862,-Sk
Mgr. Marcele Schrimplovej, rod. Štrbovej, nar. 31.5.1976,
trvale bytom Troji�né nám. �. 5, Trnava
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s manž. Stanislavom Schrimplom, nar. 27.1.1977, trvale
bytom Vl. Clementisa �. 61, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Hviezdoslavova �. 3, parc. �. 258,
súp. �. 224

a 07/   predaj  4-izbového bytu �. 7 na 2. NP o  podlahovej
ploche 142,60 m2 za cenu 122 471,-Sk
Ing. Rastislavovi Diov�ošovi, nar. 24.9.1950, trvale bytom
Hviezdoslavova �. 3, Trnava
s manž. Ing. Mariannou Diov�ošovou, rod. Pätoprstou, nar.
21.12.1952, trvale bytom tamtiež

- v  k. ú. Trnava na ul. Na hlinách �. 2-4, parc. �.
5317/13, súp. �. 6776

a 08/   predaj  2-izbového bytu �. 96 na 8. NP o
podlahovej ploche 54,45 m2 za cenu 43 079,-Sk
Žanete Šmidákovej, nar. 8.1.1974, trvale bytom Na hlinách
�. 4, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Nerudova �. 1-3, parc. �. 8399/86,
súp. �. 6027

a 09/   predaj 3-izbového bytu �. 18 na 2. NP o  podlahovej
ploche 66,89 m2 za cenu 26 043,-Sk
Monike Petrovi�ovej, rod. Petrovi�ovej, nar. 20.9.1974,
trvale bytom Nerudova �. 2, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Spartakovská �. 11-13, parc. �.
5671/16, súp. �. 6546

a 10/   predaj  4-izbového bytu �. 3 na 2. NP o  podlahovej
ploche 82,62 m2 za cenu 28 976,-Sk
Márii Posovej, rod. Bukovanovej, nar. 19.8.1934, trvale
bytom Spartakovská �. 11, Trnava
s manž. Štefanom Posom, nar. 8.2.1936, trvale bytom tamtiež

- v  k. ú. Trnava na ul. Vajanského �. 18, parc. �. 800/14,
súp. �. 6728

a 11/   predaj  4-izbového bytu �. 27 na 3. NP o
podlahovej ploche 88,77 m2 za cenu 111 086,-Sk
Ing. Mariánovi Špektenhauserovi, nar. 23.7.1959, trvale
bytom Vajanského �. 18, Trnava
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- v  k. ú. Trnava na ul. 	. Podjavorinskej �. 25-30, parc.
�. 6299, súp. �. 2547, pozemok nie je vo vlastníctve mesta
Trnava

a 12/   predaj  1-izbového bytu �. 49 na 1. NP o
podlahovej ploche 23,88 m2 za cenu 4 481,-Sk
Michalovi Podlohovi, nar. 31.7.1946, trvale bytom
Spartakovská �. 8, Trnava

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na
vklad do katastra nehnute�ností budú spolo�ne a nerozdielne
hradi� kupujúci

3.3.  UkladáUkladá
   Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii
pripravi� zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle
schva�ovacej �asti uznesenia
   Termín: do 31.10.2005

                                                        615615
                                                  uznesenieuznesenie

kk  výnimkámvýnimkám  zz  nakladanianakladania  ss  bytmibytmi  vovo  vlastníctvevlastníctve  mestamesta  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    Schva�ujeSchva�uje
    výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava:

a/  Richardovi Kohúcikovi, nar. 5. 4. 1952, bytom Botanická 1,
    Trnava vyda� súhlas na nájom gars. �. bytu 20, na Študent-
    skej ul. 53, na dobu neur�itú - bytová náhrada.

b/  Milanovi Remenárovi, nar. 14. 8. 1946, bytom K. Mahra �. 11,
    Trnava vyda� súhlas na nájom gars. �. bytu 8, na Spartakov-
    skej ul. 8, Trnava na dobu neur�itú - bytová náhrada.

c/  Ladislavovi Hýbelovi, nar. 10. 10. 1958, bytom Nobelova 8,
    Trnava vyda� súhlas na nájom gars. �. bytu 39 na A. Ku-
    binu 6, Trnava na dobu neur�itú - bytová náhrada.

