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                                          UU  ZZ  NN  EE  SS  EE  NN  II  AA

zz  18.18.  riadnehoriadneho  zasadnutiazasadnutia  MestskéhoMestského  zastupite�stvazastupite�stva  mestamesta 
Trnava,Trnava,  ktoréktoré  sasa  uskuto�nilouskuto�nilo  d�ad�a  25.25.  októbraoktóbra  20052005  vv  kon-kon-
feren�nejferen�nej  sálesále  trnavskejtrnavskej  radniceradnice
___________________________________________________________

                                                        668668
                                                  uznesenieuznesenie

          kk  VšeobecneVšeobecne  záväznémuzáväznému  nariadeniunariadeniu  �.241�.241  oo  ur�ovaníur�ovaní
    obvykléhoobvyklého  nájomnéhonájomného  zaza  prenájomprenájom  nebytovýchnebytových  priestorovpriestorov  vovo
                                    vlastníctvevlastníctve  mestamesta  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
Všeobecne záväzné nariadenie �. 241 o ur�ovaní obvyklého
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
mesta Trnava

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
zabezpe�i� vyhlásenie VZN zverejnením na úradnej tabuli
mesta Trnava
   Termín: 28.10.2005

                                                        669669
                                                  uznesenieuznesenie

                kk  VšeobecneVšeobecne  záväznémuzáväznému  nariadeniunariadeniu  �.�.  242,242,
          ktorýmktorým  sasa  ur�ujeur�uje  postuppostup  pripri  poskytovaníposkytovaní  finan�nýchfinan�ných
            príspevkovpríspevkov  mestommestom  TrnavaTrnava  nana  vykonávanievykonávanie  opatreníopatrení
          sociálnoprávnejsociálnoprávnej  ochranyochrany  detídetí  aa  sociálnejsociálnej  kuratelykurately

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
VZN �. 242, ktorým sa ur�uje postup pri poskytovaní
finan�ných príspevkov mestom Trnava na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� vyhlásenie VZN �. 242 vyvesením na úradnej
tabuli a na internetovej stránke www.trnava.sk
   Termín: do 10.11.2005
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b) požiada� od Oddelenia sociálno-právnej ochrany detí
a mládeže Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trnave, aby nám pravidelne zasielali zoznamy detí,
s trvalým pobytom na území mesta Trnava, ktoré boli
rozhodnutím súdu umiestnené do náhradnej rodinnej
starostlivosti.
   Termín: 15.11.2005

                                                        670670
                                                  uznesenieuznesenie

    kk  VšeobecneVšeobecne  záväznémuzáväznému  nariadeniunariadeniu  �.�.  243,243,  ktorýmktorým  sasa  menímení
        aa  dop��adop��a  všeobecnevšeobecne  záväznézáväzné  nariadenienariadenie  �.�.  224224  oo  danidani
          zz  nehnute�nostínehnute�ností  --  prejednanieprejednanie  protestuprotestu  prokurátoraprokurátora

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
Protest prokurátora �. Pd 3074/05-5 zo d�a 5.9.2005

2.2.  Schva�ujeSchva�uje 
Všeobecne záväzné nariadenie �. 243, ktorým sa mení
a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie �. 224 o dani
z nehnute�ností

3.3.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia
�. 243 vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava
a na internetovej stránke Mesta Trnava,

b) odosla� odpis zápisnice z rokovania Mestského
zastupite�stva mesta Trnava na Okresnú prokuratúru
v Trnave.
   Termín: do 3 dní od schválenia

                                                        671671
                                                  uznesenieuznesenie

        kk  2.2.  aktualizáciiaktualizácii  rozpo�turozpo�tu  mestamesta  TrnavaTrnava  nana  rokrok  20052005
                                aa  vyhodnoteniuvyhodnoteniu  zaza  1.1.  polrokpolrok

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
a) vyhodnotenie plnenia rozpo�tu mesta Trnava
za 1. polrok 2005

b) stanovisko Finan�nej komisie MZ

2.2.  Schva�ujeSchva�uje
2. aktualizáciu rozpo�tu mesta Trnava na rok 2005
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                                                        672672
                                                  uznesenieuznesenie

    kk  odpredajuodpredaju    podielovpodielov  zz  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve  MestaMesta  TrnavaTrnava 
parc.parc.  �.�.  5671/1535671/153  vv  k.k.  ú.ú.  TrnavaTrnava  vlastníkomvlastníkom  bytovbytov  vv  bytovombytovom  domedome
                        s.s.  �.�.  64796479  nana  Ul.Ul.  T.T.  TekelaTekela  �.�.  55  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného
na LV �. 5000 parc. �. 5671/153 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou
339 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na  spolo�ných
�astiach a zariadeniach domu súp. �. 6479 na Ul. T. Tekela �.  5
vlastníkom bytov zapísaným na LV �. 8653 za cenu 3,50  Sk/m2
takto:

1) podielu   7514/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 1 Vladimírovi Krá�ovi�ovi,  nar.
   28.  5.  1951  s  manželkou  Máriou,  rod.  Nižnanskou,  nar.
   29.8.1949 obaja bytom Šúrovce, Krátka 1, za cenu 30,00 Sk,
2) podielu  4999/299141 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 2 Anne
   Popovi�ovej,  rod.  Petrášovej,  narod. 4. 9.1945,  bytom  T.
   Tekela 5, za cenu 20,00 Sk,
3) podielu  4999/298656  do  vlastníctva vlastní�ke  bytu  �.  3
   Veronike  Petrovej, rod. Illyovej, narod. 17.1.1929, bytom T.
   Tekela 5, za cenu 20,00 Sk,
4) podielu   7461/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 4  Jarolímovi  Braškovi,  nar.
   11.11.1950  s  manželkou  Emíliou,  rod.  Jankovi�ovou,  nar.
   4.10.1955, obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
5) podielu  7461/299141 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 5  Eve
   Pal�íkovej,  rod.  Chovancovej,  narod. 3.10.1953,  bytom  T.
   Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
6) podielu   4999/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 6  Fabiánovi  Chupá�ovi,  nar.
   21.12.1960  s  manželkou  Darinou,  rod.  Tan�ibokovou,  nar.
   26.10.1954, obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 20,00 Sk,
7) podielu   4999/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  7  Jozefovi  Biharimu,   nar.
   2.8.1968 s manželkou Darinou, rod. Fišerovou, nar. 22.8.1968,
   obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 20,00 Sk,
8) podielu  7461/299141 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 8 Mgr.
   Marte Furkovej, narod. 12.12.1947, bytom T. Tekela 5, za cenu
   29,50 Sk,
9) podielu   7461/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 9 Mgr. Michalovi Chrenovi,  nar.
   17.4.1948  s  manželkou  Beátou,   rod.  Lulkovi�ovou,   nar.
   24.12.1951, obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
10) podielu  4999/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 10 Mgr. Milanovi Grmanovi,  nar.
   28.11.1962  s  manželkou Mgr. Martinou, rod. Špa�kovou,  nar.
   3.2.1968 obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 20,00 Sk,
11) podielu  7461/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  12  Antonovi  Magulovi,  nar.
   6.1.1951   s  manželkou  Martou,   rod.  Súkenníkovou,   nar.
   25.10.1950, obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
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12) podielu  7461/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 13 Vendelínovi Dobšovi�ovi, nar.
   28.10.1950  s  manželkou  Alžbetou,   rod.  Vozákovou,   nar.
   18.11.1953, obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
13) podielu  4999/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  14
   Gabriele  Krausovej,  narod. 20.5.1958 bytom T. Tekela 5,  za
   cenu 20,00 Sk,
14) podielu  7461/299656  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 16 Františkovi Pavlíkovi,  nar.
   11.10.1949 s manželkou Jankou, rod. Ukušovou, nar. 11.9.1949,
   obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
15) podielu  7461/299656  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 17 Miroslavovi  Benkovi,  nar.
   26.7.1953   s  manželkou  Boženou,   rod.  Petrášovou,   nar.
   22.2.1952, obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
16) podielu  4999/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  18
   Jozefíne  �ížovej,  narod. 30.8.1945, bytom T. Tekela  5,  za
   cenu 20,00 Sk,
17) podielu  4999/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  19
   Michaele Lombardiniovej, narod. 20.1.1984, bytom T. Tekela 7,
   za cenu 20,00 Sk,
18) podielu  7461/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 20 Františkovi Sedlá�kovi,  nar.
   14.4.1944  s  manželkou  Františkou,  rod.  Malovcovou,  nar.
   1.6.1942, obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
19) podielu  7461/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  21
   Helene Kraj�ovi�ovej, narod. 20.1.1947, bytom T. Tekela 5, za
   cenu 29,50 Sk,
20) podielu  4999/299141  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  22
   Petrovi  Orolínovi,  narod. 26.2.1979 bytom T. Tekela  5,  za
   cenu 20,00 Sk,
21) podielu  4999/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  23
   Darine  Filípkovej, narod. 31.12.1953, bytom T. Tekela 5,  za
   cenu 20,00 Sk,
22) podielu   7461/299141   do    podielového   spoluvlastníctva
   vlastníkom  bytu �. 24 �udmile K�szeghyovej, rod. Hrabinskej,
   nar.  16.5. 1937, bytom T. Tekela 5 v podiele 1/2 a 1/8, Ing.
   Viliamovi  K�szeghymu  nar. 21.8.1958, bytom J. Slottu 23,  v
   podiele  1/8,  Adriane  Šípekovej,  rod.  K�szeghyovej,  nar.
   3.6.1966,   bytom  Tehelná  20,  v  podiele  1/8  a   Bibiáne
   Volekovej,  rod. K�szeghyovej, nar. 12.7.1973, bytom  Vini�ná
   14, Biely Kostol, v podiele 1/8, za celkovú cenu 29,50 Sk,
23) podielu  7461/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  25
   Marianne  Koleni�ovej,  rod. Žakovi�ovej,  narod.  10.11.1950
   bytom T. Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
24) podielu  4999/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 26 Pavlovi Kollarovi�ovi,  nar.
   17.4.1940 s manželkou Martou, rod. Špa�kovou, nar. 19.7.1942,
   obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 20,00 Sk,
25) podielu  4999/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 27 Miroslavovi Ilavskému,  nar.
   1.1.1954 s manželkou Anežkou, rod. Kuželovou, nar. 22.4.1954,
   obaja bytom V. Clementisa 29, za cenu 20,00 Sk,
26) podielu  7461/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  28  Jozefovi  Puterovi,  nar.
   2.11.1956  s  manželkou Juliou, rod. Sklenárovou, nar.  18.6.
   1956, obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
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27) podielu  7461/299141  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  29
   Marekovi  Gajdošovi, narod. 28.1.1976, bytom Ul. T. Tekela 5,
   za cenu 29,50 Sk,
28) podielu  4999/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  30
   Viktórii  Dobríkovej, narod. 3.3.1951, bytom Ul. T. Tekela 5,
   za cenu 20,00 Sk,
29) podielu  4999/299141  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  31
   Ladislavovi  Chovanovi, narod. 21.1.1940, bytom Ul. T. Tekela
   5, za cenu 20,00 Sk,
30) podielu  7461/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 32 Ing. Karolovi Havalovi,  nar.
   10.1.1939  s  manželkou  Ing. Margitou, rod.  Hr�kovou,  nar.
   9.4.1944, obaja bytom Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
31) podielu  7461/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 33 Jánovi Gettínovi, nar.  25.4.
   1930  s  manželkou Máriou, rod. Piršelovou,  nar.  22.9.1937,
   obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
32) podielu  4999/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  34
   Alene  Kollárovej,  narod. 3.1.1953, bytom T. Tekela 5  ,  za
   cenu 20,00 Sk,
33) podielu  4999/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  35
   �udmile  Jakubcovej, narod. 28.9.1935, bytom T. Tekela 5 , za
   cenu 20,00 Sk,
34) podielu  7461/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  36
   Ing.  Helene  Fidlerovej, rod. Bakošovej  narod.  24.10.1978,
   bytom T. Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
35) podielu  7461/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 37  Mariánovi  Matulovi,  nar.
   10.10.1965   s  manželkou  �ubicou,   rod.  Povodovou,   nar.
   17.2.1965 obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
36) podielu  4999/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  38
   MUDr. Božene Piknovej, narod. 5.6.1959, bytom T. Tekela 5, za
   cenu 20,00 Sk,
37) podielu  4999/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  39
   Alžbete  Van�íkovej, narod. 12.12.1950, bytom T. Tekela 5, za
   cenu 20,00 Sk,
38) podielu  7461/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  40
   Alene  Sabovej,  rod. Sedlákovej, narod. 22.5.1959, bytom  T.
   Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
39) podielu  7461/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  41
   Eleonóre  Matovi�ovej rod. Lužákovej, narod. 18.2.1948, bytom
   T. Tekela 5, za cenu 29,50 Sk,
40) podielu  4999/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 43 Miroslavovi  Hégerovi,  nar.
   17.1.   1963  s  manželkou   Máriou,  rod.  Strmenskou   nar.
   18.5.1954, obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 20,00 Sk,
41) podielu  7461/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 45 Jozefovi Machovi,  nar.  23.
   1.1951  bytom  T.  Tekela  5,   s  manželkou  Emíliou,   rod.
   Habalovou,  nar. 8.5.1951, bytom Starohájska 7, za cenu 29,50
   Sk,
42) podielu  4999/299141  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  46
   Viktórii Hajossyovej, narod. 15.6.1944, bytom T. Tekela 5, za
   cenu 20,00 Sk,
43) podielu   4999/299141   do    podielového   spoluvlastníctva
   vlastníkom  bytu �. 47 Františkovi Sláde�kovi, nar. 28.2.1953
   a Jozefovi Sláde�kovi, nar. 30.12.1955, obaja bytom T. Tekela
   5, za cenu 20,00 Sk,
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44) podielu  7509/299141  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 48 Františkovi Križanovi,  nar.
   12.8.1953,  s  manželkou Jozefínou, rod.  Chudá�ikovou,  nar.
   24.10.1956, obaja bytom T. Tekela 5, za cenu 30,00 Sk,

