
 
 
(572 – 611) 
 

U Z N E S E N I A 
 

zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo 
30. júna 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 
 

 
572 

uznesenie 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 328, ktorým sa ruší VZN č. 228 
o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia na území mesta Trnava v znení VZN č. 245 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Schvaľuje  
VZN, ktorým sa ruší VZN č. 228 o ochrane nefajčiarov obmedzením fajčenia na území mesta 
Trnava v znení VZN č. 245 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín : do 05.07.2009 
 
  

573 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 329, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 

o podmienkach poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, 
a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  

 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 246 o podmienkach poskytovania služieb na trhových 
miestach na území mesta Trnava a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko 
a príležitostné trhy   
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2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín : do 05.07.2009 
 
b/ vydať úplné znenie VZN o podmienkach poskytovania služieb na trhových miestach na 
území mesta Trnava a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy   
Termín : do 31.08.2009 
 
 

574 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 330, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 207 

o podmienkach poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh  
Tradi čný trnavský jarmok v znení VZN č. 250 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 207 o podmienkach poskytovania služieb na trhovom 
mieste – príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok v znení VZN č. 250 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín : do 05.07.2009 
 
b/ vydať úplné znenie VZN o podmienkach poskytovania služieb na trhovom mieste – 
príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok 
Termín : do 31.08.2009 
 
 
 

575 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 331, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 208 

o podmienkach poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh  
Vianočné trhy v znení VZN č. 249 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 208 o podmienkach poskytovania služieb na trhovom 
mieste – príležitostný trh Vianočné trhy v znení VZN č. 249 
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2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vyhlásiť VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej stránke 
mesta Trnava 
Termín : do 05.07.2009 
 
b/ vydať úplné znenie VZN o podmienkach poskytovania služieb na trhovom mieste – 
príležitostný trh Vianočné trhy 
Termín : do 31.08.2009 
 
 

576 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 332, ktorým sa určuje názov ulíc v meste Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1. Schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 332, ktorým sa určuje názov ulíc v meste Trnava v zmysle 
predložených návrhov 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
a) vyhlásiť VZN č. 332 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta 
Termín: do 03. 07. 2009 
 
b) zabezpečiť označenie ulíc v zmysle schváleného VZN  
Termín: do 15. 07. 2009 
 
 
 

577 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 333, ktorým sa 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, VZN 
č. 308, VZN č. 323 a VZN č. 325 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 11/2008 (pri prerokovaní zmena L/2008) – Komerčno-športové 
centrum A. Malatinského 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  
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2. Schvaľuje 
a)   zmenu Územného plánu mesta Trnava - zmena 11/2008 (pri prerokovaní zmena L/2008) – 
Komerčno-športové centrum A. Malatinského    
 
b) VZN č. 333, 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. 333 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 02.07. 2009 
 
b) zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmeny ÚPN mesta Trnava  11/2008  a VZN č. 333 
Termín: priebežne 
 
c) zabezpečiť uloženie zmeny ÚPN mesta Trnava 11/2008 a VZN č. 333 na Krajskom 
stavebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade 
Termín: do 30.09.2009 

 
 

578 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 334, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57  

v znení VZN č. 258 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k zmene Územného  
plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava  - zmena CMZ 01/2008 (pri prerokovaní zmena CMZ 
A/2008) – Komerčno-športové centrum A. Malatinského a spôsob ich vyhodnotenia    
 
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania v zmysle 
§ 25 zákona č.50/76 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a) zmenu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava - zmena CMZ 01/2008 (pri 
prerokovaní zmena CMZ A/2008) – Komerčno-športové centrum A. Malatinského  
  
b) VZN č. 334, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení novely o Územnom pláne 
centrálnej mestskej zóny Trnava      
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) vyhlásiť VZN č. 334 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 2.7. 2009 
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b) zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmeny ÚPN CMZ Trnava  01/2008  a VZN č. 334 
Termín: priebežne 
 
c)  zabezpečiť uloženie zmeny ÚPN CMZ Trnava 01/2008 a VZN č. 334 na Krajskom sta- 
vebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade 
Termín: do 30.9.2009 

 
 

579 
uznesenie 

 
k 3. aktualizácii rozpočtu Mesta Trnava na rok 2009 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
3. aktualizáciu rozpočtu Mesta Trnava na rok 2009 
 
 
 
 

580 
uznesenie 

 
k spracovaniu zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava  

A/2009 – Obslužná komunikácia Hollého ulica – Hornopotočná ulica 
/povolenie na spracovanie/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava : 
- zmena A/2009 – Obslužná komunikácia Hollého ulica – Hornopotočná ulica  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava - zmena 
A/2009 – Obslužná komunikácia Hollého ulica – Hornopotočná ulica  
 
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava - zmena 
A/2009 – Obslužná komunikácia Hollého ulica – Hornopotočná ulica  
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN CMZ 
 
c) po prerokovaní zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Trnava - zmena A/2009 – 
Obslužná komunikácia Hollého ulica – Hornopotočná ulica predložiť na schválenie  
mestskému zastupiteľstvu  
Termín: najbližšie zasadnutie MZ po prerokovaní zmeny ÚPN CMZ A/2009 
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581 
uznesenie 

 
k Urbanistickej štúdii Individuálne bytovej výstavby  

Za traťou 4 – lokalita Nad Kamennou cestou 
 /schválenie/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
stanoviská uplatnené pri prerokovaní Urbanistickej štúdie Individuálna bytová výstavba       
Za traťou 4, Trnava a spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe) 
       
2. Schvaľuje 
a)   návrh riešenia Urbanistickej štúdie Individuálna bytová výstavba Za traťou 4, Trnava 
b)   záväzné regulatívy v území na pozemkoch investora  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť uloženie Urbanistickej štúdie Individuálna bytová výstavba Za traťou 4, Trnava  
na Krajskom stavebnom úrade v Trnave, na Mestskom úrade na stavebnom úrade a odbore 
územného rozvoja a koncepcií 
Termín: do 29.09.2009 

 
 

582 
uznesenie 

 
k voľbe prísediacich pre Okresný súd Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie  
vyjadrenie predsedu Okresného súdu Trnava k navrhovaným kandidátom na voľby 
prísediacich okresného súdu  
 
2. Volí 
v zmysle § 140 ods. 1 zákona NR SR č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za  prísediacich pre Okresný súd 
Trnava na 4-ročné funkčné obdobie : 
 
a/  
Miloslav Lipovský, Ing. 
nar. : 20. 10. 1950 
bytom : 917 01 Trnava, Ulica Vajanského 10 
 
b/ 
Daniela Kúbeková,  Ing.  
nar. : 22. 09. 1959 
bytom : 917 01 Trnava, Ulica Leoša Janáčka 100 
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c/ 
Vlasta Hatašová, PhDr. 
nar. : 23. 08. 1947 
bytom : 917 01 Trnava, Ulica Traťová 1 
 
d/ 
Helena Hukelová, Ing.  
nar. : 27. 11. 1955 
bytom : 917 01 Trnava, Ulica Bučianska 9 
 
e/ 
Marta Krajčovičová 
nar. : 04. 09. 1948 
bytom : 917 01 Trnava, Špačinská cesta 25 
 
f/ 
Ladislav Franek, RNDr., Ing.  
nar. : 18. 12. 1942 
bytom : 917 01 Trnava, Ulica Mikuláša Koperníka 3 
 
g/ 
Irena Šandorová 
nar. : 16. 04. 1948 
bytom : 917 01 Trnava, Ulica Jána Hajdóczyho 86 
 
 
h/ 
Petronela Juráková 
nar. : 09. 05. 1949 
bytom : 917 01 Trnava, Ulica Jána Hajdóczyho 79 
 
ch/ 
Pavel Bažík 
nar. : 14. 06. 1938 
bytom : 917 01 Trnava, Ulica Slnečná 6  
 
i/ 
Marta Štefaničková 
nar. : 25. 01. 1940 
bytom : 917 01 Trnava, Ulica Jána Hajdóczyho 51 
 
j/ 
Jozef Skala 
nar. : 10. 08. 1944 
bytom : 917 01 Trnava, Ulica Slnečná 14 
 
k/ 
Štefan Mráz 
nar. : 27. 08. 1947 
bytom : 917 01 Trnava, Ulica Rovná 4  
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l/ 
Božena Bachratá 
nar. : 22. 12. 1942 
bytom : 917 05 Trnava – Modranka, Ulica Ivana Krasku 4 
 
m/ 
Emília Šipkovská 
nar. : 04. 08. 1940 
bytom : 917 05 Trnava – Modranka, Ulica Topoľová 54 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vydať v zmysle bodu 2/ uznesenia zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení za 
prísediaceho Okresného súdu Trnava 
Termín : do 20. 07. 2009 
 
b/ zaslať predsedovi Okresného súdu Trnava výpis uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava o zvolení prísediacich 
Termín : do 10. 07. 2009 
 
 

583 
uznesenie 

 
k doplňujúcej voľbe člena Výboru mestskej časti č. 3 Trnava – juh 

vo volebnom období 2006 -2010 z obyvateľov mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
vzdanie sa Pavla Horvátha členstva vo Výbore mestskej časti č. 3 Trnava - juh  
 
2. Volí 
Adrianu Stegmannovú, bytom Zelenečská 29, Trnava za členku Výboru mestskej časti č. 3 
Trnava - juh  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) oznámiť Výboru mestskej časti č. 3 Trnava - juh zvolenie Adriany Stegmannovej 

za členku výboru mestskej časti 
Termín: do 15. 07. 2009 
 

b) pripraviť na podpis primátorovi mesta potvrdenie o zvolení Adriany Stegmanovej 
za členku Výboru mestskej časti č. 3 Trnava - juh 
Termín: 15. 07. 2009 
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584 
uznesenie 

 
k prenájmu pozemkov na Ulici Komenského v Trnave /Trnavský samosprávny kraj/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
prenájom pozemkov v k. ú. Trnava, parc. reg. „E“, parc. č. 1907/2, výmera 5852 m2, orná 
pôda,  zapísaná na LV č. 5000, parc. č. 1907/60, výmera 172 m2, orná pôda, zapísaná v PKV 
č. 794 a parc. č. 1907/23, výmera 309 m2, orná pôda, zapísaná v PKV č. 3742, Trnavskému 
samosprávnemu kraju, Starohájska 10, Trnava,  za cenu 1,- euro/rok  na dobu 15 rokov        
od 1. 8. 2009.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín :  do 31. 08. 2009 
 
 
 

585 
uznesenie 

 
k odpredaju časti pozemku na Ulici sv. Cyrila a Metoda 

/Západoslovenská energetika, a. s./ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. 
Trnava, zapísaného  na LV   č. 5000, parc. č. 8779, o výmere cca 6 m2, ktorá bude spresnená 
na základe porealizačného zamerania stavby, spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., 
Čulenova 6, Bratislava, IČO 35823551 za cenu  50,- eur/m2, t. j. 1.506,30 Sk/m2, celková 
suma je  300,- eur  na umiestnenie transformačnej stanice pre stavbu  „Polyfunkčný bytový 
dom – Zelené átrium“ na Ulici Štefana Moyzesa 2/B v  Trnave  v zmysle schválenej 
projektovej dokumentácie. 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 
Sk. 
 
