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                                          UU  ZZ  NN  EE  SS  EE  NN  II  AA

zz  13.13.  riadnehoriadneho  zasadnutiazasadnutia  MestskéhoMestského  zastupite�stvazastupite�stva  mestamesta  Tr-Tr-
nava,nava,  ktoréktoré  sasa  uskuto�nilouskuto�nilo  d�ad�a  14.14.  decembradecembra  20042004  vv  konfe-konfe-
ren�nejren�nej  sálesále  trnavskejtrnavskej  radniceradnice
________________________________________________________________________________________________________________________

                                                        457457
                                                  uznesenieuznesenie

                    kk  VšeobecneVšeobecne  záväznémuzáväznému  nariadeniunariadeniu  �.�.  222222
                                        oo  miestnychmiestnych  daniachdaniach

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
VZN �. 222 o miestnych daniach

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� zverejnenie VZN spôsobom v mieste obvyklým
   Termín: 15.12.2004

b) preveri� možnosti zverejnenia zoznamu plati�ov poplatkov
za psov pod�a jednotlivých mestských �astí vo vývesných
skrinkách VM� a na internetovej stránke mesta
   Termín: do 15.3.2005

                                                        458458
                                                  uznesenieuznesenie

                    kk  VšeobecneVšeobecne  záväznémuzáväznému  nariadeniunariadeniu  �.�.  223223 
          ktorýmktorým  sasa  menímení  aa  dop��adop��a  VZNVZN  �.�.  115115  TrhovýTrhový  poriadokporiadok
      oo  podmienkachpodmienkach  predajapredaja  výrobkovvýrobkov  aa  poskytovaniaposkytovania  služiebslužieb
nana  trhovomtrhovom  miestemieste  --  trhoviskotrhovisko  nana  SpartakovskejSpartakovskej  ul.ul.  vv  TrnaveTrnave
                                          vv  zneníznení  VZNVZN  �.�.  140140

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
VZN �.223, ktorým sa mení a dop��a VZN �. 115 Trhový
poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhovom mieste - trhovisko na Spartakovskej ul.
v Trnave v znení VZN �. 140

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
zabezpe�i� zverejnenie VZN spôsobom v mieste obvyklým
   Termín: 25.12.2004
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                                                        459459
                                                  uznesenieuznesenie

                      kk  VšeobecneVšeobecne  záväznémuzáväznému  nariadeniunariadeniu  �.�.  224224
                                      oo  danidani  zz  nehnute�nostínehnute�ností

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
VZN �. 224 o dani z nehnute�ností

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
zabezpe�i� zverejnenie VZN spôsobom v mieste obvyklým
   Termín: 15.12.2004

                                                        460460
                                                  uznesenieuznesenie

                    kk  VšeobecneVšeobecne  záväznémuzáväznému  nariadeniunariadeniu  �.�.  225225
  oo  miestnommiestnom  poplatkupoplatku  zaza  komunálnekomunálne  odpadyodpady  aa  drobnédrobné  stavebnéstavebné 
                                                      odpadyodpady

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
VZN �. 225 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
zabezpe�i� zverejnenie VZN spôsobom v mieste obvyklým
   Termín: 15.12.2004

                                                        461461
                                                  uznesenieuznesenie

                      kk  VšeobecneVšeobecne  záväznémuzáväznému  nariadeniunariadeniu  �.�.  226226,
    ktorýmktorým  sasa  vydávavydáva  doplnokdoplnok  �.�.  2)2)  kk  VZNVZN  �.�.  192192  nana  vykonanievykonanie
niektorýchniektorých  ustanoveníustanovení  zákonazákona  oo  sociálnejsociálnej  pomocipomoci  aa  stanovenístanovení
  výškyvýšky  úhradúhrad  zaza  sociálnesociálne  službyslužby  poskytovanéposkytované  mestommestom  Trnava,Trnava,
                                          vv  zneníznení  VZNVZN  �.�.  204204

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
a) VZN �.226, ktorým sa vydáva doplnok �. 2) k VZN �. 192 na
vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci
a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované
mestom Trnava, v znení VZN �. 204

b) jednorazové zvýšenie výdavkov na potraviny o 165,- Sk na
rok 2004 na ob�ana na prilepšenie stravy po�as sviatkov
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2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
zabezpe�i� vyhlásenie VZN �. 226 vyvesením na úradnej tabuli
a na internetovej stránke www.trnava.sk
   Termín: do 16.12.2004

                                                        462462
                                                  uznesenieuznesenie

                      kk  VšeobecneVšeobecne  záväznémuzáväznému  nariadeniunariadeniu  �.�.  227227
    oo  ÚzemnomÚzemnom  plánepláne  mestamesta  TrnavaTrnava  aa  oo  regulatívochregulatívoch  aa  limitochlimitoch
    využívaniavyužívania  územiaúzemia  aa  zásadzásad  prepre  �alší�alší  rozvojrozvoj  mestamesta  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
a) pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania
vznesené k Návrhu aktualizácie Územného plánu mesta Trnava
a spôsob ich vyhodnotenia (materiál v prílohe)

b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru
územného plánovania v zmysle § 25 zákona �. 50/76 Zb. v
znení noviel (stavebný zákon) zo d�a 10.12.2004

2.2.  Schva�ujeSchva�uje
a) Aktualizáciu ÚPN mesta Trnava

b) VZN �.227 Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a
limitoch využívania územia a zásad pre �alší rozvoj mesta
Trnava

c) predkladanie zmien, úprav a doplnkov max. dva razy ro�ne
   Termín: júnové a decembrové zasadnutie MZ

3.3.  RušíRuší   
uznesenie �. 473/1997 zo d�a 23.9.1997 o schválení
urbanistickej štúdie Sociálna výstavba Nobelova ulica,
Trnava

4.4.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� zverejnenie VZN �. 227
   Termín: 16.12.2004

b) zabezpe�i� uloženie (archiváciu) Aktualizácie ÚPN mesta
Trnava a VZN �. 227
   Termín: priebežne

c) zabezpe�i� uloženie Aktualizácie ÚPN mesta Trnava a VZN
�.227 na KSÚ a stavebnom úrade
   Termín: do 15.1.2005
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                                                        463463
                                                  uznesenieuznesenie

                    kk  VšeobecneVšeobecne  záväznémuzáväznému  nariadeniunariadeniu  �.�.  228228
  oo  ochraneochrane  nefaj�iarovnefaj�iarov  obmedzenímobmedzením  faj�eniafaj�enia  nana  územíúzemí  mestamesta
                                                    TrnavaTrnava 

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
VZN �. 228 o ochrane nefaj�iarov obmedzením faj�enia na
území mesta Trnava

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
zabezpe�i� zverejnenie VZN spôsobom v mieste obvyklým
   Termín: 15.12.2004

                                                        464464
                                                  uznesenieuznesenie

                  kk  VšeobecneVšeobecne  záväznémuzáväznému  nariadeniunariadeniu  �.229�.229
  oo  podmienkachpodmienkach  zria�ovaniazria�ovania  aa  prevádzkovaniaprevádzkovania  exteriérovýchexteriérových 
                              sedenísedení  nana  územíúzemí  mestamesta  TrnavaTrnava 

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
VZN �.229 o podmienkach zria�ovania a prevádzkovania
exteriérových sedení na území mesta Trnava

2.2.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave
zabezpe�i� zverejnenie VZN spôsobom v mieste obvyklým
   Termín: 15.12.2004

                                                        465465
                                                  uznesenieuznesenie

                        kk  rozpo�turozpo�tu  mestamesta  TrnavaTrnava  nana  rokrok  20052005

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
a) rozpo�et mesta Trnava na rok 2005 v príjmovej
   a výdavkovej �asti

b)
b1) výstavbu Obytného súboru, Clementisova ulica, nájomné
    bytové domy - 98 b.j.
b2) financovanie predmetnej stavby �erpaním úveru zo ŠFRB
    vo výške 70 % z obstarávacej ceny, t.j. 82 744 tis. Sk
    a �erpaním dotácie z MVaRR SR vo výške 30 %
    obstarávacej ceny, t.j. 35 462 tis. Sk
b3) predloženie žiadosti o poskytnutie úveru zo Štátneho
    fondu rozvoja bývania na výstavbu Obytného súboru,
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    Clementisova ulica, nájomné bytové domy - 98 b.j.
b4) zabezpe�enie úveru nehnute�ným majetkom mesta vo výške
    1,5 násobku poskytnutého úveru v prospech Štátneho
    fondu rozvoja bývania takto:
    - nehnute�nos�ou kúpalisko Castiglione, parc.
      �. 5671/134-138, zapísanou na liste vlastníctva
      �. 5000 v katastrálnom území Trnava
    - nehnute�nos�ou Trhová 2, parc. 707/4 s.�. 243, parc.
      �. 706/1, parc. �. 706/2 s.�. 243, parc. �. 673/1
      s.�. 243, parc. �. 673/2, 672 zapísanou na liste
      vlastníctva �. 5000 v katastrálnom území mesta Trnava
    - nehnute�nos�ou MŠ Spartakovská, parc. �. 5670/3
      s.�. 5829, zapísanou na liste vlastníctva �. 5000
      v katastrálnom území mesta Trnava
b5) vy�lenenie finan�ných prostriedkov v rozpo�te mesta na
    rok 2005 na splácanie záväzku vo�i ŠFRB v roku 2005
b6) v prípade získania úveru z prostriedkov ŠFRB
    zabezpe�enie pravidelného splácania úveru po�as trvania
    zmluvného vz�ahu so ŠFRB
b7) predloženie žiadosti na MVaRR SR o poskytnutie dotácie
    na výstavbu Obytného súboru, Clementisova ulica, nájomné
    bytové domy - 98 b.j. vo výške 30 % obstarávacej ceny,
    t.j. 35 462 tis. Sk
b8)  predloženie žiadosti na MVaRR SR o poskytnutie dotácie
     na výstavbu technickej vybavenosti k Obytnému súboru,
     Clementisova ulica, nájomné bytové domy - 98 b.j. vo
     výške 2 770 tis. Sk
b9)  vy�lenenie sumy 7 450 tis. Sk ako vkladu mesta na
     financovanie technickej vybavenosti pre Obytný súbor,
     Clementisova ulica, nájomné bytové domy - 98 b.j.
b10) zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB a MVaRR SR
     na Obytný súbor, Clementisova ulica, nájomné bytové
     domy - 98 b.j. v prípade poskytnutia úveru zo ŠFRB
     a dotácie z MVaRR SR po úspešnej realizácii stavby
b11) prijatie Všeobecno-záväzného nariadenia, v ktorom sa
     stanovia presné podmienky pride�ovania nájomných bytov
     pre obyvate�ov obce, vyplývajúce zo Zmluvy
     o poskytnutí dotácie uzatvorenej s MVaRR SR

c) �erpanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v roku
   2005 na výstavbu malometrážnych bytov na sídlisku
   Prednádražie vo výške 8 000 tis. Sk

d) �erpanie úveru z komer�nej banky a jeho zabezpe�enie
   pod�a podmienok banky vo výške 96 000 tis. Sk na
   financovanie investi�ných akcií mesta uvedených
   v rozpo�te mesta na rok 2005

e) rozpo�ty príspevkových organizácií mesta na rok 2005
   - Strediska sociálnej starostlivosti
   - Správy kultúrnych a športových zariadení
   - Správy mestského majetku