2.2.    UkladáUkladá
    Mestskému úradu v Trnave
    pripravi� súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv  na  nájom
    bytov a predloži� primátorovi mesta na podpis.
    Termín: do 15. 7. 2005

                                                        616616
                                                  uznesenieuznesenie

              kk  zásadámzásadám  poskytovaniaposkytovania  opatrovate�skejopatrovate�skej  službyslužby

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  RušíRuší
Zásady poskytovania opatrovate�skej služby schválené
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uznesením �. 140 Mestského zastupite�stva mesta Trnava
zo d�a 24.6.2003

2.2.  Schva�ujeSchva�uje
nové znenie zásad poskytovania opatrovate�skej služby
Strediskom sociálnej starostlivosti Trnava

3.3.  UkladáUkladá
   Stredisku sociálnej starostlivosti Trnava
postupova� v súlade s prijatým uznesením
   Termín: od 1.7.2005

                                                        617617
                                                  uznesenieuznesenie

                      kk  návrhunávrhu  nana  zmenuzmenu  zria�ovacejzria�ovacej  listinylistiny
      SprávySprávy  kultúrnychkultúrnych  aa  športovýchšportových  zariadenízariadení  mestamesta  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
zmenu zria�ovacej listiny organizácie Správa kultúrnych
a športových zariadení mesta Trnava v predloženom znení

2.2.  UkladáUkladá
   Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
vyda� úplné znenie upravenej zria�ovacej listiny
a premietnu� schválené zmeny v zria�ovacej listine do
ostatných dokumentov organizácie.
   Termín: 31.7.2005

                                                        618618
                                                  uznesenieuznesenie

            kk  TrnavskejTrnavskej  optickejoptickej  metropolitnejmetropolitnej  sietisieti  TOMNETTOMNET

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
predloženú realiza�nú štúdiu Trnavskej optickej metropolitnej
siete TOMNET

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) realizova� úlohy v súlade s �asovým harmonogramom, ktorý je
sú�as�ou štúdie
   Termín: priebežne

b) predloži� projekt Trnavskej optickej metropolitnej siete
TOMNET na rokovanie mestského zastupite�stva
   Termín: do 31.12.2005
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                                                        619619
                                                  uznesenieuznesenie

                                      kk  informatívnejinformatívnej  správespráve
        oo  využívanívyužívaní  športovýchšportových  areálovareálov  vovo  vlastníctvevlastníctve  mestamesta

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
predloženú informatívnu správu o využívaní športových
areálov vo vlastníctve mesta za rok 2004

                                                        620620
                                                  uznesenieuznesenie

                            kk  poskytnutiuposkytnutiu  dotáciídotácií  nana  rokrok  20052005
                zz  grantovéhograntového  programuprogramu  mestamesta  (dotácie(dotácie  aa  dary)dary)

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    Schva�ujeSchva�uje
poskytnutie dotácií  z rozpo�tu mesta Trnava na rok 2005
z grantového programu mesta (dotácie a dary)  v súlade s
predloženými projektmi:
                                                                                            VV  �iastke:�iastke:
    a) Stanislav Žigmund                       30.000,- Sk
    b) Rím. - kat. farský úrad sv. Mikuláša   150.000,- Sk
    c) Hokejový klub HK Trnava                 70.000,- Sk
    d) Hokejový klub HK Trnava                100.000,- Sk
    e) Hádzanársky klub 47 Trnava              60.000,- Sk
    f) AŠK Slávia Trnava                       84.000,- Sk
    g) Rímsko-katolícka cirkev,
       farnos� Ta-mesto                       250.000,- Sk
    h) Rímsko-katolícka cirkev,
       farnos� Ta-Kopánka                      80.000,- Sk
    i) Rímsko-katolícka cirkev,
       B-T arcidiecéza                        250.000,- Sk
    j) Rímska únia Rádu sv. Uršule            300.000,- Sk
    k) Rímska únia Rádu sv. Uršule                  0
    l) Dom spolo�nosti Ježišovej              250.000,- Sk
    m) Knižnica Juraja Fándlyho               100.000,- Sk
    n) Združenie na ochranu zvierat            55.000,- Sk
    o) FN Ta, ORL oddelenie                   125.000,- Sk
    p) FN Ta, oddelenie  dlhodobo chorých     165.000,- Sk
    r) Združenie na pomoc novorodencov        150.000,- Sk
    s) Hádzanársky oddiel ŠK Trnava
       - Modranka                             125.000,- Sk
Projekty v bode o), p) a r) sa schva�ujú podmiene�ne,
v súvislosti s ich prerokovaním v Klube priate�ov Trnavy -
v Nadácii Trnava Trnav�anom.