2. Ukladá   
     Mestskému úradu v Trnave 
a/  pripraviť náležitosti súvisiace s odpredajom pozemku 
     Termín : do 20. 07. 2009 
 b/  pripraviť a predložiť primátorovi mesta zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na podpis 
      Termín : do 30. 09. 2009 
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586 
uznesenie 

 
K odpredaju rodinného domu na Ulici Študentská č. 4 

/MUDr. Čech s manž. a Ing. Sýkora s manž./ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
predaj nehnuteľnosti v k. ú. Trnava, zapísanej na LV č. 4, súp. č. 3573, situovanej na 
pozemku parc. č. 2479 a pozemku zapísaného na LV č. 4, parc. č. 2479, výmera 234 m2, zast. 
pl. a nádvoria do podielového spoluvlastníctva MUDr. Milanovi Čechovi, nar. 17. 8. 1952 
a manž. Mgr. Gabriele Čechovej, rod. Rajskej, nar. 18. 1. 1955, obaja bytom Ulica Študentská 
č. 4, Trnava  v ½  a Ing. Ivanovi Sýkorovi, nar. 8. 1. 1949 a manž. Irene Sýkorovej, rod. 
Osvaldová, nar. 11. 8. 1954, obaja bytom Ulica Študentská č. 4, Trnava  v ½  za cenu 83.000,- 
eur, t. j.  2 500 458,- Sk.     
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 
Sk. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín : do 31. 08. 2009 
 
 
 

587 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/116 v k. ú. 

Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 5972 
na Ulici Hlbokej 9, 10, 11 v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 parc. č. 
5671/116 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  653 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 5972 na Ul. Hlbokej 9, 10, 11,  
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9588 za cenu 0,1162 eura/m2  t.j. 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 8872/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1 

Václavovi Vostřelovi nar. 14.1.1957 s manželkou Libušou rod. Dlabáčkovou nar. 
10.4.1958, obaja bytom Hlboká 11,  za cenu 1,41 eura,  

2. podielu 8642/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2 
Ing. Patrikovi Hájnikovi nar. 21.6.1975 s manželkou Miroslavou rod. Šilhárovou nar. 
14.9.1977, obaja bytom Hlboká 11,  za cenu 1,37 eura,  

3. podielu 8739/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3 
Milošovi Vašíčkovi nar. 16.11.1963 s manželkou Danielou rod. Koncovou nar. 21.3.1964, 
obaja bytom Hlboká 11,  za cenu 1,38 eura, 
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4.  podielu 9107/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 
Ing. Františkovi Jablonickému nar. 20.11.1951 s manželkou  Ing. Eleonórou rod. 
Géczyovou nar. 9.5.1955, obaja bytom Hlboká 11,  za cenu 1,44 eura, 

5. podielu 8752/475487  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Eve Vrždiakovej rod. Buckovej 
nar.  10.12.1954, bytom Hlboká 11, za cenu 1,39 eura,  

6. podielu 8857/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 
Jozefovi Hrčkovi nar. 5.1.1956 s manželkou  Štefániou rod. Vittekovou nar. 29.1.1957, 
obaja bytom Hlboká 11,  za cenu 1,40 eura, 

7. podielu 8902/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7 
Alexandrovi Marčekovi nar. 21.7.1972 s manželkou Michaelou rod. Skočíkovou nar. 
13.7.1972, obaja bytom Hlboká 11,  za cenu 1,41 eura, 

8.  podielu 8672/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8 
Otovi Nádaskému nar. 3.9.1952 s manželkou RNDr. Danielou rod. Grajcarovou nar. 
21.1.1955, obaja bytom Hlboká 11,  za cenu 1,37 eura, 

9. podielu 9147/475487  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Márii Gastgébovej  rod. 
Čambálovej nar.  21.8.1951, bytom Hlboká 11, za cenu 1,37 eura,  

10. podielu 8775/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10 
Ing. Antonovi Švabčíkovi nar. 26.10.1958 s manželkou Máriou rod. Hornáčkovou nar. 
29.6.1958, obaja bytom Križovany nad Dudváhom 395,  za cenu 1,39 eura, 

11.  podielu 8642/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
11 MUDr. Ivanovi Vargovi  nar. 16.2.1967 s manželkou Dominikou rod. Machovičovou 
nar. 10.5.1976, obaja bytom Hlboká 11,  za cenu 1,37 eura, 

12. podielu 8902/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12 
Jozefovi Hrušovskému nar. 20.4.1955 s manželkou Mgr. Annou rod. Sobotovou nar. 
24.9.1958, obaja bytom Hlboká 11,  za cenu 1,41 eura, 

13.  podielu 8872/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
13 Jozefovi Bandíkovi  nar. 25.2.1954 s manželkou  Idou rod. Ruczovou nar. 3.7.1957, 
obaja bytom Hlboká 11,  za cenu 1,41 eura, 

14. podielu 8712/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14 
Ing. Igorovi Škorvagovi nar. 12.5.1973 s manželkou Mgr. Ivanou rod. Kňazeovou nar. 
10.3.1973, obaja bytom Hlboká 11,  za cenu 1,38 eura, 

15.  podielu 8942/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
15 Petrovi Bartošovi nar. 22.1.1956 s manželkou Gabrielou rod. Púchlou nar. 23.7.1962, 
obaja bytom Hlboká 11,  za cenu 1,42 eura, 

16. podielu 8842/475487  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 16 Vilme Tankovičovej rod. 
Horváthovej nar.  2.9.1942, bytom Ul . V. Clementisa 51, za cenu 1,40 eura,  

17. podielu 8257/475487  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 Marte Chynoradskej rod. 
Jurčovej nar.  23.7.1960, bytom Hlboká 11, za cenu 1,31 eura,  

18. podielu 8942/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18 
Dušanovi Ivančíkovi nar. 3.6.1960 s manželkou Renátou rod. Funovičovou nar. 
24.3.1967, obaja bytom Hlboká 11,  za cenu 1,42 eura, 

19. podielu 8752/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19 
Gabrielovi Štefunkovi  nar. 25.3.1970 s manželkou  Tatianou rod. Vasileňkovou nar. 
10.6.1973, obaja bytom Hlboká 10,  za cenu 1,39 eura, 

20. podielu 8862/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20 
Vladimírovi Čmehýlovi nar. 6.2.1959 s manželkou Jolanou rod. Husárovou nar. 
17.5.1958, obaja bytom Hlboká 10,  za cenu 1,40 eura, 

21.  podielu 9032/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
21 Ing. Dušanovi Kadlíčkovi nar. 7.4.1959 s manželkou Mgr. Ľubicou rod. Novotovou 
nar. 8.6.1962, obaja bytom Hlboká 10,  za cenu 1,43 eura, 
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22. podielu 8722/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22 
Ing. Jánovi Procháskovi nar. 4.1.1956 s manželkou Oľgou rod. Gašparovou nar. 
19.5.1957, obaja bytom Hlboká 10,  za cenu 1,38 eura, 

23. podielu 8862/475487  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 23 Mgr. Renáte Olexovej rod. 
Remenárovej nar.  2.2.1968, bytom Hlboká 10, za cenu 1,40 eura,  

24. podielu 9152/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24 
Ing. Michalovi Slezákovi  nar. 5.12.1944 s manželkou  Teréziou rod. Tóthovou nar. 
29.10.1945, obaja bytom Hlboká 10,  za cenu 1,45 eura, 

25. podielu 8682/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25 
Ing. Jánovi Hrubšovi nar. 24.10.1950 s manželkou Ivetou rod. Vojtechovou nar. 
24.4.1962, obaja bytom Hlboká 10,  za cenu 1,38 eura, 

26.  podielu 8682/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
26 Ing. Jozefovi Gogoliakovi nar. 13.11.1956 s manželkou Lýdiou rod. Kohútikovou nar. 
10.12.1963, obaja bytom Hlboká 10,  za cenu 1,38 eura, 

27. podielu 8862/475487  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 27 Helene Burdovej rod. 
Kováčovej nar.  15.8.1956, bytom Hlboká 10, za cenu 1,40 eura,  

28. podielu 8862/475487  do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 28 Jozefovi Jančovičovi rod. 
Janovičovi nar.  21.2.1955, bytom Hlboká 10, za cenu 1,40 eura,  

29.  podielu 8902/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
29 Ing. Antonovi Venhartovi nar. 29.10.1956 s manželkou Evou rod. Pučkovou nar. 
30.3.1959, obaja bytom Hlboká 10,  za cenu 1,41 eura, 

