
 
 
(910 – 940) 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 23. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  
ktoré sa uskutočnilo 31. augusta 2010 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 
 
 

910 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 366 o organizácii miestneho referenda   

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 366 o organizácii miestneho referenda 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 366 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: do 03. 09. 2010 
 
 

911 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 367, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 317 o miestnych daniach v znení VZN č. 347 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN č. 367, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 317 o miestnych daniach v znení VZN č. 347 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 367 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: do 03. 09. 2010 
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912 
uznesenie 

 
k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený - doplnok č. 3 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
doplnok č. 3 k „Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený“. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vydať doplnok č. 3 k "Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom 
v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený" s účinnosťou od 18. 09. 2010 
Termín: do 15. 09. 2010 
 
 
 

913 
uznesenie 

 
k postupu pri nájme miestnych komunikácií alebo účelových komunikácií vo vlastníctve 

mesta za účelom ich rozkopania 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) Postup pri nájme miestnych alebo účelových komunikácií vo vlastníctve mesta za účelom 

ich rozkopania. 
b) Nájom miestnych alebo účelových komunikácií vo vlastníctve mesta za účelom 

rozkopania v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov posudzovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúce 
v regulácii rozkopávania miestnych a účelových komunikácií vo vlastníctve mesta. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Dodržiavať postup pri uzatváraní nájomných zmluv v zmysle bodu 1 tohto uznesenia a 
nájomné zmluvy predkladať na podpis primátorovi.  
Termín: trvalý 
 

 
 

914 
uznesenie 

 
k urbanistickej štúdii 

 Komerčno-podnikateľská zóna Prúdy – Zavarská cesta v Trnave  
schválenie 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na  vedomie 
stanoviská uplatnené pri prerokovaní Urbanistickej štúdie Komerčno-podnikateľská zóna 
Prúdy – Zavarská cesta v Trnave a spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe) 
    
2. Schvaľuje 
a)  návrh riešenia Urbanistickej štúdie Komerčno-podnikateľská zóna Prúdy – Zavarská cesta 
v Trnave  
b)  záväzné regulatívy v území na pozemkoch investora  
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť uloženie Urbanistickej štúdie Komerčno-podnikateľská zóna Prúdy – Zavarská 
cesta v Trnave na Krajskom stavebnom úrade v Trnave, na Mestskom úrade na stavebnom 
úrade a odbore územného rozvoja a koncepcií 
Termín: do 30. 11. 2010 
 
 

915 
uznesenie 

 
k zaradeniu majetku mesta na odpredaj 

 - byty 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zaradenie majetku mesta na odpredaj :  
a) 1 – izbového bytu č. 5 na Ulici Botanická č. 1 v Trnave o podlahovej ploche 41,79 m2  

   s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a na pozemku parc. č. 1635/101, 

 
b) 1 – izbového bytu č. 39 na Ulici gen. Goliána č. 52 v Trnave o podlahovej ploche 33,83 m2 

s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 8399/79, 

 
c) 2 – izbového bytu č. 99 na Ulici gen. Goliána č. 23 v Trnave o podlahovej ploche 50,77 m2 

s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 8399/55. 

 
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 v znení neskorších VZN.  
Termín: do 31. 03. 2011 
 
 
 



 4 

916 
uznesenie 

 
k vyhodnoteniu obchodných verejných súťaží o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na 

predaj bytov 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže  
 
a) predaj garsónky č. 33 na VI. NP v bytovom dome súp. č. 3618 – 38 b. j. zapísanej na LV č. 
7255,Ulica Hospodárska č. 83 v Trnave o podlahovej ploche 19,42 m2 s prináležiacim 
spoluvlastníckym podielom 82/10000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 
(na pozemku parc. č. 2530) a k pozemku parc. č. 2530,  
Vladimírovi Kormúthovi, nar. 19. 05. 1959, bytom Ulica Kalinčiakova č. 13, Trnava, za cenu 
19.750,- eur, 
 
b) predaj garsónky č. 53 na III. NP v bytovom dome súp. č. 2787 – 92 b. j. zapísanej na LV č. 
6848, Ulica Bedřicha Smetanu č. 5 v Trnave o podlahovej ploche 19,52 m2 s prináležiacim 
spoluvlastníckym podielom 36/10000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 
(na pozemku parc. č. 1506) a k pozemku parc. č. 1506,  
Vladimírovi Kormúthovi, nar. 19. 05. 1959, bytom Ulica Kalinčiakova č. 13, Trnava, za cenu 
20.500,- eur, 
 
c) predaj 2- izbového bytu č. 69 na VIII. NP v bytovom dome súp. č. 6021 – 87 b. j., 
zapísaného na LV č. 7757, Ulica gen. Goliána č. 53 v Trnave o podlahovej ploche 50,13 m2 

s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 96/10000 na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu (na pozemku parc. č. 8399/79) a spoluvlastníckeho podielu 96/10000 
k pozemku parc. č. 8399/79, 
Petrovi Štepkovi, nar. 06. 10. 1965 a manželke Alene Štepkovej, nar. 10. 08. 1965, rod. 
Bučkovej, obaja bytom Ulica Nerudova č. 9, Trnava za cenu 37.500,- eur, 
 
d) predaj 2- izbového bytu č. 69 na VI. NP v bytovom dome súp. č. 6029– 110 b. j., 
zapísaného na LV č. 7483, Ulica Nerudova č. 9 v Trnave o podlahovej ploche 50,98 m2 

s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 82/10000 na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu (na pozemku parc. č. 8399/90) a spoluvlastníckeho podielu 82/10000 
k pozemku parc. č. 8399/90, Milanovi Zahradníkovi, nar. 25. 02. 1987 a manželke Barbore 
Zahradníkovej, nar. 02. 03. 1987, rod. Šimkovej, obaja bytom Ulica Jerichova č. 14, Trnava, 
za cenu 37.010,- eur. 
 
2. Schvaľuje 
opätovne realizovať obchodnú verejnú súťaž z dôvodu neúspešnosti obchodnej verejnej 
súťaže na predaj : 
a) 1- izbového bytu č. 50 na II. NP v bytovom dome súp. č. 5648 – 72 b. j., zapísaného na LV 
č. 8113, Ulica Ludvika van Beethovena č. 17 v Trnave o podlahovej ploche 29,30 m2 

s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 70/10000 na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu (na pozemku parc. č. 1635/118) a spoluvlastníckeho podielu 70/10000 
k pozemku parc. č. 1635/118, 
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b) 2- izbového bytu č. 71 na VIII. NP v bytovom dome súp. č. 6009 – 110 b. j., zapísaného na 
LV č. 7270, Ulica gen. Goliána č. 21 v Trnave o podlahovej ploche 49,94 m2 s prináležiacim 
spoluvlastníckym podielom 82/10000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 
(na pozemku parc. č. 8399/55) a spoluvlastníckeho podielu 82/10000 k pozemku parc.  
č. 8399/55 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a/ v súlade s bodom 1. písm. a) až d) uznesenia pripraviť a predložiť kúpne zmluvy v zmysle 
VZN č. 290/2007 v znení zmien a doplnkov a súťažných podmienok obchodnej verejnej 
súťaže primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 15. 10. 2010 
 
Majetkovej komisii MZ 
a Mestskému úradu v Trnave 
b/ v súlade s bodom 2. písm. a) a b) uznesenia opätovne vypísať obchodnú verejnú súťaž na 
predaj bytov za cenu zníženú o 15 % oproti znaleckému posudku 
Termín: do 15. 09. 2010 
 

 
917 

uznesenie 
 

k vyhodnoteniu obchodných verejných súťaží o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na 
predaj nehnuteľností 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie, 
neúspešnosť obchodnej verejnej súťaže na : 
a) predaj nehnuteľnosti – obytného domu súp. č. 419, situovanej na pozemku parc. č. 554 na 
Ulici Halenárska č. 14 v Trnave a pozemkov parc. č. 554, zast. pl., dom, výmera 1000 m2 

a parc. č. 555, zast.pl., výmera 629 m2  

b) predaj nehnuteľnosti – obytného domu súp. č. 421, situovanej na pozemku parc. č. 558 na 
Ulici Halenárska č. 16 v Trnave a pozemku parc. č. 558, zast. pl., dom, výmera 1120 m2  
 
 

 
918 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/62 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6454  

na Ul. V. Clementisa 61-66 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/62 v k. ú. Trnava 
s celkovou výmerou 1094 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných 
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častiach a zariadeniach domu súp. č. 6454 na Ul. V. Clementisa 61, 62, 63, 64, 65, 66 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 7636 za cenu 0,1161 eura/m2 t. j. 3,50 Sk/m2 takto: 
1. podielu 6516/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1 

Romanovi Rozičovi nar. 19.2.1954 s manželkou Ing. Jozefínou rod. Polakovičovou nar. 
22.9.1957 obaja bytom Clementisa 66, za cenu 1,17 eura, 

2. podielu 6729/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2 
Pavlovi Baranovskému nar. 14.2.1950 s manželkou Mgr. Soňou rod. Drojákovou nar. 
11.3.1953 obaja bytom Clementisa 66, za cenu 1,21 eura, 

3. podielu 6557/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 3 Marekovi Šimončičovi nar. 
20.10.1977 bytom Tajovského 7, za cenu 1,76 eura,  

4. podielu 6523/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 
Mariánovi Krupanskému nar. 13.9.1950 s manželkou Danielou rod. Slabou nar. 2.6.1957 
obaja bytom Clementisa 66, za cenu 1,17 eura, 

5. podielu 6516/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5 
Milanovi Mrvovi nar. 21.3.1948 s manželkou Magdalénou rod. Bednárikovou nar. 
18.11.1948 obaja bytom Clementisa 66, za cenu 1,17 eura, 

6. podielu 6557/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 7 Jozefíne Novanskej rod. 
Slovákovej nar. 8.1.1951 bytom Clementisa 66, za cenu 1,18 eura,  

7. podielu 6557/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Silvii Bachratej rod. Gašparovej 
nar. 16.8.1968 bytom Clementisa 66, za cenu 1,18 eura,  

8. podielu 6564/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10 
Jánovi Maronovi nar. 10.6.1949 s manželkou Máriou rod. Bachratou nar. 13.5.1953 obaja 
bytom Clementisa 66, za cenu 1,18 eura, 

9. podielu 6557/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Ivane Nemčicovej rod. 
Nemčicovej nar. 12.10.1975 bytom Clementisa 66, za cenu 1,18 eura,  

10. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12 
Jozefovi Krivošíkovi nar. 3.8.1953 s manželkou Janou rod. Markovou nar. 10.8.1955 
obaja bytom Clementisa 66, za cenu 1,17 eura, 

11. podielu 6557/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13 
Ing. Štefanovi Kissovi nar. 12.7.1973 s manželkou Danielou rod. Novickou nar. 14.8.1975 
obaja bytom Okružná 2, za cenu 1,18 eura, 

12. podielu 6729/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14 
Pavlovi Markovičovi nar. 25.11.1938 s manželkou Ľudmilou rod. Košeckou nar. 
16.12.1941 obaja bytom Clementisa 66,  za cenu 1,21 eura, 

