
 
 
(612 – 657) 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

zo 17. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 
 ktoré sa uskutočnilo 25. augusta 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

612 
uznesenie 

                                                                                                                                                                          
k Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 338, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení  VZN č. 239, VZN č. 259,  
VZN č. 270 ,VZN č. 282, VZN č. 286, VZN č. 296, VZN č. 305, VZN č. 308, VZN č. 

323, VZN č. 325 a VZN č. 333 
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 01/2009 (pri prerokovaní zmena B/2009) – Zátvor II, Občianska 
vybavenosť pri Piešťanskej ceste   a  spôsob  ich   vyhodnotenia   (materiál v prílohe) 
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania v zmysle 
§ 25 zákona č.50/76 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a)   zmenu Územného plánu mesta Trnava - zmena 01/2009 (pri prerokovaní zmena B/2009) – 
Zátvor II, Občianska vybavenosť pri Piešťanskej ceste   
b) VZN č. 338, 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. 338 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 27.8. 2009 
 
b) zabezpečiť uloženie (archiváciu) zmeny   ÚPN mesta Trnava  01/2009  a VZN č. 338 
Termín: priebežne 
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c) zabezpečiť uloženie zmeny ÚPN mesta Trnava 01/2009 a VZN č. 338 na Krajskom 
stavebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade 
Termín: do 24.11.2009 

 
 

613 
uznesenie 

 
k prerokovaniu protestu prokurátora 

 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 316  
o dani z nehnuteľností  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 316 o dani 
z nehnuteľností 
  
2. Ukladá 

   Mestskému úradu v Trnave 
a/ doručiť odpis zápisnice z rokovania mestského zastupiteľstva Okresnej prokuratúre 
v Trnave  
      Termín: do troch dní po overení zápisnice 
 
b/ doručiť výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva Okresnej prokuratúre v Trnave 
      Termín: do 7.9.2009 
  
c/ pripraviť návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 316 o dani 
z nehnuteľností 
     Termín: na zasadnutie MZ dňa 15. 12. 2009 

 
 
 

614 
uznesenie 

 
k zadaniu urbanistickej štúdie 

Trnava – Zátvor II – Ob čianska vybavenosť pri Piešťanskej ceste -schválenie  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
a)   zadanie urbanistickej štúdie - Trnava – Zátvor II – Občianska vybavenosť pri Piešťanskej 
ceste 
b)  spracovanie urbanistickej štúdie - Trnava – Zátvor II – Občianska vybavenosť pri Pieš- 
ťanskej ceste na základe prefinancovania investorom výstavby občianskej vybavenosti 
 
2.   Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
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a)  zabezpečiť prerokovanie urbanistickej  štúdie - Trnava – Zátvor II – Občianska vybave- 
nosť pri Piešťanskej ceste 
b)  po prerokovaní a spracovaní pripomienok z prerokovania  predložiť urbanistickú štúdiu  - 
Trnava – Zátvor II – Občianska vybavenosť pri Piešťanskej ceste na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu 
Termín: najbližšie zasadnutie MZ po prerokovaní urbanistickej štúdie 
 

 
615 

uznesenie 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 339, 
 ktorým sa mení a dopĺňa  

VZN č. 177 – Štatút mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 339, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 177- Štatút mesta 
Trnava  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 339 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: do 28. 08. 2009 

 
 
 

616 
uznesenie 

 
k návrhu obsahovej štruktúry 

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava 
 
  Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Schvaľuje 
Obsahovú štruktúru pre vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ rozpracovať a zabezpečiť harmonogram plnenia všetkých potrebných náležitostí 
súvisiacich s vypracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy 
 
b/ predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie vypracovaný Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Trnava 
Termín: jún 2010 
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3. Odporúča 
Primátorovi mesta Trnava 
vymenovať členov Komisie pre vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
Trnava 
Termín: október 2009  

 
 

617 
uznesenie 

 
k doplňujúcej voľbe člena  

Komisie stavebnej, územného plánovania a kultúrnych pamiatok MZ   
       vo volebnom období 2006 – 2010  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
list politickej strany Smer – Sociálna demokracia, Okresná organizácia Trnava z 30. 06. 2009  
v súvislosti s uvoľnením JUDr. Ing. Jána Dutku z členstva v Komisii stavebnej, územného 
plánovania a kultúrnych pamiatok MZ  
 
2. Volí 
Ing. Augustína Hambálka, bytom Trnava, Ulica Tehelná 2  za člena Komisie stavebnej, 
územného plánovania a kultúrnych pamiatok MZ vo volebnom období 2006 – 2010, 
s účinnosťou od 25. 08. 2009  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dekrét člena komisie primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31. 08. 2009 
 

 
618 

uznesenie  
 

k zámene nehnuteľností s TT-KOMFORT s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
zámenu nehnuteľností  v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta Trnava: 
pozemok p. č. 1512 – zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 395 m2 a stavba súp. č. 5795 – 
sklad, kancelárske priestory na p. č. 1512 
za nehnuteľnosti v k. ú. Trnava zapísané na LV 10410 vo vlastníctve TT-KOMFORT s. r.o., 
Františkánska 16, Trnava, IČO 36 277 215: pozemok p. č. 1511/1 – zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 553 m2 a stavba súp. č. 5794 – hospodársky pavilón na p. č. 1511/1 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
bude  hradiť TT-KOMFORT s.r.o.  
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a TT-KOMFORT s.r.o. 
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace so zámenou    

Termín: 15. 09. 2009 
 
b) pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 

Termín: 31. 10. 2009 
 

619 
uznesenie 

 
 k predĺženiu prenájmu tenisových kurtov v areáli ZŠ Atómová 

(Tenisová akadémia NET Trnava) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje                                                  
predĺženie prenájmu 2 tenisových kurtov, vybudovaných na pozemku vo vlastníctve Mesta 
Trnava, v k.ú. Trnava, parc. č. 5327/5, nachádzajúcich sa v areáli Základnej školy na ul. 
Atómová  č. 1, občianskemu združeniu Tenisová akadémia NET Trnava, so sídlom 
Na hlinách 26, Trnava, IČO: 42153841, na dobu určitú 30 rokov, t.j. od 1. 11. 2009 
do 30. 10. 2038, za nájomné 332,- eur/rok, pričom ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy                
zo dňa 2. 6. 2009 zostávajú nezmenené. 
 
2. Ukladá 
Základnej škole, Atómová 1 v Trnave 
pripraviť dodatok k nájomnej zmluve v zmysle bodu 1 uznesenia.  
Termín:  do 30. 10. 2009 

         
 

620 
uznesenie 

 
k zaradeniu majetku mesta na odpredaj 

- byt 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje   
zaradenie na odpredaj bytu č. 6 na Ulici Hviezdoslavova č. 3 o podlahovej ploche 109,04 m2  
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom  na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a na pozemkoch parc. č.  258/1 a 258/2 
 
2. Ukladá   
Majetkovej komisii MZ  
a Mestskému úradu v Trnave 
realizovať obchodnú verejnú súťaž  v zmysle VZN č. 290/2007 o zmluvných prevodoch 
vlastníctva majetku mesta  
Termín: do 31. 03. 2010 
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621 
uznesenie 

 
 k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov na Ul. A. Hlinku v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1. Schvaľuje 
a) zámenu spoluvlastníckych podielov  po  1/6 od spoluvlastníkov PhDr. Gabriely Kajzrovej 
r. Kováčovej, nar. 13.10.1940, bytom Adámiho 447/13, Bratislava IV., SR , Karola Kováča r. 
Kováča, nar. 05.06.1942, bytom Kollárova 555/20, Trnava, SR  a Ľudovíta Kováča r. Kováča, 
nar. 02.06.1945, bytom Andreja Hlinku 3680/61, Trnava, SR na:  
- časti pozemku zapísaného  na LV č. 4353 v k. ú. Trnava parc. reg. “E” č. 1922/4, orná pôda, 
v celkovej  výmere 2 m2, označenej podľa GP č. 18/2008 ako diel 9 parc. reg. “C” č. 898, 
výmera pripadajúca na spoluvlastnícke podiely činí 1 m2 a 
- časti pozemku zapísaného na LV č. 10132 v k. ú.  Trnava parc. reg. “E” č. 888/2, 
zast.plochy a nádvoria, v celkovej výmere 154 m2, označenej podľa GP č. 18/2008 ako diel 1 
parc. reg. “C” č. 898, výmera pripadajúca na spoluvlastnícke podiely činí 77 m2, t. j. spolu   
vo výmere 78 m2 pripadajúcej na spoluvlastnícke podiely 
za časť pozemku zapísaného vo vlastníctve mesta na LV č. 5000 v k. ú Trnava ako 
nehnuteľnosť zapísaná v listine parc. č. 1934/1, ost. plocha vo výmere 78 m2, podľa GP        
č. 18/2008 ako časť dielu 8 novovytvorenej parc. č. 897/3 do podielového spoluvlastníctva 
PhDr. Gabriely Kajzrovej r. Kováčovej, nar. 13.10.1940, bytom Adámiho 447/13, Bratislava 
IV., SR , Karola Kováča r. Kováča, nar. 05.06.1942, bytom Kollárova 555/20, Trnava, SR  a 
Ľudovíta Kováča r. Kováča, nar. 02.06.1945, bytom Andreja Hlinku 3680/61, Trnava, SR,  
každému v 1/3 
 