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

2.2.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 31.10.2005

b) pripravi� kúpnu zmluvu a predloži� primátorovi mesta na
podpis.
   Termín : do 31.12.2005

                                                            673673
                                                      uznesenieuznesenie

        kk  odpredajuodpredaju  podielovpodielov  zz  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve  MestaMesta  TrnavaTrnava
    parc.parc.  �.�.  1635/511635/51  vv  k.ú.k.ú.  TrnavaTrnava  vlastníkomvlastníkom  bytovbytov  vv  bytovombytovom  domedome
                s.s.  �.�.  63236323  nana  �ajkovského�ajkovského  �.�.  18,18,  19,19,  2020  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava na LV  �.
5000 parc. �. 1635/51 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou 617  m2,
zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spolo�ných �astiach
a zariadeniach domu súp. �. 6323 na �ajkovského �. 18,  19,  20
vlastníkom bytov za cenu 3,50 Sk/m2 takto:

1) podielu  6757/192176 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 1  Eve
   Gbelcovej,   rod.   Nechybovej,   narod.   2.12.1948,   bytom
   �ajkovského 18, za cenu 76,00 Sk.
2) podielu   7677/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 3 Františkovi  Buri�anovi  nar.
   13.7.1945   s   manželkou  Annou,   rod.   Krutekovou,   nar.
   30.10.1950, obaja bytom �ajkovského 18, za cenu 86,50 Sk,
3) podielu   6792/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 4 Bc. Antonovi Bachratému  nar.
   1.1.1952 s manželkou Blaženou, rod. Dvorskou, nar. 23.2.1953,
   obaja bytom �ajkovského 18, za cenu 76,50 Sk,
4) podielu   6730/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 5 Vladimírovi Sabol�iakovi, nar.
   26.8.1959 s manželkou Angelou, rod. Slámkovou, nar. 8.8.1959,
   obaja bytom �ajkovského 18, za cenu 75,50 Sk,
5) podielu   6715/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 6 Ing.  Jozefovi  Moravanskému,
   nar.  21.11.1944  s  manželkou Máriou, rod.  Kuku�ovou,  nar.
   3.11.1945, obaja bytom �ajkovského 18, za cenu 75,50 Sk,
6) podielu   6896/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 7 Júliusovi Šimekovi,  nar.
   17.3.1952   s  manželkou  O�gou,   rod. Martinusovou,   nar.
   5.10.1950, obaja bytom �ajkovského 18, za cenu 77,50 Sk,
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7) podielu   6881/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 8 Ladislavovi  Štofkovi,  nar.
   1.11.1947  s  manželkou  Katarínou,   rod.  �urajovou,   nar.
   13.7.1951, obaja bytom �ajkovského 18, za cenu 77,50 Sk,
8) podielu  7024/192176  do  vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  9
   Jozefovi Doležajovi, narod. 5.4.1947 bytom �ajkovského 19, za
   cenu 79,00 Sk,
9) podielu 3134/192176 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 10 Mgr.
   Gabriele  Dúbravovej rod. Dúbravovej, narod. 19.6.1969  bytom
   Starohájska 4, za cenu 35,00 Sk,
10) podielu  7000/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 11 �ubomírovi Horváthovi,  nar.
   13.9.1950, s manželkou Annou, rod. Sobolovou, nar. 15.5.1950,
   obaja bytom �ajkovského 19, za cenu 78,50 Sk,
11) podielu  2992/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 13 Františkovi Gerge�ovi,  nar.
   27.5.1937 s manželkou Máriou, rod. Š�evíkovou, nar. 8.8.1934,
   obaja bytom �ajkovského 19, za cenu 33,50 Sk,
12) podielu  6858/134468  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  14
   Jaroslavovi Liptákovi, narod. 3.7.1936, bytom �ajkovského 19,
   za cenu 77,00 Sk,
13) podielu  7015/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  15  Martinovi  Slížovi,  nar.
   24.10.1971,  s  manželkou  Ingrid,   rod.  Danielovou,   nar.
   13.9.1975, obaja bytom �ajkovského 19, za cenu 79,00 Sk,
14) podielu  3069/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  16  Emilovi  Hilkovi,   nar.
   26.2.1926,  s  manželkou  Helenou   rod.  Pito�ákovou,   nar.
   18.1.1937, obaja bytom �ajkovského 19, za cenu 34,50 Sk,
15) podielu  7033/192176  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  17
   Gizele  S�asnej  rod.  Hluchovej,   narod.  30.8.1945,  bytom
   �ajkovského 19, za cenu 79,00 Sk,
16) podielu  7033/192176  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  18
   Emílii  Prodajovej  rod. Bubánovej, narod.  14.6.1945,  bytom
   �ajkovského 19, za cenu 79,00 Sk,
17) podielu   3019/192176   do    podielového   spoluvlastníctva
   vlastníkom  bytu �. 19 Milanovi Turcárovi, nar. 23.10.1944, s
   podielom  1/2  a Jozefíne Chovancovej, nar. 19.3.1958,  obaja
   bytom �ajkovského 19, za cenu 34,00 Sk,
18) podielu  7024/192176  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  20
   Márii  Zemkovej,  narod. 14.5.1947, bytom �ajkovského 19,  za
   cenu 79,00 Sk,
19) podielu  6941/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 21 Silvestrovi Koštrnovi,  nar.
   12.4.1947   s  manželkou  Zitou   rod.   Martinusovou,   nar.
   13.9.1948, obaja bytom �ajkovského 20, za cenu 78,00 Sk,
20) podielu  3167/192176  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  22
   Jane  Ku�erovej,  narod. 21.6.1958, bytom �ajkovského 20,  za
   cenu 35,50 Sk,
21) podielu  7015/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 23 Edmundovi  Matiskovi,  nar.
   13.9.1944  s manželkou Evou rod. Michalcovou, nar. 16.4.1943,
   obaja bytom �ajkovského 20, za cenu 79,00 Sk,
22) podielu  7024/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 24 Romanovi Golvitzerovi,  nar.
   5.10.1965,   s  manželkou  Anetou   rod.   Kudlá�ovou,   nar.
   11.7.1971, obaja bytom �ajkovského 20, za cenu 79,00 Sk,
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23) podielu  3167/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  25  Michalovi  Uvá�kovi  rod.
   Prúšovi,  nar. 20.3.1976, s manželkou Helenou rod. Uvá�kovou,
   nar. 13.4.1976, obaja bytom �ajkovského 20, za cenu 35,50 Sk,
24) podielu  7388/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 26 Jánovi Blažovi, nar. 2.12.1942
   s manželkou Helenou rod. Škodovou, nar. 9.8.1946, obaja bytom
   �ajkovského 20, za cenu 83,00 Sk,
25) podielu  7024/192176  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  27
   Jolane  Študencovej, narod. 3.10.1946, bytom �ajkovského  20,
   za cenu 79,00 Sk,
26) podielu  3019/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 28 Ing.  Antonovi  Michalikovi,
   nar.  11.1.1944 bytom Bratislava, Bieloruská 64, s  manželkou
   Editou  Benkovskou  rod. Benkovskovou, nar. 28.2.1947,  bytom
   Trnava, �ajkovského 20, za cenu 34,00 Sk,
27) podielu  6950/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 29  Štefanovi  Hudecovi,  nar.
   20.11.1961,  s  manželkou Danielou rod.  Kraj�ovi�ovou,  nar.
   6.6.1966, obaja bytom �ajkovského 20, za cenu 78,00 Sk,
28) podielu  6858/192176  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  30
   Judite Rehákovej, narod. 30.10.1952, bytom �ajkovského 20, za
   cenu 77,00 Sk,
29) podielu   3134/192176   do    podielového   spoluvlastníctva
   vlastníkom  bytu  �.  31   Stanislavovi  Mihálikovi,   narod.
   31.3.1960  a  Helene Rácovej, narod. 14.1.1978,  obaja  bytom
   �ajkovského 20, za cenu 35,00 Sk, tak, že obaja nadobudnú 1/2
   tohto podielu,
30) podielu  7030/192176  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 32 Bohuslavovi Jedli�kovi  nar.
   29.5.1947,   s  manželkou  Veronikou   rod.  Hu�kovou,   nar.
   21.1.1949, obaja bytom �ajkovského 20, za cenu 79,00 Sk,