30. podielu 8862/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30 
Petrovi Hluškovi nar. 22.12.1970 s manželkou Silviou rod. Šestákovou nar. 16.4.1974, 
obaja bytom Hlboká 10,  za cenu 1,40 eura, 

31. podielu 8822/475487  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 31 Ing. Jane Rauovej rod. 
Fajčíkovej nar.  23.5.1954, bytom Hlboká 10, za cenu 1,40 eura,  

32. podielu 9102/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32 
Jaroslavovi Várymu  nar. 27.6.1956 s manželkou Annou rod. Hečkovou nar. 23.7.1959, 
obaja bytom Hlboká 10,  za cenu 1,44 eura, 

33. podielu 8592/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33 
Štefanovi Cerovskému nar. 30.10.1963 s manželkou Janou rod. Repášovou nar. 
23.7.1964, obaja bytom Hlboká 10,  za cenu 1,36 eura, 

34. podielu 8902/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 34 
Ing. Mikulášovi Briedikovi  nar. 29.11.1959 bytom Vl. Clementisa 30, Trnava 
s manželkou Erikou rod. Škodovou nar. 3.8.1978,  bytom Botanická 9,  za cenu 1,41 eura, 

35. podielu 8592/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35 
Martinovi Hulíkovi nar. 23.3.1977 bytom Boleráz 67, s manželkou Annou rod. 
Valentovičovou nar. 19.4.1967,  bytom Hlboká 10, Trnava,  za cenu 1,36 eura, 

36. podielu 8862/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36 
Ing. Igorovi Vargovi nar. 7.2.1955 s manželkou Alžbetou rod. Tencelovou nar. 8.6.1955, 
obaja bytom Hlboká 10,  za cenu 1,40 eura, 

37. podielu 8622/475487  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 37 Lívii Sawickej rod. Baxovej 
nar.  14.6.1958, bytom Hlboká 9, za cenu 1,37 eura,  

38. podielu 8942/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 38 
Zdenkovi Pavukovi nar. 12.4.1960 s manželkou Annou rod. Holúbkovou nar. 29.11.1961, 
obaja bytom Hlboká 9,  za cenu 1,42 eura, 

39. podielu 9693/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 39 
Ing. Antonovi Horvátovi nar. 11.10.1954 s manželkou Evou rod. Vojačekovou nar. 
22.10.1957, obaja bytom Hlboká 9,  za cenu 1,54 eura, 
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40. podielu 8462/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 40 
Pavlovi Gádošimu  nar. 24.4.1953 s manželkou PaedDr. Danielou rod. Bránskou CSc., 
nar. 9.10.1954, obaja bytom Hlboká 9,  za cenu 1,34 eura, 

41. podielu 8512/475487  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 41 Márii Bohdanovej rod. Meravej 
nar.  2.3.1951, bytom Hlboká 9, za cenu 1,35 eura,  

42. podielu 9347/475487  do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 42 Kataríne 
Kucmanovej rod. Majerovej nar.  9.4.1978, bytom Hlboká 9,  a Radovanovi Kucmanovi 
nar. 6.6.1978, bytom V. Clementisa 62, spolu za cenu 1,48 eura,  

43. podielu 8446/475487  do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 43 Ivanovi Lukáčovi nar.  
3.4.1981, bytom Jágerská 895, Pata,  za cenu 1,34 eura,  

44. podielu 8512/475487  do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 44 Elígovi Bardiovskému nar.  
9.8.1931, bytom Hlboká 9, za cenu 1,35 eura,  

45. podielu 8762/475487  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 45 Alžbete Varačkovej rod. 
Opálekovej nar.  3.3.1975, bytom Šípová 20/a, Trnava, za cenu 1,39 eura,  

46. podielu 8446/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 46 
Dušanovi Ivaničovi nar. 23.3.1960 s manželkou Ivetou rod. Bachratou nar. 8.7.1960, 
obaja bytom Hlboká 9,  za cenu 1,34 eura, 

47. podielu 8747/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 47 
Jozefovi Polákovi  nar. 26.2.1956 s manželkou Helenou rod. Benedikovičovu nar. 
3.4.1958, obaja bytom Hlavná 187, Dolná Krupá,  za cenu 1,39 eura, 

48. podielu 8912/475487  do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 48 Petrovi Sokolovi nar.  
4.8.1983, bytom Hlboká 9, za cenu 1,41 eura,  

49. podielu 8662/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 49 
Dušanovi Kohárymu nar. 16.4.1959 s manželkou Helenou rod. Gergelyovou nar. 
10.3.1963, obaja bytom Hlboká 9,  za cenu 1,37 eura, 

50. podielu 8462/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 50 
Pavlovi Tulisovi  nar. 9.12.1957 s manželkou Danou rod. Považanovou nar. 26.2.1963, 
obaja bytom Hlboká 9,  za cenu 1,34 eura, 

51. podielu 9225/475487  do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 51 Ing. Vladimírovi Kabátovi nar.  
5.5.1975, bytom Hlboká 9, za cenu 1,46 eura,  

52. podielu 8375/475487  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 52 JUDr. Janke Klčovej rod. 
Demianovej nar.  1.9.1956, bytom Hlboká 9, za cenu 1,33 eura,  

53. podielu 8766/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 53 
Ing. Jaroslavovi Horníkovi nar. 20.4.1970 s manželkou Ing. Veronikou rod. Caudtovou 
nar. 21.9.1970, obaja bytom Ul. gen. Goliána 34, Trnava,  za cenu 1,39 eura, 

54. podielu 8912/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 54 
Stanislavovi Jindrovi  nar. 11.7.1970 s manželkou Ivanou rod. Sedlákovou nar. 13.4.1972, 
obaja bytom Ul. Ľ. Podjavorinskej 7,  za cenu 1,41 eura, 

 
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 podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 07. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 10. 2009 
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588 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/117 v k. ú. 

Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 5951  
na Ulici Hlbokej 15, 16, 17 v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 parc. č. 
5671/117 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  653 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 5951 na Ul. Hlbokej 15, 16, 17,  
v Trnave vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9621 za cenu 0,1162 eura/m2  t.j. 3,50 Sk/m2  
takto: 
1. podielu 8612/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1 

Jozefovi Bunčekovi nar. 4.1.1947 s manželkou Eleonórou rod. Strečanskou nar. 
22.8.1948, obaja bytom J. Sambucusa 32,  Trnava, za cenu 1,40 eura,  

2. podielu 9552/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2 
Marianovi Vyskočovi nar. 8.4.1959 s manželkou Evou rod. Slobodovou nar. 30.1.1958, 
obaja bytom Hlboká 15,  za cenu 1,55 eura,  

3. podielu 8592/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 
Vojtechovi Farkašovi nar. 7.4.1956 s manželkou Magdalénou rod. Hacajovou nar. 
1.5.1957, obaja bytom Hlboká 15,  za cenu 1,40 eura, 

4. podielu 8256/463008  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Ing. Božene Ďurkovičovej rod. 
Ivančíkovej nar.  25.6.1961, bytom Hlboká 15, za cenu 1,40 eura,  

5. podielu 8462/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 
Alojzovi Strapákovi nar. 2.2.1965 s manželkou Danielou rod. Kumančíkovou nar. 
8.12.1965, obaja bytom Hlboká 15,  za cenu 1,37 eura, 

6. podielu 8807/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7 
Patrikovi Kernovi nar. 14.10.1973 s manželkou Mgr. Natáliou rod. Gažovou nar. 
8.3.1977, obaja bytom Hlboká 15,  za cenu 1,43 eura, 

7. podielu 8780/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8 
Jozefovi Viskupičovi nar. 6.12.1953 s manželkou Helenou rod. Drozdovou nar. 
1.10.1956, obaja bytom Hlboká 15,  za cenu 1,43 eura, 

8. podielu 8613/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9 
Ing. Antonovi Práznovskému nar. 8.11.1955 s manželkou Máriou rod. Práznovskou nar. 
22.9.1957, obaja bytom Hlboká 15 ,  za cenu 1,40 eura,  

9. podielu 8800/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10 
Jozefovi Tóthovi nar. 4.1.1956 s manželkou Janou rod. Izakovičovou nar. 10.5.1956, 
obaja bytom Hlboká 15,  za cenu 1,43 eura,  

10. podielu 8276/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 11 
Vladimírovi Hečkovi nar. 11.9.1965 s manželkou Vladimírou rod. Kučerovou nar. 
10.5.1971, obaja bytom Hlboká 15,  za cenu 1,34 eura, 

11. podielu 8725/463008  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 12 Kataríne Stanovej rod. 
Hlučilovej nar.  31.3.1979, bytom Hlboká 15, za cenu 1,42 eura,  

12. podielu 8426/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13 
Jozefovi Kmeťovi nar. 23.11.1961 s manželkou Miroslavou rod. Šiškovou nar. 17.2.1964, 
obaja bytom Hlboká 15,  za cenu 1,37 eura, 
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13. podielu 8452/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14 
Ing. Štefanovi Novákovi nar. 28.4.1958 s manželkou Ing. Martou rod. Bubničovou nar. 
8.5.1959, obaja bytom Hlboká 15,  za cenu 1,37 eura, 

14. podielu 8261/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15 
Eugenovi Justusovi nar. 2.6.1956 bytom Hlboká 15 s manželkou PhDr. Ivanou rod. 
Roháčovou nar. 21.4.1963,  bytom Hospodárska 32,  za cenu 1,34 eura, 

15. podielu 8426/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16 
Mariánovi Topelovi nar. 23.11.1962 s manželkou Zuzanou rod. Murárikovou nar. 
25.4.1976, obaja bytom Hlboká 15 ,  Trnava, za cenu 1,37 eura,  

16. podielu 8409/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17 
Vladimírovi Saganovi nar. 4.5.1946 s manželkou Miladou rod. Benekovou nar. 27.5.1951, 
obaja bytom Hlboká 15,  za cenu 1,37 eura,  