2.2.    UkladUkladá
    Mestskému úradu v Trnave
pripravi� zmluvy o poskytnutí dotácií v zmysle VZN �. 231
z roku 2005 na podpis primátorovi mesta
    Termín: do 31.7.2005
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                                                        621621
                                                  uznesenieuznesenie

                          kk  poskytnutiuposkytnutiu  dotáciídotácií  nana  rokrok  20052005
                                zz  grantovéhograntového  programuprogramu  mestamesta
      (dotácie(dotácie  poskytovanéposkytované  nana  základezáklade  odporu�eníodporu�ení  komisiíkomisií  MZ)MZ)

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    Schva�ujeSchva�uje
poskytnutie dotácií  z rozpo�tu mesta Trnava na rok 2005
z grantového programu mesta (dotácie poskytované na zák-
lade odporu�ení komisií MZ)v súlade  s predloženými pro-
jektmi:
                                                                                    VV  �iastke:�iastke:
  a) Ing. Daniel Vopát                    20.000,- Sk
  b) Eva Kopúnková                        30.000,- Sk
  c) Mgr.Mária Kutáková                   25.000,- Sk

2.2.    Ukladá:Ukladá:
    Mestskému úradu v Trnave
pripravi� zmluvy o poskytnutí dotácií v zmysle VZN �. 231
z roku 2005 na podpis primátorovi mesta
    Termín: do 31.7.2005

                                                        622622
                                                  uznesenieuznesenie

      kk  "Organiza�nému"Organiza�nému  zabezpe�eniuzabezpe�eniu  Viano�nýchViano�ných  trhovtrhov  2005"2005"

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    Schva�ujeSchva�uje
a/ Návrh na "Organiza�né zabezpe�enie Viano�ných trhov 2005"
   (v texte tiež VT) v d�och 05. až 23. decembra 2005.
b/ Zásady pre realizáciu akcie VT 2005.
c/ Platby   a ur�enie nájomného za predajné zariadenie a za
   prenajatú plochu pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava po-
   �as akcie VT 2005.
d/ Návrh rozpo�tu finan�ného zabezpe�enia VT 2005.
e/ Použitie  finan�ných prostriedkov zo zisku TTJ  2005  na
   úhradu výdavkov VT 2005 prevyšujúcich príjmy VT 2005.
f/ Riadite�a OS VT 2005 - Ing. Jozefa Jakubca.
g/ Do OS VT 2005 poslancov mestského zastupite�stva
   - Ing. Karola �esneka a Karola Opatovského.

2.2.  UkladáUkladá
a) Riadite�ovi  OS  Viano�ných  trhov   2005  -  Ing.
   Jozefovi Jakubcovi
   zabezpe�i�  organizovanie  VT 2005 v  zmysle  schváleného
   Všeobecne   záväzného  nariadenia  �.  208,   schválených
   návrhov a zásad s tým, že na prvé riadne zasadnutie Mest-
   ského  zastupite�stva  mesta Trnava v roku 2006  predloží
   správu o priebehu a kone�nom zú�tovaní VT 2005.
   Termín: priebežne, február 2006.
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b) Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava:
   vykona� kontrolu zú�tovania akcie VT 2005.
   Termín: do 31.01.2006

                                                        623623
                                                  uznesenieuznesenie

                              kk  zadaniuzadaniu  urbanistickejurbanistickej  štúdieštúdie 
                                          "IBV"IBV  Vodná"Vodná"  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    Schva�ujeSchva�uje 
zadanie  urbanistickej  štúdie IBV Vodná, Trnava
s podmienkou zachovania jestvujúcej zelene pozd�ž potoka
v šírke 7 m z pozemku žiadate�a a pozd�ž Hrani�nej ulice
v šírke 10 m z pozemku žiadate�a a to tak, aby bola verejne
prístupná