b) predaj spoluvlastníckeho podielu  1/2 Mesta Trnava na: 
- časti pozemku zapísaného  na LV č. 4353 v k. ú. Trnava parc. reg. “E” č. 1922/4, orná pôda, 
v celkovej  výmere 138 m2, označenej podľa GP č. 18/2008 ako diel 10 novovytvorenej parc. 
reg. “C” č. 897/1, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel činí 69 m2 a 
- časti pozemku zapísaného  na LV č. 4353 v k. ú. Trnava parc. reg. “E” č. 1922/4, orná pôda, 
v celkovej  výmere 14 m2, označenej podľa GP č. 18/2008 ako diel 12 novovytvorenej parc. 
reg. “C” č. 897/3, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel činí 7 m2 a 
- časti pozemku zapísaného na LV č. 10132 v k. ú.  Trnava parc. reg. “E” č. 888/2, 
zast.plochy a nádvoria, v celkovej výmere 226 m2, označenej podľa GP č. 18/2008 ako diel 2  
novovytvorenej parc. reg. “C” č. 897/1, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel činí 
113 m2 a 
- časti pozemku zapísaného na LV č. 10132 v k. ú.  Trnava parc. reg. “E” č. 888/2, 
zast.plochy a nádvoria, v celkovej výmere 17 m2, označenej podľa GP č. 18/2008 ako diel 3  
novovytvorenej parc. reg. “C” č. 897/3, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel činí      
8 m2 , t. j. spolu vo výmere 197 m2 pripadajúcej na spoluvlastnícky podiel mesta Trnava 
do podielového spoluvlastníctva PhDr. Gabriely Kajzrovej r. Kováčovej, nar. 13.10.1940, 
bytom Adámiho 447/13, Bratislava IV., SR , Karola Kováča r. Kováča, nar. 05.06.1942, 
bytom Kollárova 555/20, Trnava, SR  a Ľudovíta Kováča r. Kováča, nar. 02.06.1945, bytom 
Andreja Hlinku 3680/61, Trnava, SR,  každému v 1/6 vzhľadom k celku  
 - a predaj častí pozemku vo vlastníctve mesta zapísaného na LV č. 5000 v k. ú Trnava ako 
nehnuteľnosť zapísaná v listine parc. č. 1934/1, ost. plocha, označených podľa GP č. 18/2008 
ako diel 5 vo výmere 58 m2  a diel 6 vo výmere 94 m2 novovytvorenej parc. č. 897/1 a 
zostatková časť dielu 8 vo výmere 62 m2 novovytvorenej parc. č. 897/3, t. j. spolu vo výmere 
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214 m2  do podielového spoluvlastníctva PhDr. Gabriely Kajzrovej r. Kováčovej, nar. 
13.10.1940, bytom Adámiho 447/13, Bratislava IV., SR , Karola Kováča r. Kováča, nar. 
05.06.1942, bytom Kollárova 555/20, Trnava, SR  a Ľudovíta Kováča r. Kováča, nar. 
02.06.1945, bytom Andreja Hlinku 3680/61, Trnava, SR,  každému v 1/3 za cenu 1,- euro 
(30,1260 Sk) s podmienkou, že spoluvlastníci uhradia správny poplatok spojený s návrhom   
na vklad do katastra nehnuteľností kúpnej a zámennej zmluvy. 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro =         
30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace so zámenou a kúpou nehnuteľností   

Termín: 30. 09. 2009 
 
b) pripraviť zámennú a kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis  

Termín: 30. 11. 2009    
 
 

622 
uznesenie 

 
k predaju podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5292/54 

v k. ú. Trnava vlastníkovi bytu v bytovom dome súp. č. 6554 na Ul. Veternej 19 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielu 8362/459026 zo spoluvlastníckeho podielu 246964/459026 Mesta Trnava  
na pozemku  parc. č. 5292/54 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  653 m2 zapísaného na LV  
č. 8575 v spoluvlastníctve Mesta Trnava a 25 vlastníkov bytov, zodpovedajúceho 
spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6554 na Ul. 
Veternej 19, Trnava, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 51 
zapísaným na LV č. 8180 Jozefovi Viskupičovi nar. 6.12.1953 s manželkou Helenou rod. 
Drozdovou nar.  1.10.1956 obaja bytom Ul. Hlboká 15, Trnava, za cenu 0,1162 eura/m2           
t.j. 3,50 Sk/m2  spolu  za cenu 1,38 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 = 30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 09. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31. 10. 2009 
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623 

uznesenie  
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/105 v k. ú. 
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6644 na Ul. V. Clementisa 28 - 31   

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu  3865/10000 Mesta Trnava z pozemku 
zapísaného na LV 9792 v spoluvlastníctve Mesta Trnava a 49 spoluvlastníkov, parc. č. 
5680/105 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  913 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6644 na Ul. V. Clementisa 30, 
31 vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8578 za cenu 0,1161 eura/m2  t. j. 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 158/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33 

Milanovi Michalíkovi  nar. 16.10.1953  s manželkou Emíliou rod. Melicherovou nar. 
22.11.1956  obaja  bytom Clementisova 30,  za cenu 1,67 eura, 

2. podielu 99/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 34 
Mariánovi Cuninkovi  nar. 9.2.1963  s manželkou Ivonou rod. Moravčíkovou nar. 
1.7.1964  obaja  bytom Clementisova 30,  za cenu 1,05 eura, 

3. podielu 137/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36 
Imrichovi Cisárovi  nar. 25.1.1958  s manželkou Annou rod. Bachratou nar. 11.10.1960  
obaja  bytom Clementisova 30,  za cenu 1,45 eura, 

4. podielu 136/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 40 Jaroslave Indriškovej rod. 
Sadloňovej  nar. 21.4.1965  bytom Clementisa 30,  za cenu 1,44 eura, 

5. podielu 142/10000 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 50 Jaroslave Ormisovej rod. 
Johanesovej  nar. 26.6.1965  bytom Clementisa 31,  za cenu 1,50 eura, 

6. podielu 148/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 52 
Miloslavovi Jurenovi  nar. 26.7.1962  s manželkou Ľudmilou rod. Čirkovou nar. 
24.8.1965  obaja  bytom Clementisova 31,  za cenu 1,56 eura, 

7. podielu 136/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 54 
Ing. Miroslavovi Sorádovi  nar. 3.6.1960  s manželkou Zuzanou rod. Hederovou nar. 
18.3.1966  obaja  bytom Clementisova 31,  za cenu 1,44 eura, 

8. podielu 144/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 57 
Jaroslavovi Škodovi  nar. 14.3.1961  s manželkou Danou rod. Sadloňovou nar. 8.2.1965  
obaja  bytom Clementisova 31,  za cenu 1,52 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 15. 09. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 30. 11. 2009 
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624 

uznesenie 
 

k predĺženiu termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu                               
na Ulici Halenárska 

(HV – Centrum, s. r. o.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
predĺženie termínu začatia  výstavby polyfunkčného objektu spoločnosti HV – Centrum,        
s. r. o., Hlavná 2, Trnava, IČO 36 792 284 na častiach pozemkov v k. ú. Trnava, parc. č. 577 
a 590/3, o celkovej výmere  850 m2, do  31. 10. 2009 
 
2. Ukladá    
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis dodatok č. 2 k  „Zmluve o uzavretí budúcej 
kúpnej zmluvy“ uzavretej dňa 25. 10. 2007, v zmysle bodu 1. tohto uznesenia 
Termín: do 30. 09. 2009 
 
 

625 
uznesenie 

 
k výpožičke časti pozemku  pre výstavbu tenisových kurtov a parkovacích miest 

v športovom areáli na Rybníkovej ul. v Trnave 
(TC EMPIRE Trnava, a. s.) 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje  
a)  výpožičku časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 3540/4  
o celkovej výmere cca 8500 m2, ktorá bude upresnená na základe porealizačného zamerania, 
na výstavbu 4 tenisových kurtov a parkoviska v súlade s projektovou dokumentáciou 
odsúhlasenou v stavebnom konaní spoločnosti TC EMPIRE Trnava, a. s., Hajdóczyho 11, 
Trnava, IČO 36 680 397 na dobu, počas trvania výpožičky pozemku pod budovou s. č. 7736 
situovanou na pozemku parc. č. 3547/32 a  s podmienkou odovzdania skolaudovaných 
parkovacích miest do majetku mesta 
 
b)  prijatie daru parkovacích miest do majetku mesta 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave   
a)  zabezpečiť náležitosti súvisiace s výpožičkou pozemkov 
     Termín: do 15. 09. 2009 
 
b) pripraviť  zmluvu o budúcej výpožičke a o budúcej darovacej zmluve a predložiť      

primátorovi na podpis 
      Termín: do 15. 10. 2009 
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 c)  do 30 dní po predložení kolaudačného rozhodnutia na stavby uvedené v bode 1a) tohto   
uznesenia pripraviť zmluvu o výpožičke a darovaciu zmluvu a predložiť primátorovi 
na podpis 

   
 

626 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na výstavbu  

prístupovej cesty na Štrky v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí  
s použitím časti  pozemku  neknihované parcely čísla 1611/4 o výmere 2003 m² a 1612/1 
o výmere 5137 m², k. ú. Trnava, LV č. 0,  kde je mesto Trnava vedené ako vlastník v zmysle 
zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 
v znení neskorších predpisov na výstavbu prístupovej komunikácie na vlastné náklady 
žiadateľky, formou uzatvorenia zmluvy o výpožičke na dobu neurčitú od  01.  10.  2009 
s podmienkou, že prístupová komunikácia bude verejne prístupná. 
             