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

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 31.10.2005

b) pripravi� kúpnu zmluvu a predloži� primátorovi mesta na
podpis.
   Termín: do 31.12.2005

                                                                674674
                                                          uznesenieuznesenie

    kk  odpredajuodpredaju    podielovpodielov  zz  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve  MestaMesta  TrnavaTrnava
    parc.parc.  �.�.  14991499  vv  k.ú.k.ú.  TrnavaTrnava  vlastníkomvlastníkom  bytovbytov  vv  bytovombytovom  domedome
                s.s.  �.�.  28222822    nana  Ul.Ul.  G.G.  DusíkaDusíka  �.�.  1010  --  1414  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.  �.
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1499 k. ú. Trnava o celkovej výmere 786 m2, zodpovedajúcich
spoluvlastníckym podielom na spolo�ných �astiach a zariadeniach
domu súp. �. 2822 na Ul. G. Dusíka �. 10 - 14 vlastníkom  bytov
za cenu 3,50 Sk/m2 takto:

1) podielu  3275/226980  do  vlastníctva vlastní�ke  bytu  �.  1
   Jozefíne  Kútnej,  rod. Králikovej, narod.  19.3.1947,  bytom
   Brestovany, Nivy 55/29, za cenu 39,50 Sk,
2) podielu   5197/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 2 Michalovi Polakovi�ovi,  nar.
   18.9.1958   s  manželkou  Miladou,   rod.  Liptákovou,   nar.
   22.3.1962, obaja bytom Suchá nad Parnou 93, za cenu 63,00 Sk,
3) podielu   5589/226980   do    podielového    spoluvlastníctva
   vlastníkom  bytu  �.  3 Oskarovi Vargovi, nar.  12.12.1961  a
   Juliáne  Vargovej,  rod.  Csikósovej, nar.  31.8.1939,  obaja
   bytom G. Dusíka 10, za cenu 67,50 Sk,
4) podielu   7149/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  4  Jozefovi   Lisymu,   nar.
   13.11.1923  s  manželkou  Vilmou,   rod.  Salczerovou,   nar.
   14.9.1926, obaja bytom G. Dusíka 10, za cenu 86,50 Sk,
5) podielu  5507/226980  do  vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  5
   Milanovi  Císarovi,  narod. 23.2.1957, bytom Stani�ná  2,  za
   cenu 66,50 Sk,
6) podielu   7057/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 6 Gabrielovi Vajsábelovi,  nar.
   28.11.1967  s  manželkou  Blaženou, rod.  Bludovi�ovou,  nar.
   10.5.1967, obaja bytom G. Dusíka 10, za cenu 85,50 Sk,
7) podielu   7063/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  8  Jozefovi  Opialovi,   nar.
   6.10.1952  s  manželkou  Emíliou,   rod.  Dosko�ilovou,  nar.
   9.10.1961, obaja bytom G. Dusíka 10, za cenu 85,50 Sk,
8) podielu   6382/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 9 Ing. Jozefovi Blažkovi,  nar.
   21.11.1960 s manželkou Jankou, rod. Dvorskou, nar. 22.8.1963,
   obaja bytom G. Dusíka 11, za cenu 77,50 Sk,
9) podielu   6439/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 10 Rudolfovi  Kraj�íkovi,  nar.
   25.11.1926  s  manželkou  Felicitas, rod.  Tomovi�ovou,  nar.
   20.10.1928, obaja bytom G. Dusíka 11, za cenu 78,00 Sk,
10) podielu  6382/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 11 Ing. Jurajovi Parízkovi, nar.
   12.3.1967  s  manželkou  Ing.   Tatianou  Ondruškovou,   rod.
   Ondruškovou,  nar.  30.7.1966, obaja bytom G. Dusíka  11,  za
   cenu 77,50 Sk,
11) podielu  6439/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  12  Igorovi  Cibulkovi,  nar.
   9.4.1953   s  manželkou  Alenou,   rod.  Koukolíkovou,   nar.
   25.10.1956, obaja bytom G. Dusíka 11, za cenu 78,00 Sk,
12) podielu  6428/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 14  Karolovi  Vaclavovi,  nar.
   31.10.1930   s  manželkou  Angelou,   rod.  Kosákovou,   nar.
   11.3.1929, obaja bytom G. Dusíka 11, za cenu 78,00 Sk,
13) podielu  6345/226980  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  15
   Irene  Gajdošovej rod. Kore�ovskej, narod. 3.2.1942, bytom G.
   Dusíka 11, za cenu 77,00 Sk,
14) podielu   6382/226980   do    podielového   spoluvlastníctva
   vlastní�kam  bytu �. 16 Adriane Kuníkovej rod. Kuníkovej nar.
   29.8.1967,  bytom Prievidza II - Píly, Banícka 176/13,  Beate
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   Kuníkovej rod. Kuníkovej nar. 4.11.1969, bytom G. Dusíka 12 a
   Monike  Vašovej rod. Kuníkovej, nar. 21.5.1971, bytom Zelene�
   264, za cenu 77,50 Sk, každej v podiele 1/3,
15) podielu  6382/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  17  Pavlovi  Dinkovi,   nar.
   21.1.1962 s manželkou Ivetou, rod. Juharovou, nar. 20.2.1964,
   obaja bytom G. Dusíka 12, za cenu 77,50 Sk,
16) podielu  6439/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  18  Pavlovi  Koš�ovi,   nar.
   26.7.1954 s manželkou Annou, rod. Nem�i�ovou, nar. 8.10.1955,
   obaja bytom G. Dusíka 12, za cenu 78,00 Sk,
17) podielu  6345/226980  do  bezpodielového  spolu  vlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 19 Jánovi Matkov�íkovi,  narod.
   3.7.1935,  s manželkou Júliou rod. Gubrickou nar.  31.10.1943
   obaja bytom G. Dusíka 12, za cenu 77,00 Sk,
18) podielu  6439/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 20  Rastislavovi  Kyrinovi�ovi,
   nar.  23.7.1938  s manželkou �udmilou, rod.  Setnickou,  nar.
   5.9.1939, obaja bytom G. Dusíka 12, za cenu 78,00 Sk,
19) podielu  6345/226980  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  21
   Rozálii  Blš�ákovej, rod. Adamcovej, narod. 13.2.1941,  bytom
   G. Dusíka 12, za cenu 77,00 Sk,
20) podielu  6428/226980  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  22
   Ing.  Martinovi Rubinskému, narod. 21.7.1975, bytom G. Dusíka
   12, za cenu 78,00 Sk,
21) podielu  6439/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 23  Michalovi  Antalovi,  nar.
   8.8.1926  s manželkou Annou, rod. Matajsovou, nar. 25.9.1926,
   obaja bytom G. Dusíka 13, za cenu 78,00 Sk,
22) podielu  6382/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 24 Jozefovi  Por�ogošovi,  nar.
   22.7.1940  s  manželkou  Martou   rod.  Kolarovi�ovou,   nar.
   13.3.1941, obaja bytom G. Dusíka 13, za cenu 77,50 Sk,
23) podielu  6382/226980  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  25
   Marte  Kormúthovej rod. Blažekovej narod. 22.2.1941, bytom G.
   Dusíka 13, za cenu 77,50 Sk,
24) podielu  6345/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 26 Vlastimilovi Krej�ímu,  nar.
   16.5.1971  s  manželkou Mgr. Martinou, rod.  Lipárovou,  nar.
   8.1.1975, obaja bytom G. Dusíka 13, za cenu 77,00 Sk,
25) podielu  6439/226980  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  27
   Ivete  Orlíkovej rod. Voštinárovej narod. 22.4.1962, bytom G.
   Dusíka 19, za cenu 78,00 Sk,
26) podielu  6345/226980  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  28
   Milanovi  Sivákovi  narod. 4.4.1943, bytom G. Dusíka  13,  za
   cenu 77,00 Sk,
27) podielu  6428/226980  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  29
   Rozálii  Bílekovej rod. Mon�ekovej narod. 27.4.1932, bytom G.
   Dusíka 13, za cenu 78,00 Sk,
28) podielu  5203/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 30 Jozefovi  Markotánovi,  nar.
   22.9.1958 s manželkou Alenou rod. Molnárovou, nar. 29.7.1959,
   obaja bytom Starohájska 4, za cenu 63,00 Sk,
29) podielu  3275/226980  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  31
   Helene  Rýzkovej  rod.  Landlovej   narod.  16.7.1937,  bytom
   Lomonosova 14, za cenu 40,00 Sk,
30) podielu  7149/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 32 Ing. Františkovi Majerníkovi,
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   nar.  21.3.1939  s  manželkou  Elenou,  rod.  Hippovou,  nar.
   5.4.1940, obaja bytom G. Dusíka 14, za cenu 86,50 Sk,
31) podielu  5507/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 33 Ing. Róbertovi  Bohunickému,
   nar.  3.4.1975  bytom �ajkovského 44 s manželkou Mgr.  Danou,
   rod.  Nemcovou,  nar. 12.9.1975, bytom G. Dusíka 14, za  cenu
   66,50 Sk,
32) podielu  5589/226980  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  34
   Viere  Lopušnej  rod. Šupálkovej narod. 4.11.1937,  bytom  G.
   Dusíka 14, za cenu 67,50 Sk,
33) podielu  7057/226980  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 35 Ing. Mariánovi Zemkovi,  nar.
   14.9.1959  s  manželkou Ing. �ubomírou, rod. Janekovou,  nar.
   7.6.1960, obaja bytom G. Dusíka 14, za cenu 85,50 Sk,
34) podielu  5513/226980  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  36
   Petrovi Klanicovi G. Dusíka 14, za cenu 67,00 Sk,
35) podielu  7057/226980  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  37
   Karolíne  Gálikovej  rod. Krch�avej, bytom G. Dusíka  14,  za
   cenu 85,50 Sk,