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
pripravi� a predloži� návrh VZN, ktorým sa stanovia
podmienky pride�ovania nájomných bytov
   Termín: 31.12.2005
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                                                        466466
                                                  uznesenieuznesenie

          kk  stanoviskustanovisku  hlavnéhohlavného  kontrolórakontrolóra  kk  rozpo�turozpo�tu  mestamesta
                                                nana  rokrok  20052005

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpo�tu na rok
2005

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
pripravi� a predloži� na zasadnutie mestského zastupite�stva
a) nové VZN, ktorým sa ur�uje metodika poskytovania dotácií
   z rozpo�tu mesta Trnava
   Termín: február 2005

b) nové rozpo�tové pravidlá mesta Trnava
   Termín: apríl 2005

c) dopracova� uznesenie MZ �. 465/2004 v bodoch b2), b7),
b8), b9) po zverejnení podmienok poskytovania úveru zo
ŠFRB pre rok 2005 a podmienok poskytovania dotácie
z MVaRR SR pre rok 2005
   Termín: do 10.1.2005

                                                        467467
                                                  uznesenieuznesenie

        kk  doplnkudoplnku  ZásadZásad  hospodáreniahospodárenia  aa  nakladanianakladania  ss  majetkommajetkom
    mestamesta  aa  majetkommajetkom  vv  štátnomštátnom  vlastníctve,vlastníctve,  ktorýktorý  bolbol  mestumestu 
                                                    zverenýzverený

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
doplnok �. 6) k Zásadám hospodárenia a nakladania s majet-
kom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu
zverený"

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
vyda� úplné znenie "Zásad hospodárenia a nakladania s majet-
kom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu
zverený" s ú�innos�ou od 15.12.2004
   Termín: do 15.1.2005

                                                        468468
                                                  uznesenieuznesenie

            kk  zaradeniuzaradeniu  majetkumajetku  mestamesta  dodo  ponukovéhoponukového  konaniakonania

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:
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1.1.  Schva�ujeSchva�uje 
zaradenie majetku mesta do 1-kolového ponukového konania
a) 1 - izbového bytu �. 23 na ul. Vl. Clementisa �. 19 o podla-
   hovej ploche 29,19 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym po-
   dielom na spolo�ných �astiach, spolo�ných zariadeniach domu a
   pozemku parc. �. 5671/177 o ve�kosti 65/10000 s východiskovou
   cenou 520.000,- Sk

b) 1 - izbového bytu �. 50 na ul. Hospodárska �. 9 o podlahovej
   ploche 37,91 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na
   spolo�ných �astiach, spolo�ných zariadeniach domu a pozemku
   parc. �. 884 o ve�kosti 126/10000 s východiskovou cenou
   480.000,- Sk

c) 2 - izbového bytu �. 6 na ul. Coburgova �. 18 o podlahovej
   ploche 86,75 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na
   spolo�ných �astiach, spolo�ných zariadeniach domu a pozemkoch
   parc. �. 8651/1 a parc. �. 8651/2 o ve�kosti 1209/10000 a na
   pozemku parc. �. 8652/1, záhrada o ve�kosti 1250/10000 s vý-
   chodiskovou cenou 500.000,- Sk

2.2.  UkladáUkladá 
   Majetkovej komisii MZ
   Mestskému úradu v Trnave
realizova� ponukové konanie v zmysle VZN �. 105 zmien a dopln-
kov
   Termín: do 31.3.2005

                                                          469469
                                                    uznesenieuznesenie

                  kk  vyhodnoteniuvyhodnoteniu  1-kolového1-kolového  ponukovéhoponukového  konaniakonania
                                            nana  predajpredaj  garážegaráže

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje 
na základe výsledku ponukového konania
predaj garáže �. 1  na 1. PP v obytnom dome na ul. Zelene�ská
�. 53, súp. �. 2718, parc. �. 8252/20, zapísanej na LV �. 6851,
o úžitkovej ploche 17,77 m2 s prináležiacim spoluvlastníckym
podielom na spolo�ných �astiach a na pozemku o ve�kosti 191/10000
Pavlovi Ková�ovi, nar. 9. 11. 1946 a manželke Helene Ková�ovej,
nar. 17. 10. 1948, obaja bytom Trnava - Modranka, Bosniacka
ul. �. 36  za cenu 150.000,- Sk, s termínom úhrady kúpnej ceny
do 12. 1. 2005.

2.2.  UkladáUkladá
   Správe mestského majetku Trnava
pripravi� a predloži� zmluvu o kúpe garáže v zmysle VZN �. 105
primátorovi mesta k podpisu
   Termín: do 5 dní odo d�a úhrady kúpnej ceny na ú�et mesta
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                                                        470470
                                                  uznesenieuznesenie

                  kk    žiadostižiadosti  oo  prehodnotenieprehodnotenie  kúpnejkúpnej  cenyceny  zaza  bytbyt

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
žiados� manželov Brunovských o prehodnotenie a zníženie kúpnej
ceny za byt �. 74 na ul. Golianova 32

2.2.    UkladáUkladá 
    Správe mestského majetku Trnava
postupova� v zmysle uznesenia MZ �. 379/2004
    Termín: do 31.1.2005

                                                        471471
                                                  uznesenieuznesenie

      kuku  kúpekúpe  pozemkupozemku  prepre  výstavbuvýstavbu  �S�S  IBVIBV  KamennýKamenný  mlyn,mlyn,  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    Schva�ujeSchva�uje
kúpu  pozemku vo vlastníctve  Rímskej  únie Rádu svätej Uršule,
Komunita uršulínok, Hviezdoslavova 10,  Trnava, I�O 34075801, v
k. ú. Trnava, zapísaný na LV �. 5910, parc. �. 10138/236 - orná
pôda, výmera 100 m2, oddelený  geometrickým  plánom �. 264/2004
zmluvou o budúcej kúpnej zmluve do majetku mesta Trnava pre re-
alizáciu stavby "�erpacia stanica IBV Kamenný mlyn, Trnava" za
cenu 300,- Sk/m2, t. j. spolu 30 000,- Sk

2.2.    UkladáUkladá
    Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s kúpou pozemku do majetku
mesta
    Termín: do 31.1.2005

b) pripravi� a predloži� kúpnu zmluvu primátorovi mesta
k podpisu
    Termín: do 28.2.2005

                                                                472472
                                                          uznesenieuznesenie

          kk  súhlasusúhlasu  ss  prijatímprijatím  darudaru  dodo  majetkumajetku  mestamesta  --  pozemkovpozemkov  prepre
      prepojovaciuprepojovaciu  komunikáciukomunikáciu  aa  ISIS  prepre  IBVIBV  Cukrová,Cukrová,  Kopánka,Kopánka,  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    Schva�ujeSchva�uje
prijatie daru - pozemkov v k. ú. Trnava pre výstavbu prepojovacej
komunikácie  IBV Cukrová, Kopánka, Trnava  v rozsahu  vlastníctva
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fyzických osôb:
a)Jurákovej Lýdie, nar. 5. 2. 1940, bytom Trnava, J. Hajdóczyho
  �. 77 - spoluvlastnícky podiel 6/272 na dieloch pozemkov zapí-
  saných na LV 1373 z pôvod. parc. �. 1535/3 orná pôda, výmera
  1 6278 m2 ako diel 3 výmera 1053 m2, diel 4 výmera 261 m2, z
  pôvod. parc. �. 1535/2 orná pôda, výmera 2386 m2, ako diel 5
  výmera 36 m2, diel 6 výmera 66 m2 a z pôvod. parc. �. 1535/1
  orná pôda, výmera 4781 m2, ako diel 7 výmera 137 m2 a diel 8
  výmera 79 m2 ozna�ených na geometrickom pláne �. 17/2004,
b)Lan�ari�ovej Štefánie, nar.5. 2. 1940, bytom Trnava, B. Smeta-
  nu �. 2 - spoluvlastnícky podiel 6/272 na dieloch pozemkov za-
  písaných na LV 1373 z pôvod. parc. �. 1535/3 orná pôda, výmera
  1 6278 m2 ako diel 3 výmera 1053 m2, diel 4 výmera 261 m2, z
  pôv. parc. �. 1535/2 orná pôda, výmera 2386 m2, ako diel 5 vý-
  mera 36 m2, diel 6 výmera 66 m2 a z pôvod. parc. �. 1535/1 orná
  pôda, výmera 4781 m2, ako diel 7 výmera 137 m2 a diel 8 výmera
  79 m2 ozna�ených na geometrickom pláne �. 17/2004,
c)Zachara Mateja, nar. 1. 3. 1983,  bytom  Trnava, J. Hajdóczyho
  �. 91 - pozemku zapísaného na LV 6896 z pôvod. parc. �. 1534
  orná pôda, výmera 7767 m2, ako diel 9 výmera 329 m2 ozna�eného
  pod�a geometrického plánu �. 17/2004,
d)Ing. Zachara Jozefa, nar. 19. 3. 1956  a manž. Edity Zacharo-
  vej, nar. 12. 12. 1958, obaja bytom  Trnava, ul. J. Hajdóczyho
  �. 91 - pozemku zapísaného na LV 5869 z parc. �. 3481/12 orná
  pôda, výmera 898 m2, ako diel 10 výmera 115 m2 ozna�eného pod-
  �a geometrického plánu �. 17/2004.
  �. 17/2004,