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o výpožičke na dobu neurčitú od 01. 10. 2009 pre výstavbu a používanie   
prístupovej komunikácie a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30. 09. 2009 
 
 

627 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta na líniovú stavbu 

 „TA Trnava KO ČIŠSKÉ, OS et. A,VNK, 2x TS, NNK“ 
Zriadenie bezodplatného vecného bremena na umiestnenie VN káblovej prípojky a NN 

káblovej siete pre stavbu „TA Trnava KOČIŠSKÉ, OS et. A, VNK, 2x TS, NNK“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Súhlasí  
s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava v rozsahu projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie na realizáciu líniovej stavby „TA Trnava KOČIŠSKÉ, 
OS et. A, VNK, 2x TS, NNK“ situovanej na parcele registra „C“ parc. č. 10501/39 
a parceliach registra „E“ parc. č. 2033/1, 2031, 2032, 2038, 2034/3, 2033/3, 2039, 2009/1, 
2012 a 2037 (neidentické parcely registra „C“ č. 10501/1, 10501/22, 10502 a 10543) 
v juhozápadnej časti Trnavy, ktorej účelom je výstavba 22 kV káblovej prípojky, 2 nových 
transformačných staníc a NN káblovej siete na zabezpečenie dodávky elektrickej energie  
novej výstavby „Obytného súboru Trnava Kočišské“ pre spoločnosť ZSE Distribúcia a. s. , 
IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako stavebníka, pre účely 
stavebného konania za podmienky, že odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta 
zastavaného transformačnými stanicami TS 1 a TS 2 spoločnosťou ZSE Distribúcia a. s. , 
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bude riešené osobitnou zmluvou o budúcej kúpnej zmluve ku kolaudácii stavby „TA Trnava 
KOČIŠSKÉ, OS et. A, VNK, 2x TS, NNK“ 
  
2. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch                 
vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, parcela registra “C” parc. č. 10501/39 a parcely registra 
„E“ parc. č. 2033/1, 2031, 2032, 2038, 2034/3, 2033/3, 2039, 2009/1, 2012 a 2037 zapísané 
na LV č. 5000, v  prospech  spoločnosti ZSE Distribúcia a. s. , IČO 36 361 518, so sídlom 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť na svojich 
pozemkoch umiestnenie inžinierskych sietí – 22 kV káblovej prípojky a NN káblovej siete 
líniovej stavby „TA Trnava KOČIŠSKÉ, OS et. A, VNK, 2x TS, NNK“ 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. 09. 2009  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena               
na pozemkoch vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia a. s. ,             
IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava a predložiť primátorovi mesta             
na podpis  
Termín: do 31. 10. 2009   
 
c) pripraviť zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena na pozemkoch                    
vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia a. s. , IČO 36 361 518, 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava 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 „TA Trnava 
KOČIŠSKÉ, OS et. A, VNK, 2x TS, NNK“ 
 

 
 

628 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu parkovacích miest 

na Ulici Spartakovská v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 5671/92, zapísaného v katastri nehnuteľností 
v liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000,  na vybudovanie parkovacích miest pre jestvujúcu 
prevádzku cukrárne na Ulici Spartakovská č. 36 v Trnave  investorom - Henrietou 
Volešíniovou, so sídlom Trnava, Ulica Saleziánska 6732/36, IČO: 34946144, podľa 
projektovej dokumentácie, povolenej v stavebnom konaní a s prijatím daru skolaudovanej 
investície od investora do majetku mesta Trnava 
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2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
    Termín: do 30. 09. 2009 
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť na podpis primátorovi mesta 
    Termín: do 31. 10. 2009 
 
 

629 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemkov na Ul. Seredskej pre STL plynovod 

a zriadenie vecného bremena  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Modranka p. č. 386/3, 432/1, 
433/3 a 448/2 na uloženie  STL plynovodu pre Martina Snopeka nar. 8.12.1978, bytom Rybná 
60, Biely Kostol, v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní.  
 
2. Schvaľuje 
zriadenie  bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Modranka p. č. 386/3,  432/1, 433/3, 448/2  pre uloženie 
podzemného vedenia – STL plynovodu PE 100 D 90 v Trnave, časť Modranka, Ulica 
Seredská,   s napájacím bodom na existujúci plynovod STL DN 80 pred spol. Praktik na       
Ul. Seredská, podľa projektovej dokumentácie, odsúhlasenej stavebným úradom, v prospech 
vlastníka stavby – Martina Snopeka nar. 8.12.1978, bytom Rybná 60, Biely Kostol,  
spočívajúceho v povinnosti Mesta Trnava strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie STL 
plynovodu a s tým súvisiacich užívateľských práv, za podmienky úhrady správneho poplatku 
spojeného s vkladom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností 
oprávneným z vecného bremena. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta 
a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31. 10. 2009 
 
b) po uložení plynovodu uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch         
vo vlastníctve mesta a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 30 dní po predložení geometrického plánu 
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630 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu chodníka na Ul. Botanickej 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
a) s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava p. č. 1635/103 
na vybudovanie časti chodníka k stavbe kostola a farského centra na Ul. Botanickej pre 
Rímskokatolícku cirkev, farnosť Trnava - mesto, Ul. M. Sch. Trnavského 3, Trnava,              
IČO 34012087, v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní.  
 
b) s prijatím daru – investície chodníka, po skolaudovaní a porealizačnom zameraní,             
od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Trnava - mesto, Ul. M. Sch. Trnavského 3, Trnava,              
IČO 34012087 do majetku Mesta Trnava. 
 
2.Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 10. 2009 
 
b) pripraviť darovaciu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby a geometrickom zameraní 
primátorovi mesta na podpis 

 

631 
uznesenie 

 
k súhlasu s prechodom práv a povinností a súhlas s použitím pozemku 

 vo vlastníctve mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí   
a) s prechodom práv a povinností spoločnosti  Trnava Inn, s. r. o., Žilinská 126/5099, 
Piešťany, IČO 36 271 721 vyplývajúcich  zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena uzavretej medzi Mestom Trnava a spoločnosťou Trnava Inn, s. r. o., 
Žilinská 126/5099, Piešťany v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava        
č. 968/2006  na spoločnosť PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a. s., Uhoľná 1, Žilina,             
IČO 36 430 641   
 
b) s prechodom práv a povinností spoločnosti  Trnava Inn, s. r. o., Žilinská 126/5099, 
Piešťany, IČO 36 271 721 vyplývajúcich  zo zmluvy o uzavretí budúcej darovacej zmluvy  
uzavretej medzi Mestom Trnava a spoločnosťou Trnava Inn, s. r. o., Žilinská 126/5099, 
Piešťany v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 600/2005  na 
spoločnosť  PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a. s., Uhoľná 1, Žilina, IČO 36 430 641.   
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c) s použitím časti pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parc. č. 269 a 270 
na vybudovanie miestnej komunikácie a parkoviska v súlade s projektovou dokumentáciou 
odsúhlasenou v stavebnom konaní spoločnosťou PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a. s., 
Uhoľná 1, Žilina, IČO 36 430 641 a s podmienkou odpredania skolaudovanej komunikácie  
a parkoviska do majetku mesta za 1,- euro 
   
d) s odkúpením komunikácie a parkoviska po vybudovaní od spoločnosti PANORÁMA 
ŠPORT HOTEL, a. s., Uhoľná 1, Žilina, IČO 36 430 641 do majetku mesta  za cenu 1,- euro   
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť a predložiť zmluvu o prevode práv a povinností  v zmysle bodu 1a/ tohto 
uznesenia primátorovi mesta na podpis, 
 
b) pripraviť a predložiť zmluvu o prevode práv a povinností v zmysle bodu 1b/ tohto 
uznesenia primátorovi mesta na podpis, 
 
c) pripraviť a predložiť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle bodu 1c/, d/ tohto 
uznesenia primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31. 10. 2009 
 
 
 