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

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 5.11.2005

b) pripravi� kúpnu zmluvu a predloži� primátorovi mesta na
podpis.
   Termín: do 31.1.2006

                                                            675675
                                                      uznesenieuznesenie

                    kuku  kúpekúpe  pozemkupozemku  nana  ViktorínihoViktoríniho  námestínámestí  vv  TrnaveTrnave
                                                dodo  majetkumajetku  mestamesta

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
kúpu nehnute�nosti v k. ú. Trnava na Viktoríniho námestí v Trnave
vo vlastníctve Zárubovej Anežky, nar. 30. 5. 1926, bytom Trnava,
Špa�inská cesta 123, zapísanej na LV 1159, pozemok, parcelné �ís.
4975 orná pôda, výmera 610 m2 za dohodnutú cenu 150,- Sk/m2, t.j.
spolu 91 500,- Sk do majetku mesta

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s kúpou nehnute�ností do ma-
jetku mesta
   Termín: do 30.11.2005

b) pripravi� a predloži� kúpnu zmluvu primátorovi mesta
k podpisu
   Termín: do 31.12.2005



                              - 12 -

                                                                676676
                                                          uznesenieuznesenie

                          kuku  kúpekúpe  pozemkupozemku  nana  Ul.Ul.  J.J.  BottuBottu  vv  TrnaveTrnave
                                                  dodo  majetkumajetku  mestamesta

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
kúpu pozemku v k. ú. Trnava na Ul.J. Bottu v Trnave vo  vlast-
níctve Stanislava Izakovi�a, nar. 12. 4. 1950, bytom  Trnava,
Komenského 30, zapísaného na LV 5930, parc. �. 1641/3 zast. pl.,
výmera 606 m2, oddeleného geometrickým plánom �. 152/2005,
za dohodnutú cenu 400,- Sk/m2, t. j. spolu 242 400,- Sk
do majetku mesta

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s kúpou nehnute�ností do
majetku mesta
   Termín: do 30.11.2005
b) pripravi� a predloži� kúpnu zmluvu primátorovi mesta
k podpisu
   Termín: do 31.12.2005

                                                                677677
                                                          uznesenieuznesenie

                      kuku  kúpekúpe  pozemkupozemku  nana  PriemyselnejPriemyselnej  ul.ul.  vv  TrnaveTrnave
                                                  dodo  majetkumajetku  mestamesta

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
kúpu pozemku v k. ú. Trnava na Priemyselnej ulici v Trnave
vo vlastníctve Jozefa Vopáta, nar. 6. 1. 1924, bytom Trnava,
Kuku�ínova 37, zapísaného na LV 2933, parcelné �ís. 6524/4
orná pôda, výmera 547 m2 oddeleného geometrickým plánom �.
267/2004 za dohodnutú cenu 600,- Sk/m2, t. j. spolu
328 200,- Sk do majetku mesta

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s kúpou nehnute�ností do ma-
jetku mesta
   Termín: do 30.11.2005

b) pripravi� a predloži� kúpnu zmluvu primátorovi mesta
k podpisu
   Termín: do 31.12.2005

                                                                678678
                                                          uznesenieuznesenie

              kk  priamemupriamemu  predajupredaju  pozemkupozemku  nana  CoburgovejCoburgovej  ul.ul.  vv  TrnaveTrnave
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Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
priamy predaj pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava,
parc. �. 8674/19 zast. pl., dvor, výmera  140 m2, oddelený geo-
metrickým plánom �ís. 18/2004, na Coburgovej ul. v Trnave,
za dohodnutú cenu 1 800,- Sk/m2:
1) podielu 1/2  Richardovi Pierzyckému, nar. 7. 6. 1964, bytom
   Trnava, Botanická 1, za cenu 126 000,- Sk,
2) podielu 1/2  Karolovi Poórovi, nar. 14. 4. 1946 a manželke
   Zdenke, nar. 16. 8. 1954, obaja bytom Trnava, Leoša Janá�ka 1,
   do bezpodielového vlastníctva manželov, za cenu 126 000,- Sk.

2.2.  UkladáUkladá
   Metskému úradu v Trnave
a) pripravi� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 30.11.2005

b) pripravi� kúpne zmluvy a predloži� primátorovi mesta
k podpisu
   Termín: do 31.12.2005

                                                                679679
                                                          uznesenieuznesenie

              kk  predajupredaju  pozemkupozemku  podpod  schodamischodami  nana  ŠkolskejŠkolskej  ul.ul.  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
odvolanie sa MUDr. Milana Hejduka, A. Hlinku 60, Trnava proti
stanovisku majetkovej komisie

2.2.  Neschva�ujeNeschva�uje
predaj pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava na Školskej
ul. v Trnave, �asti parc. �. 8864, miestna komunikácia, vo vý-
mere cca 0,42 m2, MUDr. Milanovi Hejdukovi, bytom A. Hlinku 60,
Trnava za ú�elom vybudovania predložených schodov do stomatolo-
gickej ambulancie na Školskej ul. �. 28 v Trnave.

3.3.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
oznámi� stanovisko mestského zastupite�stva žiadate�ovi
   Termín: do 15.11.2005

                                                          680680
                                                    uznesenieuznesenie

                                kk  zmenezmene  uzneseniauznesenia  MZMZ  �.�.  654/2005654/2005
--  odkúpenieodkúpenie  pozemkovpozemkov  vv  k.ú.k.ú.  ZavarZavar  podpod  energetickýmienergetickými  zariadeniamizariadeniami
          aa  následnýnásledný  odpredajodpredaj  pozemkovpozemkov  ajaj  energetickýchenergetických  zariadenízariadení
                      spolo�nostispolo�nosti  ZápadoslovenskáZápadoslovenská  energetikaenergetika  a.s.a.s.

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní schva�uje
zmenu uzn. MZ �. 654/2005 zo d�a 6. 9. 2005 nasledovne :
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1.1.  RušíRuší 
bod �. 1. a �. 2. predmetného uznesenia

2.2.  Schva�ujeSchva�uje  
odpredaj energetickej stavby - " Transformovne 110/22 kV
k PSA Trnava-�as� Trafostanica TR 25 " zapísanej na LV �. 2591,
s. �. 573, vlastník mesto Trnava, situovanej na pozemku v k. ú.
Zavar, parc. �. 240/262, za cenu preinvestovaných nákladov, t. j.
179.794.662,01 Sk / z toho 19 % DPH - 28.706.710,74 Sk / spo -
lo�nosti Západoslovenská energetika, a. s., �ulenova 6,
816 47 Bratislava, I�O 35 823 551

3.3.  Schva�ujeSchva�uje  
odpredaj energetickej stavby - " Zaslu�kovanie 2 x 110 kV ",
vlastník mesto Trnava, situovanej na pozemkoch v k. ú. Zavar,
parc. �. 240/247, 240/248, 240/249 240/250, 240/251, 240/252,
240/253, 240/254 za cenu preinvestovaných nákladov, t. j.
16.382.198,60 Sk / z toho 19 % DPH - 2.615.659,10 Sk / spo-
lo�nosti Západoslovenská energetika, a. s., �ulenova 6,
816 47 Bratislava, I�O 35 823 551.