2.2.  UkladáUkladá                                             
   Mestskému úradu v Trnave
a) oznámi� stanovisko mestského zastupite�stva darcom
   Termín: do 31.1.2005

b) pripravi� zmluvy o budúcich darovacích zmluvách na pozemky
pre výstavbu prepojovacej komunikácie a predloži�
primátorovi mesta k podpisu
   Termín: do 28.2.2005

                                                        473473
                                                  uznesenieuznesenie

              kk  súhlasusúhlasu  ss  použitímpoužitím  pozemkovpozemkov  vovo  vlastníctvevlastníctve  mestamesta  nana
        vybudovanievybudovanie  vstupuvstupu  prepre  hlavnúhlavnú  obslužnúobslužnú  komunikáciukomunikáciu  prepre  IBV,IBV, 
obytnúobytnú  zónuzónu  6-9,6-9,  KamennýKamenný  mlyn,mlyn,  TrnavaTrnava  prepre  ú�elyú�ely  územnéhoúzemného  konaniakonania

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  SúhlasíSúhlasí
s použitím �asti pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava,
pôv. parc. �. 1932 - cesta, dielu 1 výmera 59 m2 ako sú�asti
novovytvorenej parc. �. 10142/22, dielu 2 výmera 40 m2 ako novo-
vytvoreného parc. �. 10131/3, a pod�a registra C KN novovytvore-
ných parc. �. 10133/37  výmera 2 m2 a parc. �. 10133/33 výmera
6 m2  t. j. spolu 107 m2 na vybudovanie vstupu z Kamennej cesty
pre hlavnú obslužnú komunikáciu pre IBV, obytná zóna 6-9, Kamen-
ný mlyn, Trnava pod�a geometrického plánu �. 84/2004 pre:
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Ing. Janu Sokolovi�ovú, nar. 3. 3. 1959, bytom Trnava, Agáto-
vá 7, Sv�tlanu Fan�ovi�ovú, nar. 30. 7. 1963, bytom Bu�any
�. 63, Ing. Karola Medovi�a, nar. 21. 12. 1958, bytom Nitra,
Hornozoborská 21, Vladimíra Kruteka, nar. 3. 11. 1948, bytom
Trnava, ul. E. M. Šoltésovej 8, Janu Krutekovú nar. 6.3.1958,
bytom ul. E. M. Šoltésovej 8, Miroslava Šruteka, nar 7.4.1953,
bytom Bohdanovce �. 379, MUDr. Annu Šrutekovú, nar 6. 2. 1953,
bytom Trnava, Vajanského 28, Emíliu H	rmannovú, nar. 1.8.1948,
bytom Trnava, Vajanského 30, Ing. Karola Brnku, CSc. nar.
14. 11. 1935, bytom Trnava, Ovocná 1, Antóniu 
urechovú, nar.
28. 8. 1928, bytom Trnava, Študentská 10, Alexandra La�ného, nar.
7. 11. 1982, bytom Trnava, Ovocná 1, pre ú�ely územného konania

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
oznámi� stanovisko mestského zastupite�stva žiadate�om
   Termín: do 15.1.2005

                                                            474474
                                                      uznesenieuznesenie

        kk  odpredajuodpredaju  podielovpodielov  zz  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve  MestaMesta  TrnavaTrnava
                parc.�.parc.�.    5292/615292/61  vv  k.ú.k.ú.  TrnavaTrnava  vlastníkomvlastníkom  bytovbytov  
              vv  bytovombytovom  domedome  s.�.s.�.  17471747  nana  RovnejRovnej  ul.ul.  �.�.  44  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    Schva�ujeSchva�uje 
predaj  podielov  na  �asti pozemku vo vlastníctve  Mesta  Trnava
zapísanom  na LV 4 s pôv. p. �. 1315/2, pod�a geometrického plánu
�.  263/2004 oddelený ako pozemok p. �. 5292/61 v k. ú. Trnava  o
celkovej výmere 366 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom
na spolo�ných �astiach a zariadeniach domu súp. �. 1747 na Rovnej
ul.  �. 4, vlastníkom bytov zapísaným na LV �. 8667 za cenu  3,50
Sk/m2 takto:

1) podielu  7666/247609  do  vlastníctva vlastní�ke  bytu  �.  1
   Juliane  �u�kovej rod. Hoghovej, nar. 19.1.1936, bytom  Rovná
   ul. 4, za cenu 39,50 Sk,
2) podielu   7713/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 2 Ing. Romanovi Mihali�kovi nar.
   8.12.1968  s  manželkou  Ing. Drahomírou rod.  Petzovou  nar.
   23.11.1968, obaja bytom Rovná 4, za cenu 40,00 Sk,
3) podielu   7701/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 3 Mgr. Štefanovi Rackovi,  nar.
   27.1.1944,  s  manželkou  Anastáziou   rod.  Janišovou,  nar.
   5.1.1947, obaja bytom Rovná 4, za cenu 40,00 Sk
4) podielu  5128/247609  do  vlastníctva vlastní�ke  bytu  �.  4
   Darine  Vydrovej,  rod. Dobrovodskej, nar. 3. 7. 1961,  bytom
   Palárikova ul. 13, Cífer, za cenu 26,50 Sk,
5) podielu   7766/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  5  Jozefovi  Uhlíkovi,   nar.
   10.2.1966  s manželkou Renátou rod. Heldovou nar.  31.7.1970,
   obaja bytom Rovná ul. 4, za cenu 40,00 Sk,
6) podielu   7696/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 6  Augustínovi  Sekerovi  nar.
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   8.4.1935,bytom Rovná 4 s manželkou �udmilou rod. Zadrabajovou
   nar. 3.1.1940, bytom Jalšové 102, za cenu 40,00 Sk,
7) podielu   7944/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  7 Mgr.  Jánovi  Mi�kovi  nar.
   28.2.1943 s  manželkou  Mgr. Martou  rod. Latákovou  nar.
   25.11.1946, obaja bytom Rovná 4, za cenu 41,00 Sk,
8) podielu   7974/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  8  Milanovi  Juranovi   nar.
   3.1.1943,  s manželkou �udmilou rod. Gažovou, nar.  6.1.1948,
   obaja bytom Rovná 4, za cenu 41,50 Sk
9) podielu  7974/247609  do  vlastníctva vlastní�ke  bytu  �.  9
   Ružene  Stachovi�ovej  rod. Polá�kovej nar.  8.6.1950,  bytom
   Rovná ul. 4, za cenu 41,50 Sk,
10) podielu  7816/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 10 �ubomírovi  Mohylovi,  nar.
   11.2.1945   s  manželkou  Valériou   rod.   Benkovskou   nar.
   14.1.1945, obaja bytom Rovná ul. 4, za cenu 40,50 Sk,
11) podielu  7756/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 11 Mojmírovi  Sersenovi,  nar.
   7.8.1931  s  manželkou Annou rod. K	r	šiovou  nar.  2.6.1935,
   obaja bytom Rovná 4, za cenu 40,00 Sk,
12) podielu  7774/247609  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  12
   Natálii  Sekerovej rod. Gazdíkovej nar. 14.6.1951, bytom  Ul.
   Vl. Clementisa 8, za cenu 40,00 Sk,
13) podielu  7801/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 13 Branislavovi  Matulovi  nar.
   21.2.1976  s manželkou Martinou rod. Eviakovou nar. 1.4.1979,
   obaja bytom Rovná 4, za cenu 40,50 Sk,
14) podielu  7790/247609  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  14
   Lucii  Kuracinovej  rod. Kuracinovej nar.  30.10.1973,  bytom
   Sibírska 19, za cenu 40,50 Sk,
15) podielu  7796/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 15  Viliamovi  Uhlárovi,  nar.
   24.10.1941,   s  manželkou  Evou   rod.   Krchnákovou,   nar.
   7.12.1942, obaja bytom Rovná 4, za cenu 40,50 Sk
16) podielu  7808/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  16  Štefanovi  Mrázovi,  nar.
   27.8.1947, s manželkou Elenou rod. Bubánovou nar. 13.10.1947,
   obaja bytom Rovná 4, za cenu 40,50 Sk,
17) podielu  7828/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  17  Jozefovi  Vysko�ovi  nar.
   20.2.1962 s manželkou Elenou rod. Kompanovou nar. 26.11.1969,
   obaja bytom Hluštín 339, za cenu 40,50 Sk,
18) podielu  7832/247609  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  18
   Kamile  Nádaskej, rod. Nádaskej, nar. 28.12.1956, bytom Rovná
   ul. 4, za cenu 40,50 Sk,
19) podielu  7898/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.19 Benjamínovi  Frantovi,  nar.
   15.4.1942,  s  manželkou  Cecíliou   rod.  Kubovi�ovou,  nar.
   17.5.1944, obaja bytom Rovná ul. 4, za cenu 41,00 Sk
20) podielu  8124/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  20  Jánovi  Alchusovi,   nar.
   27.7.1937   s  manželkou  Eleonorou   rod.  Vysko�ovou   nar.
   17.8.1939, obaja bytom Rovná ul. 4, za cenu 42,00 Sk,
21) podielu  7790/247609  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  21
   Danielovi  Salczerovi, nar. 8.10.1970, bytom Rovná 4, za cenu
   40,50 Sk,
22) podielu  7770/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
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   manželov  vlastníkom bytu �. 22 Vojtechovi Bednárikovi,  nar.
   27.6.1940  s manželkou Annou rod. Klasovitou nar.  30.8.1942,
   obaja bytom Rovná ul. 4, za cenu 40,00 Sk,
23) podielu  7783/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 23 Štefanovi Kraj�ovi�ovi,  nar.
   31.8.1928   s   manželkou  Margitou   rod.   Turanovou   nar.
   20.12.1943, obaja bytom Rovná 4 , za cenu 40,50 Sk,
24) podielu  7853/247609  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  24
   Martine  Pia�kovej,  rod.  Pia�kovej, nar.  22.6.1971,  bytom
   Rovná ul. 4, za cenu 40,50 Sk,
25) podielu  7916/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 25 Miroslavovi Krištofovi  nar.
   19.1.1961  s manželkou Danou rod. Horváthovou nar.  6.9.1968,
   obaja bytom Rovná 4, za cenu 41,00 Sk,
26) podielu  7776/247609  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  26
   Anne  Hirnerovej, rod. Rothovej, nar. 31.5.1931, bytom  Rovná
   ul. 4, za cenu 40,00 Sk,
27) podielu  7786/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 27 Bartolomejovi Križanovi, nar.
   18.11.1947,  s  manželkou Máriou rod. Kútnou, nar.  7.1.1947,
   obaja bytom Rovná 4, za cenu 40,50 Sk
28) podielu  7804/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 28  Mgr. Milanovi Kutákovi,
   nar.  7.12.1947 s manželkou Mgr. Máriou rod. Opatovskou  nar.
   8.5.1947, bytom Rovná ul. 4, za cenu 40,50 Sk,
29) podielu  7786/247609  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  29
   Márii  Strížovej,  rod. Krchnákovej, nar.  27.10.1926,  bytom
   Rovná ul. 4, za cenu 40,50 Sk.
30) podielu  7866/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  30  Milanovi  Žiakovi   nar.
   18.8.1945   s  manželkou  Antóniou   rod.  Šarvaicovou   nar.
   18.9.1945, obaja bytom Rovná 4, za cenu 40,50 Sk,
31) podielu  7978/247609  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  32  Dušanovi  Cuninkovi  nar.
   30.1.1956  s  manželkou Janou rod. Vozárovou nar.  20.1.1961,
   obaja bytom Rovná 4, za cenu 41,50 Sk,