632 
uznesenie 

 
k odpredaju častí pozemkov na Ulici Hornopotočná 

(PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a. s.) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje   
a/ priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej  zmluve častí pozemkov v k. ú. Trnava 
zapísaných na LV č. 5000, parc. č. 251/2, zast. pl. a nádvoria o výmere cca 50 m2  a parc. č. 
251/3, zast. pl.a nádvoria  o výmere cca 125 m2, celková výmera je cca 175 m2 , ktorá bude 
spresnená na základe porealizačného zamerania ukončenej stavby, spoločnosti  PANORÁMA 
ŠPORT HOTEL, a. s., Uhoľná 1, Žilina, IČO 36 430 641 na dostavbu stavby „Hotel Holiday 
Inn Trnava“ za cenu stanovenú znaleckým posudkom, minimálne za 170,- eur/m2  
 
b/ zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku v k. ú. 
Trnava, parc. č. 251/2 v prospech spoločnosti PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a. s., Uhoľná 1, 
Žilina, IČO 36 430 641, spočívajúceho v povinnosti mesta Trnava strpieť na svojom pozemku 
umiestnenie časti nehnuteľnosti „Hotel Holiday Inn Trnava“ situovanej nad časťou 
prepojovacej komunikácie ulíc Hornopotočná - Hollého /v zmysle schválenej projektovej 
dokumentácie a porealizačného zamerania stavby/ a s tým súvisiacich užívateľských práv. 
Správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí 
spoločnosť PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a. s. 
 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
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2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť a predložiť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve primátorovi  mesta na podpis, 
 
b) pripraviť a predložiť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena primátorovi  
mesta na podpis. 
Termín : do 31. 10. 2009 
 
 

633 
uznesenie 

 
k súhlasu s vložením majetku mesta Trnava do spoločnosti TAVOS, a. s.     

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
vloženie majetku mesta Trnava ukončených vodných stavieb realizovaných z rozpočtu    
mesta : 
 
-  Prípojka vody DN200/400  v nadobúdacej hodnote  894 908,05 eura (26 960 000,- Sk)  
    
-  Kanalizácia v nadobúdacej hodnote  232 357,43 eura (7 000 000,- Sk)      
          
do spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť,  a. s., Priemyselná ul. č. 10, Piešťany, IČO 
36 252 484, ako nepeňažný vklad, za ktorý mesto Trnava  obdrží zodpovedajúci podiel           
/počet/ akcií TAVOS, a. s. v nominálnej hodnote  33,1939 eura, t. j.  1.000,- Sk /1 akcia/,  
hodnota vkladaného majetku bude stanovená znaleckým posudkom. 
 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť podklady k vloženiu majetku mesta – vodných stavieb do TAVOS, a. s.  
Termín: do 15. 09. 2009 
 
 

634 
uznesenie 

 
k usporiadaniu vzájomných záväzkov a pohľadávok  

medzi Mestom Trnava a INVEST Trnava, s. r. o. v likvidácii 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
usporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok – neuhradených faktúr v celkovej hodnote   
914 097,- eur  (27 538 086,22 Sk) medzi Mestom Trnava a spoločnosťou INVEST Trnava,    
s. r. o. v likvidácii, Hlavná 5, Trnava, IČO 36 256 242 ku dňu 30. 06. 2009 formou zníženia  
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majetkového vkladu Mesta Trnava do vlastného imania spoločnosti INVEST Trnava, s. r. o.  
v likvidácii. 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 

 
 
 

635 
uznesenie 

 
k dohode o uznaní duplicitného vlastníctva a zámena pozemkov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
a) usporiadanie duplicitného vlastníctva na novovzniknuté pozemky v k. ú. Trnava na základe  
GP  č. 50/2009  zo  dňa  30. 04. 2009  parcelné  čísla  4021/491 - ostatné  plochy o  výmere      
51 m²  a  4021/493 - ostatné  plochy o  výmere 3 m²,  ktoré  sú  zapísané  na LV č. 5000 vo  
vlastníctve mesta Trnava a tiež zapísané na LV č. 5862 vo vlastníctve Ing. Ota Polakoviča,  
narodeného 27. 09. 1955, bytom Ulica Veterná 32, Trnava, nasledovne:  
    -  mesto Trnava je výlučným vlastníkom novovzniknutého pozemku parcelné číslo  
       4021/491- ostatné plochy o výmere 51 m², 
    - Ing. Oto Polakovič, narodený 27. 09. 1955, bytom Ulica Veterná 32, Trnava je         

výlučným vlastníkom novovzniknutého pozemku parcelné číslo 4021/493 - ostatné plochy 
o výmere 3 m², 

b) zámenu pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV č. 5000 vo vlastníctve Mesta   
Trnava na základe  GP č. 50/2009  zo dňa  30. 04. 2009 parcelné  číslo  4021/492 - ostatné  
plochy o výmere 47 m² a na základe GP  č.  81/2009 zo dňa 13. 06. 2009 parcelné  číslo  
5326/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m² spolu vo výmere 59 m² za pozemky   
zapísané na LV 5862 vo vlastníctve  Ing.  Ota  Polakoviča, narodený  27. 09. 1955,  bytom   
Ulica  Veterná 32, Trnava, parcela číslo  4019/5 - zastavané plochy a  nádvoria o výmere   
16 m² a na základe GP  č. 50/2009 zo  dňa  30. 04. 2009 parcelné  číslo  4019/6 - ostatné  
plochy o výmere 315 m² a 4019/10 - ostatné  plochy o výmere 57 m²  spolu vo výmere      
388  m² bez vzájomného finančného vysporiadania, pričom hodnota zamieňaných      
pozemkov je rovnaká.         
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť náležitosti súvisiace s uznaním vlastníctva a zámeny pozemkov     
Termín: do 15 dní po obdržaní Správou katastra Trnava overeného GP č. 50/2009 

a  č. 81/2009 
 
b) pripraviť dohodu o uznaní vlastníctva a zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta 
na podpis. 
Termín: do 30 dní po obdržaní Správou katastra Trnava overeného GP č. 50/2009      

a č. 81/2009 
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636 
uznesenie 

 
k zámene pozemkov spoločnosti ViOn a. s. s pozemkami vo vlastníctve mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
zámenu  pozemkov v k. ú. Zavar zapísaných na LV č. 2622 vo vlastníctve Mesta Trnava parc. 
č. 214/48 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 290  m2, parc. č.  214/11 - zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 21  m2 a parc. č. 214/64 - zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 3 284 m2, t. j. spolu s výmerou 23 595 m² za pozemok v k. ú. Zavar vo vlastníctve 
spoločnosti ViOn a. s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36526185, podľa GP      
č. 15/2009  parc. č. 214/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 23 595 m2, vytvorenej 
z pozemkov zapísaných na LV č. 2676, parc. č.  214/67 - zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 13 343 m2 a parc. č. 214/1 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 13 091 m2, 
v pomere výmer 1 : 1 bez vzájomného finančného usporiadania. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 10. 2009 
 
 

637 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5311/26 

v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6925 
na Ul. Na hlinách 14 - 17 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5311/26 v k. ú. Trnava 
s celkovou výmerou  913 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6925 na Ul. Na hlinách 14, 15, 
16, 17, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 10339 za cenu 0,1161 eura//m2  t. j. 3,50 Sk/m2  
takto: 
1. podielu 8141/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2 

Ing. Stanislavovi Hrašnovi  nar. 6. 8. 1960 s manželkou Tatianou rod. Gajarovou nar. 
3.3.1967 obaja bytom Na hlinách 17, Trnava,  za cenu 1,54 eura, 

2. podielu 6169/559205 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 3 Zite Kotasovej nar. 3.10.1948  
bytom Poštová 7, Trnava,  za cenu 1,16 eura, 

3. podielu 6169/559205 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Ing. Anne Žofčíkovej nar. 
15.5.1955  bytom Šalviová 878/38, Bratislava,  za cenu 1,16 eura, 

4. podielu 9679/559205 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 18 RNDr. Miroslave Ožvaldovej, 
CSc., rod. Rohoňovej nar. 26.9.1949  bytom Na hlinách 16,  za cenu 1,83 eura, 
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5. podielu 7931/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20 
Františkovi Benkovi  nar. 14.7.1936 s manželkou Annou rod. Kittovou nar. 15.11.1938 
obaja bytom Na hlinách 16,  za cenu 1,50 eura, 

6. podielu 6169/559205 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 21 Ing. Ivete Virágovej, rod. 
Virágovej nar. 29.11.1962  bytom Na hlinách 46,  za cenu 1,17 eura, 

7. podielu 7876/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24 
Richardovi Hečkovi  nar. 11.10.1977 s manželkou Žanetou rod. Kollárovou nar. 
12.9.1976 obaja bytom Na hlinách 16,  za cenu 1,49 eura, 

8. podielu 9535/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26 
Ing. Igorovi Kadlíčkovi  nar. 27.7.1959 s manželkou MUDr. Alenou rod. Parízkovou nar. 
30.11.1959 obaja bytom Na hlinách 16,  za cenu 1,80 eura, 

9. podielu 6169/559205 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 27 Stanislavovi Gáborovi nar. 
3.12.1964  bytom Na hlinách 16,  za cenu 1,17 eura, 

10. podielu 8171/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28 
Mirovi Kosmálovi  nar. 6.10.1959 s manželkou Alenou rod. Kočkovou nar. 10.4.1962 
obaja bytom Na hlinách 16,  za cenu 1,54 eura, 