4.4.  UkladáUkladá 
   MsÚ v Trnave v spolupráci s INVEST Trnava pripravi� kúpne
zmluvy v zmysle bodu 2. a 3. tohto uznesenia
Termín : do 31. 12. 2005

5.5.  Odporú�aOdporú�a 
   Primátorovi mesta v spolupráci s INVEST Trnava zabezpe�i� sú-
hlasné stanovisko Ministerstva hospodárstva SR k odpredaju
energetických stavieb

                                                          681681
                                                    uznesenieuznesenie

                                kk  zmenezmene  uzneseniauznesenia  MZMZ  �.�.  654/2005654/2005
--  odkúpenieodkúpenie  pozemkovpozemkov  vv  k.ú.k.ú.  ZavarZavar  podpod  energetickýmienergetickými  zariadeniamizariadeniami
          aa  následnýnásledný  odpredajodpredaj  pozemkovpozemkov  ajaj  energetickýchenergetických  zariadenízariadení
                    spolo�nostispolo�nosti  ZápadoslovenskáZápadoslovenská  energetikaenergetika  a.s.a.s.

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní schva�uje
zmenu uzn. MZ �. 654/2005 zo d�a 6. 9. 2005 nasledovne :

1.1.  RušíRuší 
bod �. 1. a �. 2. predmetného uznesenia

2.2.  SúhlasíSúhlasí 
s dlhodobým prenájom energetických stavebných objektov :

a) Transformovne 110/22 kV k PSA Trnava - �as� Trafostanica TR 25
zapísanej na LV �. 2591, s. �. 573, vlastník mesto Trnava, situ-
ovanej na pozemku v k. ú. Zavar, parc. �. 240/262 v rozsahu na-
sledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov :
- Úprava pozemku
- Oplotenie
- Kone�ná úprava pozemku
- Vonkajšie osvetlenie
- Základná uzem�ovacia sie�
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- Elektrická požiarna signalizácia
- Poplachový systém narušenia
- Daž	ová kanalizácia
- Splašková kanalizácia
- Vodovodná prípojka
- Elektrická prípojka 22 kV
- Stanovištia transformátorov - pre transformátory T 101, T 102
- Stabilné hasiace prístroje
- Budova spolo�ných prevádzok
- Rozvod�a 110 kV
- káblové kanály - bez �asti pre vývody 22 kV
- Vnútorné komunikácie
- Transformátory T 101, T 102
- Rozvod�a 110 kV
- Automatizovaný systém riadenia - bez �asti prislúchajúcej k
  T 103 a RZ 22 kV
- Vlastná spotreba
- Automatizovaný systém dispe�erského riadenia
- Príjazdová komunikácia - �as� do�asné pripojenie ú�elovej
  komunikácie na cestu III/05131 do doby vybudovania SV komunik.

b) Zaslu�kovanie 2 x 110 kV ", vlastník mesto Trnava, situovanej
na pozemkoch v k. ú. Zavar, parc. �. 240/247, 240/248, 240/249,
240/250, 240/251, 240/252, 240/253, 240/254

spolo�nosti Západoslovenská energetika, a. s., �ulenova 6,
816 47 Bratislava, I�O 35 823 551 na dobu 10 rokov s mesa�ným
nájomným vo výške 1/120 z celkovej dohodnutej sumy
196.176.860,61 Sk.

3.3.  SúhlasíSúhlasí
s odpredajom vyššie uvedených energetických stavieb po ukon�ení
nájomného vz�ahu 10 rokov spolo�nosti Západoslovesnká energetika,
a. s., 816 47 Bratislava, I�O 35 823 551 za cenu 1,- Sk vrátane
DPH.

4.4.  SúhlasíSúhlasí 
s uzatvorením zmluvy o správe, údržbe a prevádzke nasledovných
energetických stavieb :

a) Transformovne 110/22 kV k PSA Trnava - �as� Trafostanica TR 2
zapísanej na LV �. 2591, s. �. 573, vlastník mesto Trnava, situ-
ovanej na pozemku v k. ú. Zavar, parc. �. 240/262 v rozsahu na-
sledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov :
- Úprava pozemku
- Oplotenie
- Kone�ná úprava pozemku
- Vonkajšie osvetlenie
- Základná uzem�ovacia sie�
- Elektrická požiarna signalizácia
- Poplachový systém narušenia
- Daž	ová kanalizácia
- Splašková kanalizácia
- Vodovodná prípojka
- Elektrická prípojka 22 kV
- Stanovištia transformátorov - pre transformátory T 101, T 102
- Stabilné hasiace prístroje
- Budova spolo�ných prevádzok
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- Rozvod�a 110 kV
- káblové kanály - bez �asti pre vývody 22 kV
- Vnútorné komunikácie
- Transformátory T 101, T 102
- Rozvod�a 110 kV
- Automatizovaný systém riadenia - bez �asti prislúchajúcej k
  T 103 a RZ 22 kV
- Vlastná spotreba
- Automatizovaný systém dispe�erského riadenia
- Príjazdová komunikácia - �as� do�asné pripojenie ú�elovej
  komunikácie na cestu III/05131 do doby vybudovania SV komunik.

b) Zaslu�kovanie 2 x 110 kV ", vlastník mesto Trnava, situovanej
na pozemkoch v k. ú. Zavar, parc. �. 240/247, 240/248, 240/249,
240/250, 240/251, 240/252, 240/253, 240/254

so spolo�nos�ou Západoslovenská energetika, a. s., �ulenova 6,
816 47 Bratislava, I�O 35 823 551 na dobu 10 rokov za dohodnu-
tú cenu a s mesa�nou úhradou vo výške 1/120 z celkovej dohodnu-
tej ceny.

5.5.  Odporú�aOdporú�a 
   Primátorovi mesta v spolupráci s INVEST Trnava zabezpe�i� sú-
hlasné stanovisko Ministerstva hospodárstva SR k prenájmu,
správe, údržbe a prevádzke energetických stavieb

                                                          682682
                                                    uznesenieuznesenie

                        kk  súhlasusúhlasu  ss  vloženímvložením  majetkumajetku  mestamesta  TrnavaTrnava
                      dodo  TrnavskejTrnavskej  vodárenskejvodárenskej  spolo�nosti,spolo�nosti,  a.a.  s.s.
                        soso  sídlomsídlom  PriemyselnáPriemyselná  ul.ul.  �.�.  10,10,  Pieš�anyPieš�any

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  SúhlasíSúhlasí
s prevodom do majetku mesta Trnava ukon�ených vodných stavieb :

- Kanalizácia / výtla�né kanaliza�né potrubie, gravita�né kana-
  liza�né potrubie, výustný objekt, úprava koryta toku Trnávka /
  situovaná cez pozemky v k. ú. Modranka,
  / NH - 52.156.773,01 Sk + 19 % DPH /

- Prípojka vody pre stavebné ú�ely / DN 200, DN 400 / situovaná
  cez pozemky v k. ú. Zavar, k. ú. Trnava
  / NH - 33.178.401,78 Sk + 19 % DPH /

vo vlastníctve INVEST Trnava, s. r. o., Hlavná 5, Trnava za ce-
nu dohodou.

2.2.  PoverujePoveruje 
primátora mesta v spolupráci so spolo�nos�ou INVEST Trnava,
s.r.o. dorieši� usporiadanie investície " Kanalizácia a Prípojky
vody pre stavebné ú�ely DN 200, 400  " v prospech mesta Trna-
va,
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                                                          683683
                                                    uznesenieuznesenie

                        kk  súhlasusúhlasu  ss  vloženímvložením  majetkumajetku  mestamesta  TrnavaTrnava
                      dodo  TrnavskejTrnavskej  vodárenskejvodárenskej  spolo�nosti,spolo�nosti,  a.a.  s.s.
                        soso  sídlomsídlom  PriemyselnáPriemyselná  ul.ul.  �.�.  10,10,  Pieš�anyPieš�any

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
vloženie majetku mesta v nadobúdacej hodnote 461.665.156,56 Sk
/z toho 19 % DPH -73.711.156,58 Sk/ ukon�ených vodných stavieb :
- Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Trnava - Malženice, úsek
  2,501 km - 11,554 km, situovanej cez pozemky v k. ú. Malženi-
  ce, Špa�ince , Trnava
- Vodovod DN 400 - trvalý zdroj, situovaný cez pozemky v k. ú.
  Trnava,
- Kanalizácia / výtla�né kanaliza�né potrubie, gravita�né kana-
  liza�né potrubie, výustný objekt, úprava koryta toku Trnávka /
  situovaná cez pozemky v k. ú. Modranka,
- Prípojka vody pre stavebné ú�ely / DN 200, DN 400 / situovaná
  cez pozemky v k. ú. Zavar, k. ú. Trnava

v hodnote ur�enej znaleckým posudkom do spolo�nosti Trnavská vo-
dárenská spolo�nos�, a. s., Priemyselná ul. �. 10, Pieš�any,
I�O 36 252 484, ktoré budú ur�ené na zvýšenie základného imania
spolo�nosti Trnavská vodárenská spolo�nos�, a. s.