2.2.    SúhlasíSúhlasí 
so spracovaním  urbanistickej  štúdie  IBV Vodná, Trnava

3.3.    UkladáUkladá
    Mestskému úradu v Trnave
a)  na základe požiadavky odboru  životného  prostredia MsÚ
po   predložení  štúdie  IBV   Vodná  ulica   zabezpe�i�
verejnoprávne prerokovanie spracovanej štúdie
    Termín: po spracovaní štúdie

b)  po verejnoprávnom prerokovaní  a zapracovaní pripomienok
predloži�  urbanistickú  štúdiu na  rokovanie  mestského
zastupite�stva
    Termín: najbližšie zasadnutie MZ po prerokovaní

c)  oboznámi� žiadate�ov so stanoviskom MZ
    Termín: do 15.7.2005

                                                        624624
                                                  uznesenieuznesenie

                          kk  správespráve  oo  riešeníriešení  petíciepetície  obyvate�ovobyvate�ov
                            Hrani�nejHrani�nej  uliceulice  vv  Trnave,Trnave,  ModrankeModranke

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    BerieBerie  nana  vedomievedomie
informatívnu správu  o riešení petície obyvate�ov  Hrani�nej
ulice a spôsob jej vybavenia

2.2.    UkladáUkladá
    Mestskému úradu v Trnave
a)  zabezpe�i�  PD  dostavby  ulice  Hrani�ná  v nadväznosti
na štúdiu IBV Vodná
    Termín: 31.3.2006



                           - 30 -

b)  požiada� TAVOS o vybudovanie kanalizácie ulice  Hrani�ná
    ako  prioritu  s  realizáciou   v  I.  polroku  r.  2006
    Termín: ihne�

c)  zapracova�  do  rozpo�tu  na  rok  2006  a  2007 �iastku
    potrebnú   pre  realizáciu   dostavby   ulice   Hrani�ná
    Termín: 13.12.2005

                                                          625625
                                                    uznesenieuznesenie

          kk  informatívnejinformatívnej  správespráve  kk  petíciipetícii  ob�anov,ob�anov,  ktorýchktorých  detideti
                            navštevujúnavštevujú  ZákladnúZákladnú  školuškolu  VV  jamejame  3,3,
                            vovo  veciveci  predloženiapredloženia  odbornejodbornej  analýzyanalýzy
                            kk  zlú�eniuzlú�eniu  ZákladnejZákladnej  školyškoly  VV  jamejame  aa
                                    ZákladnejZákladnej  školyškoly  SpartakovskáSpartakovská
        aa  kk  listulistu  EvyEvy  FornerovejFornerovej  kk  prehodnoteniuprehodnoteniu  špeciálnychšpeciálnych
                      triedtried  pripri  ZŠZŠ  VV  jame,jame,  vv  prípadeprípade  zlú�eniazlú�enia  škôlškôl
        aa  kk  listulistu  RadyRady  školyškoly  aa  RadyRady  rodi�ovrodi�ov  pripri  ZŠZŠ  MozartovaMozartova  1010

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie

1.1 Petíciu doru�enú na Mestský úrad 1.6.2005, ktorou
    peti�ný výbor žiada mestské zastupite�stvo o
    predloženie odbornej analýzy dopadu pripravovaného
    kroku a to zlú�enia Základnej školy V jame 3
    a Základnej školy Spartakovská 5

1.2 List p. Evy Fornerovej s podpismi rodi�ov detí, ktoré
    sú žiakmi špeciálnych tried so žiados�ou o
    prehodnotenie zachovania špeciálnych tried pri
    Základnej škole V jame 3, v prípade zlú�enia škôl

1.3 Žiados� o vyradenie z optimalizácie doru�enú na
    Mestský úrad v Trnave d�a 21.6.2005 Radou školy
    a Radou rodi�ov piri ZŠ Mozartova 10 v Trnave, ktorou
    žiadajú o ponechanie predmetnej základnej školy ako
    samostatného právneho subjektu

2.2.  NesúhlasíNesúhlasí
s vyradením Základnej školy Mozartova �. 10 v Trnave
z optimalizácie školstva v zria�ovate�skej pôsobnosti
mesta Trnava

3.3.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave

3.1 doru�i� peti�nému výboru vypracovanú odbornú analýzu
    k problematike zlu�ovania základných škôl, z dôvodu
    racionalizácie základného školstva v meste Trnava