11. podielu 6169/559205 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 29 Eleonóre Degmovej rod. 
Suchánovej nar. 21.2.1950  bytom Na hlinách 16,  za cenu 1,17 eura, 

12. podielu 7931/559205 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 30 Milanovi Meronôkovi nar. 
15.3.1961  bytom Na hlinách 16,  za cenu 1,50 eura, 

13. podielu 7384/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu 
č. 31 Miroslavovi Mešťaníkovi nar. 27.9.1962 s manželkou Vierou rod. Galčekovou nar. 
19.9.1968 obaja bytom Na hlinách 16,  za cenu 1,40 eura, 

14. podielu 7931/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu 
č. 32 Ferdinandovi Žillemu  nar. 7.4.1979 s manželkou Zuzanou rod. Liptákovou nar. 
6.4.1980 obaja bytom Na hlinách 16,  za cenu 1,50 eura, 

15. podielu 4172/559205 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 33 Ružene Horváthovej rod. 
Friedovej nar. 4.12.1936  bytom Na hlinách 15,  za cenu 0,79 eura, 

16. podielu 7123/559205 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 34 Ivane Rakúsovej rod. 
Rudlovej nar. 9.2.1967  bytom Na hlinách 15,  za cenu 1,35 eura, 

17. podielu 7406/559205 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 35 Zlate Gálikovej rod. 
Serinovej nar. 19.5.1959  bytom Na hlinách 15,  za cenu 1,40 eura, 

18. podielu 6165/559205 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 36 Eve Krajčovičovej rod. 
Krajčovičovej nar. 15.2.1951  bytom Na hlinách 15,  za cenu 1,16 eura, 

19. podielu 7694/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu 
č. 38 Pavlovi Habalovi nar. 24.10.1964 s manželkou Danielou rod. Vadovičovou nar. 
16.11.1966 obaja bytom Na hlinách 15,  za cenu 1,45 eura, 

20. podielu 8422/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu 
č. 40 Ing. Eduardovi Jankovičovi  nar. 23.7.1956 s manželkou Ing. Gabrielou rod. 
Solčanyovou nar. 13.8.1955 obaja bytom Na hlinách 15,  za cenu 1,60 eura, 

21. podielu 7380/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu 
č. 43 Jozefovi Bachratému  nar. 19.7.1961 s manželkou Máriou rod. Kubalovou nar. 
3.1.1961 obaja bytom Na hlinách 15,  za cenu 1,40 eura, 

22. podielu 7521/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu 
č. 44 Ivanovi Foltínyovi  nar. 1.2.1964 s manželkou Adrianou rod. Sabovou nar. 
28.11.1968 obaja bytom Na hlinách 15,  za cenu 1,42 eura, 

23. podielu 7406/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu 
č. 47 Jurajovi Ostrovskému  nar. 29.6.1974 s manželkou Stanislavou rod. Brnátovou nar. 
3.11.1975 obaja bytom Na hlinách 15,  za cenu 1,40 eura, 
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24. podielu 6165/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48 
Ing. Timotejovi Sivákovi  nar. 13.5.1961 s manželkou Zorou rod. Gašparovičovou nar. 
21.3.1967 obaja bytom Na hlinách 15,  za cenu 1,16 eura, 

25. podielu 7123/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 49 
Ing. Jozefovi Machovičovi  nar. 28.2.1971 s manželkou Katarínou rod. Debreckou nar. 
23.3.1974 obaja bytom Na hlinách 15,  za cenu 1,35 eura, 

26. podielu 7538/559205 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 50 Jane Ševčíkovej, rod. Danišovej 
nar. 25.10.1965  bytom Na hlinách 15,  za cenu 1,35 eura, 

27. podielu 6297/559205 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 51 Martinovi Kinskému  nar. 
12.3.1982  bytom Seredská 257,  za cenu 1,19 eura, 

28. podielu 6330/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 54 
Igorovi Puschenreiterovi  nar. 11.4.1965 s manželkou Máriou rod. Vandákovou nar. 
15.2.1968 obaja bytom Na hlinách 15,  za cenu 1,20 eura, 

29. podielu 7123/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 55 
Františkovi Musilovi nar. 15.2.1941 s manželkou Mgr. Editou rod. Kamenickou nar. 
10.11.1945 obaja bytom Na hlinách 15,  za cenu 1,35 eura, 

30. podielu 7406/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 56 
Milanovi Hrdličkovi  nar. 7.3.1955 bytom Na hlinách 15 s manželkou Zuzanou rod. 
Štibrányiovou nar. 18.6.1965  bytom Okružná 11,  za cenu 1,40 eura, 

31. podielu 4405/559205 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 59 Rozálii Révesovej, rod. 
Pastuchovej nar. 28.8.1935  bytom Na hlinách 14,  za cenu 0,83 eura, 

32. podielu 3785/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 60 
Františkovi Vargovi nar. 22.2.1959 s manželkou Alenou rod. Sadloňovou nar. 9.1.1958 
obaja bytom Tehelná 26,  za cenu 0,71 eura, 

33. podielu 6046/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 61 
Jozefovi Brestovanskému  nar. 17.7.1962 s manželkou Andreou rod. Ozogánovou nar. 
2.7.1971 obaja bytom Na hlinách 14,  za cenu 1,14 eura, 

34. podielu 3785/559205 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 63 Alžbete Boďovej, rod. 
Reiterovej nar. 7.4.1938  bytom Na hlinách 14,  za cenu 0,71 eura, 

35. podielu 5605/559205 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 64 Alene Sitárovej rod. Sitárovej 
nar. 8.12.1957  bytom Na hlinách 14,  za cenu 1,06 eura, 

36. podielu 6046/559205 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 65 Jozefovi Polakovičovi nar. 
28.6.1969  bytom Na hlinách 14,  za cenu 1,14 eura, 

37. podielu 5463/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 66 
Ivanovi Nekanovičovi nar. 15.4.1964 s manželkou Klaudiou rod. Bernadičovou nar. 
26.10.1967 obaja bytom Na hlinách 14,  za cenu 1,03 eura, 

38. podielu 5022/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 68 
Ľubomírovi Hornáčkovi  nar. 30.9.1969 s manželkou Mgr. Janou rod. Krajčovičovou nar. 
28.7.1971 obaja bytom Na hlinách 14,  za cenu 0,95 eura, 

39. podielu 3785/559205 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 71 Pavlovi Švehlovi nar. 
27.11.1962  bytom Na hlinách 14,  za cenu 0,71 eura, 

40. podielu 6400/559205 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 74 Helene Kovačičovej r. 
Kristovej nar. 17.4.1956  bytom Na hlinách 14,  za cenu 1,21 eura, 

41. podielu 3785/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 75 
Robertovi Skýpalovi nar. 6.6.1942 bytom Ul. T. Tekela 11, Trnava s manželkou Annou 
rod. Nižnanskou nar. 10.3.1951  bytom Na hlinách 14,  za cenu 0,71 eura, 

42. podielu 5022/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 76 
Ing. Vincentovi Čapičíkovi  nar. 3.11.1950 s manželkou Ing. Boženou rod. Minárikovou 
nar. 21.5.1955 obaja bytom Ružindol 358,  za cenu 0,95 eura, 
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43. podielu 5463/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 77 
Dušanovi Sobotovičovi  nar. 22.10.1966 s manželkou Ivetou rod. Kaplánovou nar. 
17.4.1970 obaja bytom Na hlinách 14,  za cenu 1,03 eura, 

44. podielu 5657/559205 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 78 MUDr. Petrovi Brtkovi  
nar.6.9.1979  bytom Ružomberok, Karola Salvu 2004/10,  za cenu 1,07 eura, 

45. podielu 3785/559205 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 79 Hane Vaškovej rod. 
Dvořákovej nar.8.4.1965  bytom Na hlinách 14,  za cenu 0,71 eura, 

46. podielu 6286/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 80 
Ing. Jaroslavovi Kulhavému nar. 29.6.1956 s manželkou Ing. Monikou rod. Baďurovou 
nar. 22.4.1959 obaja bytom Na hlinách 14,  za cenu 1,19 eura, 

47. podielu 5736/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 81 
Igorovi Ušákovi nar. 17.7.1962 bytom Kátlovce 253 s manželkou Alenou rod. Šubovou 
nar. 9.11.1965  bytom Na hlinách 14,  za cenu 1,08 eura, 

48. podielu 5463/559205 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 82 Jozefovi Mrvovi nar.1.7.1957  
bytom Ul. J. Hlubíka 19,  za cenu 1,03 eura, 

49. podielu 3785/559205 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 83 Igorovi Ondruškovi nar.  
24.4.1980  bytom Na hlinách 14,  za cenu 0,71 eura, 

50. podielu 5350/559205 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 84 
Štefanovi Fačkovcovi nar. 11.8.1931 s manželkou Katarínou rod. Miklovičovou nar. 
4.10.1934 obaja bytom Na hlinách 14,  za cenu 1,01 eura, 

51. podielu 5463/559205 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 85 Marcele Vajdíkovej rod. 
Tomíkovej nar.19.3.1970  bytom Na hlinách 14,   za cenu 1,03 eura, 

52. podielu 5022/559205 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 88 Emílii Mancovej Johanesovej 
rod. Johanesovej nar.10.3.1971  bytom Na hlinách 14,   za cenu 0,95 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260Sk. 
 