17. podielu 8822/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19 
Jaroslavovi Slivovi nar. 16.6.1965 s manželkou Máriou rod. Mihálikovou nar. 19.6.1966, 
obaja bytom Hlboká 16,  za cenu 1,43 eura, 

18. podielu 8762/463008  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 Erike Čavarovej rod. Čavarovej 
nar.  6.4.1981, bytom Hlboká 16, za cenu 1,42 eura,  

19. podielu 8482/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21 
Jozefovi Rendekovi nar. 9.4.1950 s manželkou Katarínou rod. Tolarovičovou nar. 
13.4.1955, obaja bytom Hlboká 16,  za cenu 1,38 eura,  

20. podielu 8822/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22 
Ing. Miroslavovi Štefunkovi nar. 16.7.1958 s manželkou Ing. Zdenkou rod. Mešťanovou 
nar. 4.1.1958, obaja bytom Hlboká 16,  za cenu 1,43 eura,  

21. podielu 8822/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23 
Jaroslavovi Indriškovi nar. 28.1.1960 s manželkou Jankou rod. Kyselicovou nar. 
29.3.1960, obaja bytom Hlboká 16,  za cenu 1,43 eura, 

22. podielu 8862/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24 
Mgr. Jozefovi Piknovi nar. 28.12.1958 s manželkou Annou rod. Vojačekovou nar. 
25.10.1961, obaja bytom Hlboká 16,  za cenu 1,44 eura,  

23. podielu 8412/463008  do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 25 Jozefovi Indriškovi nar.  
25.9.1955, bytom Hlboká 16, za cenu 1,37 eura,  

24. podielu 8692/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26 
Igorovi Súkenníkovi nar. 14.11.1966 s manželkou Ľubicou rod. Kičinovou nar. 2.8.1968, 
obaja bytom Hlboká 16,  za cenu 1,41 eura, 

25. podielu 8822/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27 
Jánovi Kyseľovi nar. 9.8.1960 s manželkou Ľubomírou rod. Krajčovičovou nar. 
20.1.1959, obaja bytom Hlboká 16,  za cenu 1,43 eura, 

26. podielu 8822/463008  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 28 Terézii Šajbidorovej rod. 
Pokornej nar.  4.11.1953, bytom Hlboká 16, za cenu 1,43 eura,  

27. podielu 8772/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 29 
Felixovi Babečkovi nar. 16.11.1949 s manželkou Máriou rod. Strakovou nar. 7.10.1954, 
obaja bytom Hlboká 16,  za cenu 1,42 eura, 

28. podielu 8482/463008  do podielového spoluvlastníctva vlastníčkam bytu č. 30 Ľubici 
Kučerovej rod. Uričovej nar.  12.10.1950 a Kataríne Kučerovej rod. Kučerovej nar.  
12.4.1984 obe bytom Hlboká 16, spolu za cenu 1,38 eura,  

29. podielu 8822/463008  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 31 Rozálii Vlhovej rod. 
Kollarovičovej nar.  23.11.1956, bytom Hlboká 16, za cenu 1,43 eura,  

30. podielu 8772/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32 
Ing. Vincentovi Královičovi nar. 22.9.1957 s manželkou Ľudmilou rod. Sokolovou nar. 
17.8.1957, obaja bytom Hlboká 16,  za cenu 1,42 eura, 
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31. podielu 8692/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33 
Zdeňkovi Böhmovi nar. 13.2.1954 s manželkou Máriou rod. Blaškovou nar. 16.6.1951, 
obaja bytom Hlboká 16,  za cenu 1,41 eura, 

32. podielu 8612/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 34 
Františkovi Kujovičovi nar. 4.2.1959 s manželkou Jankou rod. Brabcovou nar. 9.1.1958, 
obaja bytom Hlboká 16,  za cenu 1,40 eura, 

33.  podielu 8412/475487 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
35 Ľudovítovi Csápaiovi nar. 15.6.1948 s manželkou Katarínou rod. Uhlíkovou nar. 
23.8.1946, obaja bytom Hlboká 16,  za cenu 1,37 eura, 

34. podielu 8612/463008  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 36 Kataríne Erentovej rod. 
Betákovej nar.  7.10.1955, bytom Hlboká 16, za cenu 1,40 eura,  

35. podielu 8292/475487  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 37 MUDr. Lýdii Belkovej  rod. 
Tibenskej nar.  11.2.1945, bytom Hlboká 11, za cenu 1,35 eura,  

36. podielu 8422/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 38 
Ing. Stanislavovi Khúlovi nar. 5.5.1954 s manželkou Mgr. Emíliou rod. Procházkovou 
nar. 11.3.1951, obaja bytom Hlboká 17,  za cenu 1,37 eura, 

37. podielu 8402/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 39 
Augustínovi Škodovi nar. 15.6.1970 s manželkou Miriam rod. Skýpalovou nar. 
13.12.1972, obaja bytom Hlboká 16,  za cenu 1,36 eura, 

38. podielu 8282/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 40 
Jozefovi Sorrádovi nar. 13.12.1957 s manželkou Helenou rod. Ivanovičovou nar. 
4.7.1958, obaja bytom Hlboká 17,  za cenu 1,34 eura, 

39. podielu 8392/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 41 
Dušanovi Synakovi nar. 3.1.1954 s manželkou Drahomírou rod. Hrivnákovou nar. 
29.9.1955, obaja bytom Hlboká 17,  za cenu 1,36 eura, 

40. podielu 8462/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 42 
Ing. Miroslavovi Tunegovi nar. 29.9.1957 s manželkou Katarínou rod. Timčákovou nar. 
2.3.1969, obaja bytom Hlboká 17,  za cenu 1,37 eura, 

41. podielu 8462/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 43 
doc. PaedDr. Samuelovi Uhrinovi, CSc. nar. 21.2.1948 s manželkou Martou rod. 
Augustínovou nar. 10.7.1950, obaja bytom Hlboká 17,  za cenu 1,37 eura, 

42. podielu 8602/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 44 
Ing. Vladimírovi Zacharovi nar. 16.10.1969 s manželkou Máriou rod. Haladovou nar. 
25.8.1974, obaja bytom Hlboká 17,  za cenu 1,40 eura, 

43. podielu 8992/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 45 
Františkovi Konyovi nar. 16.12.1961 s manželkou Viktórou rod. Vallovovou nar. 
12.3.1961, obaja bytom Hlboká 17,  za cenu 1,46 eura, 

44. podielu 8542/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 46 
Ing. Štefanovi Bachratému nar. 16.10.1957 s manželkou Helenou rod. Cuninkovou nar. 
29.7.1959, obaja bytom Hlboká 17,  za cenu 1,39 eura, 

45. podielu 8662/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 47 
Augustínovi Benkovskému nar. 13.2.1956 s manželkou Annou rod. Madarasovou nar. 
13.2.1956, obaja bytom Hlboká 17,  za cenu 1,41 eura, 

46. podielu 8402/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48 
Jozefovi Kotasovi nar. 4.7.1948 s manželkou Rozáliou rod. Hrozányovou nar. 14.4.1958, 
obaja bytom Hlboká 17,  za cenu 1,36 eura, 

47. podielu 8612/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 49 
Ivanovi Puschenreiterovi nar. 14.6.1956 s manželkou Valériou rod. Pindiakovou nar. 
27.8.1961, obaja bytom Hlboká 17,  za cenu 1,40 eura, 
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48. podielu 8232/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 50 
Ivanovi Hercegovi nar. 13.2.1961 s manželkou Annou rod. Sekovou nar. 6.6.1951, obaja 
bytom Hlboká 17,  za cenu 1,34 eura, 

49. podielu 8232/463008  do vlastníctva vlastníčke bytu č. 51 Marcele Chatrnúchovej  rod. 
Chatrnúchovej nar.  29.1.1987, bytom Hlboká 17, za cenu 1,34 eura,  

50. podielu 8412/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 52 
Ing. Patrikovi Lukáčovi nar. 20.6.1969 s manželkou Ing. Danou rod. Jamrichovou nar. 
20.8.1969, obaja bytom Šípová 16, Trnava,  za cenu 1,37 eura, 

51. podielu 8392/463008 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 53 
Ing. Dušanovi Saturovi nar. 9.3.1955 bytom Hlboká 17, s manželkou Vierou rod. 
Nedorostovou nar. 24.1.1955,  bytom Jabloňová 4,  za cenu 1,36 eura, 

 
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 podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 07. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 10. 2009 
 
 

589 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, parc. č. 6289 v k. ú. Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome súpisné č. 2540  
na Ulici Ľ. Podjavorinskej č. 3, 4 a 5 v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 pôvodne 
parcelné číslo 976, oddeleného geometrickým plánom č.67/2007 ako parcela číslo 6289     
v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  462 m², zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach a zariadeniach domu súpisné číslo 2540 na Ulici Ľudmily Podjavorinskej 
č. 3, 4 a 5 vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8927 za cenu 0,1162 eura/m²  (3,50 Sk/m²) 
takto: 
1. podielu 6222/153497 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 1 Edite Kollárovej rod. Vrbovskej  

narodenej 03. 10. 1959  bytom Hoste č. 125, 925 45, za cenu 2,17 eura, 
2. podielu 6159/153497 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2        

JUDr. Ivanovi Fixekovi narodenému 26. 12. 1942 s manželkou Elenou Fixekovou rod. 
Chlebíkovou narodenou 04. 11.1945 obaja bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 5,  za cenu 
2,15 eura, 

3. podielu 6290/153497 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 3 Martinovi Laczovi narodenému 
26. 03. 1993  bytom Ulica Spartakovská č. 12,  za cenu 2,19 eura, 
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4. podielu 6098/153497 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 4 Kataríne Valovičovej rod. 
Zemkovej narodenej 09. 08. 1959 bytom Ľ. Podjavorinskej č. 5, za cenu 2,13 eura, 

5. podielu 6297/153497 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 5 Emílii Valentínovej rod. 
Valentínovej  narodenej 21. 01. 1930  bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 5, za cenu 2,20 
eura, 