2.2.  UkladáUkladá 
   Mestskému úradu v Trnave

a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
   Termín: do 15.1.2005

b) pripravi�  kúpnu  zmluvu  a predloži�  primátorovi  mesta  na
podpis
   Termín: do 31.3.2005

                                                        475475
                                                  uznesenieuznesenie

      kk  odpredajuodpredaju  podielovpodielov  zz  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve  MestaMesta  TrnavaTrnava
parc.�.parc.�.  25152515  vv  k.ú.k.ú.  TrnavaTrnava  vlastníkomvlastníkom  bytovbytov  vv  bytovombytovom  domedome  s.s.  �.�.
                      36163616  nana  HospodárskejHospodárskej  ul.ul.  �.�.  64,64,  6565  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:
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I.I.  Schva�ujeSchva�uje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného
na LV �. 5000, parc. �. 2515 k. ú. Trnava o celkovej výmere  348
m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spolo�ných
�astiach a zariadeniach domu súp. �. 3616, zapísaného na LV  �.
8111 na Hospodárskej ulici �. 64, 65 vlastníkom bytov za cenu
3,50 Sk/m2 takto:
1) podielu   4957/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 2 Stanislavovi  Mackovi,  nar.
   17.5.1956 s manželkou Martou, rod. Princovou, nar. 15.9.1957,
   obaja bytom Hospodárska 64, za cenu 30,00 Sk,
2) podielu   6671/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  3  Milanovi  Drahošovi,  nar.
   9.7.1932  s  manželkou  Rozáliou,   rod.  Šottníkovou,   nar.
   23.8.1933, obaja bytom Hospodárska 64, za cenu 40,50 Sk,
3) podielu   6614/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  4  Milanovi  Šnircovi,   nar.
   18.10.1951  s  manželkou  Zdenkou,   rod.  Bardiovskou,  nar.
   23.1.1952, obaja bytom Hospodárska 64, za cenu 40,50 Sk,
4) podielu  6671/200033  do  vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  5
   Petrovi  Ježovi, nar. 8.3.1976, bytom Hospodárska 64, za cenu
   40,50 Sk,
5) podielu 5010/200033 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 6 Márii
   Mrvovej  rod.  Vrábe�ovej, nar. 29.4.1930, bytom  Hospodárska
   64, za cenu 30,50 Sk,
6) podielu   6671/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 7 Štefanovi  Kubovi�ovi,  nar.
   15.8.1941   s  manželkou  Irenou,   rod.   Pinterovou,   nar.
   28.6.1943, obaja bytom Hospodárska 64, za cenu 40,50 Sk,
7) podielu  5010/200033  do  vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  8
   Branislavovi  �avarovi, nar. 8.12.1970, bytom Hospodárska 64,
   za cenu 30,50 Sk,
8) podielu   6671/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 9  �ubomírovi  Vitekovi,  nar.
   5.11.1941   s  manželkou  Štefániou,   rod.   Sakovou,   nar.
   27.3.1944, obaja bytom Hospodárska 64, za cenu 40,50 Sk,
9) podielu  6614/200033  do vlastníctva vlastníkovi bytu  �.  10
   Jozefovi  Turnerovi, nar. 3.3.1936, bytom Hospodárska 64,  za
   cenu 40,50 Sk,
10) podielu  6671/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 11 Tiborovi  Petrovi�ovi,  nar.
   26.9.1955, s manželkou Janou rod. Šiškovou, nar. 21.10. 1960,
   obaja bytom Hospodárska 64, za cenu 40,50 Sk,
11) podielu  6614/200033  do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  12
   Milanovi  Baranovi�ovi,  narod. 22.2.1959, bytom  Hospodárska
   64, za cenu 40,50 Sk,
12) podielu  6671/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  13  Pavlovi  Karnasovi,  nar.
   13.8.1941  s  manželkou Júliou, rod. Pašekovou,  nar.  16.12.
   1945, obaja bytom Hospodárska 64, za cenu 40,50 Sk,
13) podielu  6614/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 14 Milanovi  Lackovi�ovi, nar.
   17.9.1945   s  manželkou  Martou,  rod.  Jakubcovou,  nar.
   17.10.1947, obaja bytom Hospodárska 64, za cenu 40,50 Sk,
14) podielu  6671/200033  do   bezpodielového  spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  15  Rudolfovi  Ku�movi,  nar.
   24.8.1939 s manželkou Zitou, rod. Sivákovou, nar. 25.9. 1939,
   obaja bytom Hospodárska 64, za cenu 40,50 Sk,
15) podielu  6614/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
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   manželov  vlastníkom  bytu  �. 16  Bohumilovi Van�ovi, nar.
   15.4.1931  s  manželkou  Martou,   rod.  Brezovanovou, nar.
   26.8.1946, obaja bytom Hospodárska 64, za cenu 40,50 Sk,
16) podielu  4957/200033  do vlastníctva vlastní�ke bytu  �.  17
   Ružene  Šternovej  rod.  Potiskovej,   nar. 9.4.1944,  bytom
   Hospodárska 65, za cenu 30,00 Sk,
17) podielu  5365/200033  do   bezpodielového spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 18 Jaroslavovi Drinkovi, nar.
   6.5.1963  s manželkou Boženou rod. Budinskou, nar. 21.7.1963,
   obaja bytom Hospodárska 65, za cenu 32,50 Sk,
18) podielu  6614/200033  do   bezpodielového spoluvlastníctva
   manželov   vlastníkom  bytu  �.  19  �ubošovi Kašovi,  nar.
   20.8.1968 s manželkou �ubicou rod. Dolnákovou, nar. 7.9.1968,
   obaja bytom Hospodárska 65, za cenu 40,50 Sk,
19) podielu  6640/200033  do bezpodielového  spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �.  20  Karolovi Ryšavému,  nar.
   12.12.1942 s manželkou Danielou rod. Belkovou, nar. 4.6.1946,
   obaja bytom Hospodárska 65, za cenu 40,50 Sk,
20) podielu  5010/200033  do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 21
   Márii  Václavovej,  rod.  Hýbelovej,  nar.  30.1.1941, bytom
   Hospodárska 65, za cenu 30,50 Sk,
21) podielu  6640/200033  do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 22
   RNDr.  Márii  Zaliberovej,  CSc.,   nar.  29.10.1945, bytom
   Hospodárska 65, za cenu 40,50 Sk,
22) podielu  5010/200033  do vlastníctva vlastníkovi bytu �. 23
   Ivanovi  Jardekovi,  nar. 9.7.1974, bytom Hospodárska 65, za
   cenu 30,50 Sk,
23) podielu   6614/200033   do podielového   spoluvlastníctva
   vlastníkom  bytu �. 25 Mgr. Marekovi Kuzmovi narod. 24.4.1971
   a  Mgr. Jarmile Airey, rod. Kubalovej, nar. 8.11. 1970, obaja
   bytom Hospodárska 65, za cenu 40,50 Sk,
24) podielu  6640/200033  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 26 Františkovi Kl�ovanskému nar.
   1.6.1927 s manželkou Libušou rod. Bedrichovou nar. 13.1.1934,
   obaja bytom Hospodárska �. 65, za cenu 40,50 Sk,
25) podielu 6614/200033 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 27 Eve
   Doj�anovej, nar. 31.10.1939, bytom Hospodárska 65, za  cenu
   40,50 Sk,
26) podielu  6640/200033 do bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 28 Mgr. Ladislavovi  Hlavatému,
   narod.  11.7.1939  s manželkou  Ivou,  rod.  Ondrovou,  nar.
   25.4.1943, obaja bytom Hospodárska 65, za cenu 40,50 Sk,
27) podielu  6614/200033 do bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 29  Milanovi  Soldanovi,  nar.
   18.11.1940  s  manželkou Ing. Irenou rod.  Nebožárovou,  nar.
   12.12.1943, obaja bytom Hospodárska 65, za cenu 40,50 Sk,
28) podielu  6640/200033  do bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 30 Miroslavovi Naništovi, narod.
   2.7.1968  s  manželkou  Monikou, rod. Urbanovskou  nar.  9.2.
   1967, obaja bytom Hospodárska 65, za cenu 40,50 Sk,
29) podielu   6614/200033  do  podielového spoluvlastníctva
   vlastníkom  bytu  �. 31 Milanovi Liškovi, narod.  24.5.1962,
   bytom   Slovenská   6,  Trnava  a  Margite  Líškovej,   rod.
   Prekopovou,  nar.  25.9. 1943, bytom Hospodárska 65, za  cenu
   40,50 Sk,
30) podielu  6640/200033  do   bezpodielového spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 32 Ladislavovi Marušikovi, narod.
   7.12.1946  s  manželkou Eleonórou, rod. Keilovou, nar. 18.2.
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   1948, obaja bytom Hospodárska 65, za cenu 40,50 Sk,

II.II.  UkladáUkladá 
    Mestskému úradu v Trnave

a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
    Termín: do 15.1.2005

b) pripravi� kúpnu zmluvu a predloži� primátorovi mesta na
podpis
    Termín: do 31.3.2005