3.2 pripravi� primátorovi na podpis stanovisko k
    prehodnoteniu zachovania špeciálnych tried pri
    Základnej škole V jame 3, v prípade zlú�enia škôl
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3.3 pripravi� primátorovi na podpis stanovisko k žiadosti
    o vyradenie z optimalizácie Základnej školy Mozartova
    10, Trnava

    Termín: 15.7.2005

                                                          626626
                                                    uznesenieuznesenie

                                            kk  plneniuplneniu  uzneseníuznesení 
            MestskéhoMestského  zastupite�stvazastupite�stva  mestamesta  Trnava,Trnava,  ktorýchktorých  termíntermín
                                        plneniaplnenia  jeje  dodo  08.06.200508.06.2005

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    BerieBerie  nana  vedomievedomie
predložený materiál o plnení uznesení mestského zastupite�stva,
ktorých termín plnenia je do 08.06.2005

2.2.    Schva�ujeSchva�uje

úpravuúpravu  vv  textetexte  uzneseníuznesení  MZ:MZ:

a)a)  �.�.  476/2004476/2004
   v bode I.5. zmena textu nasledovne:
   ...podielu 83414/125142 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 6
   Marianne Andreánskej, rod. Klimovej, nar. 12.5.1948, bytom
   Šafárikova 15 za cenu 85,00 Sk...

b)b)  �.�.  476/2004476/2004
   v bode I.12. zmena textu nasledovne:
   ...podielu 7290/125142 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 13
   Zuzane Hanusovej rod. Hanusovej, nar. 27.4.1984, bytom Šafá-
   rikova 14 za cenu 74,50 Sk...

c)c)  �.�.  476/2004476/2004
   doplni� nový bod I.14. s textom:
   ...podielu 83414/125142 do bezpodielového spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 1) Emilovi Citterovi nar. 27.10.
   1951 s manž. Margitou rod. Ondrusovou nar. 24.8.1960, obaja
   bytom Šafárikova 15 za cenu 85,00 Sk...

d)d)  �.�.  551/2005551/2005
   v bode I.17. zmena textu nasledovne:
   ...podielu 3523/95342 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 18
   Jarmile Messanyovej rod. Buchtovej, nar. 27.9.1957, bytom
   Bratislava, Lipského 2, za cenu 21,50 Sk...

e)e)  �.�.  505/2005505/2005
   v bode 1.30 zmena textu nasledovne:
   ...podielu 253/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu �. 33
   Marekovi Janikovi�ovi nar. 12.7.1979, bytom V.Clementisa 43
   za cenu 38,00 Sk...

f)f)  �.�.  506/2005506/2005
   doplni� nový bod 2.19 s textom:
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   ...podielu 1996/257114 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 30
   Irene Svitekovej nar. 17.3.1949, bytom A.Kubinu 13 za cenu
   12,00 Sk...

g)g)  �.�.  505/2005505/2005
   v bode 1.2 oprava opisovej chyby
   ...K�szegiovej...

h)h)  �.�.  515/2005515/2005
   doplni� do bodu a) za text "...za ú�elom výstavby Teni-
   sového centra" nasledovný text: "                                    aa  trafostanicetrafostanice". 

i)i)  �.�.  559/2005559/2005
   v �asti l) Súhlasí a v �asti 2) Schva�uje
   sa vypúš�a pozemok parc. �. 8857 a nahrádza sa pozemkom
   s parc. �. ...                 3547/13547/1... 

j)j)  �.�.  552/2005552/2005
   v schva�ovacej �asti I. zmeny v nasledovných bodoch:
   2) ....Slamkovi, nar. 21.8.1960, bytom Na hlinách
      57 s manž. Mgr. Evou... bytom Ul. T.Tekela 4 ...

   17) podielu 7727/391789 do podielového spoluvlast-
       níctva vlastníkom bytu �. 17 	ubomírovi Náda-
       skému, nar. 26.7.1978, bytom Špa�ince 156 a
       Slávke Kocúrovej nar. 27.4.1979, bytom Skalité
       1060, �adca, každému v podiele 1/2, za celkovú
       cenu 27,50 Sk

   19) namiesto "Dáriou" uvies� ...Darinou...

   24) namiesto "Kocibalovou" uvies� ...Kocibálovou...