13. podielu 6538/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 15 Darine Bánovcovej rod. 
Hrnčiarovej nar. 23.10.1963 bytom Clementisa 66, za cenu 1,17 eura,  

14. podielu 6564/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16 
Jozefovi Zábuškovi nar. 26.9.1954 s manželkou Janou rod. Skukálkovou nar. 7.5.1956 
obaja bytom Clementisa 66, za cenu 1,18 eura, 

15. podielu 6516/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17 
Radkovi Lochmanovi nar. 28.1.1970 s manželkou Ivanou rod. Haladovou nar. 16.4.1970 
obaja bytom Clementisa 66, za cenu 1,17 eura, 

16. podielu 6501/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18 
Štefanovi Brešťanskému nar. 22.12.1958 s manželkou Yvettou rod. Loskotovou nar. 
5.2.1966 obaja bytom Clementisa 66, za cenu 1,17 eura, 

17. podielu 6501/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19 
Emilovi Luhovi nar. 25.1.1950 s manželkou Helenou rod. Tešínyovou nar. 17.3.1954 
obaja bytom Clementisa 65, za cenu 1,17 eura, 
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18. podielu 6564/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20 
Jozefovi Slobodovi nar. 23.9.1954 s manželkou Jozefínou rod. Šipkovskou nar. 19.1.1956 
obaja bytom Clementisa 65, za cenu 1,18 eura, 

19. podielu 6501/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21 
Františkovi Krčovi nar. 10.8.1966 s manželkou Andreou rod. Boledovičou nar. 13.5.1974 
obaja bytom Clementisa 65, za cenu 1,17 eura, 

20. podielu 6729/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22 
Milanovi Danielovi nar. 30.4.1946 s manželkou Magdalénou rod. Fehérovou nar. 
19.2.1953 obaja bytom Clementisa 65,  za cenu 1,21 eura, 

21. podielu 6542/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 23 Mgr. Zuzane Gergelyovej rod. 
Gergelyovej nar. 25.4.1957 bytom Clementisa 65, za cenu 1,17 eura,  

22. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24 
Michalovi Magulicovi nar. 17.2.1940 s manželkou Ľudmilou rod. Vražičovou nar. 
20.11.1942 obaja bytom Clementisa 65,  za cenu 1,17 eura, 

23. podielu 6542/708372 do podielového spoluvlastníctva vlastníčkam bytu č. 25 Ing. Dane 
Stojkovej rod. Marcianovej nar. 26.4.1966 bytom Tehelná 28, Trnava a Ivone Dubskej, 
rod. Marcianovej nar. 21.1.1975 bytom L. Novomeského 48, Pezinok, spolu za cenu 1,17 
eura,  

24. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26 
Ivanovi Lukáčovi nar. 13.12.1952 s manželkou Annou rod. Bultmnnovou nar. 8.11.1954 
obaja bytom Clementisa 65,  za cenu 1,17 eura, 

25. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27 
Jánovi Machajovi nar. 4.1.1949 s manželkou Gabrielou rod. Zelenayovou nar. 27.12.1947 
obaja bytom Clementisa 65, za cenu 1,17 eura, 

26. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28 
Milanovi Gergelymu nar. 5.1.1965 s manželkou Zuzanou rod. Melichovou nar. 14.4.1965 
obaja bytom Clementisa 65,  za cenu 1,17 eura, 

27. podielu 6542/708372 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 29 Pavlovi Poláčkovi nar. 
11.6.1951 bytom Clementisa 65, za cenu 1,17 eura,  

28. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30 
Petrovi Melichárkovi nar. 21.6.1951 s manželkou Máriou rod. Šulíkovou nar. 2.9.1951 
obaja bytom Clementisa 65, za cenu 1,17 eura, 

29. podielu 6729/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31 
Alojzovi Poláčkovi nar. 22.12.1952 s manželkou Emíliou rod. Štrbíkovou nar. 13.1.1955 
obaja bytom Clementisa 65,  za cenu 1,21 eura, 

30. podielu 6523/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32 
Milanovi Sekerovi nar. 14.5.1975 s manželkou Janou rod. Hruškovou nar. 17.7.1977 
obaja bytom Clementisa 65, za cenu 1,17 eura, 

31. podielu 6564/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33 
Jánovi Branickému nar. 6.8.1950 s manželkou Annou rod. Pavlíkovou nar. 14.2.1951 
obaja bytom Clementisa 65,  za cenu 1,18 eura, 

32. podielu 6501/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 34 
Jozefovi Blažovi nar. 6.11.1947 s manželkou Máriou rod. Turzovou nar. 13.11.1943 obaja 
bytom Clementisa 65, za cenu 1,17 eura, 

33. podielu 6523/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35 
Mariánovi Sochorovi nar. 29.11.1947 s manželkou Máriou rod. Vargovou nar. 19.12.1949 
obaja bytom Clementisa 65,  za cenu 1,17 eura, 

34. podielu 6501/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36 
Miroslavovi Majzlovi nar. 20.12.1952 s manželkou Máriou rod. Hercegovou nar. 
14.9.1956 obaja bytom Clementisa 65,  za cenu 1,17 eura, 



 8 

35. podielu 6501/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 37 
Ing. Igorovi Horanskému nar. 17.1.1969 s manželkou Vierou rod. Valovičovou nar. 
15.8.1970 obaja bytom Clementisa 64,  za cenu 1,17 eura, 

36. podielu 6557/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 38 Alžbete Budilovej rod. 
Šupalovej nar. 27.1.1952 bytom Clementisa 64, za cenu 1,18 eura,  

37. podielu 6501/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 39 Ing. Jane Jakubcovej rod. 
Kučerovej nar. 17.10.1969 bytom Clementisa 64, za cenu 1,17 eura,  

38. podielu 6542/708372 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 40 Ing. Martinovi Chynoranskému 
nar. 19.5.1979 bytom Clementisa 64,  za cenu 1,21 eura, 

39. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 41 
Sebastianovi Lovásikovi nar. 17.12.1976 s manželkou Mgr. Antóniou rod. Olekšákovou 
nar. 19.9.1976 obaja bytom Clementisa 64,  za cenu 1,17 eura, 

40. podielu 6557/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 42 Tatiane Majeskej rod. Majeskej 
nar. 26.4.1976 bytom Clementisa 64, za cenu 1,18 eura,  

41. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 43 
Františkovi Tibenskému nar. 5.5.1953 s manželkou Alenou rod. Kunkovou nar. 20.9.1950 
obaja bytom Clementisa 64,  za cenu 1,17 eura, 

42. podielu 6557/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 44 
Borisovi Beňovskému nar. 2.6.1949 s manželkou Darinou rod. Šinskou nar. 5.12.1953 
obaja bytom Clementisa 64,  za cenu 1,18 eura, 

43. podielu 6564/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 45 
Pavlovi Gottsteinovi nar. 25.9.1951 s manželkou Oľgou rod. Burzíkovou nar. 10.4.1957 
obaja bytom Clementisa 64,  za cenu 1,18 eura, 

44. podielu 6557/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 46 Daniele Drahošovej rod. 
Čúpovej nar. 7.4.1955 bytom Clementisa 64, za cenu 1,18 eura,  

45. podielu 6542/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 47 Viere Žákovej rod. Kužlíkovej 
nar. 7.7.1949 bytom Clementisa 64, za cenu 1,17 eura,  

46. podielu 6538/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48 
Drahoslavovi Holomkovi nar. 5.5.1972 s manželkou Elenou rod. Gavendovou nar. 
15.6.1976 obaja bytom Clementisa 64,  za cenu 1,17 eura, 

47. podielu 6564/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 49 
Bohumilovi Serinovi nar. 5.10.1935 s manželkou Ernestínou rod. Brázdovičovou nar. 
7.6.1938 obaja bytom Clementisa 64,  za cenu 1,18 eura, 

48. podielu 6538/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 50 
Antonovi Kovačičovi nar. 13.6.1948 s manželkou Veronikou rod. Sekerovou nar. 
30.1.1949 obaja bytom Clementisa 64,  za cenu 1,17 eura, 

49. podielu 6501/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 51 
Petrovi Hlinčíkovi nar. 1.5.1963 s manželkou Ivetou rod. Brabcovou nar. 11.11.1963 
obaja bytom Clementisa 64,  za cenu 1,17 eura, 

50. podielu 6516/708372 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 52 Milanovi Schlosserovi nar. 
30.7.1964 bytom Clementisa 64,  za cenu 1,17 eura, 

51. podielu 6729/708372 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 53 Mgr. Zuzane 
Staníkovej rod. Zlámalovej nar. 13.4.1982 a Miroslavovi Staníkovi nar. 23.6.1982 obaja 
bytom Clementisa 64, spolu za cenu 1,21 eura,  

52. podielu 6516/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 55 
Ing. Štefanovi Gažovičovi nar. 7.12.1955 s manželkou Annou rod. Žáčikovou nar. 
15.1.1957 obaja bytom Clementisa 63,  za cenu 1,17 eura, 

53. podielu 6564/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 56 
Jozefovi Uhlíkovi nar. 10.10.1954 s manželkou Evou rod. Sekerovou nar. 18.1.1960 obaja 
bytom Clementisa 63,  za cenu 1,18 eura, 
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54. podielu 6516/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 57 
Milanovi Vrbovskému nar. 27.8.1955 s manželkou Máriou rod. Sümeghovou nar. 
14.2.1956 obaja bytom Clementisa 63,  za cenu 1,17 eura, 

55. podielu 6523/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 58 Darine Babincovej rod. 
Sapáčkovej nar. 12.2.1956 bytom Clementisa 63, za cenu 1,17 eura,  

56. podielu 6744/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 59 
Ing. Vladimírovi Mlčovi nar. 29.8.1953 s manželkou Želmírou rod. Bilčíkovou nar. 
26.1.1954 obaja bytom Clementisa 63,  za cenu 1,21 eura, 

57. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 60 
Ladislavovi Polkrábovi nar. 17.12.1950 s manželkou Annou rod. Marečkovou nar. 
24.1.1951 obaja bytom Clementisa 63,  za cenu 1,17 eura, 

58. podielu 6557/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 61 
Karolovi Löfflerovi nar. 23.11.1953 s manželkou Dagmar rod. Šarkadyovou nar. 
8.11.1954 obaja bytom Clementisa 63,  za cenu 1,18 eura, 

59. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 62 
Miroslavovi Belavému nar. 1.11.1972 s manželkou Martou rod. Prokopovou nar. 8.4.1979 
obaja bytom Voderady 51,  za cenu 1,17 eura, 

60. podielu 6557/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 63 
Mikulášovi Libuškému nar. 25.11.1951 s manželkou Oľgou rod. Antolíkovou nar. 
29.9.1951 obaja bytom Clementisa 63, za cenu 1,18 eura, 

61. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 64 
Vladimírovi Holovičovi nar. 19.9.1953 batom Ružindol 299 s manželkou Angelou rod. 
Priškinovou nar. 16.9.1958 bytom Clementisa 63, za cenu 1,17 eura, 