                                                            476476
                                                      uznesenieuznesenie

        kk  odpredajuodpredaju  podielovpodielov  zz  pozemkupozemku  vovo  vlastníctvevlastníctve  MestaMesta  TrnavaTrnava
parc.�.parc.�.  1635/1281635/128  vv  k.ú.k.ú.  TrnavaTrnava  vlastníkomvlastníkom  bytovbytov  vv  bytovombytovom  domedome  s.s.
                    �.�.  28352835  nana  ŠafárikovejŠafárikovej  ul.ul.  �.�.  14,14,  1515  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

I.I.  Schva�ujeSchva�uje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, na LV  �.
5000 parc. �. 1635/128 k. ú. Trnava o celkovej výmere  365  m2,
zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spolo�ných �astiach
a  zariadeniach domu súp. �. 2835 na Šafárikovej ulici �. 14,  15
vlastníkom bytov zapísaným na LV 8663 za cenu 3,50 Sk/m2 takto:
1) podielu  7866/125142 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 2 Mgr.
   Dagmar  Galbavej,  rod.  Tarkayovej,  nar.  13.4.1952  bytom
   Šafárikova 15, za cenu 80,50 Sk,
2) podielu   7513/125142  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom bytu �. 3 Ing. Antonovi Sedlákovi,  nar.
   6.3.1939   s   manželkou  Marcelou,   rod.   Jusnovou,   nar.
   27.11.1940, obaja bytom Šafárikova 15, za cenu 77,00 Sk,
3) podielu   7609/125142  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 4 Viliamovi  Debreckému,  nar.
   6.1.1942  s manželkou Žofiou, rod. Vaškovou, nar.  22.5.1944,
   obaja bytom Šafárikova 15, za cenu 77,50 Sk,
4) podielu  7653/125142 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 5  Bc.
   �udmile  Forrovej,  rod. Ležovi�ovej, nar. 10.10.1964,  bytom
   Šafárikova 15, za cenu 78,00 Sk,
5) podielu   8314/125142  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 6  Jánovi  Andreánskemu,  nar.
   19.9.1946   s  manželkou  Mariannou,   rod.  Klimovou,   nar.
   12.5.1948, obaja bytom Šafárikova 15, za cenu 85,00 Sk,
6) podielu   8466/125142  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 7 Ing. Rudolfovi Nebylovi  nar.
   26.6.1947   s  manželkou  Ing.   Danou,  rod.  Tichou,   nar.
   17.6.1948, obaja bytom Šafárikova 15, za cenu 86,50 Sk,
7) podielu   7524/125142  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov vlastníkom bytu �. 8 Otovi Walnerovi, nar. 23.8.1961
   s manželkou Ivetou, rod. Bakovou, nar. 9.12.1964, obaja bytom
   Saleziánska 36, za cenu 77,00 Sk,
8) podielu   7721/125142  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 9 Michalovi  Masarovi�ovi  nar.
   9.12.1958  s manželkou Máriou, rod. Drgo�ovou, nar. 3.1.1959,
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   obaja bytom Šafárikova 14, za cenu 79,00 Sk,
9) podielu   8314/125142  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 10  Jozefovi  Kopúnekovi  nar.
   27.10.1919 s manželkou PaedDr. Evou, rod. Ondruškovou,  nar.
   7.10.1937, obaja bytom Šafárikova 14, za cenu 85,00 Sk,
10) podielu  7359/125142  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 11 Jozefovi  Ben�úrikovi,  nar.
   7.9.1938,  s manželkou Evou rod. Vagalovou, nar. 19. 6. 1938,
   obaja bytom Šafárikova 14, za cenu 75,00 Sk,
11) podielu  8466/125142  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 12 Julianovi Zvolenskému,  nar.
   5.1.1966, s manželkou Luciou rod. Švenkovou, nar. 18.6. 1973,
   obaja bytom Šafárikova 14, za cenu 86,50 Sk,
12) podielu  7290/125142  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu �. 13 Stanislavovi Hanusovi,  nar.
   21.8.1959 s manželkou Ing. Zuzanou, rod. Machovou, nar. 25.9.
   1963, obaja bytom Šafárikova 14, za cenu 74,50 Sk,
13) podielu  7721/125142  do   bezpodielového   spoluvlastníctva
   manželov  vlastníkom  bytu  �. 14 Romanovi  Tibenskému,  nar.
   4.2.1970  s  manželkou  Mariannou,   rod.  Horváthovou,  nar.
   22.4.1975, obaja bytom Šafárikova 14, za cenu 79,00 Sk,

II.II.  UkladáUkladá 
    Mestskému úradu v Trnave

a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
    Termín: do 31.12.2004

b) pripravi�  kúpnu  zmluvu  a predloži�  primátorovi  mesta  na
podpis
    Termín: do 31.3.2005

                                                            477477
                                                      uznesenieuznesenie

      kk  odpredajuodpredaju  podielovpodielov  zz  pozemkovpozemkov  vovo  vlastníctvevlastníctve  MestaMesta  TrnavaTrnava 
    vlastníkomvlastníkom  bytovbytov  vv  bytovýchbytových  domochdomoch  nana    Veternej,Veternej,  Hospodárskej,Hospodárskej,
    Jiráskovej,Jiráskovej,  G.G.  Dusíka,Dusíka,  B.B.  Smetanu,Smetanu,  V.V.  Clementisa,Clementisa,  Zelene�ská,Zelene�ská,
                                        �.Podjavorinskej�.Podjavorinskej  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

I.I.    Schva�ujeSchva�uje 
a) predaj podielu 6671/200033 zo spoluvlastníckeho podielu Mesta
   Trnava  na  pozemku parc. �. 2532 v k. ú. Trnava  o  celkovej
   výmere  321  m2,  zapísaného na LV �.  8745,  zodpovedajúceho
   spoluvlastníckemu   podielu   na    spolo�ných   �astiach   a
   zariadeniach  domu  súp. �. 3618 na Hospodárskej ulici 86  do
   vlastníctva  vlastní�ke  bytu  �. 13  Žanete  Nagyovej,  rod.
   Bednárovej,   nar.   13.2.1976   bytom   Hviezdoslavova   24,
   Smolenice, za cenu 3,50 Sk/m2 t. j. 37,50 Sk,
b) predaj  podielu 6428/226980 zo spoluvlastníkeho podielu Mesta
   Trnava na parc. 1491 o celkovej výmere 813 m2, zapísaného na
   LV  �.  8901,  zodpovedajúceho spoluvlastníckemu  podielu  na
   spolo�ných �astiach a zariadeniach domu súp. �. 2814 na Ulici
   G. Dusíka �. 44 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 22 Veronike
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   Švehlovej,  rod. Mokošovej, nar. 23.2. 1939, bytom G.  Dusíka
   45, za cenu 3,50 Sk/m2 t. j. 80,50 Sk,
c) predaj podielu 6652/361596 zo spoluvlastníckeho podielu Mesta
   Trnava  na  pozemku  vo  vlastníctve Mesta  Trnava  parc.  �.
   5325/20  v k. ú. Trnava o celkovej výmere 545 m2,  zapísaného
   na  LV �. 8583, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu  na
   spolo�ných  �astiach  a  zariadeniach domu súp.  �.  6488  na
   Veternej   ulici   �.  5  do   podielového   spoluvlastníctva
   vlastníkom  bytu  �. 34 Pavlovi Viktorymu, nar.  7.4.1950,  s
   manželkou MUDr. Danušou rod. Dankovou, nar. 31.12.1946, obaja
   bytom Veterná 5, za cenu 3,50 Sk/m2 t. j. za 35,00 Sk,
d) predaj  podielu  61/5399  zo spoluvlastníkeho  podielu  Mesta
   Trnava  na parc. 1613 o celkovej výmere 882 m2, zapísaného na
   LV  �.  8587,  zodpovedajúceho spoluvlastníckemu  podielu  na
   spolo�ných �astiach a zariadeniach domu súp. �. 2790 na Ulici
   B.  Smetanu  �. 13 do vlastníctva vlastní�ke bytu �. 37  Ide
   Stachovej,  rod. Vavrovej, nar. 25.8.1956, bytom Beethovenova
   34, za cenu 3,50 Sk/m2 t. j. 35,00 Sk,
e) predaj  podielu 6495/445464 zo spoluvlastníkeho podielu Mesta
   Trnava  na parc. 8399/96 o celkovej výmere 511 m2, zapísaného
   na  LV �. 9073, zodpovedajúceho spoluvlastníckemu podielu  na
   spolo�ných  �astiach  a  zariadeniach domu súp.  �.  6046  na
   Jiráskovej  ul.  �. 24 do vlastníctva vlastníkovi bytu �.  78
   Jozefovi  Hanákovi,  nar. 29.11.1951, bytom Jiráskova 24,  za
   cenu 3,50 Sk/m2 t. j. 26,00 Sk,
f) predaj podielu 7622/733293 zo spoluvlastníckeho podielu Mesta
   Trnava na pozemku zapísanom na LV �. 9045 parc. �. 5680/103 v
   k.  ú.  Trnava  o celkovej výmere  1168  m2,  zodpovedajúceho
   spoluvlastníckemu   podielu   na    spolo�ných   �astiach   a
   zariadeniach  domu súp. �. 6642 na ul. V. Clementisa �. 38 do
   bezpodielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu �. 47 Pavlovi
   Artimovi�ovi,   nar.  26.5.1956,  s  manželkou  Helenou  rod.
   Bangovou,  nar.  6.6.1956, obaja bytom ul. V. Clementisa 38,
   za cenu 3,50 Sk/m2 t. j. za 42,50 Sk,
g) predaj podielu 7822/733293 zo spoluvlastníckeho podielu Mesta
   Trnava na pozemku zapísanom na LV �. 9045 parc. �. 5680/103 v
   k.  ú.  Trnava  o celkovej výmere  1168  m2,  zodpovedajúceho
   spoluvlastníckemu   podielu   na    spolo�ných   �astiach   a
   zariadeniach  domu súp. �. 6642 na ul. V. Clementisa �. 36 do
   vlastníctva  vlastní�ke  bytu �. 9 Anici Ribi�,  rod.  Žuji�,
   nar. 4.2.1961, bytom ul. V. Clementisa 36, za cenu 3,50 Sk/m2
   t. j. za 43,50 Sk,
h) predaj podielu 8297/417304 zo spoluvlastníckeho podielu Mesta
   Trnava  na pozemku zapísanom na LV �. 8860 parc. �. 8259/6  v
   k.  ú.  Trnava  o celkovej výmere  616  m2,  zodpovedajúceho
   spoluvlastníckemu   podielu   na    spolo�ných   �astiach   a
   zariadeniach  domu  súp.  �. 5955 na Zelene�skej ul.  103  do
   bezpodielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu �. 3  Emilovi
   Noskovi, nar. 22.5.1957, s manželkou Boženou rod. Gerincovou,
   nar.  26.9.1956, obaja bytom Zelene�ská ul. 103, za cenu 3,50
   Sk/m2 t. j. za 43,00 Sk,
i) predaj podielu 8452/459026 zo spoluvlastníckeho podielu Mesta
   Trnava  na pozemku zapísanom na LV �. 8575 parc. �. 5292/54 v
   k.  ú.  Trnava  o  celkovej výmere  653  m2,  zodpovedajúceho
   spoluvlastníckemu   podielu   na    spolo�ných   �astiach   a
   zariadeniach  domu  súp.  �.  6554  na  Veternej  ul.  20  do
   bezpodielového  spoluvlastníctva  vlastníkom bytu �. 30  Ing.
   Jánovi  Sivkovi,  nar.  28.9.1956, s  manželkou  Ivetou  rod.
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   Veselovskou,  nar. 16.1.1960, obaja bytom Veterná ul. 20,  za
   cenu 3,50 Sk/m2 t. j. za 42,00 Sk,
j) predaj  podielu  59/1480 zo spoluvlastníckeho  podielu  Mesta
   Trnava  na pozemku zapísanom na LV �. 8896 parc. �. 6293 v k.
   ú.   Trnava  o  celkovej   výmere  465  m2,   zodpovedajúceho
   spoluvlastníckemu   podielu   na    spolo�ných   �astiach   a
   zariadeniach domu súp. �. 2544 na ul. �. Podjavorinskej �. 17
   do  vlastníctva  vlastní�ke  bytu �. 11  Beate  Svatej,  rod.
   Dalmadyovej,  nar. 4.7.1942, bytom ul. �. Podjavorinskej  17,
   za cenu 3,50 Sk/m2 t. j. za 65,00 Sk,
k) predaj  podielu 259/10000 zo spoluvlastníckeho podielu  Mesta
   Trnava  na pozemku zapísanom na LV �. 8323 parc. �. 6298 v k.
   ú.   Trnava  o  celkovej   výmere  599  m2,   zodpovedajúceho
   spoluvlastníckemu   podielu   na    spolo�ných   �astiach   a
   zariadeniach  domu súp. �. 2546 na ul. �. Podjavorinskej  ul.
   24  do bezpodielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu �.  31
   Miroslavovi   Matejkovi�ovi,  nar.   5.11.1944,  s  manželkou
   Františkou  rod.  Izakovi�ovou, nar. 22.2.1947,  obaja  bytom
   Spartakovská ul. 2, za cenu 250 Sk/m2 t. j. za 3878,50 Sk.