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 09. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 12. 2009 
 

 
 

638 
uznesenie 

 
k odpredaju častí pozemku na Ulici Františkánska v Trnave 

(Ing. Miroslav Gajdúšek) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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predaj častí pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 95/1, zast. pl., výmera 
7683 m2, podľa geometrického plánu č. 70/2009, vyhotovenom Ing. Jozefom Fančovičom, 
Naháč 139, diel 2 o výmere 2 m2  a diel 3 o výmere 1 m2  za cenu 200,- eur/m2  (6 025,20 
Sk/m2), t. j. spolu 600,- eur a diel 4 (parc. č. 95/95) o výmere 14 m2 za cenu 150,- eur/m2                   
(4 518,90 Sk/m2), t. j. spolu 2 100,- eur, celková kúpna cena je 2 700,- eur  Ing. Miroslavovi 
Gajdúškovi, nar. 23.09.1964, bytom Trnava, Ulica Františkánska 18.  
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 15. 10. 2009 
 
 

639 
uznesenie 

 
k predaju pozemku v k. ú. Trnava  na Ul. L. van Beethovena 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy predaj  kúpnou zmluvou časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na 
LV č. 5000 v k. ú. Trnava  p. č. 1635/120 - ostatná  plocha  s  výmerou 9861 m2 
geometrickým plánom č. 52/2009 oddelenej ako p. č. 1635/232 - ostatná  plocha s výmerou 
68  m2  za cenu 65,00 eur/m2 t.j. 1958,19 Sk/m2  spolu za  4 420,00 eur t. j. 133 156,92 Sk     
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jánovi Hrčkovi, nar. 29. 4. 1971, s manželkou 
Máriou rod. Slovákovou, nar. 10.6.1974, obaja bytom Ul. L. van Beethovena 3, 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 = 30,1260 Sk. 
     
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva    
Termín: do 15. 09. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do  31. 10. 2009. 
 
 
 

640 
uznesenie 

 
k predaju pozemkov na Ulici J. Hajdóczyho v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
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priamy predaj kúpnou zmluvou pozemkov v katastrálnom území Trnava: parcely č. 3535/2, 
zastavané plochy o výmere 142 m², oddelenej geometrickým plánom č. 23/2009 
z pozemnoknižnej parcely č. 1520/5, zapísanej v katastri nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 
Trnava v liste vlastníctva č. 5000  a  parcely č. 3540/30, ostatné plochy o výmere 62 m², 
zapísanej v KN v liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000,  za cenu 19,9164 eura/m² (600,00 
Sk/m²), t. j. za 204 m²  spolu  4 062,94 eura (122 400,00 Sk), uhradenú v 3 polročných 
splátkach, ktoré budú navýšené o percento inflácie meny,  do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov: Ing. Štefana Puškáša, narod. 24. 7. 1958 a manželky Ing. Ľubice, rod. Cermanovej, 
narod. 2. 5. 1960, oboch bytom Trnava, Ulica J. Hajdóczyho č. 17, 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 30. 09. 2009 
 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín: do 30. 11. 2009 
 
c)  ukončiť nájomný vzťah, dohodnutý v zmluve o nájme zo dňa 7. 6. 2004 
     Termín: do 30. 11. 2009 
 

641 
uznesenie 

 
k predaju pozemku na Ulici Rybníková v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve časti pozemku v katastrálnom území Trnava 
parc. č. 5434/1, zapísaného v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva Mesta Trnavy č. 5000,  
oddelenej geometrickým plánom č. 39/2009 ako parcela č. 5434/5, ostatné plochy o výmere 
216 m², pre dobudovanie prístavby a rekonštrukciu jestvujúcej predajne potravín,          
Miriam Malinovej – MIMA, so sídlom Trnava, Ulica Orolská 1, IČO: 33202591,       
v podiele 1/2 a Ing. Vladimírovi Malinovi – MVM, so sídlom Trnava, Námestie J. Herdu 4, 
IČO: 14118335, v podiele ½ ,  za cenu 50,00 eur/m² (1 506,30 Sk/m²), t. j. spolu za     
10 800,00 eur (325 360,80 Sk). 
Duálne zobrazenie vychádza z oficiálne oznámeného konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie dodatku č. 3 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej 
     zmluvy zo dňa 5. 3. 2007 
     Termín: do 30. 09. 2009 
 
b) pripraviť dodatok č. 3 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 5. 3. 2007 

a predložiť na podpis primátorovi mesta 
     Termín: do 30. 11. 2009 
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642 
uznesenie 

 
k použitiu pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava  

na Ulici Rybníkovej v Trnave na vybudovanie chodníka 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Súhlasí 
s použitím časti pozemku v katastrálnom území Trnava parc. č. 5434/1, zapísaného v katastri 
nehnuteľností v liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000, na vybudovanie chodníka okolo 
prístavby predajne na Nám. J. Herdu v Trnave  investorom:  Miriam Malinová – MIMA,       
so sídlom Trnava, Ulica Orolská 1, IČO: 33202591 a  Ing. Vladimír Malina – MVM,   
so sídlom Trnava, Námestie J. Herdu 4, IČO: 14118335, podľa projektovej dokumentácie, 
povolenej v stavebnom konaní a s kúpou skolaudovanej investície od investora do majetku 
Mesta Trnava za cenu 0,03 eura (1,00 Sk). 
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  30. 9. 2009 
 
b)  pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť na podpis primátorovi mesta  
     Termín: do  30. 11. 2009 
 
 

643 
uznesenie 

 
k odkúpeniu pozemku na Ulici Leoša Janáčka v Trnave 

( od STSZ, a. s. ) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.Schvaľuje 
odkúpenie časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 3422, parc. č. 9036/2, ost. pl. 
o výmere 1 305 m2 , podľa GP č. 56/2009, parc. č. 9036/5, ost. pl. o výmere 461 m2  a parc.   
č. 9036/6, ost. pl. o výmere 377m2, t. j. spolu 838 m2  od spoločnosti STSZ, a. s., Ružindolská 
19, Trnava, IČO 34 130 250 za cenu 20,- eur/m2 (602,52  Sk/m2), celková cena je 16 760,- eur 
do majetku Mesta Trnava.  
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 15. 10. 2009 
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644 
uznesenie 

 
k odkúpeniu pozemku medzi ul. Petzvalova - Coburgova v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odkúpenie pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 10494, parc. č. 8440/34, zast. pl. 
a nádvoria, výmera 626 m2  od vlastníkov : 

- Lignofer, s. r. o., Petzvalova 18, Trnava, IČO 31417922, v 1/3,  
- Stanislava Schifera, nar. 11.02.1945, Rybná 43, Biely Kostol, v 1/3, 
- Romana Klenoviča, nar. 18.10.1965,  Konvalinkova 3, Trnava, v 1/3, 

za cenu 33,27 eura/m2 ( 1 002,2920 Sk/m2 ) t. j. spolu 20 827,02 eura do majetku Mesta 
Trnava. 
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 15. 10. 2009 
 
 

645 
uznesenie 

 
k prenájmu pozemkov na Ulici Komenského v Trnave 

(Trnavský samosprávny kraj) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší 
uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 584 zo dňa 30. 6. 2009 
 
2. 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, parc. č. 1907/23, výmera 309 m2, orná pôda, zapísaná v PKV č. 3742 a parc. č. 
1906/27, výmera 424 m2, orná pôda, zapísaná  v PKN vl.  č. 377 Trnavskému samosprávnemu 
kraju, Starohájska 10, Trnava,  za cenu 1,- euro/rok  na dobu 15 rokov od 1. 9. 2009.  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu  v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30. 09. 2009 
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646 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku na výstavbu parkovacích miest  

na Ul. J. Bottu v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava: 
- p. č. 1642 na vybudovanie 50 parkovacích miest a  
- p. č. 1640/1 pod prístupovou komunikáciou 
k stavbe bytového domu na Ul. J. Bottu pre LIANTI, s. r. o., Pod Juhom 6477, Trenčín,      
IČO 36 30 2791, v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní.  
 