62. podielu 6557/708372 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 65 Daniele 
Kyselicovej rod. Kyselicovej nar. 1.11.1984 bytom Clementisa 63, Trnava, podiel ½ 
a podiel ½ do bezpodielového spoluvlastníctva Vladimírovi Kyselicovi nar. 20.4.1962 
s manželkou Zuzanou rod. Lošonskou, nar. 11.3.1964, obaja bytom Cíferská 5, 
Hrnčiarovce nad Parnou, spolu za cenu 1,18 eura,  

63. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 66 
Ľubomírovi Dingovi nar. 19.4.1961 s manželkou Blankou rod. Skovajsovou nar. 
30.9.1965 obaja bytom Clementisa 63, za cenu 1,17 eura, 

64. podielu 6557/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 67 
Romanovi Novákovi nar. 28.7.1961 s manželkou Gabrielou rod. Paulenovou nar. 
18.1.1964 obaja bytom Clementisa 63, za cenu 1,18 eura, 

65. podielu 6729/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 68 
Jaroslavovi Hirmajerovi nar. 21.2.1978 bytom Clementisa 63 s manželkou Ing. Romanou 
rod. Cízlovou nar. 5.10.1982 bytom A. Kubinu 31,  za cenu 1,21 eura, 

66. podielu 6538/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 69 
Milanovi Obecajčíkovi nar. 15.4.1953 s manželkou Máriou rod. Čemanovou nar. 1.7.1953 
obaja bytom Clementisa 63, za cenu 1,17 eura, 

67. podielu 6501/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 70 
Jánovi Turčanovi nar. 17.8.1956 s manželkou Beátou rod. Peškovou nar. 23.9.1958 obaja 
bytom Clementisa 63, za cenu 1,17 eura, 

68. podielu 6516/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 71 
Jozefovi Šimončíkovi nar. 6.4.1956 s manželkou Mgr. Ľubomírou rod. Hruškovou nar. 
20.6.1957 obaja bytom Clementisa 63, za cenu 1,17 eura, 

69. podielu 6564/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 72 
Štefanovi Kaufmanovi nar. 20.5.1950 s manželkou Hedvigou rod. Tkáčikovou nar. 
3.2.1954 obaja bytom Clementisa 63, za cenu 1,18 eura, 
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70. podielu 6523/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 73 
Michalovi Kucmanovi nar. 24.4.1953 s manželkou Oľgou rod. Joštovou nar. 14.1.1955 
obaja bytom Clementisa 62, za cenu 1,17 eura, 

71. podielu 6501/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 74 
Inocentovi Ondrejičkovi nar. 11.10.1952 s manželkou Vierou rod. Bašovskou nar. 
17.4.1957 obaja bytom Clementisa 62,  za cenu 1,17 eura, 

72. podielu 6564/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 75 
Ing. Milanovi Obuchovi nar. 19.3.1964 s manželkou Zuzanou rod. Hrdinovou nar. 
19.9.1965 obaja bytom Clementisa 62,  za cenu 1,18 eura, 

73. podielu 6501/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 76 
Jánovi Bielkovi nar. 28.6.1951 s manželkou Zuzanou rod. Krištofíkovou nar. 13.2.1956 
obaja bytom Clementisa 62,  za cenu 1,17 eura, 

74. podielu 6729/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 77 
Bc. Viktorovi Dubovskému nar. 8.11.1956 s manželkou Ľubicou rod. Levákovou nar. 
17.4.1960 obaja bytom Clementisa 62,  za cenu 1,21 eura, 

75. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 78 
Rudolfovi Stanovi nar. 27.11.1948 s manželkou Máriou rod. Slaninovou nar. 15.8.1948 
obaja bytom Clementisa 62, za cenu 1,17 eura, 

76. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 79 
Gustávovi Michalovi nar. 26.2.1953 s manželkou Gabrielou Michalovovou rod. 
Rogovskou nar. 6.11.1957 obaja bytom Clementisa 62, za cenu 1,17 eura, 

77. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 80 
Jurajovi Polákovi nar. 14.10.1951 s manželkou Jarmilou rod. Kučerovou nar. 10.1.1952 
obaja bytom Clementisa 62, za cenu 1,17 eura, 

78. podielu 6542/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 81 Kataríne Lukačovičovej rod. 
Lukačovičovej nar. 19.6.1983 bytom Clementisa 25, za cenu 1,17 eura,  

79. podielu 6542/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 82 Denise Benedikovej rod. 
Benedikovej nar. 11.3.1984 bytom Vinohrady nad Váhom 606, za cenu 1,17 eura,  

80. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 83 
Miroslavovi Halásovi nar. 20.11.1952 s manželkou Evou rod. Porubskou nar. 9.10.1956 
obaja bytom Clementisa 62, za cenu 1,17 eura, 

81. podielu 6542/708372 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 84 Helene 
Novotnej rod. Žigovej nar. 10.5.1955 bytom Clementisa 62 s podielom ½, Lenke Hyžovej 
rod. Novotnej nar. 12.10.1977 bytom Jaslovské Bohunice 182 s podielom ¼ a Róbertovi 
Novotnému nar. 1.6.1976, obaja bytom Clementisa 62, spolu za cenu 1,18 eura,  

82. podielu 6542/708372 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 85 Ľubošovi Benovičovi nar. 
17.1.1978 bytom Clementisa 62, za cenu 1,17 eura,  

83. podielu 6729/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 86 
Jozefovi Nádaskému nar. 29.5.1951 s manželkou Danielou rod. Záreckou nar. 11.5.1958 
obaja bytom Clementisa 62, za cenu 1,21 eura, 

84. podielu 6523/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 87 
Petrovi Woziwodskému  nar. 3.7.1949 s manželkou Antóniou rod. Šarmírovou nar. 
23.10.1951 obaja bytom Clementisa 62,  za cenu 1,17 eura, 

85. podielu 6501/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 88 
Deziderovi Messingerovi nar. 21.2.1953 s manželkou Mgr. Vierou rod. Haľkovou nar. 
15.8.1953 obaja bytom Clementisa 62,  za cenu 1,17 eura, 

86. podielu 6564/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 89 
Jozefovi Jirsovi nar. 23.4.1953 s manželkou Annou rod. Machalcovou nar. 25.9.1956 
obaja bytom Clementisa 62,  za cenu 1,18 eura, 
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87. podielu 6501/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 90 
Václavovi Kozolkovi nar. 14.9.1942 s manželkou Katarínou rod. Štrbovou nar. 1.12.1947 
obaja bytom Clementisa 62,  za cenu 1,17 eura, 

88. podielu 6523/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 91 
Františkovi Sekerovi nar. 2.10.1950 s manželkou Máriou rod. Štibrányovou nar. 3.3.1951 
obaja bytom Clementisa 61,  za cenu 1,17 eura, 

89. podielu 6516/708372 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 92 Edite 
Belicovej rod. Pravdovej nar. 8.1.1971 bytom Lúčna 2, Trnava a Ľubošovi Belicovi, nar. 
4.5.1963, bytom Clementisa 61, spolu za cenu 1,17 eura,  

90. podielu 6564/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 93 
Vladimírovi Schrimplovi nar. 16.10.1955 s manželkou Annou rod. Mišovou nar. 
18.7.1954 obaja bytom Clementisa 61,  za cenu 1,18 eura, 

91. podielu 6516/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 94 
Michalovi Kankarovi nar. 16.6.1960 s manželkou Božennou rod. Cíferskou nar. 4.1.1963 
obaja bytom Clementisa 61,  za cenu 1,17 eura, 

92. podielu 6542/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 95 Márii Kameňovej rod. 
Chrvalovej nar. 30.8.1943 bytom Clementisa 61, za cenu 1,17 eura,  

93. podielu 6557/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 96 Alene Gabalcovej rod. 
Kyselovej nar. 12.2.1971 bytom Veterná 16, za cenu 1,18 eura,  

94. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 97 
Miloslavovi Pardavému nar. 9.6.1954 s manželkou Máriou rod. Pavlovičovou nar. 
27.9.1956 obaja bytom Clementisa 61,  za cenu 1,17 eura, 

95. podielu 6557/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 98 
Štefanovi Kunovi nar. 20.8.1954 bytom Slovenská Nová Ves 150 s manželkou Zitou rod. 
Rakúsovou nar. 26.8.1949 obaja bytom Clementisa 61,  za cenu 1,18 eura, 

96. podielu 6542/708372 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 99 Petrovi Gažovičovi nar. 
18.7.1968 bytom Veterná 10, za cenu 1,17 eura,  

97. podielu 6557/708372 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 100 Ing. Andree 
Myjavcovej rod. Baránkovej nar. 28.9.1980 a Rastislavovi Myjavcovi, nar. 28.1.1977, 
obaja bytom Clementisa 61, spolu za cenu 1,18 eura,  

98. podielu 6542/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
101 Petrovi Gonovi nar. 23.1.1953 s manželkou Annou rod. Radôšťanovou nar. 
23.12.1955 obaja bytom Clementisa 61,  za cenu 1,17 eura, 

99. podielu 6557/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 102 Jarmile Janišovej rod. 
Šimonovej nar. 4.5.1967 bytom Clementisa 61, za cenu 1,18 eura,  

100. podielu 6729/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu 
č. 103 Františkovi Landrišičovi nar. 25.4.1948 s manželkou Máriou rod. Šmarcovou, nar. 
15.4.1949, bytom Clementisa 61, spolu za cenu 1,21 eura,  

101. podielu 6538/708372 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 104 Borisovi Bednárikovi nar. 
22.8.1977 bytom Clementisa 61,  za cenu 1,17 eura, 

102. podielu 6564/708372 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 105 Jánovi Nádaskému nar. 
16.12.1938 bytom Clementisa 61, za cenu 1,18 eura,  

103. podielu 6538/708372 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 105 Borisovi Bednárikovi nar. 
22.8.1977 bytom Clementisa 61, za cenu 1,17 eura,  

104. podielu 6516/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu 
č. 106 Dušanovi Kuníkovi nar. 31.8.1942 s manželkou Annou rod. Martinákovou nar. 
24.10.1945 obaja bytom Clementisa 61,  za cenu 1,17 eura, 

105. podielu 6729/708372 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 107 Márii Hulmanovej rod. 
Bašnákovej nar. 2.3.1948 bytom Clementisa 61, za cenu 1,21 eura,  
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106. podielu 6516/708372 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
108 Jozefovi Idunkovi nar. 24.6.1952 s manželkou Antóniou rod. Ilenčíkovou nar. 
1.6.1956 obaja bytom Clementisa 61,  za cenu 1,17 eura, 

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: 15. 09. 2010 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 12. 2010 
 
 
 

919 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/94 

 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6044  
na Ulici Jiráskovej 22 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 8399/94 – 
zast. plocha s celkovou výmerou 513 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6044 na 
Jiráskovej 22, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 9244 za cenu 0,1161 eura/m2 t. j. 3,50 
Sk/m2 takto: 

1. podielu 7061/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1 
Danielovi Kochajdovi nar. 1.5.1972 s manželkou Janou rod. Dumbrvskou, nar. 
13.2.1971, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,94 eura, 

2. podielu 4113/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 2 Zuzane Haladovej rod. 
Haladovej nar. 1.9.1983 bytom Jiráskova 22, za cenu 0,55 eura, 