II.II.  UkladáUkladá 
    Mestskému úradu v Trnave

a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
    Termín: do 31.1.2005

b) pripravi� kúpne zmluvy  a predloži� primátorovi mesta na
podpis
    Termín: do 30.4.2005

                                                                478478
                                                          uznesenieuznesenie

                kk  predajupredaju  spoluvlastníckychspoluvlastníckych    podielovpodielov  nana  pozemkochpozemkoch
              podpod  garážamigarážami  vv  bytovýchbytových  domochdomoch  nana  Ul.Ul.  AndrejaAndreja  KubinuKubinu
                                                          vv  TrnaveTrnave               

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

I.I.  Schva�ujeSchva�uje 
priamy predaj kúpnou zmluvou podielov z pozemku vo vlastníctve
mesta Trnava zapísaného na liste  vlastníctva �. 5000, v k. ú.
Trnava, zastavaná plocha,  parc. �. 2540/15 o celkovej  výmere
429 m2, zodpovedajúcich  spoluvlastníckym  podielom na spolo�-
ných  �astiach  obytného  domu súp. �. 6934  na Ulici  Andreja
Kubinu �. 9, 10 vlastníkom garáží za cenu 500,- Sk/m2 takto:

   1. podielu 115/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manže-
      lov  vlastníkom garáže �. 4 Ing. Igorovi  Kasanickému, nar.
      31. 08. 1959 a manželke Ing. Alici, rod.  Bacigálovej, nar.
      05. 03. 1959,  obaja bytom  Trnava, A. Kubinu 10,  za cenu
      2467,- Sk
   2. podielu 125/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manže-
      lov  vlastníkom  garáže  �. 5  Stanislavovi  Kur�ovi,  nar.
      07. 05. 1946  a  manželke  Gabriele,  rod.  Ryšavej,  nar.
      15. 09. 1949,  obaja  bytom Trnava, A. Kubinu 10, za cenu
      2681,- Sk
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   3. podielu 126/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manže-
      lov vlastníkom garáže �. 3 Bohušovi Ivani�ovi, nar. 13. 04.
      1947 a  manželke  Márii,  rod.  Kr�ovej, nar. 23. 10. 1950,
      obaja bytom Trnava, A. Kubinu 9, za cenu 2703,- Sk
   4. podielu 115/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manže-
      lov vlastníkom garáže �. 2 Ivanovi  Foltínovi, nar. 03. 09.
      1944 a manželke  Kataríne,  rod.  Dobiašovej,  nar. 18. 04.
      1946, obaja bytom Trnava, A. Kubinu 9, za cenu 2467,- Sk
   5. podielu 125/10000 do výlu�ného vlastníctva vlastníkovi ga-
      ráže �. 1  Martinovi  Šupolovi,  nar. 12. 12. 1978,  bytom
      Trnava, A. Kubinu 9, za cenu 2681,- Sk

II. Ukladá
    Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva
    Termín: do 15.1.2005

b) pripravi� kúpne zmluvy a predloži�  primátorovi mesta
na podpis
    Termín: do 31.3.2005

                                                          479479
                                                    uznesenieuznesenie

                                        kk  informatívnejinformatívnej  správespráve
    kk  žiadostiam,žiadostiam,  ktoréktoré  majetkovámajetková  komisiakomisia  neodporu�ilaneodporu�ila  schváli�schváli� 
                                                  vv  rokuroku  20042004

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    BerieBerie  nana  vedomievedomie 
informatívnu správu k žiadostiam, ktoré boli v roku 2004
prerokované na zasadnutiach  majetkovej komisie a komisia ich
neodporu�ila do Mestského zastupite�stva resp. Mestskej rady -
zaujala nesúhlasné stanovisko.

                                                          480480
                                                    uznesenieuznesenie

                          kk  majetkoprávnemumajetkoprávnemu  usporiadaniuusporiadaniu  pozemkovpozemkov
                                podpod  skládkouskládkou  TKOTKO  vv  k.k.  ú.ú.  BolerázBoleráz

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

I.I.    Schva�ujeSchva�uje 
1)  kúpu pozemkov v k. ú. Boleráz zapísaných na LV �. 2112 s
pôvodným  parc.  �. 986 - orná pôda, o celkovej výmere  3981
m2,  diel 76 vo výmere 1844 m2, ktorý sa pri�le�uje k p.  �.
1000/4  za cenu 24,-Sk/m2, diel 77 vo výmere 2094 m2,  ktorý
sa  pri�le�uje  k p. �. 1000/1, pozemku s pôvodným parc.  �.
987 - orná pôda, o celkovej výmere 759 m2, diel 25 vo výmere
759  m2,  ktorý  sa  pri�le�uje k p. �.  1000/1,  pozemku  s
pôvodným  parc.  �. 988 - orná pôda, o celkovej výmere  1068
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m2,  diel  26 vo výmere 592 m2, ktorý sa pri�le�uje k p.  �.
1000/1 a diel 27 vo výmere 476 m2 , ktorý sa pri�le�uje k p.
�.  1000/3,  pod�a geometrického plánu �.11854278-244/97  za
cenu 14,50 Sk/m2, od spoluvlastníkov:
a)  Terézie Vykydalovej rod. Danišovi�ovej, nar.  27.5.1959,
bytom  Horné  Orešany 379, v spoluvlastníckom podiele 3/4  a
3/20 za celkovú sumu 90 999,50 Sk,
b)  Ing. Stanislava Danišovi�a, nar. 8.5.1953, bytom Žilina,
Gaštanová  16/20, v spoluvlastníckom podiele 1/20 za celkovú
sumu 5 055,50 Sk,
c) Márie Danišovi�ovej, nar. 4. 12. 1962, bytom Boleráz 414,
v spoluvlastníckom podiele 1/20 za celkovú sumu 5055,50 Sk.

2)  spätnú  úhradu  nájomného za užívanie pozemkov v  k.  ú.
Boleráz  zapísaných na LV �. 2112 s pôvodným parc. �. 986  -
orná pôda, diel 76 vo výmere 1844 m2, diel 77 vo výmere 2094
m2,  pozemku s pôvodným parc. �. 987 - orná pôda, o celkovej
výmere  759 m2, pozemku s pôvodným parc. �. 988 - orná pôda,
o  celkovej  výmere  1068   m2,  pod�a  geometrického  plánu
�.11854278-244/97, za cenu 1,- Sk/m2/rok, spoluvlastníkom:
a)  Terézii Vykydalovej rod. Danišovi�ovej, nar.  27.5.1959,
bytom  Horné  Orešany 379, za spoluvlastnícky podiel 3/4  od
17.5.2004,  za  podiel 1/20 od 6.7.2004, za podiel  1/20  od
8.4.2002  a za podiel 1/20 od 3.12.2001, do uzavretia kúpnej
zmluvy,
b)  Ing. Stanislavovi Danišovi�ovi, nar. �. 8.5.1953,  bytom
Žilina,  Gaštanová  16/20 za spoluvlastnícky podiel 1/20  od
3.12.2001 do uzavretia kúpnej zmluvy,
c) Márii Danišovi�ovej, nar. 4. 12. 1962, bytom Boleráz 414,
za  spoluvlastnícky  podiel 1/20 za obdobie od 3.12.2001  do
uzavretia kúpnej zmluvy.