2. Schvaľuje 
odkúpenie investície 50 parkovacích miest a prístupovej komunikácie od Ul. J. Bottu na        
p. č. 8728/1, 1642, 1640/1 a 1638/4 vrátane časti pozemku p. č. 1638/4 pod komunikáciou, po 
skolaudovaní a porealizačnom zameraní, od LIANTI, s. r. o., Pod Juhom 6477, Trenčín,     
IČO 36 30 2791, za cenu 1,- euro do majetku Mesta Trnava. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30. 09. 2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby a geometrickom zameraní 
primátorovi mesta na podpis 

 
647 

uznesenie 
 

k zmene výmery nebytových priestorov 
- rozšírenie výmery o ďalšie priestory prenájmu v objekte na Hollého ulici č.8 

 /Trnavská univerzita v Trnave/ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje 
nájomcovi  Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava, IČO 31 825 249, 
za účelom využitia na výchovno – vzdelávací proces univerzity zmenu výmery z  966,41 m² 
na výmeru 1 125,80 m², v nebytovom priestore na ulici Hollého č. 8 v Trnave, pričom 
zvýšenie predstavuje plochu 159,39 m² za nájomné v zmysle VZN č.241 v znení doplnkov: 
 
Miestnosť č. 120  /schodisko/           14,40 m2 x   15,3355 eura/m2/rok ........ 220,8312 eura 
Miestnosť č. 121 /chodba/                 11,09 m2 x   15,3355 eura/m2/rok ........170,0707 eura 
Miestnosť č. 122  /učebňa/                19,81 m2 x   15,3355 eura/m2/rok ........ 303,7963 eura 
Miestnosť č. 123  /učebňa/                  7,55 m2 x   15,3355 eura/m2/rok ........ 115,7830 eura 
Miestnosť č. 124  /učebňa/                25,19 m2 x   15,3355 eura/m2/rok ........ 386,3012 eura 
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Miestnosť č. 125  /učebňa/                39,34 m2 x   15,3355 eura/m2/rok ........ 603,2986 eura 
Miestnosť č. 126  /chodba/                  4,44 m2 x   15,3355 eura/m2/rok ........   68,0896 eura 
Miestnosť č. 127  /učebňa/                32,71 m2 x   15,3355 eura/m2/rok ........ 501,6242 eura 
Miestnosť č. 128  /WC/                       4,86 m2 x   15,3355 eura/m2/rok ........   74,5305 eura 
Spolu                                               159,39 m2                                              2 444,32 eura/rok 
                                                                                                                                                                                                                                            
na dobu určitú  od 01.09.2009 do 30.09.2033,  s výpovednou lehotou: 
 - 6 mesiacov bez udania dôvodu 
 - dohodou k dátumu uvedenom v dohode 
 
2. Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o.  
uzatvoriť dodatok k zmluve v zmysle schvaľovacej časti uznesenia v súlade s VZN č. 241 
v znení doplnkov. 
Termín: 30. 09. 2009 
 
 

648 
uznesenie 

 
k prenájmu nebytových priestorov v objekte meštianskeho domu 

Trnava, Hlavná 17 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
A) nájom nebytových priestorov situovaných na I. nadzemnom podlaží budovy 

meštianskeho domu Trnava Hlavná 17, spolu o výmere 25,00 m2 – (priestory na prácu 
s deťmi a mládežou – 23,72  m2,  hygienické zariadenie – 1,28 m2) 
pre občianske združenie PIONIER, slovenská rada, okresná rada v Trnave, 917 00 Trnava, 
Dolné Bašty 13, IČO: 00679429, v zastúpení podpredsedom Bohuslavom Lenghardtom, 
za účelom  zriadenia klubovne na prácu s deťmi a mládežou,  
za nájomné v zmysle VZN č. 241: 
priestory na výchovnú a osvetovú činnosť   
23,72 m2              x       15,3355 eura/m2/rok                                              363,7581 eura 
Ostatné nebytové priestory –  časť hygienického zariadenia: 
  1,28  m2              x        9,2943 eura/m2/rok                                                11,8967 eura 
Spolu:                                                                                                             375,65 eura,  
 
bez uplatnenia atraktivity, 
na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice s dohodnutými  
s výpovednými lehotami: 
a) 1 mesiac: 

� ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 
spojené s prenájmom 

� ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa 
b) 3 mesiace bez udania dôvodu. 

 
B) nájom nebytových priestorov situovaných na I. nadzemnom podlaží budovy 

meštianskeho domu Trnava Hlavná 17, spolu o výmere 18,15 m2 – (kancelária – 16,86 m2,  
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hygienické zariadenie – 1,29 m2) pre Slovenskú živnostenskú komoru Žilina, Krajská 
zložka Trnava, 917 00 Trnava, Trhová 2, IČO: 36145581, v zastúpení predsedom Ing. 
Róbertom Schmidtom, za účelom zriadenia kancelárie  Slovenskej živnostenskej komory,  
za nájomné v zmysle VZN č. 241 v znení doplnku: 

 
kancelárske priestory na činnosť neziskových organizácií   
16,86 m2           x       14,9994 eura/m2/rok                                                  252,8899  eura 
Ostatné nebytové priestory –  časť hygienického zariadenia: 
  1,29 m2           x        9,2943 eura/m2/rok                                                     11,9896  eura 
Spolu:                                                                                                          264,88      eura,  
bez uplatnenia atraktivity, 
na dobu neurčitú, s účinnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice s dohodnutými  
s výpovednými lehotami: 
a) 1 mesiac: 

� ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného a úhradami za služby 
spojené s prenájmom 

� ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa 
b) 3 mesiace bez udania dôvodu. 

 

2. Ukladá 
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
a/ uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle  schvaľovacej časti bodu 1A/ tohto uznesenia. 
Termín:  30. 9. 2009 

 
b/uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti bodu 1B/ tohto uznesenia 
Termín:  30. 9. 2009 
 
 

649 
uznesenie 

 
k návrhu na výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 273 
o nakladaní s nájomnými bytmi na Ul. V. Clementisa  v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
 
Výnimku zo všeobecne záväzného nariadenia č. 273  o nakladaní s nájomnými bytmi na 
Ul. Vl. Clementisa  v Trnave 
 
Mgr. Anežke Hrdej nar. 19.04.1983, trvalý pobyt Hlavná 523/19, Dolná Krupá na vydanie 
súhlasu na nájom 3-izb. bytu č. 20, 2. nadzemné podlažie n a Ul. Vl. Clementisa 74, Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu a predložiť ho primátorovi  
mesta na podpis. 
Termín: do 15. 09. 2009 
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650 
uznesenie 

 
k zriadeniu súkromnej materskej školy SMILE,  

Markovi čova 1/A, Trnava  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neschvaľuje  
  
1.1 zriadenie Súkromnej materskej školy SMILE, Markovičova  1/A, Trnava 
1.2 zriadenievýdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej materskej školy SMILE, 

Markovičova 1/A, Trnava 
    
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
oznámiť žiadateľovi nesúhlasné stanovisko mesta Trnava k zriadeniu súkromnej materskej 
školy 
Termín: 10. 09. 2009 
 
 

651 
uznesenie 

 
k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 

 „Zariadenie pre seniorov v Trnave , ul. T.Vansovej – rekonštrukcia a modernizácia“  
a zabezpečenie jeho spolufinancovania 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o predložení žiadosti a zabezpečení spolufinancovania projektu z vlastných  
zdrojov. 
 
2. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za účelom realizáciu 

projektu „Zariadenie pre seniorov, ul. T. Vansovej – rekonštrukcia a modernizácia“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava, 

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 93 357,23 eura. 
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652 
uznesenie 

 
k plánu kontrolnej činnosti  

Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 28. 02. 2010 
   
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
- Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 28. 02. 2010 
- Informatívnu správu o plnení plánu kontrolnej činnosti za obdobie od 01. 01. 2009            
do 28. 02. 2009 a od 01. 03. 2009 do 31. 08. 2009 

 
 
 

653 
uznesenie 

 
k správe o činnosti Mestskej polície mesta Trnava  

za obdobie od 1.1.2009 do 30.06.2009 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Berie  na  vedomie 
Správu o činnosti Mestskej polície Mesta Trnava za obdobie 1.1.2009 do 30.6.2009 

 
 
 
 

654 
uznesenie 

 
k štatistickému prehľadu kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti 

za obdobie od 1.1.2009 do 30.06.2009 
       

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1.   Berie  na  vedomie 
Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom 
obvode OO PZ Trnava za obdobie od 1.1.2009 do 30.06.2009 

 
 

 
655 

uznesenie 
 

k správe o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek  
a postupoch verejného obstarávania v I. polroku 2009  

s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 16 596,95 eura                    
a prác nad 33 193,91 eura 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
správu o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v I. polroku 2009 s  hodnotou  predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 
16 596,95 eura a prác nad 33 193,91 eura 

 
 
 

656 
uznesenie 

 
k výpožičke pozemkov futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave 

za účelom rekonštrukcie futbalového štadióna  
 (zmena textu uznesenia MZ č. 346/2008) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje   
zmenu textu uznesenia MZ č. 346/2008 zo dňa 24. júna 2008 v bode 2. písm. b). Pôvodný text 
sa nahrádza nasledovným znením: 
„b) výpožičku pozemkov v k. ú. Trnava: 
 
Lokalita č. 1 (areál futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave) 