3. podielu 6430/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3 
Dušanovi Šottníkovi nar. 25.7.1963 s manželkou Adrianou rod. Baranovou, nar. 
27.1.1969, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

4. podielu 6430/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 
Romanovi Bagáčovi nar. 16.7.1974 s manželkou Ivetou rod. Nomilnerovou, nar. 
16.3.1976, obaja bytom Ul. gen. Goliána 64, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

5. podielu 4094/446013 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 5 Petrovi Belanovi nar. 4.5.1975 
bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,55 eura, 

6. podielu 6489/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 
Vladimírovi Húšťavovi nar. 24.7.1955 s manželkou Veronikou rod. Podolákovou nar. 
29.5.1956 obaja bytom Jiráskova 22, za cenu 0,87 eura, 

7. podielu 6944/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7 
Jánovi Vöröšovi nar. 7.12.1951 s manželkou Zuzanou rod. Gúgľavovou, nar. 18.7.1953, 
obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,93 eura, 
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8. podielu 4111/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Anne Polkrábovej rod. 
Marečkovej nar. 24.1.1951 bytom Clementisa 63,  za cenu 0,55 eura, 

9. podielu 6435/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9 
Pavlovi Novosedlíkovi nar. 9.5.1963 s manželkou Valériou rod. Gábrišovou, nar. 
12.1.1965, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

10. podielu 6429/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
10 Mariánovi Gregušovi nar. 18.9.1969 s manželkou Libušou rod. Vrždiakovou, nar. 
16.5.1971, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

11. podielu 4087/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
11 Ivanovi Balažovičovi nar. 6.7.1974 s manželkou Renátou rod. Stúpalovou, nar. 
30.5.1975, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,55 eura, 

12. podielu 6481/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
12 Františkovi Turanskému nar. 12.3.1942 s manželkou Máriou rod. Budzákovou, nar. 
14.8.1943, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,87 eura, 

13. podielu 6481/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
13 Tiborovi Anettovi nar. 27.8.1951 s manželkou Editou rod. Udvornockou, nar. 
14.3.1955, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,87 eura, 

14. podielu 4486/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
14 Ing. Miroslavovi Kocianovi nar. 11.12.1962 s manželkou Kamilou rod. Habčákovou, 
nar. 13.6.1964, obaja bytom Šafárikova 123, Rožňava, za cenu 0,60 eura, 

15. podielu 6425/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
15 Milanovi Horváthovi nar. 11.3.1957 s manželkou Máriou rod. Ďurinovou, nar. 
12.11.1960, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

16. podielu 6443/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
16 Danielovi Pekárovi nar. 5.10.1956 s manželkou Martou rod. Bučkovou, nar. 
21.9.1956, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

17. podielu 4099/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 Ružene Hrušovskej rod. 
Dobrovodskej nar. 23.11.1932 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,55 eura, 

18. podielu 6900/446013 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 18 Milošovi Michlerovi nar. 
13.9.1977 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,92 eura, 

19. podielu 6482/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
19 Antonovi Švorčíkovi nar. 3.4.1976 s manželkou Františkou rod. Pavlíkovou, nar. 
7.8.1977, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,87 eura, 

20. podielu 4126/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 Martine Mihokovej rod. 
Zelenkovej nar. 4.10.1955 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,55 eura, 

21. podielu 6409/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
21 Milanovi Kajmovi nar. 20.9.1956 s manželkou Máriou rod. Tomáškovou, nar. 
21.11.1957, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

22. podielu 6418/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
22 Vladimírovi Zatkovi nar. 20.5.1955 s manželkou Martou rod. Muchovou, nar. 
23.8.1958, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

23. podielu 4121/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
23 Tiborovi Bahelkovi nar. 2.1.1950 s manželkou Annou rod. Mišunovou, nar. 9.2.1953, 
obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,55 eura, 

24. podielu 6516/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 24 Márii Slabej rod. Jurigovej nar. 
19.9.1954 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,87 eura, 

25. podielu 6522/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 25 Gabriele Duchoňovej rod. 
Piknovej nar. 4.4.1964 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,87 eura, 

26. podielu 4098/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 26 Márii Vaňákovej rod. 
Blažekovej nar. 17.6.1949 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,55 eura, 



 14 

27. podielu 6441/446013 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 27 Marcelovi Fialovi nar. 
17.7.1987 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,86 eura, 

28. podielu 6419/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
28 Rudolfovi Čučkovi nar. 22.8.1956 s manželkou Ľudmilou rod. Danišovou, nar. 
20.5.1957, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

29. podielu 4121/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 29 Mgr. Bibiane Gaburovej rod. 
Gaburovej nar. 12.9.1957 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,55 eura, 

30. podielu 6517/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
30 Erichovi Horákovi nar. 15.11.1952 s manželkou Mgr. Evou rod. Ondriškovou, nar. 
19.12.1953, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,87 eura, 

31. podielu 6511/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
31 Ladislavovi Stranovskému nar. 9.7.1959 s manželkou Kamilou rod. Strížovou, nar. 
6.12.1961, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,87 eura, 

32. podielu 4115/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 32 Anne Šaligovej rod. Jurčíkovej 
nar. 11.11.1955 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,55 eura, 

33. podielu 6418/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
33 Petrovi Horvátovi nar. 25.6.1952 s manželkou Ruženou rod. Vadovičovou, nar. 
21.8.1953, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

34. podielu 6452/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
34 Miloslavovi Fitzianovi nar. 18.2.1972 s manželkou Evou rod. Deankovou, nar. 
6.12.1975, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

35. podielu 4100/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 35 Ing. Daniele Urbanovskej rod. 
Šemetkovej nar. 28.9.1957 bytom Špačinská cesta 34,  za cenu 0,55 eura, 

36. podielu 6514/446013 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 36 Márii 
Mrvovej nar. 25.3.1953, podiel ½ a 2/8, Jozefovi Mrvovi, nar. 20.2..1975, podiel 1/8 a 
Silvii Mrvovej rod. Mrvovej, nar. 16.2.1982, podiel 1/8, všetci bytom Jiráskova 22, 
Trnava, spolu za cenu 0,87 eura, 

37. podielu 6488/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 37 Mgr. Jane Moravcovej rod. 
Obalovej nar. 17.12.1954 bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,87 eura, 

38. podielu 4093/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 38 Jane Masarykovej rod. 
Masarykovej nar. 1.1.1983 bytom Pltnícka 424, Šulekovo, za cenu 0,55 eura, 

39. podielu 6413/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
39 Jozefovi Sokolovskému nar. 16.3.1959 s manželkou Máriou rod. Bilčíkovou, nar. 
24.8.1958, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

40. podielu 6462/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
40 Milanovi Švihoríkovi nar. 7.6.1952 s manželkou Martou rod. Cuninkovou, nar. 
6.4.1956, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

41. podielu 4134/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
41 Ing. Jozefovi Vytopilovi nar. 3.4.1953 s manželkou Martou rod. Šimončíkovou, nar. 
28.2.1955, obaja bytom Športová 15, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

42. podielu 6510/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
42 Vladimírovi Danovičovi nar. 21.3.1954 s manželkou Ľubicou rod. Krúpovou, nar. 
7.4.1957, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,87 eura, 

43. podielu 6481/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
43 Martinovi Krchňákovi nar. 7.4.1982 bytom Jablonecká 719/1, Praha 9, Prosek 
s manželkou Anne rod. Cisárovou, nar. 25.6.1981, bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 
0,55 eura, 

44. podielu 4116/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 44 Viere Lopašovej rod. 
Mazúrovej nar. 19.11.1942 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,55 eura, 
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45. podielu 6440/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
45 Pavlovi Novákovi nar. 1.4.1955 s manželkou Františkou rod. Belicovou, nar. 
15.2.1959, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

46. podielu 6450/446013 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 46 
Branislavovi Slezákovi nar. 9.9.1977, Ing. Dominike Slezákovej rod. Somorovskej nar. 
9.2.1981, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

47. podielu 4126/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
47 Stanislavovi Dobšovičovi nar. 12.11.1931 s manželkou Ing. Mariou rod. Zásadovou, 
nar. 3.2.1943, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,55 eura, 

48. podielu 6492/446013 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 48 Tomášovi Gažovičovi nar. 
3.8.1987 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,86 eura, 

49. podielu 6812/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
49 Róbertovi Ružekovi nar. 10.1.1975 s manželkou Adrianou rod. Kubišovou, nar. 
3.2.1971, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,91 eura, 

50. podielu 4097/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
50 Tomášovi Žiškovi nar. 20.2.1981 s manželkou Adriánou rod. Milovou nar. 18.3.1980, 
obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,54 eura, 

51. podielu 6441/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
51 Romanovi Hanulákovi nar. 3.7.1970 s manželkou Mgr. Marianou rod.Solčányovou, 
nar. 28.2.1976, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

52. podielu 6439/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
52 Igorovi Lovásovi nar. 18.1.1969 s manželkou Martinou rod. Mišinovou, nar. 
1.5.1976, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

53. podielu 4115/446013 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 53 Ing. Jiřímu Němcovi nar. 
5.8.1943 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,55 eura, 

54. podielu 6504/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
54 Milošovi Svítekovi nar. 6.7.1976 s manželkou Silviou rod. Kopáčikovou, nar. 
26.6.1983, obaja bytom Opoj 29, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

55. podielu 6477/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
55 Tiborovi Zmajkovičovi nar. 12.5.1954 s manželkou Annou rod. Zmajkovičovou, nar. 
8.7.1956, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,87 eura, 

56. podielu 4082/446013 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 56 Jozefovi Kusému nar. 
31.7.1967 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,55 eura, 

57. podielu 6456/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
57 Františkovi Varlovi nar. 5.4.1956 s manželkou Ľudmilou rod. Šajdovou, nar. 
1.11.1955, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

58. podielu 6456/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
58 Ing. Jaromírovi Marekovi nar. 8.6.1979 s manželkou Ing. Danielou rod. Štefekovou, 
nar. 5.4.1976, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

59. podielu 6516/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
60 Ľudovítovi Polčicovi nar. 31.3.1950 s manželkou Elenou rod. Blažovou, nar. 
26.10.1951, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,87 eura, 

60. podielu 4746/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 62 Lee Nádašskej rod. Nádašskej 
nar. 19.12.1963 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,63 eura, 

61. podielu 6435/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
63 Alexandrovi Balažovičovi nar. 6.9.1973 s manželkou Monikou rod. Bahelkovou, nar. 
1.4.1974, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

62. podielu 6425/446013 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 64 Jane 
Pišiovej nar. 25.8.1978 bytom Jiráskova 22, s podielom 2/3 a Jozefovi Ševčíkovi nar. 
27.10.1971, bytom Clementisa 13/A, spolu za cenu 0,86 eura, 
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63. podielu 4100/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
65 Petrovi Talajkovi nar. 7.1.1969 s manželkou Blaženou rod. Štrbovou, nar. 
13.12.1968, obaja bytom Kozácka 36, Trnava, za cenu 0,55 eura, 