II.II.  UkladáUkladá 
    Mestskému úradu v Trnave
pripravi� a predloži� na podpis primátorovi mesta
a) kúpnu zmluvu
b) zmluvy o úhrade dlžnej sumy
    Termín: 28.2.2005

                                                        481481
                                                  uznesenieuznesenie

                                            kk  predajupredaju  bytovbytov

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  RušíRuší

1.1./ Uznesenie �. 684/98 zo d�a 27.10.1998 v písm. o/
schva�ovacej �asti

o 02/    predaj  2-izbového  bytu  �. 26 na 2.NP o
podlahovej  ploche 53,11 m2 za cenu 10 656,-Sk
Ing. Erike Grossertovej, rod. Majerníkovej, trvale bytom
�.Podjavorinskej �. 24, Trnava
s manž. Ji�ím Grossertom, trvale bytom tamtiež
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2.2.  Schva�ujeSchva�uje

- v  k. ú. Trnava na ul. Beethovenova �. 17-19, parc. �.
1635/118, súp. �. 5648

a 01/   predaj  1-izbového bytu �. 50  na 2. NP o
podlahovej ploche 29,30 m2 za cenu 11 116,-Sk
Alžbete Iždinskej, rod. Bartošovej, nar. 11.12.1948, trvale
bytom Beethovenova �. 17, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Golianova �. 2, parc. �. 8399/49,
súp. �. 6001

a 02/   predaj  3-izbového bytu �. 3  na 1. NP o
podlahovej ploche 79,61 m2 za cenu 30 400,-Sk
Ladislavovi Janikovi�ovi, nar. 2.9.1956, trvale bytom
Golianova �. 2, Trnava
s manž. Emíliou Janikovi�ovou, rod. Andrisovou, nar.
26.4.1957, trvale bytom tamtiež

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

a 03/   predaj  1-izbového bytu �. 8 na 3. NP o
podlahovej ploche 41,00 m2 za cenu 14 702,-Sk
Erikovi Zelenayovi, nar. 19.5.1977, trvale bytom Golianova
�. 32, Trnava
s manž. Zuzanou Zelenayovou, rod. Š�ipákovou, nar.
13.12.1979, trvale bytom tamtiež

- v  k. ú. Trnava na ul. Hospodárska �. 7-9, parc. �. 884,
súp. �. 3597

a 04/   predaj  2-izbového bytu  �. 3 na 1. NP o
podlahovej ploche 55,33 m2 za cenu 13 929,-Sk
Romanovi Luka�ovi�ovi, nar. 7.6.1980m trvale bytom
Hospodárska �. 7, Trnava
s manž. Dagmar Luka�ovi�ovou, rod. Novanskou, nar.
14.9.1980, trvale bytom tamtiež

- v  k. ú. Trnava na ul. Hospodárska �. 91, parc. �. 2529,
súp. �. 3618

a 05/   predaj  2-izbového bytu  �. 5 na 3. NP o
podlahovej ploche 57,94 m2 za cenu 22 647,-Sk
Adele Rumanovej, rod. Straussovej, nar. 23.9.1920, trvale
bytom Hospodárska �. 91, Trnava
spolo�ne s O�gou Polcerovou, rod. Rumanovou, nar.
18.4.1954, trvale bytom tamtiež
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- v  k. ú. Trnava na ul. Hospodárska �. 94, parc. �. 2523,
súp. �. 3617

a 06/   predaj  2-izbového bytu  �. 5 na 3. NP o
podlahovej ploche 58,05 m2 za cenu 24 111,-Sk
Anne Krá�ovi�ovej, rod. Chovancovej, nar. 11.7.1948, trvale
bytom Hospodárska �. 94, Trnava

a 07/   predaj  2-izbového bytu  �. 14 na 6. NP o
podlahovej ploche 58,20 m2 za cenu 24 176,-Sk
Helene Niedlovej, rod. Škultétyovej, nar. 7.4.1939, trvale
bytom Hospodárska �. 94, Trnava

a 08/   predaj  1-izbového bytu  �. 19 na 8. NP o
podlahovej ploche 38,23 m2 za cenu 15 881,-Sk
Františkovi Ivan�íkovi, nar. 2.11.1941, trvale bytom
Hospodárska �. 94, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. �. Podjavorinskej �. 22-24, parc.
�. 6298, súp. �. 2546

a 09/   predaj  2-izbového bytu �. 26 na 2. NP o
podlahovej ploche 53,11 m2 za cenu 12 774,-Sk
Ing. Erike Grossertovej, rod. Majerníkovej, nar. 5.12.1961,
trvale bytom �. Podjavorinskej �. 24, Trnava
s manž. Ji�ím Grossertom, nar. 11.4.1962, trvale bytom
tamtiež

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

a 10/   predaj  3-izbového bytu �. 22 na 4. NP o
podlahovej ploche 66,85 m2 za cenu 26 029,-Sk
Františkovi Feketemu, nar. 25.8.1945, trvale bytom Nerudova
�. 2, Trnava
s manž. Annou Feketovou, rod. Valentovi�ovou, nar.
21.6.1941, trvale bytom tamtiež

- v  k. ú. Trnava na ul. Olympijská �. 20,22,24,26, parc.
�. 5292/48, súp. �. 6560

a 11/   predaj  1-izbového bytu �. 80 na 9. NP o
podlahovej ploche 28,64 m2 za cenu 14 031,-Sk
Dušanovi Kubišovi, nar. 20.2.1948, trvale bytom Olympijská
�. 22, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Saleziánska �. 9,11, parc. �.
5292/100, súp. �. 1723
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a 12/   predaj  3-izbového bytu �. 13 na 2. NP o
podlahovej ploche 67,02 m2 za cenu 36 518,-Sk
Zuzane Jedli�kovej, rod. Štefánkovej, nar. 6.8.1964, trvale
bytom Saleziánska �. 11, Trnava
s manž. Igorom Jedli�kom, nar. 5.11.1964, trvale bytom
tamtiež

- v  k. ú. Trnava na ul. Slovanská �. 7-9, parc. �. 8369,
súp. �. 1862

a 13/   predaj  2-izbového bytu �. 1 na 1. NP o
podlahovej ploche 53,48 m2 za cenu 12 339,-Sk
Drahomíre Norulákovej, rod. Norulákovej, nar. 28.3.1965,
trvale bytom Slovanská �. 7, Trnava

- v  k. ú. Trnava na ul. Spartakovská �. 8, parc. �.
5671/51, súp. �. 6463

a 14/   predaj  1-izbového bytu �. 29 na 6. NP o
podlahovej ploche 24,59 m2 za cenu 8 920,-Sk
Dušanovi Lacenovi, nar. 26.9.1946, trvale bytom
Spartakovská �. 8, Trnava
spolo�ne s Elenou Hýbelovou, rod. Prelovskou, nar.
3.10.1951, trvale bytom tamtiež

- v  k. ú. Trnava na ul. T. Tekela �. 12-15, parc. �.
5680/115, súp. �. 6920

a 15/   predaj 3-izbového bytu �. 35 na 4. NP o
podlahovej ploche 78,52 m2 za cenu 89 151,-Sk
Konštantínovi Šimovi, nar. 29.10.1956, trvale bytom T.
Tekela �. 14, Trnava
s manž. Alžbetou Šimovou, rod. Veneniovou, nar. 25.7.1962,
trvale bytom tamtiež

- v  k. ú. Trnava na ul. Spartakovská �. 17-19, parc. �.
5671/14, súp. �. 6548

a 16/   predaj  3-izbového bytu �. 63 na 9. NP o
podlahovej ploche 70,36 m2 za cenu 24 278,-Sk
Lívii Santnerovej, rod. Spurnej, nar. 3.12.1958, trvale
bytom Spartakovská �. 19, Trnava

3.3.  UkladáUkladá
   Správe mestského majetku Trnava
pripravi� zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle
schva�ovacej �asti uznesenia
   Termín: do 30.6.2005
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                                                      482482
                                                  uznesenieuznesenie

                kk  pred�ženiupred�ženiu  splátkovaniasplátkovania  kúpnejkúpnej  cenyceny  zaza  bytbyt

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
pred�ženie splátkovania kúpnej ceny za byt �. 14, Na hlinách
�. 27 v Trnave, súp. �. 6929, o podlahovej ploche 78,99 m2,
Andrei Falathovej, rod. Štefunkovej, nar. 4.5.1973, trvale
bytom ul. Na hlinách �. 27, Trnava, na dobu 7 rokov, s
pravidelnými polro�nými splátkami vo výške 4 200,- Sk pri
zachovaní ostatných ustanovení Zmluvy o prevode vlastníctva
bytu so zriadením záložného práva �. 6413 2001

2.2.  UkladáUkladá
   Správe mestského majetku Trnava
pripravi� dodatok k Zmluve o prevode vlastníctva bytu so
zriadením záložného práva �. 6413 2001 v zmysle
schva�ovacej �asti uznesenia a predloži� primátorovi mesta
na podpis
   Termín: do 31.1.2005

                                                        483483
                                                  uznesenieuznesenie

          kk  zriadeniuzriadeniu  KomisieKomisie  MZMZ  nana  ochranuochranu  verejnéhoverejného  záujmuzáujmu
                                pripri  výkonevýkone  verejnýchverejných  funkciífunkcií
aa  zmenuzmenu  Organiza�néhoOrganiza�ného  aa  rokovaciehorokovacieho  poriadkuporiadku  MZMZ  mestamesta  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
a) zriadenie Komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri
výkone verejných funkcií

b) zmenu Organiza�ného a rokovacieho poriadku MZ mesta
Trnava v predloženom znení

2.2.  VolíVolí
Komisiu MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií v nasledovnom zložení:
predseda:              Ing. Janka Drábiková
podpredseda:           Ing. Juraj Jurák
�len:                  Ing. Karol �esnek
�len:                  MUDr. Gabriel Pavelek
�len:                  Ing. Karol Kunovský
s ú�innos�ou od 15.12.2004

3.3.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� náležitosti s tým súvisiace
   Termín: ihne�
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b) spracova� materiál "Postup pri predkladaní oznámení
funkcií, zamestnaní, �inností a majetkových pomerov
primátora mesta a poslancov Mestského zastupite�stva mesta
Trnava"
    Termín: najbližšie zasadnutie MZ

   predsedovi komisie
c) zvola� prvé zasadnutie komisie
    Termín: 15.4.2005

   Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
   funkcií
d) spracova� zásady �innosti a rokovací poriadok komisie
   Termín: 15.5.2005