2.2.  PoverujePoveruje 
primátora mesta rokova� s Trnavskou vodárenskou spolo�nos�ou,
a. s. o zvýšení základného imania vložením nepe�ažného vkladu :
- Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Trnava - Malženice, úsek
  2,501 km - 11,554 km,
- Vodovod DN 400 - trvalý zdroj,
- Kanalizácia / výtla�né kanaliza�né potrubie, gravita�né kana-
  liza�né potrubie, výustný objekt, úprava koryta toku Trnávka /
- Prípojka vody pre stavebné ú�ely / DN 200, DN 400 /

v zmysle bodu tohto uznesenia

3.3.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave
v spolupráci s INVEST Trnava, s.r. o.
a) majetkoprávne usporiada� stavby - Kanalizácia a Prípojky vody
pre stavebné ú�ely DN 200, 400.
   Termín: do 30. 11. 2005

b) zabezpe�i� potrebné náležitosti súvisiace s majetkovým vkla-
dom mesta do Trnavskej vodárenskej spolo�nosti, a. s.
   Termín: do 10.12.2005

                                                                684684
                                                          uznesenieuznesenie

      kk  riešeniuriešeniu  správysprávy  aa  vlastníctvavlastníctva  severovýchodnejseverovýchodnej  komunikáciekomunikácie
                              budovanejbudovanej  vv  rámcirámci  výstavbyvýstavby  závoduzávodu  PSAPSA
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Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  SúhlasíSúhlasí
s bezodplatným prevodom investície - Okružnej križovatky �. 6,
vybudovanej v rámci výstavby stavby PSA Peugeot/Citroen Trnava,
evidovanej v majetku mesta Trnava, v nadobúdacej hodnote
7.374.331,20 Sk / z toho 19 % DPH - 1.177.414,20 Sk / Trnavské-
mu samosprávnemu kraju, Starohájska 10, Trnava

2.2.  SúhlasíSúhlasí
s bezodplatným prevodom investície - Výjazdy 1/51, vybudovanej
v rámci výstavby stavby PSA Peugeot/Citroen Trnava, evidovanej
v majetku mesta, v nadobúdacej hodnote 30.253.353,30 Sk
/ z toho 19 % DPH- 4.830.367,30 Sk / SR - Slovenskej správe
ciest, Mileti�ova 19, Bratislava, I�O 003328.

3.3.  SúhlasíSúhlasí
s bezodplatným prevodom investície - Komunikácia SO 103, 104,
vybudovanej v rámci stavby PSA Peugeot/Citroen Trnava, evido-
vanej v majetku mesta, v nadobúdacej hodnote 126.185.259,27 Sk
/z toho 19 % DPH- 20.147.226,27 Sk / obci Zavar, Viktorínová
14,  919 26 Zavar

4.4.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave
v spolupráci s INVEST Trnava
a) pripravi� zmluvy v zmysle bodu 1. a 2. tohto uznesenia
a predloži� zainteresovaným organizáciám
   Termín: do 31.12.2005

b) pripravi� zmluvy v zmysle bodu 3 tohto uznesenia a
predloži� obci Zavar
   Termín: do 28.10.2005

                                                          685685
                                                    uznesenieuznesenie

                                              kk  predajupredaju  bytovbytov

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje

- v k.ú. Trnava na ul. A.Kubinu �. 5,6,, parc. �. 2540/22
súp.�. 3194

a 01/  predaj  3-izbového bytu �. 43 na 7. NP o  podlahovej
ploche 82,66 m2 za cenu 26 216,-Sk
Ing. Margite Gatciovej, rod. Krippnerovej, nar. 29.1.1949,
trvale bytom A. Kubinu �. 6, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Botanická 1, parc. �. 1635/101,
súp. �. 2827

a 02/  predaj  1-izbového bytu �. 26 na 6. NP o  podlahovej
ploche 42,08 m2 za cenu 17 758,-Sk



                          - 19 -

Ing. Beate Kabovej, rod. Tká�ovej, nar. 9.1.1955, trvale
bytom J. Alexyho �. 1, Hrn�iarovce nad Parnou

- v  k. ú. Trnava na ul. �ajkovského �. 5-9, parc. �.
1635/67, súp. �. 6319

a 03/  predaj  3-izbového bytu �. 53 na 3. NP o  podlahovej
ploche 69,17 m2 za cenu 30 812,-Sk
Martinovi Peckovi, nar. 14.8.1975, trvale bytom �ajkovského
�. 9, Trnava
s manž. Renátou Peckovou, rod. Nagyovou, nar. 4.7.1968,
trvale bytom tamtiež

- v k. ú. Trnava na ul. Golianova �. 35 - 39, parc. �.
8399/57, súp. �. 6016

a 04/   predaj  3-izbového bytu �. 49 na 6. NP o  podlahovej
ploche 67,46 m2 za cenu 25 953,-Sk
Darine Petrášovej, rod. Bohúnkovej, nar. 30.9.1957, trvale
bytom Golianova �. 37, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Hospodárska  �. 80, 81, parc. �.
2528, súp. �. 3617

a 05/  predaj  3-izbového bytu  �. 14 na 7. NP o podlahovej
ploche 65,65 m2 za cenu 20 495,-Sk
Daniele Hauserovej, rod. Kondelovej, nar. 27.4.1960, trvale
bytom Hospodárska �. 80, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. J. G. Tajovského �. 7 - 9, parc. �.
1635/86, súp. �. 5632

a 06/   predaj  1-izbového bytu �. 38 na 7. NP o  podlahovej
ploche 28,50 m2 za cenu 10 933,-Sk
Jozefovi Melicherovi, nar. 30.4.1948, trvale bytom J. G.
Tajovského �. 8, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Okružná �. 7 - 9, parc. �. 5326/2,
súp. �. 6497

a 07/   predaj  3-izbového bytu �. 28 na 1. NP o  podlahovej
ploche 67,51 m2  za cenu 22 425,-Sk
Jánovi Kubatkovi, nar. 28.6.1961, trvale bytom Okružná �. 8,
Trnava
s manž. Renátou Kubatkovou, rod. Antalovou, nar. 10.5.1962,
trvale bytom tamtiež

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad
do katastra nehnute�ností budú spolo�ne a nerozdielne hradi�
kupujúci
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2.2.  UkladáUkladá
   Správe mestského majetku Trnava, príspevkovej organizácii
pripravi� zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle
schva�ovacej �asti uznesenia
   Termín: do 31.12.2005

                                                          686686
                                                    uznesenieuznesenie

                      kk  informatívnejinformatívnej  správespráve  oo  možnostimožnosti  riešeniariešenia
      zmluvnéhozmluvného  vz�ahuvz�ahu  upravujúcehoupravujúceho  podmienkypodmienky  využívaniavyužívania  finan�nýchfinan�ných
      prostriedkovprostriedkov  poskytnutýchposkytnutých  mestommestom  TrnavaTrnava  nana  údržbuúdržbu  aa  športovúšportovú
                              �innos��innos�  prepre  FCFC  SpartakSpartak  Trnava,Trnava,  a.s.a.s.

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
Informatívnu správu o možnosti riešenia zmluvného vz�ahu
upravujúceho využívanie finan�ných prostriedkov, ktoré môže
mesto Trnava poskytnú� na údržbu a športovú �innos� mládeže
pre obchodnú spolo�nos� FC Spartak Trnava a.s.

2.2.  UkladáUkladá
A. Mestskému úradu v Trnave
   Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Prerokova� návrh možnej spolupráce s FC Spartak Trnava a.s.
   Termín: 31.1.2006

B. Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
1) Uzatvori� dohodu s FC Spartak Trnava a.s. o ukon�ení zmluvy
   o výpoži�ke šiestich futbalových ihrísk v športovom areáli
   Trnava, Rybníkova 16, ú�elom ktorej bude prevzatie správy a
   zabezpe�enie celkovej prevádzky spojenej s údržbou,
   technickou prípravou ihrísk a harmonogramom ich využívania
   priamo správcom objektu - Správou kultúrnych a športových
   zariadení mesta Trnava.
   Termín: 28.2.2006

2) V spolupráci so zainteresovanými futbalovými klubmi
   vypracova� návrh postupného prevzatia futbalových ihrísk do
   správy a priamej prevádzky Správy kultúrnych a športových
   zariadení mesta Trnava v termínoch, ktoré budú najvhodnejšie
   z h�adiska nerušeného zabezpe�enia tréningového a herného
   plánu futbalových klubov a zabezpe�i� zhodnotenie ich
   technického stavu z h�adiska ur�enia ich využitia.
   Termín: 31.12.2005

3) Zabezpe�ova� údržbu a opravu majetku mesta - futbalového
   štadióna Antona Malatinského v Trnave v rámci schváleného
   príspevku mesta Trnava pre Správu kultúrnych a športových
   zariadení mesta Trnava ur�eného na technické skvalitnenie
   predmetného objektu.
   Termín: trvalý
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                                                            687687
                                                      uznesenieuznesenie

                  kk  vyhodnoteniuvyhodnoteniu  MedzinárodnéhoMedzinárodného  hudobnéhohudobného  festivalufestivalu
                                            DOBROFESTDOBROFEST  --  TRNAVATRNAVA  20052005

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
vyhodnotenie Medzinárodného hudobného festivalu
DOBROFEST - TRNAVA 2005

2.2.  Schva�ujeSchva�uje
a) uskuto�nenie 15. ro�níka festivalu DOBROFEST - TRNAVA
v termíne 1.6. - 4.6.2006

b) �estné predsedníctvo festivalu
      - Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava
      - Anna West Dopyera
      - John Edward Dopyera - deti vynálezcu Johna
                              Dopyeru z USA

c) riadite�stvo festivalu
      - Ing. �udovít Dau�o, riadite� festivalu
      - Dr. Milan Brežák, �len
      - Dr. Jozef Kaš�ák, �len
      - Peter Radványi, �len
      - Ing. Pavol Tomašovi�, tla�ový tajomník  festivalu
      - Katarína Erentová, �lenka
      - Ján Hr�ka, �len
      - Roman Á�, �len
      - Mgr. František �avojský, �len
      - Ing. Jana Stanová

d) Právny zástupca festivalu
      JUDr. Marián Haršány, advokát

e) Hlavný ú�tovník festivalu
      Štefánia Gemelová, MsÚ Trnava

3.3.  UkladáUkladá
   Riadite�stvu festivalu
predloži� organiza�né zabezpe�enie Medzinárodného hudobného
festivalu DOBROFEST - TRNAVA 2006 a návrh rozpo�tu festivalu
na rok 2006 na rokovanie mestského zastupite�stva
   Termín: december 2005

                                                          688688
                                                    uznesenieuznesenie

        kk  SpráveSpráve  oo  priebehupriebehu  DníDní  zdraviazdravia  20052005  aa  kone�némukone�nému  zú�tovaniuzú�tovaniu

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
a) Správu o priebehu Dní zdravia 2005
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b) Kone�né vyú�tovanie Dní zdravia 2005

                                                          689689
                                                    uznesenieuznesenie

                        kk  návrhunávrhu  rozpo�turozpo�tu  19.19.  ro�níkaro�níka  MedzinárodnejMedzinárodnej
                    speváckejspeváckej  sú�ažesú�aže  MikulášaMikuláša  Schneidra-TrnavskéhoSchneidra-Trnavského

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
rozpo�et 19. ro�níka Medzinárodnej speváckej sú�aže Mikuláša
Schneidra-Trnavského

2.2.  SúhlasíSúhlasí
s poskytnutím odmeny �lenom organiza�ného štábu vo výške
10% zo získaných dotácií od iných subjektov.