64. podielu 6495/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
66 Jánovi Krištofovi nar. 12.10.1953 s manželkou Mgr. Alenou rod. Mikušovou, nar. 
14.4.1953, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,87 eura, 

65. podielu 6495/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
67 Stanislavovi Mihálovi nar. 22.4.1953 s manželkou Emíliou rod. Portálovou, nar. 
25.1.1957, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,87 eura, 

66. podielu 4099/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
68 Pavlovi Pirkovi rod. Beregszászi nar. 7.4.1970 s manželkou Kamilou Pirkovou, rod. 
Pirkovou, nar. 2.1.1965, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,55 eura, 

67. podielu 6424/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
69 Jaromírovi Stankovi nar. 24.9.1949 s manželkou Natašou rod. Janotovou, nar. 
25.12.1951, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,86 eura, 

68. podielu 4099/446013 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 71 Anne 
Čapkovičovej rod. Čapkovičovej nar. 10.9.1983 bytom Botanická 23 a Marošovi 
Sládekovi nar. 5.7.1983 bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,55 eura, 

69. podielu 6494/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 72 Mariane Černej rod. Černej 
nar. 30.9.1982 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,87 eura, 

70. podielu 6494/446013 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 
73 Ing. Jánovi Špakovi nar. 4.11.1955 s manželkou Jarmilou rod. Taligovou, nar. 
2.8.1959, obaja bytom Jiráskova 22, Trnava, za cenu 0,87 eura, 

71. podielu 4099/446013 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 74 Adrianovi Somorovskému 
nar. 13.3.1975 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,55 eura, 

72. podielu 6423/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 75 Zuzane Škrabanovej rod. 
Škrabanovej nar. 22.6.1976 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,86 eura, 

73. podielu 6430/446013 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 76 Lenke Cesnekovej rod. 
Cesnekovej nar. 12.6.1979 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,86 eura, 

74. podielu 4093/446013 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 77 Miroslavovi Kutajovi nar. 
18.12.1955 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,55 eura, 

75. podielu 6480/446013 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 78 Jánovi Cesnekovi nar. 
18.1.1955 bytom Jiráskova 22,  za cenu 0,87 eura, 

s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 15. 09. 2010 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 01. 2011 

 
 

920 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta  

na vybudovanie parkovacích miest 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
a) s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parc. č. 9005/3 
(pôvodné parc. č. 2867/2 a 2868/3 – zapísané v PKV č. 3439 na Mesto Trnava) Ing. Karolom 
Čupkom, nar. 10. 08. 1959, bytom Trnava, Ulica 9. mája na vybudovanie 5 parkovacích miest 
v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní s podmienkou, že 
na vlastné náklady zabezpečí preloženie zastávky MHD a informačnej tabule VMČ, 
  
b) s odkúpením parkovacích miest po vybudovaní od Ing. Karola Čupku, nar. 10. 08. 1959, 
bytom Trnava, Ulica 9. mája, za cenu 1,- euro  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 15. 10. 2010 
 
 
 

921 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na stavebné úpravy objektu Káčerov 

majer na Ul. Cukrová č. 1 v Trnave a zriadenie bezodplatného vecného bremena 
 na umiestnenie anglických dvorcov  

(Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:   
 
1. Súhlasí  
s použitím pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parcela registra KN - C  
č. 8793, na vybudovanie 6 anglických dvorcov v rámci realizácie stavby „Stavebné úpravy 
objektu Káčerov majer, Cukrová ulica č. 1 v Trnave“, ktorých účelom je dodatočné 
vyriešenie odvetrávania suterénnych priestorov rekonštruovaného objektu Káčerov majer, 
pre Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, IČO 31755194, so sídlom Cesta na Červený 
most 6, 814 06 Bratislava, ako stavebníka, pre účely kolaudačného konania za podmienky, 
že stavebník vybuduje na pozemku mesta spevnený chodník pre peších podľa požiadaviek 
mesta ku kolaudácii stavby  
  
2. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku vo vlastníctve 
mesta v k. ú. Trnava, parcela registra KN – C č. 8793, zapísaná na LV č. 5000, v prospech 
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, IČO 31755194, so sídlom Cesta na Červený most 
6, 814 06 Bratislava, spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť na svojom pozemku 
umiestnenie 6 anglických dvorcov stavby „Stavebné úpravy objektu Káčerov majer, Cukrová 
ulica č. 1 v Trnave“ a s tým súvisiacich užívateľských práv, s podmienkou, že investor stavby 
uhradí správny poplatok spojený s návrhom na vklad vecného bremena do katastra 
nehnuteľností  
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3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o zriadení bezodplatného vecného bremena  
Termín: do 15. 09. 2010  
 
b)pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta v prospech Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, IČO 
31755194, so sídlom Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava a predložiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 31. 10. 2010  
 
c) pripraviť zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta v prospech Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, IČO 31755194, so 
sídlom Cesta na Červený most 6, 814 06 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 „Stavebné úpravy 
objektu Káčerov majer, Cukrová ulica č. 1 v Trnave“ 
 

 
922 

uznesenie 
 

k použitiu pozemkov mesta v Trnave na rekonštrukciu horúcovodu 
a zriadenie vecného bremena 

(lokalita ulíc Starohájska – V. Clementisa) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím častí pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 5671/6, 5671/241, 5671/242, 5680/21, 
zapísaných v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000, na realizáciu 
stavby „Rekonštrukcia horúcovodu DN 250, Starohájska – Clementisova, Trnava“ podľa 
projektovej dokumentácie, povolenej v stavebnom konaní, spoločnosťou Trnavská 
teplárenská, a.s., so sídlom Trnava, Coburgova 84, IČO: 36 246 034. 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na častiach pozemkov 
parc. č. 5671/6, 5671/241, 5671/242, 5680/21, zapísaných v katastri nehnuteľností v k. ú. 
Trnava v liste vlastníctva č. 5000, prípadne ďalších, určených geometrickým plánom na 
vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní stavby „Rekonštrukcia horúcovodu DN 250, 
Starohájska – Clementisova, Trnava“ v prospech spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., so 
sídlom Trnava, Coburgova 84, IČO: 36 246 034, spočívajúceho v povinnosti každodobého 
vlastníka strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie horúcovodu a s tým súvisiacich 
užívateľských práv, pričom správny poplatok spojený s vkladom do katastra nehnuteľností 
uhradí oprávnený z vecného bremena. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
   Termín: do 15. 09. 2010 
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b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis 
   primátorovi mesta 
   Termín: do 15. 10. 2010 
 
 

923 
uznesenie 

 
k použitiu pozemkov mesta v Trnave na rekonštrukciu horúcovodu 

a zriadenie vecného bremena 
(lokalita Ulice Tamaškovičova) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
s použitím pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 9070, 8980/1, 6877/2 v rozsahu právnej parcely 
registra „E“ č. 1211, zapísanej v katastri nehnuteľností v liste vlastníctva Mesta Trnava č. 
5000, na realizáciu stavby „Rekonštrukcia horúcovodu Nemocnica Trnava – I. etapa“ podľa 
projektovej dokumentácie, povolenej v stavebnom konaní, spoločnosťou Trnavská 
teplárenská, a.s., so sídlom Trnava, Coburgova 84, IČO: 36 246 034, 
 
2. Schvaľuje 
zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch parc.  
č. 9070, 8980/1, 6877/2 v rozsahu právnej parcely registra „E“ č. 1211, zapísanej v katastri 
nehnuteľností v liste vlastníctva Mesta Trnava č. 5000, prípadne ďalších, určených 
geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po zrealizovaní stavby 
„Rekonštrukcia horúcovodu Nemocnica Trnava – I. etapa“ v prospech spoločnosti Trnavská 
teplárenská, a.s., so sídlom Trnava, Coburgova 84, IČO: 36 246 034, spočívajúceho 
v povinnosti každodobého vlastníka strpieť na svojich pozemkoch umiestnenie horúcovodu  a 
s tým súvisiacich užívateľských práv, pričom správny poplatok spojený s vkladom do katastra 
nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
   Termín: do 15. 9. 2010 
b) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a predložiť na podpis 
   primátorovi mesta 
   Termín: do 15. 10. 2010 
 
 

924 
uznesenie 

 
k zámene nehnuteľností 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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zámenu nehnuteľností a pozemkov zapísaných na LV č. 5000 vo vlastníctve mesta Trnava : - 
budovy súp. č. 94 situovanej na pozemku parc. č. 57/1 a pozemkov parc. č. 57/1, zast. pl. 
a nádvoria, výmera 871 m2, parc. č. 58/2, zast. pl. a nádvoria, výmera 170 m2 
- budovy súp. č. 143 situovanej na pozemku parc. č. 4 a pozemku parc. č. 4, zast. pl. 
a nádvoria, výmera 468 m2  

 za nehnuteľnosti zapísané na LV č. 6314, vo vlastníctve Františka Soboslaya, nar. 08. 03. 
1958, bytom Trnava, Okružná ulica č. 8, v spoluvlastníckom podiele ½ a Ing. Jána Krivdu, 
nar. 07. 03. 1952, bytom Trnava, Ulica Vančurova č. 9, v spoluvlastníckom podiele ½ : 
- budovy súp. č. 2274, situovanej na pozemku parc. č.8632/2 a pozemkov parc. č. 8632/2, 
zast.pl. a nádvoria, výmera 975 m2, parc. č. 8632/1, zast. pl. a nádvoria, výmera 5150 m2, 
parc. č. 8631/2, zast. pl. a nádvoria, výmera 651 m2, a parc. č. 8629/2, ostatná pl., výmera 
3236 m2,  
bez vzájomného finančného usporiadania s tým, že cena zamieňaných nehnuteľností na oboch 
stranách je určená dohodou ako rovnaká a s podmienkou, že mesto Trnava dorieši prístup 
k zameneným pozemkom z Bratislavskej ulice cez pozemok vo vlastníctve Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zámennej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis  
  Termín: do 31. 10. 2010 
b) pripraviť podklady na kúpu pozemkov od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. 
  Termín: do budúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
c) spracovať štúdiu využitia zamenených nehnuteľností na sociálne účely 
  Termín: do 31. 10. 2010 
d) zaradiť vypracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej s prestavbou zamenených 
nehnuteľností na sociálne účely do rozpočtu na rok 2011 - 2013 
  Termín: podľa harmonogramu prípravy rozpočtu 
 
 
 

925 
uznesenie 

 
k zámene a odkúpeniu pozemkov medzi Mestom Trnava  

a United Industries a. s. v k. ú. Trnava 
(Cukrová ulica a Ulica Nitrianska v Trnave) 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
zámenu pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava podľa geometrického plánu 
č. 18/2010, vypracovaného spoločnosťou GeodetS s. r. o., Bratislavská 42, Modra, parcelné 
číslo 8967/4 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 597 m², za pozemky v k. ú. Trnava vo 
vlastníctve spoločnosti United Industries a. s., Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 
35686031, podľa geometrického plánu č. 24/2010, vypracovaného spoločnosťou GeodetS s. r. 
o., Bratislavská 42, Modra, parcela číslo 3463/6 - zastavané plochy a nádvoria s  výmerou 2 
160 m² a parcela  číslo 3472/18 - zastavané  plochy a nádvoria s výmerou  
1 m², t. j. spolu s výmerou 2 161 m². Za rozdiel vo výmere pozemkov doplatí mesto  Trnava 
cenu určenú dohodou a to 20,- eur/m², t. j. spolu 11 280,- eur. 
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zámennú zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 30. 09. 2010 
 