6. podielu 6172/153497 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 6 Tiborovi Žigrayovi narodenému 
01. 04. 1972  bytom Ulica Ľ.Podjavorinskej č. 5,  za cenu 2,15 eura, 

7. podielu 6298/153497 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7        
Ivanovi Kovačičovi narodenému 16. 02. 1958 s manželkou Gabrielou Kovačičovou rod. 
Jasenkovou narodenou 16. 10.1960 obaja bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 5,  za cenu 
2,20 eura, 

8. podielu 6169/153497 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 8 Richardovi 
Kormúthovi narodenému 08. 11. 1987 bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č.5, v ¼  za cenu 
0,54 eura,   Vladimírovi Kormúthovi narodenému 19. 05. 1959 bytom Ulica Kalinčiakova 
č. 13, v ¼ za cenu 0,54 eura a Igorovi Kormúthovi narodenému   13. 08. 1984 bytom 
Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 5,  v ½  za cenu 1,07 eura, 

9. podielu 7967/153497 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Ľudmile Zemkovej rod. Veselej 
narodenej 10. 02. 1929  bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 4,  za cenu 2,78 eura, 

10. podielu 3774/153497 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 10 Brunovi Kusákovi narodenému 
20. 01. 1957  bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 4,  za cenu 1,31 eura, 

11. podielu 7536/153497 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Mgr. Zuzane Mitošinkovej rod. 
Mitošinkovej narodenej 21. 07. 1975  bytom Ulica Ĺ. Podjavorinskej č. 4,  za cenu 2,63 
eura, 

12. podielu 3699/153497 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 12 Márie Suchánovej rod. 
Slezákovej narodenej 27. 11. 1947  bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 4,  za cenu 1,29 
eura, 

13. podielu 7474/153497 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 13 Eve Čambálovej rod. Turčanskej 
narodenej 15. 02. 1937  bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 4,  za cenu 2,61 eura, 

14. podielu 3774/153497 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 14 Viere Kiripolskej rod. 
Kiripolskej narodenej 29. 02. 1960  bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 4,  za cenu 1,31 
eura, 

15. podielu 7474/153497 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15        
Václavovi Škodovi narodenému 07. 09. 1936 bytom Dolné Dubové č. 101 s manželkou 
Martou Škodovou rod. Žemlovou narodenou 05. 11.1937 bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej 
č. 4,  za cenu 2,61 eura, 

16. podielu 3699/153497 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 16 Karolovi Hirnerovi 
narodenému 08. 02. 1931  bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 4,  za cenu 1,29 eura, 

17. podielu 5624/153497 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 17 Richardovi 
Ondrejičkovi narodenému 03. 08. 1975 bytom Trnavská č. 849/6, Dolné Lovčice, v 1/3   
za cenu 0,65 eura a Klaudii Ondrejičkovej, rodenej Ondrejičkovej narodenej 15. 09. 1976 
bytom Trnavská č. 849/6, Dolné Lovčice, v 2/3 za cenu 1,31 eura, 

18. podielu 6357/153497 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18        
Otovi Parajkovi narodenému 23. 08. 1972 s manželkou Miroslavou Parajkovou rod. 
Štibranou narodenou 25. 04.1973 obaja bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 3,  za cenu 2,22 
eura, 

19. podielu 5620/153497 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 19 Sidónii Kovačócyovej rod. 
Kramárovej narodenej 26. 12. 1941  bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 3,  za cenu 1,96 
eura, 
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20. podielu 6351/153497 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 Margite Kvetanovej rod. 
Gavenčiakovej narodenej 15. 09. 1929  bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 3,  za cenu 2,22 
eura, 

21. podielu 5687/153497 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 21 Tomášovi Beránekovi 
narodenému 14. 04. 1984  bytom Koceľova č. 4, Bratislava, za cenu 1,98 eura, 

22. podielu 6288/153497 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 22 Valérii Veneniovej rod. 
Karellovej narodenej 30. 04. 1924  bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 3,  za cenu 2,19 eura, 

23. podielu 5557/153497 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 23 Mariánovi 
Mužíkovi narodenému 17. 12. 1963 bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 7, v  ½   za cenu 
0,98 eura a Ingride Mužíkovej, rodenej Wiesengangerovej narodenej 22. 03. 1972      
bytom Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 3, v  ½ za cenu 0,98 eura, 

24. podielu 6392/153497 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24        
Ing. Antonovi Kováčovi narodenému 21. 11. 1966 s manželkou Mgr. Andreou Kováčovou 
rod. Hofferikovou narodenou 23. 10.1972 obaja bytom Nezábudková č.38, Bratislava, za 
cenu 2,23 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 31. 07. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31. 10. 2009 
 
 

590 
uznesenie 

 
k predaju pozemku v k. ú. Modranka na Ul. Ivana Krasku 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy predaj  kúpnou zmluvou pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaných na LV č. 
1300 v k. ú. Modranka  p. č. 802/1 - zastavaná  plocha  s  výmerou 87  m2, p. č. 802/2 - 
zastavaná  plocha s  výmerou 15 m2 , časti pozemku p. č. 800/1 s  výmerou 108  m2 a p. č. 801 
 výmerou 194  m2  geometrickým plánom č. 32/2008 zlúčené do  p. č. 801  s  výmerou 404  
m2,  za cenu 66,3878 eura/m2 t.j. 2 000,00 Sk/m2 spolu za  26 820,68 eura t. j. 808 000 Sk do 
vlastníctva Lenke Hornáčkovej, nar. 29.1.1985,  bytom Sereďská 52, Trnava, 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
bude 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 15. 07. 2009 
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b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do  31. 08. 2009 
 

 
 

591 
uznesenie 

 
k návrhu na predaj stavebných pozemkov v OS Trnava Kočišské – etapa „A“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
a) vyčlenenie z tendra na investora „Obytného súboru Kočišské“ v Trnave schváleného 
uznesením MZ č. 786/2006 časti pozemku vo vlastníctve mesta zapísaného na LV č. 5000, 
v k. ú. Trnava, parc. č. 10501/39, ostatné plochy o výmere 42 298 m2, stanovenej 
geometrickým plánom, určenej na výstavbu 4 rodinných dvojdomov stavebného typu A 27 až 
A 34 v Obytnom súbore Trnava Kočišské - etapa „A“ podľa projektovej dokumentácie 
vypracovanej spoločnosťou STAPRING, a. s. Nitra    
b) predaj novovzniknutých stavebných pozemkov vrátane príslušnej projektovej 
dokumentácie formou obchodnej verejnej súťaže 
 
2.  Ukladá 
Majetkovej komisii  
a Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s rozdelením časti pozemku podľa bodu 1a) 
tohto uznesenia na stavebné parcely 
Termín: do 31. 08. 2009 
 
b) realizovať obchodnú verejnú súťaž v zmysle VZN č. 290/2007 o zmluvných 
prevodoch vlastníctva majetku mesta 
Termín: do 30.10. 2009 
 
 

592 
uznesenie 

 
k predaju pozemku pod trafostanicou na Ulici V. Clementisa v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku v katastrálnom území Trnava parc. č. 5671/281, 
zastavané plochy o výmere 6 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 
Trnava v liste vlastníctva č. 5000, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom Bratislava, 
Čulenova 6, IČO: 36 361 518, za cenu 50,00 eur/m² (1 506,30 Sk/m²), t. j. spolu za 300,00 eur 
(9 037,80 Sk). 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
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2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
     Termín:  do  31. 08. 2009 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín:  do  31. 10. 2009 
 
 

593 
uznesenie 

 
k predaju pozemku za nehnuteľnosťou na Ulici J. Hajdóczyho v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku v katastrálnom území Trnava parc. č. 3540/21, 
ostatné plochy o výmere 40 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 
Trnava v liste vlastníctva č. 5000,  Ing. Petrovi Kleimanovi, narod. 23. 7. 1966, bytom 
Trnava, Letecká 1775/28, v podiele ½  a  Kamile Pospišovej, rod. Kleimanovej, narod.        
26. 12. 1968, bytom Trnava, Čajkovského 6319/5, v podiele ½  za cenu 20,00 eur/m²   
(602,52 Sk/m²), t. j. spolu za 800,00 eur (24 100,80 Sk) s podmienkou, že kupujúci uhradia 
správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy 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 vypracovanie zmluvy 
     Termín:  do  31. 08. 2009 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín:  do  30. 09. 2009 
 
 

594 
uznesenie 

 
k súhlasu s uzatvorením kúpnej zmluvy  

so spoločnosťou GOODWILL plus, a. s. – pozemky na Ulici Jeruzalemská 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s uzatvorením kúpnej zmluvy na časti pozemkov v  k. ú. Trnava, zapísané na LV č. 4,  parc.  
č. 369, zast. pl. a nádvoria, o výmere 719 m2 a parc. č. 370, zast. pl. a nádvoria, o výmere 663 
m2, podľa geometrického plánu č. 34/2008, parc. č. 369/1, zast.pl., výmera 1337 m2 so 
spoločnosťou GOODWILL plus, a. s., Slovanská 18, Nové Mesto nad Váhom,                    
IČO: 36 304 735 v zmysle uzatvorenej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej           
dňa 5. 10. 2007 medzi mestom Trnava a spoločnosťou Ing. Eleonóra Jablonická, s. r. o.,   
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Ulica Hlboká 11, Trnava, IČO 36 824 011. Kúpna cena bola dohodnutá vo výške 265,5845 
eura/m2  (8001,- Sk/m2), celková suma je na základe GP č. 34/2008 vo výške 355.086,48 eura, 
pred podpisom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bolo uhradených  293.630,28 eura  
(8.845.906,- Sk), zvyšok kúpnej ceny zvýšený o oficiálne oznámené percento inflácie bude 
uhradený pred podpisom kúpnej zmluvy.                                      
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť kúpnu zmluvu primátorovi mesta na podpis 
Termín :  do 31. 08. 2009 
 