3.3.  MenujeMenuje
za �lena organiza�ného štábu
Ing. Pavla Tomašovi�a za OZ Klub priate�ov Trnavy

4.4.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) vy�leni� �iastku 600 000,- Sk v návrhu rozpo�tu mesta na
rok 2006 na realizáciu Medzinárodnej speváckej sú�aže
Mikuláša Schneidra-Trnavského

   organiza�nému štábu sú�aže
b) spracova� vyhodnotenie 19. ro�níka Medzinárodnej speváckej
sú�aže Mikuláša Schneidra-Trnavského a predloži� ho na
rokovanie MZ mesta Trnava
   Termín: október 2006

                                                            690690
                                                      uznesenieuznesenie

                      kk  stanoviskustanovisku  kk  spa�ovnispa�ovni  nebezpe�nýchnebezpe�ných  odpadovodpadov
                                vv  areáliareáli  FakultnejFakultnej  nemocnicenemocnice    TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní materiálu
�. 11.1. a neschválení žiadnej z predložených alternatív
uznesenia:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
doplnok textu uznesenia MZ mesta Trnava �. 628/2005
zo d�a 28.6.2005 v bode 2) o text
...pretože nie je v súlade s Územným plánom sídelného útvaru
mesta Trnava...

                                                          691691
                                                    uznesenieuznesenie

        kk  opätovnémuopätovnému  zvoleniuzvoleniu  prísediacichprísediacich  prepre  KrajskýKrajský  súdsúd  vv  TrnaveTrnave
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Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  VolíVolí 
v zmysle § 140 ods.1 zákona NR SR �. 385/2000 Z.z.
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, za prísediacich pre Krajský súd v Trnave
na funk�né obdobie 2005 - 2009 :

a) Valeriu Ujháziovú, nar. 13.5.1937
   bytom Trnava, Vajanského ul. 11

b) Boženu Bachratú, nar. 22.12.1942
   bytom Trnava - Modranka, I.Krasku 4

c) Emíliu Šipkovskú, nar. 4.8.1940
   bytom Trnava - Modranka, Topo�ová 54

d) Jozefa Drímaja, nar. 11.5.1941
   bytom Trnava, Pažitná 6

e) Jána Jakabovi�a, nar. 13.8.1931
   bytom Trnava, Palárikova 53

2.2.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave
a) vyda� zvoleným prísediacim osved�enie o zvolení za
prísediaceho
   Termín: do 30.11.2005

b) zasla� Krajskému súdu v Trnave výpis uznesenia mestského
zastupite�stva o zvolení prísediacich a jednu kópiu osved�enia
o zvolení za prísediaceho
   Termín: do 30.11.2005

                                                              692692
                                                        uznesenieuznesenie

                                      kuku  kontrolekontrole  plneniaplnenia  uzneseníuznesení
            MestskéhoMestského  zastupite�stvazastupite�stva  mestamesta  Trnava,Trnava,  ktorýchktorých  termíntermín
                                        plneniaplnenia  jeje  dodo  05.10.200505.10.2005

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    BerieBerie  nana  vedomievedomie
predložený materiál o plnení uznesení mestského zastupite�stva,
ktorých termín plnenia je do 05.10.2005

2.2.    Schva�ujeSchva�uje

úpravuúpravu  vv  textetexte  uzneseníuznesení  MZ:MZ:

a)a)  �.�.  634/2005634/2005
   * v schva�ovacej �asti uznesenia doplni� nové body
     s textom:
46) podielu   6800/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 16 Pavlovi Sedlákovi nar. 4.2.1957
   s  manželkou Evou rod. Tomanovou, nar. 4.10.1959, obaja  bytom
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   Spartakovská 1, za cenu 25,00 Sk,
47) podielu  6800/390215  do vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  22
   Jozefovi Lunákovi nar. 5.10.1932 bytom Spartakovská 1, za cenu
   25,00 Sk,
48) podielu   6800/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 52 Ivanovi Kunovi nar. 20.8.1963 s
   manželkou Miladou rod. Lovászovou, nar. 18.6.1965, obaja bytom
   Spartakovská 1, za cenu 25,00 Sk,
49) podielu   6800/390215  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 70 Stanislavovi Hambálekovi  nar.
   14.5.1947   s  manželkou  Erikou   rod.   �ambálikovou,   nar.
   15.4.1956, obaja bytom V. Clementisa 58, za cenu 25,00 Sk.
50) podielu  7617/390215   do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   vlastníkom bytu �. 13 Ing. Romanovi �erníkovi nar. 28.10.1962
   bytom Kozácka 56 a Dušanovi �erníkovi, nar. 17.3.1966, bytom
   V.Clementisa 8, za cenu  28,00 Sk

   * v schva�ovacej �asti oprava textu v nasledovných
     bodoch:
     v bode 2)....rod. Polakovi�ovej...
     v bode 5) ... Hužovi�ovi...
     v bode 9) ... 7617/390215...
     v bode 28) ... nar. 11. 6. 1950..
     v bode 42)...Richterovi...

b)b)  �.�.  635/2005635/2005
   * v schva�ovacej �asti uznesenia doplni� nový bod
     s textom:
63) podielu  7337/456445  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  52
   Jánovi   Gallikovi,  nar.  6.6.1967   bytom  Ve�ká   Lomnica,
   Jilemnického 375/128, za cenu 36,50 Sk,

   * v schva�ovacej �asti oprava textu v bodoch 22), 24) a 25)
     na ...Slottu 22...

c)c)  �.�.  633/2005633/2005
   * v schva�ovacej �asti uznesenia doplni� nové body
     s textom:
23) podielu  4168/134468  do vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  5
   Mgr.  Zdenkovi  Vackemu,  nar.  1.1.1982  bytom  Slia�-kúpele
   Cikkerova 12, za cenu 51,50 Sk,

21) podielu  7395/134468  do podielového vlastníctva  vlastníkom
   bytu  �. 22 Radoslavovi Lutzbauerovi, nar. 12.4.1973 a �ubici
   Lutzbauerovej  rod.  Ondruškovej nar. 10.9.1973  obaja  bytom
   Hajdóczyho 8, každému v podiele 1/2 spolu za cenu 91,00 Sk,

   * v schva�ovacej �asti v bode 15) oprava opisovej chyby:
     v bode 15) ... rod. Galgociovej nar. 24. 8. 1959...

   * v schva�ovacej �asti vypusti� bod I.8) a I.18)

d)d)  �.�.  649/2005649/2005
   * v schva�ovacej �asti uznesenia v bode I. a) úprava textu
     a) .... Viere Malovcovej.... Gabriele Mi�i�ovej rod.
        
urkovej bytom Ve�ké Rip�any, Majerska 468...
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e)e)  �.�.  636/2005636/2005
   * v schva�ovacej �asti uznesenia doplni� bod I.11)
     nasledovne:
11) podielu   6614/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 25 Ing. Jozefovi  Kriškovi  nar.
   2.3.1974  s  manželkou  Michaele rod. Joklovou  nar.  4.6.1980
   obaja bytom Kubinu 25, za cenu 40,50 Sk,

   * v schva�ovacej �asti uznesenia zmena textu v bode 15)
     nasledovne:
15) podielu   6671/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 11 Stanislavovi K�szeghymu  nar.
   2.4.1978  s manželkou Ivetou rod. Jakabovi�ovou nar. 10.9.1977
   obaja bytom Kubinu 24, za cenu 41,00 Sk,

   * v schva�ovacej �asti uznesenia oprava textu
     v nasledovných bodoch:
     12) ... Tandlmayerovej...
     21) doplni� .... rod. Slováková...
     28) ...obaja bytom J. Sambucusa 3...
     29) doplni� tak, že obidvaja nadobudnú 1/2 tohto podielu...
     30) .... rod. Hanicovej...