 
 

926 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o stave riešenia poistnej udalosti  

„Požiar v areáli ZŠ Atómová“ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informatívnu správu o stave riešenia a o výške poistného plnenia za poistnú udalosť „Požiar  
v areáli ZŠ Atómová“  
 
2. Splnomocňuje 
primátora mesta popísať dohodu so spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group, Bratislava, predmetom ktorej bude vyhlásenie, že Mesto Trnava v 
budúcnosti nebude požadovať ďalšie finančné plnenie za poistnú udalosť uvedenú v bode 1 
uznesenia, pričom táto dohoda nadobudne účinnosť dňom schválenia mestským 
zastupiteľstvom. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
oznámiť stanovisko mesta spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. prostredníctvom 
poistného makléra  
Termín: 15. 09. 2010 
 
 

927 
uznesenie 

 
Štadión Antona Malatinského v Trnave a multifunkčné centrum 

- aktualizovaný časový a vecný harmonogram prípravy a realizácie projektu 
rekonštrukcie futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

      1. Schvaľuje  
Aktualizovaný časový a vecný harmonogram prípravy a realizácie rekonštrukcie futbalového 
štadióna Antona Malatinského v Trnave. 
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928 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov na Zelenečskej ulici v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
kúpu pozemkov v katastrálnom území Trnava, oddelených geometrickým plánom č. 25/2009 
z parcely registra „E“ č. 1973/1, zapísanej v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava v liste 
vlastníctva č. 2446, od spoluvlastníkov: Ing. Dagmar Jančoškovej, narod. 2. 1. 1974, bytom 
Trnava, Stromová 27A, v podiele ½ a Mgr. Jána Náhlika, narod. 29. 7. 1946, bytom Trenčín, 
Na dolinách 27, v podiele ½ nasledovne: 
parc. č. 9027/7 o výmere 173 m² za cenu 19,9164 eura/m², t. j. spolu za 3 445,54 eura, 
parc. č. 9027/2 o výmere 719 m² a parc. č. 9027/8 o výmere 723 m² za cenu 9,9582 eura/m², t. 
j. spolu výmeru 1 442 m² za 14 359,72 eura, 
čo znamená spolu 17 805,26 eura za výmeru 1 615 m2. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre vypracovanie zmluvy 
   Termín: do 30. 09. 2010 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
   Termín: do 30. 11. 2010 
 
 
 

929 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta 

 na vybudovanie parkovacích miest 
/Ulica Mierová/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
a) s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, parc. č. 2636/3 
o výmere cca 75 m2 na Ulici Mierová Ing. Ľudmilou Kuševovou, nar. 21. 9. 1959, bytom 
Trnava, Ulica Mierová č. 8, na vybudovanie 5 parkovacích miest v súlade s projektovou 
dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní,  
   
b) s prijatím daru parkovacích miest po vybudovaní od Ing. Ľudmily Kuševovej, nar.  
21. 9. 1959, bytom Trnava, Ulica Mierová č. 8. 
  
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis, 
Termín: do 15. 10. 2010 
 



 23 

930 
uznesenie 

 
k návrhu  

na uzatvorenie nájomných zmlúv pre Hokejový klub Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Vydanie súhlasu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom 1-izb. bytu č. 1 na Športovej ul. 4 
a 2-izb. bytu č. 2 na Športovej ul. 4 pre Hokejový klub Trnava, občianske združenie, Sídlo: 
91701 Trnava, Spartakovská 1/B, IČO: 36 088 960 ako prípad hodný osobitného zreteľa 
spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predložiť ich 
primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 15. 09. 2010 
 
 

931 
uznesenie 

 
k prenájmu a stavebným úpravám nebytových priestorov v objekte základnej školy 

na Ulici Limbová 3 v Trnave, schválené uznesením MZ č. 902/2010 zo dňa 29. 06. 2010 
- návrh na zmenu textu uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 902/2010 nasledovne: 

a)  v bode 1b) uznesenia sa pôvodný text: 
„ rozšírenie výmery prenajatých nebytových priestorov na Ulici Limbová 3 v Trnave, 
v budove základnej školy z pôvodnej výmery 1 020,20 m2 na výmeru 2 078,79 m2, pre 
spoločnosť MONTESSCHOOL, s.r.o. so sídlom v Trnave, Kapitulská 6, IČO: 44 867 379, 
na účely vzdelávania, za nájomné v zmysle VZN č. 241 v znení doplnkov:  
 

miestnosti č. 1, 2, 3, 4, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 112, 113, 114, 115 /učebne/      
-    975,92 m2 x 15,58 eura/m2/rok ......... 15 204,8336 eura/rok  
miestnosti č. 5, 6, 7, 8, 50, 56, 57, 58, 59, 68, 69, 70, 71, 108, 110, 111 /ostatné nebytové 
priestory/  -  284,37 m2 x 9,44 eura/m2/rok .......... 2 684,4528 eura/rok 
chodby    818,50 m2 x 9,44 eura/m2/rok .........  7 726,64   eura/rok    
spolu         2 078,79 m2            25 615,93 eura/rok   

 
počnúc 1. 7. 2011 upravené o oficiálne oznámené percento inflácie, s účinnosťou od  
1. 9. 2010, s podmienkou predloženia novej notárskej zápisnice, pričom ostatné 
podmienky zmluvy ostávajú nezmenené.“ 

 
nahrádza znením: 
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„ rozšírenie výmery prenajatých nebytových priestorov na Ulici Limbová 3 v Trnave, 
v budove základnej školy z pôvodnej výmery 1 020,20 m2 na výmeru 2 022,29 m2, pre 
spoločnosť MONTESSCHOOL, s.r.o. so sídlom v Trnave, Kapitulská 6, IČO: 44 867 379, 
na účely vzdelávania, za nájomné v zmysle VZN č. 241 v znení doplnkov:  

miestnosti č. 1, 2, 3, 4, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 112, 113, 114, 115 /učebne/      
-    975,92 m2 x 15,58 eura/m2/rok............15 204,8336 eura/rok  
miestnosti č. 5, 6, 7, 8, 56, 57, 58, 59, 68, 69, 70, 71, 108, 110, 111 /ostatné nebytové 
priestory/  -  227,87 m2 x 9,44 eura/m2/rok.............. 2 151,0928 eura/rok 
chodby    818,50 m2x 9,44 eura/m2/rok .............. 7 726,64   eura/rok    
spolu         2 022,29 m2             25 082,57 eura/rok  

počnúc 1. 7. 2011 upravené o oficiálne oznámené percento inflácie, s účinnosťou od 
1. 9. 2010, s podmienkou predloženia novej notárskej zápisnice, s výpovednou lehotou: 
3 mesiace 
   - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného, 
   - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa, 

6 mesiacov - bez udania dôvodu, pričom nájom končí vždy k 31. 7. bežného roka, pričom 
táto výpovedná lehota a tento výpovedný dôvod môžu byť uplatnené najskôr po 1. 2. 2024, 
a ostatné podmienky zmluvy ostávajú nezmenené.“ 

 

b) v bode 1d) uznesenia sa pôvodný text: 
„nájomcovi MONTESSCHOOL, s.r.o. so sídlom v Trnave, Kapitulská 6, IČO: 
44 867 379, podnájom časti nebytových priestorov na Ulici Limbová 3 v Trnave,  
 
v budove základnej školy, spolu o výmere 1 020,20 m2, tretej osobe: Súkromnej 
základnej škole s materskou školou, so sídlom v Bratislave, ul. Zlatohorská 18, IČO: 
30 804 663, za účelom prevádzkovania elokovaného pracoviska súkromnej základnej 
školy a materskej školy 
 
miestnosti č. 64, 65, 66, 67, 112, 113, 114, 115 /učebne/    494,64 m2  
miestnosti č. 68, 69, 70, 71, 108, 110, 111 /ostatné nebytové priestory/  113,76 m2 

chodby            411,80 m2      
spolu                                1 020,20 m2“  

 
nahrádza znením: 
 
„nájomcovi MONTESSCHOOL, s.r.o. so sídlom v Trnave, Kapitulská 6, IČO: 
44 867 379, podnájom časti nebytových priestorov na Ulici Limbová 3 v Trnave, 
v budove základnej školy, spolu o výmere 1 519,94 m2, tretej osobe: Súkromnej 
základnej škole s materskou školou, so sídlom v Bratislave, ul. Zlatohorská 18, IČO: 
30 804 663, za účelom prevádzkovania elokovaného pracoviska súkromnej základnej 
školy a materskej školy 
 
miestnosti č. 1, 2, 3, 4, 64, 65, 66, 67, 112, 113, 114, 115 /učebne/   734,69 m2  
miestnosti č. 5, 6, 7, 8, 68, 69, 70, 71, 108, 110, 111 /ostatné nebyt. priestory/  172,70 m2 

chodby            612,55 m2      
spolu                                 1 519,94 m2“  
 

c) bod 2a) uznesenia sa mení tak, že znie: 
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„ a) uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a zmluve o výpožičke v zmysle bodu 1 
uznesenia.  

   Termín: do 30. 09. 2010“ 
 
2. Ukladá 
   Mestskému úradu v Trnave 
   zaslať výpis z uznesenia MZ spoločnosti MONTESSCHOOL, s.r.o. so sídlom v Trnave 
   Termín: do 15. 09. 2010 
 
 

932 
uznesenie 

 
k predaju bytov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Ruší 
 
1.1./ Uznesenie č. 420/2008 zo dňa 28.10.2008 v písm. b 01/ schvaľovacej časti uznesenia 
- v k. ú. Trnava na Ul. J. G. Tajovského č. 7-9, parc. č. 1635/86, súp. č. 5632 
b 01/ predaj 1-izbového bytu č. 59 na 5. NP o podlahovej ploche 29,15 m2  
za cenu 370,88 eura 
Jane Vaškovej, rod. Hrebíkovej, nar. 14.4.1970, trvale bytom J. G. Tajovského č. 9, Trnava 
 
1.2./ Uznesenie č. 691/2009 zo dňa 27.10.2009 v písm. a 11/ schvaľovacej časti uznesenia 
- v k. ú. Trnava na Ul. Beethovenova č. 17 – 19, parc. č. 1635/118, súp. č. 5648  
a 11/ predaj 1-izbového bytu č. 32 na 5. NP o podlahovej ploche 29,40 m2  
za cenu 370,21 eura 
Jaroslavovi Mihálekovi, nar. 18.8.1963, trvale bytom Beethovenova č. 18, Trnava  
s Katarínou Mihálekovou, rod. Mrázikovou, nar. 17.11.1972, trvale bytom tamtiež 
 