 

595 
uznesenie 

 
k zmene uznesenia MZ č. 324/2000 v znení uznesenia MZ č. 366/2000  

a v znení uznesenia MZ č. 357/2008 – časť 2. a 10/  
k predaju pozemku na Ulici Paulínska v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní 
schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 324/2000 v znení uznesenia MZ č. 366/2000 a v znení 
uznesenia MZ č. 357/2008 - časť 2. a 10/ v úplnom znení takto : 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj pozemku v katastrálnom území Trnava parc. č. 676/3, zastavané plochy 
o výmere 834 m2, oddeleného geometrickým plánom č. 137/2008 z pozemkov registra „C“   
č. 676 a 677, zapísaných v katastri nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trnava v liste 
vlastníctva č. 5000,  Safwanovi Sammanimu – „GLOBUS“ export-import, so sídlom 
podnikania Trnava, Paulínska 12, IČO: 22 733 639, 
za cenu 165,9696 eura/m² (5 000,00 Sk/m²), t. j. spolu za 138 418,65 eura (4 170 000,00 Sk) 
s podmienkou, že kupujúci uhradí správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra 
nehnuteľností. 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
 
2.  Ruší 
uznesenie MZ č. 472/2001 – časť 1. b) 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 
     Termín:  do  31. 07. 2009 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín:  do  31. 08. 2009 
c)  pripraviť dohodu o ukončení platnosti zmluvy o uzatvorení budúcej darovacej zmluvy 
     zo dňa 23. 10. 2001 a predložiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín:  do  31. 08. 2009 
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596 
uznesenie 

 
k výpožičke pozemku na Ulici Horné bašty – VIA TYRNAVIENSIS 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
výpožičku pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 399/1, zast. pl. 
a nádvoria, o výmere 117 m2,  združeniu VIA TYRNAVIENSIS, Dolné bašty 13, Trnava na 
dobu 20 rokov na vybudovanie veže v rámci stavby „Obnova severovýchodného nárožia 
hradobného systému MPR“ s podmienkou, že v prípade neúspešnosti projektu bude 
výpožička ukončená. 
 
2. Súhlasí 
s bezodplatným prevodom práv a povinností stavebníka  stavby „Obnova severovýchodného 
nárožia hradobného systému MPR Trnava“ vrátane projektovej dokumentácie k stavebnému 
povoleniu  z Mesta Trnava na združenie VIA TYRNAVIENSIS, Dolné bašty 13, Trnava. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o výpožičke v zmysle bodu 1. tohto uznesenia  a predložiť       
primátorovi mesta na podpis, 
 
b) pripraviť zmluvu o prechode práv a povinností v zmysle bodu 2. tohto uznesenia   
a predložiť primátorovi mesta na podpis.  
Termín : do 31. 08. 2009 
 
 
 

597 
uznesenie 

 
k výpožičke pozemku na výstavbu softballového ihriska v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
výpožičku časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava p. č. 1638/1- ovocné 
sady s výmerou 5408 m2  na umiestnenie softballového ihriska pre Telovýchovnú jednotu 
STU – softballový oddiel, IČO 892 190, so sídlom Ul. J. Bottu 23, Trnava, vybudovaného   
v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní, na dobu neurčitú minimálne  
30 rokov od 01. 07. 2009. 
 
2. Súhlasí  
s prijatím daru – vybudovanej investície softballového íhriska na časti pozemku vo vlastníctve 
Mesta Trnava v k. ú. Trnava p. č. 1638/1 po ukončení výpožičky. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s výpožičkou a prijatím daru.    
Termín: do 15. 07. 2009 
 
b) pripraviť zmluvu o výpožičke a darovaní a predložiť ju primátorovi mesta na podpis. 
Termín:  do 31. 07. 2009 
 

 
598 

uznesenie 
 

k zmene kupujúceho – predaj pozemkov na Ulici J. Hollého  
/z Apartment Trnava, s. r .o. na Apartment Trnava IN, s. r. o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Súhlasí 
a/ s prevodom práv a povinností spoločnosti Apartment Trnava, s. r. o., Internátna 67, Banská 
Bystrica, IČO 36 429 333 vyplývajúcich  zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej 
medzi Mestom Trnava a spoločnosťou Apartment Trnava, s. r. o., Internátna 67, Banská 
Bystrica, IČO 36 429 333 v zmysle uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 
85/2007, 241/2008 a 414/2008  na spoločnosť  Apartment Trnava IN, s. r. o.,  Štúrova 
29/4330, Liptovský Mikuláš, IČO 36 831 247.   
 
b/ s prevodom práv a povinností spoločnosti Apartment Trnava, s. r. o., Internátna 67, Banská 
Bystrica, IČO 36 429 333 vyplývajúcich  zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej 
medzi Mestom Trnava a spoločnosťou Apartment Trnava, s. r. o., Internátna 67, Banská 
Bystrica, IČO 36 429 333 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 
460/2008  na spoločnosť  Apartment Trnava IN, s. r. o.,  Štúrova 29/4330, Liptovský Mikuláš, 
IČO 36 831 247.   
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
a) pripraviť a predložiť na podpis dodatok č. 3 k ZoBKZ v zmysle bodu 1. tohto uznesenia, 

 
b) pripraviť a predložiť na podpis dodatok č. 1 k ZoBKZ v zmysle bodu 2. tohto uznesenia. 
Termín : do 31. 08. 2009 
 
 

599 
uznesenie 

 
k prevodu vodohospodárskeho diela Trnávka stavidlo – Štrky do majetku mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Súhlasí  
s prijatím daru vodohospodárskeho diela Trnávka - stavidlo Štrky, zapísanú do 
pamätihodností  mesta Trnava pod číslom 107, typ: a),  názov pamätihodnosti: vodný stav,  
adresa: Trnava - Štrky, od Slovenského vodohospodárskeho podniku  š. p., OZ Piešťany,   
Správa povodia dolného Váhu Šaľa, ulica Dolná16, 927 00 Šaľa, IČO: 36022047 02. 
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 2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o prevode stavby na Mesto Trnava 
Termín : do 30. 09. 2009 

 
 

600 
uznesenie 

 
k predaju pozemku na Ulici Tatranskej v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje             
priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v  k. ú.  Trnava  na Ul. Tatranskej          
v Trnave,  parc. číslo 4504/1, zast. plocha o výmere 183 m²,  do výlučného vlastníctva Márie 
Pösingerovej,  rod. Vitekovej, nar. 17. 01. 1932, r. č. 325117/721, bytom Trnava, Ul. 
Tatranská č. 7, za cenu 27, - eur/m²,  t.  j.  spolu  za 4 941,- eur (148 852, 60 Sk), ktorú uhradí 
v 5 polročných splátkach  po 988,20 eura , pričom prvá splátka bude uhradená k podpisu 
kúpnej zmluvy a ďalšie splátky, s nárastom o oficiálne oznámené percento inflácie, 
maximálne do troch rokov s tým, že návrh na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností 
podá Mesto Trnava až po uhradení celej sumy s podmienkou, že správny poplatok spojený 
s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť kupujúca.  
 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro=30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 30. 09. 2009 
 

601 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta na líniovú stavbu „Rekonštrukcia 

sekundárnych rozvodov Špačinská – Hajdóczyho“ 
Zriadenie bezodplatného vecného bremena na umiestnenie sekundárnych rozvodov pre 

stavbu „Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov Špačinská – Hajdóczyho“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    

1.  Súhlasí  
a) s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava v rozsahu vlastníctva 
mesta na realizáciu líniovej stavby „Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov Špačinská – 
Hajdóczyho Trnava“ situovanej na parc. č. 3572/1, 5422/1, 5422/2 a 8860 na Ul. Špačinskej, 
J. Hajdóczyho a Murgašovej v Trnave, ktorej účelom je rekonštrukcia, resp. výmena 
jestvujúcich sekundárnych rozvodov slúžiacich na vykurovanie a prípravu teplej vody za 
bezkanálové z časti v pôvodných trasách a z časti v nových trasách, v časti tepelného okruhu 
odovzdávacej stanice tepla OST 7102 nachádzajúcej sa v objekte Obchodnej kancelárie TAT 
a. s., pre spoločnosť Trnavská teplárenská, a. s., IČO 36246034, Ul. Coburgova č. 84,         
917 42 Trnava ako stavebníka, pre účely stavebného konania. 
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2. Schvaľuje 
a) zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta v k. ú. Trnava na Ul. Špačinskej, J. Hajdóczyho a Murgašovej v Trnave, 
CKN parc. č. 3572/1, 5422/2 a 8860 zapísaných na LV č. 5000 a parc. č. 5422/1, zapísanej 
na LV č. 5000 ako nehnuteľnosť v listine, v  prospech  spoločnosti Trnavská teplárenská, a. 
s., IČO 36246034, Ul. Coburgova č. 84, 917 42 Trnava, spočívajúceho v povinnosti 
vlastníka strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie inžinierskych sietí – sekundárnych 
rozvodov pre stavbu “Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov Špačinská – Hajdóczyho 
Trnava”,  a s tým súvisiacich užívateľských práv, s podmienkou, že investor stavby uhradí 
správny poplatok spojený s návrhom na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností 

 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
 
a)zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o zriadení bezodplatného vecného bremena  
Termín: do 15. 07. 2009 
 
b)pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Trnavská teplárenská, a. s.,          
IČO 36246034, Ul. Coburgova č. 84, 917 42 Trnava a predložiť primátorovi mesta                
na podpis  
Termín: do 31. 07. 2009 
 
c) pripraviť zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Trnavská teplárenská, a. s., IČO 36246034,          
Ul. Coburgova č. 84, 917 42 Trnava a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloženia dokladov na uzatvorenie zmluvy           
o zriadení bezodplatného vecného bremena na skolaudovanú stavbu “Rekonštrukcia 
sekundárnych rozvodov Špačinská – Hajdóczyho Trnava” 
 