   45) podielu 9486/391789 do bezpodielového spoluvlast-
       níctva manželov vlastníkom bytu �. 38 Ing. Micha-
       lovi Sabol�ákovi, nar. 13.10.1950 s manželkou
       Evou rod. Po�ízkovou, nar. 19.2.1951, obaja bytom
       Palárikova 49, za cenu 34,00 Sk...

    14) namiesto "Hrn�iarovce 12" uvies� ...Hrn�iarovce
        nad Parnou, Cíferská 12...

3.3.  PredlžujePredlžuje
a) termín plnenia uznesení MZ �.
�. 476/2004 v bode IIb) do 15.07.2005
�. 530/2004             do 31.08.2005
�. 579/2005 v bode d)   do 31.10.2005
�. 506/2005 v bode 3b)  do 15.07.2005
�. 474/2005 v bode 2b)  do 15.07.2005
�. 510/2005             do 30.07.2005
�. 505/2005 v bode 2b)  do 15.07.2005
�. 557/2005             do 31.07.2005

b) termín za�atia výstavby
   v uznesení MZ �. 753/2002 v znení uznesenia MZ �. 531/2005
   do 31.8.2005
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4.4.  RušíRuší
uznesenie MZ �. 541/2005

                                                            627627
                                                      uznesenieuznesenie

      kk  ZmluveZmluve  oo  partnerstvepartnerstve  medzimedzi  n.o.n.o.  SvetloSvetlo  aa  MestomMestom  TrnavaTrnava
                      pripri  zriadenízriadení  aa  prevádzkeprevádzke  hospicuhospicu  "Svetlo""Svetlo"
            aa  opatrovate�skejopatrovate�skej  službyslužby  vv  kláštorekláštore  ReholeRehole  menšíchmenších
                                    bratovbratov  františkánovfrantiškánov  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  SúhlasíSúhlasí
so znením predloženého návrhu zmluvy

2.2.  Odporú�aOdporú�a
primátorovi mesta Trnava podpísa� Zmluvu o partnerstve
medzi n.o. Svetlo a Mestom Trnava pri zriadení
a prevádzke hospicu "Svetlo" a opatrovate�skej služby
v kláštore Rehole menších bratov františkánov v Trnave

                                                        628628
                                                  uznesenieuznesenie

            kk  informatívnejinformatívnej  správespráve  oo  návrhunávrhu  vybudovaniavybudovania  spa�ovnespa�ovne
                    odpadovodpadov  vv  areáliareáli  FakultnejFakultnej  nemocnicenemocnice  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
informatívnu správu o riešení navrhovanej �innosti

2.2.  NesúhlasíNesúhlasí
s  výstavbou,  realizáciou  spa�ovne  odpadov  v  areáli
Fakultnej nemocnice Trnava

3.3.  Odporú�aOdporú�a
žiadate�ovi umiestnenie spa�ovne  v lokalite,  ktorá  je
v  zmysle  ÚPN  Mesta  Trnava (Aktualizácia 2004) ur�ená
na výstavbu zariadenia tohto druhu

                                                        629629
                                                  uznesenieuznesenie

      kk  žiadostižiadosti  zástupcovzástupcov  SlovenskejSlovenskej  Taekwon-DoTaekwon-Do  asociácieasociácie  ITFITF

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
žiados� zástupcov Slovenskej Taekwon-Do asociácie ITF
o usporiadanie MS v roku 2007 v meste Trnava
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2.2.  DávaDáva  predbežnýpredbežný  súhlassúhlas
na spoluprácu pre uskuto�nenie sa MS v roku 2007
v meste Trnava s podmienkou, že si organizátori zabezpe�ia
sponzorov na vyfinancovanie MS

3.3.  SúhlasíSúhlasí
s použitím erbu mesta Trnava na propaga�ných materiáloch
a so spracovaním pokladov v televízii v súvislosti
s predstavením sa na MS v Austrálii

4.4.  UkladáUkladá
   Komisii mládeže a športu MZ
spolupracova� pri realizácii záležitostí súvisiacich
s usporiadaním MS v roku 2007

                                                                Ing.Ing.  ŠtefanŠtefan    BB  oo  šš  nn  áá  kk 
                                                                          primátorprimátor  mestamesta

ZaZa  formálnuformálnu  správnos�:správnos�:  Ing.Ing.  JurajJuraj  TibenskýTibenský
                                              prednostaprednosta  MsÚMsÚ

V Trnave d�a 29.6.2005