2. Schvaľuje 
 
2.1/ - v k. ú. Trnava na Saleziánskej ulici č. 9,11, parc. č. 5292/100, súp. č. 1723  
predaj 2-izbového bytu č. 1 na 1. NP o podlahovej ploche 50,28 m2  
za cenu 909,40 eura 
Jánovi Vörösovi, nar. 27.4.1971, trvale bytom Saleziánska ulica č. 9, Trnava  
a manželke Ingrid Vörösovej, rod. Langhofferovej, nar. 11.7.1970, trvale bytom tamtiež 
 
2.2/ - v k. ú. Trnava na Ul. Kočišské č. 1-17/1, parc. č. 10513, súp. č. 6386  
predaj 2-izbového bytu č. 6 na 1. NP o podlahovej ploche 84,70 m2  
za cenu 567,79 eura 
Alžbete Mikušovej, rod. Gingovej, nar. 23.8.1946, trvale bytom Kočišské č. 6, Trnava  
 
2.3/ - v k. ú. Trnava na Ulici Nerudova č. 15, parc. č. 8399/156, súp. č. 6033  
predaj 1-izbového bytu č. 2 na 2. NP o podlahovej ploche 33,58 m2  
za cenu 445,82 eura 
Jurajovi Koščovi, nar. 25.1.1955, trvale bytom Nerudova č. 15, Trnava 
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a manželke Márii Koščovej, rod. Smržíkovej, nar. 27.8.1956, trvale bytom Kuzmányho č. 9, 
Trnava  
 
2.4/ - v k. ú. Trnava na Ulici gen. Goliána č. 50 - 54, parc. č. 8399/79, súp. č. 6021  
predaj 1-izbového bytu č. 45 na 6. NP o podlahovej ploche 33,95 m2  
za cenu 433,47 eura 
Oskarovi Ondriašovi, nar. 10.5.1981, trvale bytom Gen. Goliána č. 52, Trnava 
a manželke Zuzane Ondriašovej, rod. Danišovej, nar. 8.12.1983, trvale bytom Gen. Goliána č. 
33, Trnava  
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 

    
3. Ukladá 
TT-KOMFORT s.r.o. 
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
Termín: do 31. 10. 2010 
 
 

933 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v mestskej 

autobusovej doprave (MAD) Trnava podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave 
v znení neskorších predpisov medzi Mestom Trnava a SAD Trnava a.s. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
 
Informatívnu správu o zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej 
doprave (MAD) Trnava podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 
predpisov medzi mestom Trnava a SAD Trnava a.s. 
 
 
 

934 
uznesenie 

 
k správe 

o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v I. polroku 2010 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 

16 596,95 eura a prác nad 33 193,91 eura a o všetkých uskutočnených obstarávaniach 
elektronickou aukciou 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
správu o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v I. polroku 2010 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 
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16 596,95 eura a prác nad 33 193,91 eura a o všetkých uskutočnených obstarávaniach 
elektronickou akciou 
 
 

935 
uznesenie 

 
k správe o činnosti Mestskej polície mesta Trnava  

za obdobie od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1.  Berie na vedomie 
Správu o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie 01. 01.2010 do 30. 06. 2010. 
 
 
 

936 
uznesenie 

 
k štatistickému prehľadu kriminality a verejného poriadku  

za obdobie od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1.  Berie na vedomie 
Štatistický prehľad kriminality a verejného poriadku v služobnom obvode OO PZ Trnava za 
obdobie od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010. 
 
 
 

937 
uznesenie 

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

termín plnenia je v intervale od 10. 06. 2010 do 11. 08. 2010 
 
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 10. 06. 2010 do 11. 08. 2010. 
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení 
 
a1) 
MZ č. 531/2009, v znení 567/2009 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5967 na Ul. Hlbokej 1, 2, 3 v Trnave  
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* Nahradiť text v schvaľovacej časti v bode 18. novým textom:  
18. podielu 281/10000 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 18 Ing. Petrovi Pilátovi, nar. 20. 5. 
1983 bytom Hlboká 2, za cenu 1,88 eura.  
 
* Nahradiť text v schvaľovacej časti v bode 25. novým textom:  
25. podielu 283/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25 
Petrovi Tokošovi, nar. 20. 12.1976, s manželkou Jarmilou Tokošovou rod. Chlpatou, nar. 19. 
11.1982, obaja bytom Čajkovského 44, za cenu 1,90 eura 
 
 
a2)  
MZ č. 770/2010, 908/2010  
k zriadeniu vecného bremena pre prístupovú komunikáciu na časti pozemku vo vlastníctve 
mesta 
1) V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2a) sa text  „(i) parc. č. 10080/204, o výmere 4610 
m2, druh pozemku: ostatné plochy, (ii) parc. č. 10080/206, o výmere 348 m2, druh pozemku: 
ostatné plochy a (iii) parc. č. 10080/207, o výmere 43 m2, druh pozemku: ostatné plochy“, 
nahrádza nasledovným textom „ (i) parc. č.10080/212, o výmere 4083 m², druh pozemku: 
ostatné plochy, (ii) parc. č. 10080/210, o výmere 383 m² , druh pozemku: ostatné plochy, (iii) 
parc. č. 10080/215, o výmere 134 m², druh pozemku: ostatné plochy, (iv) parc. č. 10080/217, 
o výmere 11 m², druh pozemku: ostatné plochy, (v) parc. č. 10080/216, o výmere 274 m², 
druh pozemku: ostatné plochy, (vi) parc. č. 10080/219, o výmere 69 m², druh pozemku: 
ostatné plochy, (vii) parc. č. 10080/220, o výmere 5 m², druh pozemku: ostatné plochy a (viii) 
parc. č. 10080/221, o výmere 43 m², druh pozemku: ostatné plochy“ a text „podIa 
geometrického plánu č. 52/2010 zo dňa 6.5.2010, vypracovaného vyhotovitel‘om Geodetické 
služby Ing. Peter Bacigál, úradne overeného Správou katastra Trnava dňa 25.5.2010“, 
nahrádza nasledovným textom „ č. 76/2010 zo dňa 24.6.2010, vypracovaného vyhotoviteľom 
Geodetické služby Ing. Peter Bacigál, úradne overeného Správou katastra Trnava dňa 
25.6.2010“, 
 
2) V schvaľovacej časti uznesenia v bode 2b) sa text  „(i) parc. č. 10080/205, o výmere 3 900 
m2, druh pozemku: ostatné plochy a (ii) parc. č. 10080/114, o výmere 309 m2, druh pozemku: 
ostatné plochy“,  nahrádza nasledovným textom „ (i) parc. č. 10080/213, o výmere 3210 m², 
druh pozemku: ostatné plochy, (ii) parc. č. 10080/211, o výmere 373 m², druh pozemku: 
ostatné plochy, (iii) parc. č. 10080/214, o výmere 317 m², druh pozemku: ostatné plochy a (iv) 
parc. č. 10080/114, o výmere 309 m², druh pozemku: ostatné plochy“ a text „, podIa 
geometrického plánu č. 52/2010 zo dňa 6.5.2010, vypracovaného vyhotoviteľom Geodetické 
služby Ing. Peter Bacigál, úradne overeného Správou katastra Trnava dňa 25.5.2010“, 
nahrádza nasledovným textom „ podľa geometrického plánu č. 76/2010 zo dňa 24.6.2010, 
vypracovaného vyhotoviteľom Geodetické služby Ing. Peter Bacigál, úradne overeného 
Správou katastra Trnava dňa 25.6.2010“. 
 
 a3) 
MZ č. 877/2010  
k odpredaju spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
V bode 1. text „výmera 2148 m2, vo veľkosti 120/10000 (výmera spoluvlastníckeho podielu 
25,776 m2), prináležiaceho k nebytovému priestoru č. 1-2 – predajňa KANAPY,  
JUDr. Attilovi Takáčovi, nar. 01. 08. 1957, bytom Trnava, Ulica Štefana C. Parráka č. 41 za 
cenu 200,- eur/m2, t. j. spolu 5.155,20 eura“ sa nahradí textom „výmera 2184 m2, vo veľkosti 
118/10000 (výmera spoluvlastníckeho podielu 25,771 m2), prináležiaceho k nebytovému 
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priestoru č. 1-2 – predajňa KANAPY,  JUDr. Attilovi Takáčovi, nar. 01. 08. 1957, bytom 
Trnava, Ulica Štefana C. Parráka č. 41 za cenu 200,- eur/m2, t. j. spolu 5.154,24 eura“ 
 
 
a4) 
MZ č. 710/2005 v znení uzn.č. 773/2006 zo dňa 21.2. 2006 a uzn. č. 751/2009 zo dňa 15. 12. 
2009  
K odplatnému prevodu stavieb a pozemkov zastavaných stavbou „Komunikačné prepojenie 
ulíc Trstínska a Cukrová v Trnave“ do vlastníctva, správy a údržby Trnavského 
samosprávneho kraja 
V bode 1. schvaľovacej časti uznesenia sa na koniec dopĺňa text: 
„za cenu formou naturálneho plnenia spočívajúceho v prestavbe križovatky ulíc Ružindolská, 
Suchovská a miestnej komunikácie Š. Moyzesa bez spolufinancovania Mestom Trnava, 
s podmienkou, ak sa investícia nezrealizuje do 31. 12. 2011, kúpna cena bude 165 845, 52 
eura“  
 
V bode 2. ukladacej časti uznesenia doplniť:  
Pripraviť dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis 
T: do 31. 10. 2010 
 
a5) 
MZ č. 813/2010 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5311/33 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6958 Ul. Na hlinách 39, 40, 41 v Trnave 
Zmena textu v bodoch: 
 2. miesto ... Okružná 11... Na hlinách 41... 
10. miesto ...Kramerovej... Krammerovej... 
14. miesto ...Divičič... Dovičič... 
Doplniť nový text v schvaľovacej časti:  
25. podielu 7179/392676 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 53 Miroslavovi Bajcarovi nar. 
9.4.1978 bytom Ul. V. Clementisa 7, Trnava, za cenu 1,37 eura. 
26. podielu 7219/392676 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 38 
Ľudevítovi Poláčkovi nar. 13.10.1961 s manželkou Beátou rod. Ukušovou nar. 4.11.1965, 
obaja bytom Na Hlinách 39, za cenu 1,38 eura. 
 
a6) 
MZ č. 672/2009, v znení 908/2010  
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 6299 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2547 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 25-30 v Trnave  
Nahradiť text v schvaľovacej časti bod 41. novým textom:  
41. podielu 5327/527643 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 52 Michaele Klačanskej rod. 
Klačanskej nar. 9.7.1991 bytom Družstevná 86/4, 95617 Solčany, za cenu 100,52 eura... 
 
 a7) 
MZ č. 812/2010  
k odpredaju pozemku pod schodmi v CMZ 
Bod 1. doplniť o nasledovný text : 
 „Predaj pozemku sa uskutočňuje v zmysle § 9a bodu 8b) zákona č. 258/2009, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť  
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1. júla 2009, t. j. ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“.  
 