 
Pozemky so stavbami vo vlastníctve Mesta Trnava 
Parc. č. Popis 
6344/1 Štadión-Spartak (hlavná hracia plocha) 
6344/2 Východná tribúna 
6344/3 Juhovýchodná tribúna 
6344/4 Južná tribúna 
6344/5 Juhozápadná tribúna 
6344/6 Západná tribúna 
6344/7 Severozápadná tribúna 
6344/8 Severná tribúna 
6344/9 Severovýchodná tribúna 
6344/13 Južná tribúna 
6344/14 Sociálne zariadenie, verejné WC 
6344/16 Výmenníková stanica 
6334 Dom, súpisné číslo 554 na Ulici Kollárova 19 
6339 Dom, súpisné číslo 2551 na Ulici Sladovnícka 1 
6340 Pozemok za juhovýchodnou tribúnou 
6341/1 Tréningová hracia plocha 
6341/2 Pozemok za východnou tribúnou 
6341/3 Pozemok za východnou tribúnou 
6342/1 Pozemok za severnou tribúnou 
6342/2 Zberňa Sazky-Športky (Stávková kancelária VICTORY tip) 
6342/3 Pozemok za severovýchodnou tribúnou 
6342/4 Pozemok pod časťou chodníka na Ulici Sladovnícka 
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6345/2 Espreso a vináreň Penalta (BISTRO PENALTA), súpisné číslo 518 na Ulici 
Športová 1 

6347/1 Pozemok za západnou tribúnou 
6347/2 Budova, súpisné číslo 521 na Ulici Športová 4 
6347/4 Pozemok za západnou tribúnou 
6356/2 Pozemok za juhozápadnou tribúnou 
6358/1 Časť pozemku za juhozápadnou tribúnou 
8836/4 Pozemok Dolné bašty/Športová ulica 
8836/6 Pozemok pod časťou chodníka na Ulici Športová 

 
Pozemky vo vlastníctve Mesta Trnava, na ktorých sú stavby iných subjektov 
Parc. č. Popis 
6344/10 Transformačná stanica  
6344/11 Budova pre sociálne zariadenie štadióna, súpisné číslo 7339 na Ulici Kollárova 

18 
6344/12 Snack bar, súpisné číslo 7339 na Ulici Kollárova 18 
6344/15 Výmenníková stanica 

 
 
Lokalita č. 2 (parkovisko pri Mestskom amfiteátri v Trnave) 
 
Pozemky vo vlastníctve Mesta Trnava 
Parc. č. Popis 
5652 Pozemok pod parkoviskom 
5653 Časť pozemku pod parkoviskom, ktorá bude spresnená geometrickým plánom 
5654 Pozemok pod parkoviskom 
5655 Pozemok pod parkoviskom 
5656 Pozemok pod parkoviskom 
5657 Pozemok pod parkoviskom 
5658 Pozemok pod parkoviskom 
5659 
5660 

V katastri nehnuteľností zapísané na liste vlastníctva č. 5000 ako parcely registra 
„E“ č. 2242/1 a 2242/2 

5661 Pozemok pod parkoviskom 
5662/2 Pozemok pod parkoviskom 
5662/3 Časť pozemku pod parkoviskom, ktorá bude spresnená geometrickým plánom 
5671/6 Časť pozemku pod parkoviskom, ktorá bude spresnená geometrickým plánom 

 
 

Lokalita č. 3 (parkovisko pri Supermarkete na Ulici Spartakovská v Trnave) 
 
Pozemky vo vlastníctve Mesta Trnava 
Parc. č. Popis 
5671/95 Časť pozemku okolo parkoviska, ktorá bude spresnená geometrickým plánom 
5671/123 Pozemok pod plochou verejnej zelene v dotyku s parkoviskom 
5671/124 Pozemok pod parkoviskom 

 
Pozemok vo vlastníctve Mesta Trnava, na ktorom je stavba iného subjektu 
Parc. č. Popis 

  5671/125   Predajňa, súpisné číslo 6970 na ulici Spartakovská 47 
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Spolu výmera 58 689 m2, na dobu určitú 60 rokov investorovi, resp. spoločnosti vytvorenou 
investorom na účel realizácie projektu  za nasledovných podmienok: 
 
ba) zmluva o výpožičke bude uzatvorená na základe investorom predloženého a mestským 

zastupiteľstvom Mesta Trnava odsúhlaseného investičného zámeru, 
 

bb) zmluva o výpožičke bude obsahovať aj pravidlá využívania štadióna na športové, 
kultúrne a reprezentačné účely Mesta Trnava a futbalového klubu, 

 
bc) pri uzatvorení zmluvy o výpožičke investor poskytne v prospech mesta Trnava  bankovú 

záruku 200 000,- eur do 60 dní po podpísaní zmluvy o výpožičke pozemkov a vo výške 
5 % z rozpočtových nákladov stavieb a objektov v lokalite č. 1 do 5 dní po nadobudnutí 
právoplatnosti búracieho povolenia resp. stavebného povolenia.  

 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
a) vyhotoviť úplné znenie uznesenia MZ č. 346/2008 
b) vypracovať dodatok č. 1. k „Memorandu o spolupráci“ formou úplného znenia 
Termín: do 31. 8. 2009 

 

657 
uznesenie 

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

termín plnenia je v intervale od 11. 06. 2009 do 05. 08.2009 
 
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 11. 06. 2009 do 05. 08. 2009.  
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení 
a1) 
MZ č. 597/2009 
K výpožičke pozemku na výstavbu softballového ihriska v Trnave 
* V schvaľovacej časti uznesenia v bode 1 sa: 
- text „s výmerou 5 408 m2“  nahrádza textom „a parc. č. 1639 – zastavané plochy 

a nádvoria, s výmerou 5 483 m2“ 
- text „Telovýchovnú jednotu STU – softballový oddiel, IČO: 892 190, so sídlom Ul. J. Bottu 

23, Trnava“ nahrádza textom „SK Trnava Panthers, IČO: 37 851 772, so sídlom 
Lichardova 16, Trnava“  

 
a2) 
MZ č. 532/2009 
K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/88 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5653 na Ul. Ludvika van Beethovena 34 v Trnave 
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* V schvaľovacej časti uznesenia: 
- v bode 1.2 sa  text „Ul. Ludvika van Beethovena 34“ nahrádza textom „Ulica 
Čajkovského 1“, 

- v bode 1.3  sa text „Ul. Ľ.Podjavorinskej 22“ nahrádza textom „Ul. Ludvika van 
Beethovena 34“, 

- v bode 1.5  sa text „Smolenickej“ nahrádza textom „Smolinskej“,  

- v bode 1.32 sa za text „Bartošovej“ dopĺňa text „ rod. Dobšovičovej“ , 

- v bode 1.42 sa text „Kerkutata“  nahrádza textom „Korkutata“. 
- bod 1.65 sa nahrádza novým znením: 

„65. podielu 6635/457597 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 67 Mgr. Marianovi 
Ondrejkovi nar. 30. 8. 1965, bytom Senica, Tehelná 7, za cenu 0,86 eura,“ 

- v bode 1.75 sa text „Jurinovi“  nahrádza textom „Jurinovej“ .  
 
a3) 
MZ  č. 530/2009 
K predaju podielu z pozemku pod BD na Ul. A. Kubinu 24 
* V schvaľovacej časti uznesenia sa text “do podielového spoluvlastníctva“ nahrádza  

textom “do bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ 
 
a4) 
MZ  č. 587/2009 
K predaju podielov z pozemku pod BD na  Hlbokej  9, 10, 11 
* V schvaľovacej časti uznesenia sa pôvodný text v bode 8 nahrádza novým textom: 
„8. podielu 8672/475487 do podielového vlastníctva spoluvlastníkom bytu č. 8 
Romanovi Hrčkovi, nar. 22. 04. 1980, Miroslavovi Hrčkovi, nar. 04. 01. 1983, 
a Jozefovi Hrčkovi, nar. 23. 04. 1985, každému s podielom 1/3, všetci bytom Hlboká 
11, Trnava, spolu za cenu 1,37 eura.“ 
 
a5) 
MZ  č. 487/2009 
Predaj podielov z pozemku  na Tehelnej 23-26   
Zmena  textu (pôvodný text nahradiť novým) v bode: 
* 1.2. podielu 5744/380746 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 2 Milanovi Novákovi nar. 
18. 9. 1974, bytom Tehelná 23, Trnava, za cenu 1,39 eura ... 
* 1.7. podielu 7762/380746 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 8 
Romanovi Hrčkovi nar. 22.4.1980, Miroslavovi Hrčkovi nar. 4.1.1983 a Jozefovi Hrčkovi 
nar. 23.4.1985, každému s podielom 1/3, všetci bytom Hlboká 11, Trnava, spolu za cenu 
1,87 eura... 
 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 597/2009  do 31. 08. 2009 
b2) č. 530/2009 do 30. 09. 2009 
b3) č. 294/2008 do 31. 12. 2009 
b4) č. 410/2008 do 31. 10. 2009 
b5) č. 487/2009 v bode 2. b) do 30. 09. 2009  
b6) č. 488/2009 v bode 2. b)  do 30. 09. 2009  
b7) č. 445/2008 v bode 2. b) do 30. 09. 2009 



 34 

b8) č. 538/2009 do 30. 09. 2009 
b9) č. 540/2009 do 30. 09. 2009  
b10) č. 544/2009 do 31. 10. 2009  
b11) č. 601/2009  do 31. 10. 2009  
b12) č. 457/2009                          do 31. 12. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Štefan  B o š n á k  
                                                                                                             primátor mesta 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                             prednostka MsÚ 
 
V Trnave 26. 08. 2009 