 

602 
uznesenie 

 
k predaju bytov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 

1. Schvaľuje 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Nerudova č. 6-11, parc. č. 8399/90, súp. č. 6029   
a 01/ predaj 1-izbového bytu č. 59 na 3. NP o podlahovej ploche 34,07m2  
za cenu 444,76 eura 
Helene Oračkovej, rod. Mirgovej, nar. 27.4.1933, trvale bytom Nerudova č. 9, Trnava 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Okružná č. 7-9, parc. č. 5326/2, súp. č. 6497   
a 02/ predaj 1-izbového bytu č. 8 na 3. NP o podlahovej ploche 30,08m2  
za cenu 331,74 eura 
Petrovi Brezovanovi, nar. 6.2.1973, trvale bytom Okružná č. 9, Trnava  
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- v  k. ú. Trnava na ul. Štefánikova č. 22, parc. č. 35, súp. č. 112   
a 03/ predaj 1-izbového bytu č. 5 na 2. NP o podlahovej ploche 80,51m2  
za cenu 2 049,16 eura 
Františkovi Kučerovi, nar. 4.10.1932, trvale bytom Štefánikova č. 22, Trnava  
s manž. Máriou Kučerovou, rod. Chynoranskou, nar. 21.12.1937, trvale bytom tamtiež 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Vl. Clementisa č. 19-21, parc. č. 5671/177, súp. č. 6449   
a 04/ predaj 1-izbového bytu č. 44 na 6. NP o podlahovej ploche 31,11m2  
za cenu 335,16 eura 
Ivete Čutríkovej, rod. Martinkovej, nar. 24.9.1971, trvale bytom Vl. Clementisa č. 20, Trnava  
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Hospodárska ul.  č. ,49 , parc. č. 2483, súp. č. 3610   
a 05/ predaj 3-izbového bytu č. 64 na 8. NP o podlahovej ploche 65,51 m2  
za cenu 640,28  eura 
Ivanovi Mauerovi, nar. 12.11.1960, trvale bytom Hospodárska ul. č. 49, Trnava  
s manž. Erikou Mauerovou, rod. Uváčikovou , nar. 2.6.1969, trvale bytom tamtiež 
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 

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

     Termín : do 31.08.2009 
 
 

603 
uznesenie 

 
k návrhu na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
a) Janette Miklóšovej, nar. 1. 1. 1971 a Tiborovi Miklóšovi, nar. 16. 3. 1970, bytom Ulica 
Hlavná  42, Trnava vydať súhlas na nájom 3-izb. bytu č. 55 na Ulici gen. Goliána 37, Trnava 
na dobu neurčitú. 
 
b) Oľge Toráčovej, nar. 17. 2. 1936, bytom Ulica Halenárska 14, Trnava vydať súhlas na 
nájom 1-izb. bytu č. 2 na Šrobárovej ulici 3 v Trnave na dobu určitú do 31. 7. 2010 
s možnosťou opakovaného predĺženia, s podmienkami: riadne platiť nájomné počas doby 
platnosti nájomnej zmluvy, uhradiť dlh za nájom bytu a všetky poplatky spojené s užívaním 
bytu na Ulici Halenárskej 14, do 31. 7. 2010 a odovzdať správcovi TT-KOMFORT s.r.o. 
Trnava doteraz užívaný byt na Ulici Halenárskej 14, Trnava. V prípade, že nebudú splnené 
tieto podmienky do stanoveného termínu, nebude nájomná zmluva predĺžená.  
 
c) Bartolomejovi Lakatošovi nar. 31. 10. 1945 a Márii Lakatošovej, nar. 5. 10. 1951, bytom 
Zelený kríčok 4, Trnava vydať súhlas na nájom 3-izb. bytu č. 1, na Šrobárovej ulici 3 v 
Trnave na dobu neurčitú s podmienkou odovzdať správcovi TT-KOMFORT s.r.o. Trnava 
doteraz užívaný byt na Zelenom kríčku 4, Trnava. 
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d) Melánii Vojtašákovej nar. 27. 5. 1951 a Jánovi Vojtašákovi, nar. 5. 2. 1948, bytom Ulica 
Štefana Moyzesa 50, Trnava vydať súhlas na nájom 3-izb. bytu č. 33 na Ulici Mozartovej 5, 
Trnava s podmienkou odovzdať doteraz užívaný byt na ZŠ Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predložiť ich 
primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 15. 07. 2009 
 
 
 

604 

uznesenie 
 

k návrhu na poskytnutie finančných grantov na rok 2009 z rozpočtu mesta Trnava 
/granty a dary z programu č. 18/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje     
poskytnutie finančných grantov na rok 2009 z rozpočtu mesta Trnava (granty a dary)    
v súlade s predloženými projektmi pre týchto žiadateľov: 
 

      Žiadateľ                                                                                            Suma v eurách 

1) HK Trnava, hokejový klub 0 
            Spartakovská 1/ B, Trnava  

2) HK Trnava, hokejový klub  4.057,00 
            Spartakovská 1/ B, Trnava  

3) Základná škola 4.000,00 
            Spartakovská 5, Trnava  

4) Rímska únia rádu sv. Uršule 
      Uršulínska 3, Bratislava 

10.000,00 

5) Spevácky zbor gymnázií mesta Trnavy CANTICA NOVA 1.500,00 
            Hollého 9, Trnava  

6) Dom Spoločnosti Ježišovej 4.000,00 
            Františkánska 34, Trnava  

7) Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia 2.000,00 
            Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prevádzka v Trnave, 
            ul. J.   Hlubíka 11 

 

8) Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava - Kopánka 0 
            J. Hlubíka 11 , Trnava  

9) Rímskokatolícka cirkev, Správa Kostola sv. Jozefa 0 
            Paulínska 14, Trnava  

10) Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava-Tulipán 2.500,00 
            Tulipánova 22, Trnava  
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11) Fakultná nemocnica 0 
            A. Zarnova 11, Trnava  

12) Základná škola s materskou školou 0 
            Ivana Krasku 29, Trnava  

                                                                     
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných grantov v zmysle VZN č. 319/ 2008 na podpis   
primátorovi mesta Trnava. 
Termín: 20. 07. 2009   
 
 

605 
uznesenie 

 
k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia 

a modernizácia Základnej školy M. Gorkého 21 v Trnave“  
a zabezpečenie jeho spolufinancovania 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektu 
 
2. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 

Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 
a modernizácia Základnej školy M. Gorkého 21 v Trnave“, ktorého ciele sú v súlade 
s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja obce; 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok; 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. 

vo výške 72 728 eur. 
 
 

606 
uznesenie 

 
k návrhu na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu Organizačného poriadku  Mestského úradu v Trnave v predloženom znení. 
 
2.  Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
zapracovať zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave do zborníka 
vnútorných predpisov a aktualizovať ostatné súvisiace vnútorné normy. 
Termín:  31. 07. 2009 
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607 
uznesenie 

 
k aktualizácii materiálu „Zásady pomoci mesta iným investorom pri rozvoji technickej 

infraštruktúry na území mesta Trnava“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Zásady pomoci mesta iným investorom pri rozvoji technickej infraštruktúry na území mesta 
Trnava s účinnosťou od 01. 07. 2009 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť zverejnenie týchto zásad spôsobom obvyklým 
Termín:  do 31. 07. 2009 
 
b) postupovať pri riešení žiadostí cudzích investorov o podporu pri výstavbe technickej 
vybavenosti v zmysle prijatých zásad 
Termín:  od 01. 07. 2009 trvale 

 
 

608 
uznesenie 

 
k zriadeniu Základnej školy s materskou školou, Vančurova č. 38, Trnava a jej súčastí 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Schvaľuje  
1.1  zriadenie Základnej školy s materskou školou, Vančurova 38, Trnava a jej súčastí  
       Termín: k 1.1.2010 
 
1.2  Zriadenie Školskej jedálne, Vančurova 38, Trnava ako súčasť Základnej školy                   

s materskou školou, Vančurova 38, Trnava  
      Termín: k 1.1.2010 

 
1.3  zriadenie Školského klubu detí, Vančurova 38, Trnava ako súčasť Základnej školy            

s materskou školou, Vančurova 38, Trnava  
      Termín: k 1.1.2010 
      
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť všetky potrebné kroky v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
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609 
uznesenie 

 
k rozpočtu a organizačnému zabezpečeniu medzinárodného festivalu folklórnych 

súborov TRNAVSKÁ BRÁNA 2009 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
a/ organizačné zabezpečenie 8. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov 
„TRNAVSKÁ BRÁNA 2009“ 
 
b/ ceny za prenájom pozemku a za predajné zariadenia vo vlastníctve mesta Trnava počas 
Trnavskej brány 2009 
         - u občerstvovacích zariadení v zmysle platného VZN č. 222 o miestnych daniach 
         - u ľudovoumeleckých výrobcov v zmysle platného VZN č. 257 
           Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb počas 
           príležitostného trhu TRNAVSKÁ BRÁNA 2009“ 
c/ nové zloženie organizačného štábu 8. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych 
 súborov „TRNAVSKÁ BRÁNA 2009“ 

- Anna Pekárová, riaditeľka festivalu – Mesto Trnava 
- Mgr. Terézia Krupčíková  - Mesto Trnava 
- Mgr. Peter Cagala – Mesto Trnava 
- Mgr. Michal Žitňanský  - Mesto Trnava 
- Mgr. Iveta Kohútová – Mesto Trnava 
- Ing. Lucia Tessenyiová – Mesto Trnava 
- Jozef Stacho – folklórny súbor Trnafčan 
- Andrej Kotlárik – folklórny súbor Trnafčan 
- Mgr. Ivona Táčovská – Trnavský ľudový cech 
- Mgr. Stanislava Borisová – detský folklórny súbor  Drienka 
 