f)f)  �.�.  476/2004476/2004  vv  zneníznení  �.�.  626/2005626/2005
   * v schva�ovacej �asti uznesenia nový text v bodoch:
5) podielu  8314/125142 z podielu 38930/125142 na pozemku v k. ú.
   Trnava  p. �. 1635/128 zapísaného na LV �. 9509 do vlastníctva
   vlastní�ke  bytu �. 6 Marianne Andreánskej rod. Klimovej  nar.
   12.5.1948 bytom Šafárikova 15, za cenu 85,00 Sk,
12) podielu 7290/125142 z podielu 38930/125142 na pozemku v k. ú.
   Trnava  p. �. 1635/128 zapísaného na LV �. 9509 do vlastníctva
   vlastní�ke  bytu  �. 13 Zuzane Hanusovej rod.  Hanusovej
   nar. 27.4.1984 bytom Šafárikova 14, za cenu 74,50 Sk,
14) podielu 8314/125142 z podielu 38930/125142 na pozemku v k. ú.
   Trnava   p.   �.  1635/128  zapísaného  na  LV  �.   9509   do
   bezpodielového  spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu �. 1
   Emilovi  Citerovi  nar. 27.10.1951 s manželkou  Margitou  rod.
   Ondrusovou  nar.  24.8.1960 obaja bytom Šafárikova 15 za  cenu
   85,00 Sk,

g)g)  �.�.  506/2005506/2005  vv  zneníznení  �.�.  626/2005626/2005
   * v schva�ovacej �asti uznesenia nový text v bode 2.19):
2.19) podielu  1996/257114 z podielu 1232770173438/10290235170601
   na  pozemku  v k. ú. Trnava p. �. 2540/35 zapísaného na LV  �.
   9488  do  vlastníctva vlastní�ke bytu �. 30  Irene  Svitekovej
   nar. 17.3.1949 bytom Kubinu 13, za cenu 12,00 Sk,

h)h)  �.�.  552/2005552/2005  vv  zneníznení  �.�.  663/2005663/2005
   * v schva�ovacej �asti uznesenia doplni� nový bod 41)
41) podielu  7730/391789 do bezpodielového spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 45 Petrovi Tomašovi�ovi, nar.
   21.2.1971 s manželkou Máriou rod. Tomovou, nar. 6.4.1972
   obaja bytom Tekela 4, za cenu 27,50 Sk,
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3.3.  PredlžujePredlžuje 
termín plnenia uznesení MZ:
�. 649/2005 v bode II.b)           do 31.01.2006
�. 476/2004                        do 30.11.2005
�. 506/2005                        do 30.11.2005
�. 611/2005 v bode 4a)             do 31.12.2005
�. 598/2005                        do 31.12.2005
�. 552/2005 v bode 2b)             do 31.12.2005
�. 555/2005 v bode 2b)             do 30.11.2005
�. 591/2005 v bode 2b)             do 30.11.2005
�. 592/2005 v bode 2b)             do 30.11.2005
�. 593/2005 v bode 2b)             do 30.11.2005
�. 594/2005 v bode 2b)             do 30.11.2005
�. 604/2005 v bode 2b)             do 31.12.2005
�. 605/2005 v bode 2b)             do 31.12.2005
�. 646/2005 v bode 2a)             do 15.11.2005
�. 650/2005                        do 31.12.2005
�. 552/2005                        do 15.11.2005

                                                          693693
                                                    uznesenieuznesenie

                    kk  informáciiinformácii  oo  možnostimožnosti  distribúciedistribúcie  materiálovmateriálov
                                nana  rokovanierokovanie  orgánovorgánov  mestamesta  /MR,/MR,  MZ/MZ/

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
predloženú informáciu o možnosti distribúcie materiálov na
rokovanie orgánov mesta /MR, MZ/

                                                            694694
                                                      uznesenieuznesenie

                                kk  analýzeanalýze  efektívnostiefektívnosti  využívaniavyužívania 
                            skriniekskriniek  VM�VM�  nana  informovanieinformovanie  ob�anovob�anov
                      aa  možnos�možnos�  riešeniariešenia  modernejšoumodernejšou  technológioutechnológiou

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
predloženú analýzu efektívnosti využívania skriniek VM� na
informovanie ob�anov

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu
a) zabezpe�i� v�asné zasielanie materiálov na výves do skriniek
VM�
   Termín: trvalý

   Predsedom výborov mestských �astí
b) pravidelne aktualizova� obsah skriniek VM�
   Termín: trvalý
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                                                            695695
                                                      uznesenieuznesenie

          kk  vo�bevo�be  �lena�lena  SprávnejSprávnej  radyrady  NadácieNadácie  TrnavaTrnava  Trnav�anomTrnav�anom

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
odstúpenie Ing. �ubomíra Kollára z �lenstva v Správnej rade
Nadácie Trnava Trnav�anom

2.2.  VolíVolí 
�lena Správnej rady Nadácie Trnava Trnav�anom p. Jána Popa,
trvale bytom Bulharská 10, 917 00  Trnava, nar. 4. 2. 1971.

3.3.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
pripravi� menovací dekrét o zvolení �lena Správnej rady
Nadácie Trnava Trnav�anom
   Termín: do 10.11.2005

                                                          696696
                                                    uznesenieuznesenie

                                            kk  urbanistickejurbanistickej  štúdiištúdii
                                  "IBV"IBV  VodnáVodná  --  Trnava,Trnava,  Modranka"Modranka"

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    BerieBerie  nana  vedomievedomie
a) predloženú urbanistickú štúdiu "IBV Vodná,Trnava
- Modranka", stanoviská uplatnené pri jej prerokúvaní a spôsob
ich uplatnenia.

b) list spolo�nosti Greenlight, a.s., Dunajská 15, Bratislava
zo d�a 13.10.2005 so žiados�ou o zmenu uznesenia MZ �. 623/2005
k zadaniu urbanistickej štúdie "IBV Vodná" Trnava
a list spolo�nosti Greenlight, a.s., Dunajská 15, Bratislava
zo d�a 20.10.2005 adresovaný primátorovi mesta Trnava

2.2.    NesúhlasíNesúhlasí 
s návrhom riešenia terajšej urbanistickej štúdie "IBV Vodná,
Trnava - Modranka"

3.3.    UkladáUkladá
    Mestskému úradu v Trnave
a) oboznámi� žiadate�ov so stanoviskom MZ
    Termín: do 15.11.2005

b) vyda� právne stanovisko k uzneseniu MZ �. 623/2005
    Termín: do 30.11.2005

    Komisii životného prostredia a prírodných hodnôt MZ
    Komisii stavebnej a územného plánovania MZ
    Komisii majetkovej MZ
    a Výboru mestskej �asti �. 6
c) prerokova� žiados� spolo�nosti a stanovisko predloži� na
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budúce rokovanie mestského zastupite�stva
    Termín: do 13.12.2005

4.4.  Odporú�aOdporú�a
   projektantovi
zmeny urbanistickej štúdie konzultova� s Odborom územného
rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave
   Termín: do 10.11.2005

                                                            697697
                                                      uznesenieuznesenie

                  kk  vstupuvstupu  MestaMesta  TrnavaTrnava  dodo  združeniazdruženia  "Združenie"Združenie  K8"K8"

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  SúhlasíSúhlasí
so vstupom Mesta Trnava do združenia krajských miest
s názvom "Združenie K8"

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
predloži� Mestskému zastupite�stvu mesta Trnava na schválenie
zmluvu o zriadení združenia krajských miest
   Termín: najbližšie zasadnutie MZ po spracovaní kone�ného
           znenia návrhu zmluvy

                                                              698698
                                                        uznesenieuznesenie

                              kk  správespráve  oo  riešeníriešení  petíciepetície  obyvate�ovobyvate�ov
                                        CoburgovejCoburgovej  uliceulice  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    BerieBerie  nana  vedomievedomie
a) Petíciu obyvate�ov Coburgovej ulice v Trnave zo d�a
31.8.2005

b) Konkretizáciu dôvodov k petícii zo d�a 30.9.2005

c) Stanovisko Železni�nej prepravy, spol. s r.o. Trnava
k rekonštrukcii komunikácie zo d�a 17.10.2005

2.2.    UkladáUkladá
    Mestskému úradu v Trnave
a) zapracova� do návrhu rozpo�tu na rok 2006 finan�né
prostriedky na zabezpe�enie projektovej dokumentácie
rekonštrukcie Coburgovej ulice
    Termín: december 2005

b) zabezpe�i� zmluvný vz�ah s vlastníkom pozemku
parc. �. 9033/2 potrebný pre realizáciu rekonštrukcie
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Coburgovej ulice
    Termín: 31.12.2005

c) dorieši� obmedzenie výjazdu nákladných automobilov
nad 3,5 t s výnimkou dopravnej obsluhy
    Termín: 31.12.2005

d) do plánu zimnej údržby zahrnú� Coburgovu ulicu
    Termín: 15.11.2005

e) požiada� Okresný dopravný inšpektorát Trnava o sú�innos�
pri kontrole dodržiavania dopravného zna�enia na Coburgovej
ulici
    Termín: ihne	

f) vytvára� podmienky pre vznik nových podnikate�ských aktivít
v lokalite Coburgova ulica
    Termín: priebežne

g) v bytovej politike zabezpe�i� znižovanie podielu problémovej
skupiny obyvate�stva v lokalite Coburgova ulica
    Termín: priebežne

    Mestskej polícii mesta Trnava
h) zvýši� kontrolu dodržiavania verejného poriadku v lokalite
Coburgova ulica a pri�ahlých priestranstiev
    Termín: priebežne

    Správe mestského majetku Trnava
i) zabezpe�i� �istenie a zimnú údržbu Coburgovej ulice vhodnou
technológiou
    Termín: priebežne

                                                            699699
                                                      uznesenieuznesenie

                                  kk  žiadostižiadosti  oo  navýšenienavýšenie  cenyceny  dieladiela
                            "Socha"Socha  pútnikapútnika  Sv.Sv.  OtcaOtca  JánaJána  PavlaPavla  II."II."
                aa  návrhnávrh  nana  neuplatnenieneuplatnenie  zmluvnezmluvne  dohodnutýchdohodnutých  sankciísankcií

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
žiados� autora diela "Socha pútnika Sv. Otca Jána Pavla II."
akademického sochára Antona Gábrika o navýšenie ceny diela,
ktorej obsah je v rozpore s podmienkami a princípmi
verejného obstarávania

2.2.  SúhlasíSúhlasí
s neuplatnením sankcií dohodnutých v zmluve o dielo uzavretej
na základe výsledkov sú�aže návrhov v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní vzh�adom na významnos� náhradného
termínu slávnostného odhalenia sochy v de� 27. výro�ia
za�iatku pontifikátu Jána Pavla II.
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3.3.  UkladáUkladá
   Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
postupova� v zmysle bodov 1/ a 2/ uznesenia

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

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

V Trnave d�a 26.10.2005