a8) 
MZ č. 641/2005 zo dňa 6. 9. 2005 v znení uzn.č. 773/2006 zo dňa 21.2. 2006   
k predaju spoluvlastníckych podielov na pozemku na Ulici Štefánikovej 22, Trnava 
V bode 1. schvaľovacej časti uznesenia sa : 
a) dopĺňa za slová „1 500, - Sk/m²“ nový text: „t. j. 49, 7909 eura“  
 
b) pôvodný text v bodoch 1) až 12) sa ruší a nahrádza novým textom: 
 
1) podielu 464/10000 Križanovi Ľubošovi, r. Križanovi, nar. 20. 12. 1969 a manž. Ľubici, r. 
Janecovej, nar. 16. 9. 1971, bytom Trnava, Štefánikova 22, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov, za cenu 843,26 eura /25 404,- Sk/,  
2) podielu 472/10000 Režnému Milanovi, r. Režnému, nar. 29. 12. 1954, bytom Hlohovec, 
Rázusova 45, za cenu 857,79 eura /25 842,- Sk/,  
3) podielu 547/10000 Kičinovej Márii, r. Cibulkovej, nar. 7. 6. 1938, bytom Trnava, 
Štefánikova 22, za cenu 994,09 eura /29 948,- Sk/,  
4) podielu 987/10000 Hojovej Irene, r. Anyalaiovej, nar. 3. 8. 1952, bytom Trnava, Leoša 
Janáčka 3 a Ing. Zatkovej Eve, r. Zatkovej, nar. 20. 6. 1966, bytom Trnava, Horné Bašty 5, 
do podielového spoluvlastníctva, každej v 1/2, za cenu 1 793,73 eura /54 038,- Sk/, 5) 
podielu 347/10000 spoločnosti BKR, s. r. o., so sídlom Trnava, Štefánikova 22, IČO: 
36 868 167, za cenu 630,62 eura /18 998,- Sk/,  
6) podielu 952/10000 Režnému Milanovi, r. Režnému, nar. 29. 12. 1954, bytom Hlohovec, 
Rázusova 45, Hojovej Irene, r. Anyalaiovej, nar. 3. 8. 1952, bytom Trnava, Leoša Janáčka 3 
a Ing. Zatkovej Eve, r. Zatkovej, nar. 20. 6. 1966, bytom Trnava, Horné Bašty 5, do 
podielového spoluvlastníctva, každému v 1/3, za cenu 1 730,13 eura /52 122,- Sk/,  
7) podielu 1226/10000 Pobjeckému Milanovi, r. Pobjeckému, nar. 7. 11. 1971, bytom 
Trnava, Jeruzalemská 12 za cenu 2 228,10 eura /67 124,- Sk/,  
8) podielu 933/10000 Štefákovej Eve, r. Štefákovej, nar. 3. 8. 1979, bytom Trnava, 
Štefánikova 22, za cenu 1695,61 eura /51 082,- Sk/, 9) podielu 641/10000 Režnému 
Milanovi, r. Režnému, nar. 29. 12. 1954, bytom Hlohovec, Rázusova 45, za cenu 1 164,94 
eura /35 095,- Sk/,  
10) podielu 558/10000 Režnému Milanovi, r. Režnému, nar. 29. 12. 1954, bytom Hlohovec, 
Rázusova 45, za cenu 1 014,09 eura /30 550,50 Sk/,  
11) podielu 805/10000 Poórovi Karolovi, r. Poórovi, nar. 14. 4. 1946 a manž. Zdenke 
Poórovej, r. Šurányiovej, nar. 16. 8. 1954, obaja bytom Trnava, Leoša Janáčka 1, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 1 463,- eur  /44 074,- Sk/,  
12) podielu 1035/10000 Poórovi Karolovi, r. Poórovi, nar. 14. 4. 1946 a manž. Zdenke 
Poórovej, r. Šurányiovej, nar. 16. 8. 1954, obaja bytom Trnava, Leoša Janáčka 1, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 1 880,97 eura /56 666,- Sk/,  
13) podielu 778/10000 Františkovi Kučerovi, r. Kučerovi, nar. 4. 10. 1932 a manž. Márii 
Kučerovej, r. Chynoranskej, nar. 21. 12. 1937, obaja bytom Trnava, Štefánikova 22, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 1 413,91 eur  /42 595,50 Sk/“ 
V bode 2. ukladacej časti uznesenia doplniť:  
Pripraviť kúpnu zmluvu s predkupným právom, predložiť primátorovi mesta na podpis 
a ukončiť nájomný vzťah v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 2. 4. 2008.  
T: do 31. 12. 2010 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
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b1) č. 589/2009    do 31. 12. 2010 
b2) č. 759/2010   do 31. 10. 2010 
b3) č. 841/2010  do 31. 08. 2010 
b4) č. 813/2010  do 31. 12. 2010 
b5) č. 672/2010  do 30. 09. 2010 
b6) č. 837/2010  do 31. 10. 2010  
b7) č. 730/2009 v znení 856/2010  do 30. 11. 2010 
b8) č. 818/2010  do 30. 11. 2010 
b9) č. 819/2010  do 30. 11. 2010 
b10) č. 820/2010  do 30. 11. 2010 
b11) č. 821/2010  do 30. 11. 2010 
b12) č. 822/2010  do 30. 11. 2010 
b13) č. 823/2010  do 30. 11. 2010 
b14) č. 824/2010  do 30. 11. 2010 
b15) č. 825/2010     do 30. 11. 2010 
b16) č. 767/2010     do 30. 09. 2010 
b17) č. 770/2010 v znení 908/2010    do 31. 10. 2010 
b18) č. 761/2010     do 30. 09. 2010 
b19) č. 872/2010     do 30. 09. 2010   
b20) č. 839/2010     do 31. 10. 2010 
b21) č. 587/2009 v znení 703/2010    do 30. 11. 2010 
b22) č. 531/2009 v znení 567/2009    do 30. 11. 2010    
b23) č. 833/2010     do 31. 12. 2010    
b24) č. 843/2010     do 31. 08. 2010 
 
4. Ruší 
uznesení MZ: 
c1) č. 176/2007  
c2) č. 457/2008 v znení 519/2009, 565/2009, 657/2009, 799/2010 
c3) č. 70/1999 
 
 
 

938 
uznesenie 

 
k návrhu na riešenie spôsobu zabezpečenia kamerového systému 

v priestoroch Futbalového štadióna Antona Malatinského, Trnava, Športová 1 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zvýšenie finančného príspevku pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
o 29 999 eur v programe Mládež a šport, kapitálové výdavky, a združenie tohto finančného 
príspevku na účel financovania časti nákladov spojených s inštaláciou zabezpečovacieho 
kamerového systému na futbalový štadión Antona Malatinského v Trnave. 
s podmienkou prevedenia tejto investície do majetku mesta Trnava v prípade realizácie 
rekonštrukcie Futbalového štadióna A. Malatinského v Trnave, za symbolickú cenu 1,00 euro 
kúpnou zmluvou; kúpnu zmluvu uzatvoriť najskôr 1 rok odo dňa obstarania zabezpečovacieho 
kamerového systému.  
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2. Ukladá 
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: po ukončení 1 roka odo dňa obstarania zabezpečovacieho kamerového systému 
 
 
 

939 
uznesenie 

 
k podnájmu nebytových priestorov a ľadovej plochy 

Mestského zimného štadióna, Trnava, Spartakovská 1/B 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
dôvodovú správu a dôvody, ktoré viedli na schválenie tohto uznesenia 
 
2. Schvaľuje 
a) Výnimku z „Postupu k prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta“ - § 9 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, 
ktorý bol mestu zverený a súhlasí so spätným podnájmom nebytových priestorov 
v objekte Mestského zimného štadióna v Trnave, súpisné číslo 1/B na Spartakovskej ulici 
v Trnave, na parc. číslo 5671/154 v k.ú. Trnava, z priestorov daných do výpožičky 
Hokejovému klubu Trnava, spolu o výmere 477 m2 - šatne, v rozsahu ½ z výmery 
výpožičky,  
pre Centrum voľného času Elán, Ružomberok, Dončova 1/1441, IČO: 00315737, 
v zastúpení štatutárnym zástupcom, na účel vytvárania podmienok pre mimoškolskú 
činnosť detí a mládeže, so spätnou účinnosťou na obdobie od 1.8.2009 v trvaní do 
31.3.2010, 

b) Výnimku z „Postupu k prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta“ - § 9 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, 
ktorý bol mestu zverený, a súhlasí so spätným podnájmom nebytových priestorov 
v objekte Mestského zimného štadióna v Trnave, súpisné číslo 1/B na Spartakovskej ulici 
v Trnave, na parc. číslo 5671/154 v k.ú. Trnava, z priestorov poskytnutých do podnájmu 
Hokejovému klubu Trnava, spolu o výmere 26,45 m2 (kancelárie), v rozsahu ½ z výmery 
výpožičky,  
pre Centrum voľného času Elán, Ružomberok, Dončova 1/1441, IČO: 00315737, 
v zastúpení štatutárnym zástupcom, na účel vytvárania podmienok pre mimoškolskú 
činnosť detí a mládeže, so spätnou účinnosťou na obdobie od 1.8.2009 v trvaní do 
31.3.2010, 

c) Výnimku  na vydanie spätného súhlasu na spoločné užívanie ľadovej plochy Mestského 
zimného štadióna v Trnave, v rámci celkového limitu hodín so zníženou sadzbou, 
schváleného primátorom mesta Trnava v súlade s uzn. č. 324/2004 MZ mesta Trnava na 
obdobie sezóny 2009/2010, od 1.8.2009 do 31.3.2010 Hokejovému klubu Trnava aj 
pre Centrum voľného času Elán, Ružomberok, Dončova 1/1441, 

 
Za cenu platnú spoločne pre podnájom nebytových priestorov a užívanie ľadovej plochy, vo 
výške 50,00 eur za každého registrovaného člena v jednom záujmovom krúžku, podľa dohody 
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uzatvorenej medzi Hokejovým klubom Trnava a CVČ Elán Ružomberok, s podmienkou 
využitia získaných finančných prostriedkov na športovú činnosť pre deti a mládež v Trnave. 
 
3. Ukladá  
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
V spolupráci s nájomcom Eko-Rekrea Trnava zabezpečiť uzatvorenie zmluvy v zmysle bodu 
1/ schvaľovacej časti uznesenia, medzi Hokejovým klubom Trnava a Centrom voľného času 
Elán Ružomberok. 
Termín: 20. 09. 2010 
 
 

940 
uznesenie  

 
k návrhu poslanca  

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
v spolupráci s Komisiou mládeže a športu MZ 
a) vybrať vhodné lokality na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava, na ktorých by sa 
mohli realizovať športové aktivity neorganizovaných športovcov 
b) pred uzatvorením ihrísk v športovom areáli Slávia spracovať prevádzkový poriadok 
využívania ihrísk tak, aby ho mohla využívať široká verejnosť 
c) vypracovať návrh koncepcie prevádzkovania školských dvorov pri základných školách 
na území mesta Trnava v jednotlivých častiach mesta  
Termín: do 15. 10. 2010 

 
 
 
 
 

         Ing. Štefan B o š n á k  
                                                        primátor mesta 
 
 

 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                     prednostka MsÚ 
 
        
V Trnave 02. 09. 2010        