2. Súhlasí  
s poskytnutím odmeny členom organizačného štábu vo výške 10% zo získaných darov 
a dotácií od iných subjektov 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu o priebehu a konečné zúčtovanie  
8. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „TRNAVSKÁ BRÁNA 2009“ 
Termín: november 2009 
 

 
 

610 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta  

za rok 2008 v správe Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Berie na vedomie 
predloženú informatívnu správu o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 
2008 v správe Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

 
 

611 
uznesenie 

 
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  

ktorých termín plnenia je v intervale od 08.04.2009 do 10.06.2009 
 

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 09. 04. 2009 do 10. 06. 2009.  
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení 
 
a1) 

 
a2) 

 

a3) 

 

a4) 

MZ č. 294/2008 
K odplatnému prevodu investície cyklochodníkov v rozsahu cesty III. triedy Zelenečská ul. 
v Trnave do vlastníctva, správy a údržby Trnavského samosprávneho kraja 
* Vypustiť bod 2. b) 

MZ č. 536/2009 
K predaju pozemku  na Ulici Átriovej v Trnave    
* Nový text v bode 1 v schvaľovacej časti uznesenia 
- za slová „parciel č. 4021/482“ doplniť nový text „zastavané plochy a nádvoria“ 
- za „4021/483“ doplniť nový text „zastavané plochy a nádvoria“ 

MZ č. 372/2008 
K predaju podielov z pozemku pod BD na Ul. G. Dusíka 1 - 5 
* Nahradiť text v schvaľovacej časti uznesenia v bode 9 novým textom: 
„1. 9. podielu 62/2204 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu 11 Vladimírovi 
Remenárovi, nar. 15. 11. 1944, bytom Ul. G. Dusíka 2, Trnava, v podiele ½, Jane 
Burianovej, rod. Remenárovej, nar. 27. 04. 1973, bytom Suchá nad Parnou 159, 
v podiele ¼, a Vladimírovi Remenárovi nar. 24. 01. 1969, bytom Malšice 54, ČR, 
v podiele ¼ , spolu  za cenu 2,57 eura.“ 

MZ č. 489/2009 
K predaju podielov z pozemku na Ul. G. Dusíka 44, Ul. gen. Goliána 46 a na Ul. Tehelnej 4 
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a5) 

a6) 

 
a7) 

v Trnave 
* Nahradiť text v  schvaľovacej časti uznesenia v bodoch:  
- 1a) „LV č. 8337“ novým textom „LV č. 8377“ 
- 1c) „bytom Ul. T. Tekela 4“ novým textom „bytom Tehelná 4“ 

MZ č. 445/2008 
K predaju podielov z pozemku pod BD na Ul. Čajkovského 3 
* Doplniť nový text v schvaľovacej časti: 
- „1.69.  podielu 6618/449133 do vlastníctva vlastníkovi bytu 49 Ing. Petrovi Ptačinovi, 

nar. 28. 06.1981, bytom Ul. Okružná 15, Trnava, za cenu 0,86 eura.“ 
- „1.70. podielu 4168/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom 

bytu 17 Jurajovi Gašparovičovi, nar. 22. 03. 1936, s manželkou Františkou, rod. 
Kraj čovičovou,  nar. 30. 07. 1937, obaja bytom Ul. Čajkovského 3, Trnava, za cenu 
0,54 eura.“ 

 
* V bode 1.43 za slovo „Skukálkovi“  doplniť nový text „bytom Ul. Jánošíkova 1, 

Trnava“  a vypustiť „obaja“  pred slovom „bytom“ 
 
* V bode 1.63. nahradiť meno „Daniela“  menom „Jana“  

 
* V bode 1.67. nahradiť slová „bytom Čajkovského 3“ slovami „bytom Ostredská 28, 

Bratislava“  

MZ č. 487/2009 
K predaju podielov z pozemku pod BD na Ul. Tehelnej 23 - 26 
* V schvaľovacej časti uznesenia v bode 4 namiesto „nar. 23. 6. 1952“ nahradiť  

„nar. 23. 07. 1952“ 
 

* V schvaľovacej časti uznesenia celý bod 16 nahradiť novým textom:  „podielu 
8184/380746 do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov vlastníkom bytu č. 17  
Ing. Petrovi Vaščákovi, nar. 15. 01. 1972, bytom Vyšný Kubín, s manželkou Janou 
Vaščákovou, rod. Smiešnou, nar. 31. 07. 1975, bytom Nemocničná 51, Dolný Kubín, 
za cenu 1,98 eura,“ 
 

*  V schaľovacej časti uznesenia v bode 19. nahradiť slová „obaja bytom Tehelná 24“ 
novým textom „obaja bytom Severná 13“ 

 
* V schvaľovacej časti uznesenia v bode 33. nahradiť „obaja bytom Špačinská cesta 

631/3“  novým textom „obaja bytom Tehelná 25“ 
 
* V schvaľovacej časti uznesenia v bode 44. nahradiť „bytom Tehelná 26“ novým textom 

„Priekopnícka 34, Bratislava, Podunajské Biskupice“ 

MZ č. 488/2009 

K predaju podielov z pozemku na Ul. Na hlinách 56 - 59 v Trnave 
* Pôvodný text v schvaľovacej časti uznesenia v bode 1.22 nahradiť novým textom: 
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a8) 

 
a9) 

 
a10) 

 
a11) 

a12) 
MZ č. 458/1997 z 23. 9. 1997   
Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta s parc. č. 5680/178 a 5680/179 nachádzajúcich sa na 

„22. podielu 6392/464852 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom 
bytu č. 27 Mgr. Marianovi Slamkovi, nar. 21. 08. 1960, bytom Trnava, Na hlinách 57 
s manželkou Mgr. Evou, rod. Neuschlovou, nar. 22. 01. 1964, bytom Trnava, Ulica 
T. Tekela 4“ 

 
*  Nahradiť text v  schvaľovacej časti v bode 1.24 novým textom:  

„24. podielu 6525/464852 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 29 Mgr. Stanislavovi 
Adamcovi, nar. 28.6.1970, bytom Na hlinách 57, za cenu 1,25 eura“ 

MZ č. 533/2009 
K predaju podielov z pozemku na Ul. Tehelnej 19 v Trnave 
V schvaľovacej časti uznesenia v  bode 1.7 nahradiť text „bytom Ulica Vladimíra 
Clementisa 54“ novým textom „bytom Tehelná 19“ 

MZ č. 539/2009 
K súhlasu s použitím pozemku  na výstavbu parkovacích miest na Ul. Botanickej v Trnave 
* V texte nahradiť slovo „Pusté“  slovom „Veľké“ 

MZ č. 452/2008 v znení uznesenia MZ č. 565/2009 zo dňa 05. 05. 2009 
Ku kúpe pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Za traťou II. etapa – Trnava od V. V. 
Building, s. r. o., Oblúková 32, Trnava 
* V bode 2. schvaľovacej časti uznesenia nahradiť pôvodný text novým nasledovne: 
- v časti 2a) pôvodný text „1,- Sk, t. j. 0,0331 eura“ nahradiť novým textom „1,- Sk,  

t. j. 0,03 eura“ 
- v časti 2b) pôvodný text „1,- Sk, t. j. 0,0331 eura“ nahradiť novým textom „1,- Sk, 

t. j. 0,03 eura“ 
- v časti 2c) pôvodný text „1,- Sk, t. j. 0,0331 eura“ nahradiť novým textom „1,- Sk, 

t. j. 0,03 eura“ 

MZ č. 303/2008 zo dňa 22. 4. 2008  v znení uznesenia č. 429/2008 zo dňa 28. 10. 2008 
Ku kúpe pozemkov a skolaudovaných stavieb IBV Pekné Pole – Kopánka – Hviezdna, 
Trnava 
* V schvaľovacej časti uznesenia v bode 1 v písm. a) úprava výmery pozemku  parc. 
č. 4021/257, zast. pl.,  zo „6695 m2“  na výmeru „6816 m2“ 

 
* V ukladacej časti uznesenia doplniť: 

„f) pripravi ť kúpnu zmluvu a predložiť  primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31. 8. 2009“ 



 35 

Tehelnej ul. v Trnave 
* Text „s parc. č. 5680/179 o výmere 405 m2  za cenu 550,- Sk/m2 ,  čo je spolu 222.750,- 
Sk“    
sa nahradí textom „s parc. č. 5680/179 o výmere 440 m2  , čo je spolu 8.032,93 eura   
(242.000,- Sk ) “ 
 
 
a13) 
MZ č.73/2007  
Odpredaj časti pozemku na ul. K. Mahra (Západoslovenská energetika, a. s.) 
* Text „spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 
35823551“    
sa nahradí textom „spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 
518 “ 
 
a14) 
MZ č. 537/2009   
Predaj pozemku v k. ú. Modranka na Ul. Seredskej v Trnave manželom Krištofiakovým 
* Text „par. č. 1893“ sa nahradí textom  „parc. č. 1893/3“ 
 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1)   č. 488/2009 do 31. 07. 2009  
b2)   č. 544/2009 v bode 2 do 31. 07. 2009  
b3)   č. 410/2008 v bode 2, písm. b)  do 31. 07. 2009 
b4)   č. 494/2008 v bode 2, písm. b) do 31. 07. 2009  
b5)   č. 372/2008 do 31. 07. 2009  
b6)   č. 489/2009 do 31. 07. 2009  
b7)   č. 487/2009 do 31. 07. 2009  
b8)   č. 500/2009 v bode 2, písm. b) a c) do 31. 08. 2009 
b9)   č. 371/2008  do 31. 10. 2009 
b10) č. 545/2009 v bode 2, písm. b)         do 31. 07. 2009 
 
4. Ruší 
c1) uznesenie MZ č. 704/2002 v znení uznesenia MZ č. 727/2002 a uznesenia MZ                     
č. 759/2004 

 
 
 
 
 
 

                 Ing. Štefan  B o š n á k  
                              primátor mesta 

 
 

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                            prednostka MsÚ 
 
V Trnave 01. 07. 2009  