                                                        484484
                                                  uznesenieuznesenie

              kk  návrhunávrhu  rozpo�turozpo�tu  aa  organiza�néhoorganiza�ného  zabezpe�eniazabezpe�enia
  MedzinárodnéhoMedzinárodného  hudobnéhohudobného  festivalufestivalu  DOBROFESTDOBROFEST  --  TRNAVATRNAVA  20052005

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
a) rozpo�et 14. ro�níka Medzinárodného hudobného festivalu
DOBROFEST - TRNAVA 2005

b) organiza�né zabezpe�enie festivalu DOBROFEST - TRNAVA
2005

2.2.  UkladáUkladá
   Organiza�nému štábu
   a Mestskému úradu v Trnave
spracova� vyhodnotenie 14. ro�níka Medzinárodného hudobného
festivalu DOBROFEST - TRNAVA 2005 a návrh na organiza�né
zabezpe�enie 15. ro�níka a predloži� na rokovanie MZ mesta
Trnava
   Termín: október 2005

                                                        485485
                                                  uznesenieuznesenie

              kk  návrhunávrhu  nana  výškuvýšku  úhradyúhrady  zaza  poskytovanéposkytované  službyslužby
    vv  DomoveDomove  dôchodcovdôchodcov  prepre  bezdomovcov,bezdomovcov,  CoburgovaCoburgova  24,24,  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
úhradu vo výške 90% príjmu ob�ana, vrátane dávok v hmotnej
núdzi, umiestneného v Domove dôchodcov pre bezdomovcov

2.2.  UkladáUkladá
   Stredisku sociálnej starostlivosti Trnava
postupova� v súlade s prijatým uznesením
   Termín: od 1.1.2005
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                                                        486486
                                                  uznesenieuznesenie

    kk  informatívnejinformatívnej  správespráve  oo  riešeníriešení  petíciepetície  protiproti  výstavbevýstavbe
                            obytnýchobytných  domovdomov  nana  ul.ul.  J.J.  SlottuSlottu

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
informatívnu správu o riešení petície proti výstavbe
obytných domov na ul. J. Slottu a spôsob jej vybavenia

2.2.  RušíRuší
uznesenie MZ �. 456/2004 zo d�a 26.10.2004

                                                        487487
                                                  uznesenieuznesenie

                    kk  správespráve  oo  priebehupriebehu  aa  kone�nomkone�nom  zú�tovanízú�tovaní
                          Tradi�néhoTradi�ného  trnavskéhotrnavského  jarmokujarmoku  20042004

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
a) správu o priebehu TTJ 2004
b) kone�né zú�tovanie TTJ 2004
c) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k zú�tovaniu akcie
TTJ 2004

                                                        488488
                                                  uznesenieuznesenie

                      kk  návrhunávrhu  nana  organiza�néorganiza�né  zabezpe�eniezabezpe�enie 
          Tradi�néhoTradi�ného  trnavskéhotrnavského  jarmokujarmoku  vv  TrnaveTrnave  vv  rokuroku  20052005

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
a) návrh na organiza�né zabezpe�enie TTJ v Trnave v roku
2005 v d�och 8., 9., 10. a 11. septembra 2005

b) zásady pre uskuto�nenie TTJ v Tranve v roku 2005

c) poplatky a ur�enie nájomného za predajné zariadenie
a za prenajatú plochu pozemku vo vlastníctve mesta Trnava
po�as akcie TTJ 2005

d) návrh rozpo�tu finan�ného zabezpe�enia TTJ 2005

e) fond riadite�a TTJ 2005 vo výške 10% zo zisku TTJ 2005

f) riadite�a OS TTJ 2005 - Ing. Jozefa Jakubca
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2.2.  UkladáUkladá
   Ing. Jozefovi Jakubcovi, riadite�ovi OS TTJ 2005
a) zabezpe�i� organizovanie TTJ 2005 v zmysle schválených
návrhov a zásad s tým, že na prvé riadne zasadnutie
Mestského zastupite�stva mesta Trnava v roku 2006 predloží
správu o priebehu TTJ 2005 a kone�né zú�tovanie TTJ 2005
   Termín: priebežne, február 2006

   Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava
b) vykona� kontrolu zú�tovania TTJ 2005
   Termín: do 31.12.2005

3.3.  Odporú�aOdporú�a
   primátorovi mesta
menova� do organiza�nej skupiny TTJ 2005 poslancov
mestského zastupite�stva - �lenov mestskej rady

                                                        489489
                                                  uznesenieuznesenie

                  kk  združeniuzdruženiu  finan�nýchfinan�ných  prostriedkovprostriedkov  mestamesta
                            soso  SlovenskýmSlovenským  futbalovýmfutbalovým  zväzomzväzom

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
združenie finan�ných prostriedkov medzi: Mestom Trnava a
Slovenským futbalovým zväzom, na realizáciu II. etapy
rekonštrukcie futbalového mini-ihriska s umelým trávnikom na
ZŠ K. Mahra 1 - položenie umelého trávnika s hliníkovo-
-plastovými mantinelmi, montáž umelého osvetlenia a s tým
súvisiace práce, spolu vo výške 28076,- EUR, z toho podiel
mesta 11231,- EUR a podiel Slovenského futbalového zväzu
16845,- EUR

2.2.  SúhlasíSúhlasí
s prijatím daru spoluvlastníckeho podielu na �asti stavby -
II. etapy rekonštrukcie futbalového mini-ihriska s umelým
trávnikom na ZŠ K.Mahra l, ur�eného v závislosti od pomeru
preinvestovaných finan�ných prostriedkov Mestom Trnava a
Slovenským futbalovým zväzom, na tejto �asti stavby

3.3.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) zabezpe�i� súvisiace náležitosti
   Termín: do 31.12.2004

b) spracova� a predloži� primátorovi mesta na podpis
darovaciu zmluvu
   Termín: do 60 dní od nadobudnutia právoplatného kolau-
           da�ného rozhodnutia
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                                                        490490
                                                  uznesenieuznesenie

  kk  plneniuplneniu  uzneseníuznesení  MestskéhoMestského  zastupite�stvazastupite�stva  mestamesta  TrnavaTrnava,
                    ktorýchktorých  termíntermín  plneniaplnenia  jeje  dodo  20.11.200420.11.2004

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 20.11.2004

2.2.    Schva�ujeSchva�uje
úpravuúpravu  vv  textetexte  uzneseníuznesení  MZ:MZ:

a)a)  �.�.  381/2004381/2004
   v schva�ovacej �asti
   v bode 1a) doplni� parc. �. 8974
   v bode 1b) vypusti� parc. �. 8796/2
   v bode 2)  vypusti� parc. �. 8796/2
              doplni� parc. �. 8974

b)b)  �.�.  438/2004438/2004
   v bode 26) oprava dátumu narodenia pani Márie Miho�kovej
   na ...24.7.1942...

c)c)  �.�.  197/2003197/2003  
   v bode 38)   zmena kupujúcich
   Miroslavovi Blš�ákovi, nar. 16.12.1955 a manž. Renáte
   rod. Mrvovej, nar. 27.12.1958, obaja bytom Trnava,
   Špa�inská cesta 30, do bezpodielového spoluvlastníctva
   manželov, pozemok parc. �. 8926/5 o výmere 20 m2, za cenu
   spolu 3 400,- Sk

d)d)  �.�.  312/2004312/2004
   v schva�ovacej �asti uznesenia v bode 1) zmena
   textu v druhom riadku namiesto parc. �. 95/97
   uvies� ...parc. �. 95/79...

e)e)  �.�.  348/2004348/2004
   v schva�ovacej �asti v bode 1) zmena textu
   namiesto parc. �. 1072/9 uvies� ...pôv. parc. �.
   1072/19 zapísaného na LV �. 5000...

3.3.  PredlžujePredlžuje
termín plnenia uznesení MZ
   �. 381/2004 v bode 3b)   do 31.12.2004
   �. 382/2004 v bode 4a)   do 31. 1.2005
               v bode 4b)   do 28. 2.2005
   �. 393/2004 v bode 2a)   do 31.12.2004
               v bode 2b)   do 28. 2.2005
   �. 68/2003               do 31. 3.2005

4.4.  RušíRuší
uznesenia �. 752/2002
          �. 352/2004 v znení �. 453/2004 bod 3)
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                                                          491491
                                                    uznesenieuznesenie

                        kk  zmenezmene  textutextu  uzneseniauznesenia  MZMZ  �.�.  347/2004347/2004

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.    Schva�ujeSchva�uje
zmenu textu uznesenia MZ �. 347/20047 zo d�a 22.6.2004
v bode 1b) zo "zavkladovania zriadenia"
na: ...lb) predloženie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení...

                                                        492492
                                                  uznesenieuznesenie

  kk  informáciiinformácii  oo  vývojivývoji  vv  oblastioblasti  škôlškôl  aa  školskýchškolských  zariadenízariadení
                  vv  zria�ovate�skejzria�ovate�skej  pôsobnostipôsobnosti  mestamesta  TrnavaTrnava

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
predložený materiál "Informácie o vývoji v oblasti školstva"

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
pripravi� návrh konkrétnych racionaliza�ných opatrení pre
školy a školské zariadenia v zria�ovate�skej pôsobnosti
mesta Trnava
   Termín: februárové zasadnutie MZ

                                                        493493
                                                  uznesenieuznesenie

              kk  VýzveVýzve  PrezídiaPrezídia  ÚnieÚnie  miestmiest  SlovenskaSlovenska  nana  pomocpomoc
                                              VysokýmVysokým  TatrámTatrám

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
Výzvu Prezídia Únie miest Slovenska zo d�a 22.11.2004 na
poskytnutie pomoci Vysokým Tatrám

2.2.  Schva�ujeSchva�uje
finan�ný príspevok vo výške 100.000,- Sk mestu Vysoké
Tatry s použitím pod�a uváženia mesta

3.3.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
zabezpe�i� s tým súvisiace náležitosti
   Termín: do 20.12.2004
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                                                        494494
                                                  uznesenieuznesenie

                kk  návrhunávrhu  nana  prijatieprijatie  deklaráciedeklarácie  oo  spoluprácispolupráci
                                    vv  rámcirámci  mikroregiónumikroregiónu  V4V4

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  Schva�ujeSchva�uje
deklaráciu o spolupráci v rámci krajín V4, ktorá bola
prerokovaná v meste Gy	r /Ma�arsko/ d�a 19. novembra 2004

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
zriadi� expertné skupiny v oblasti dopravy, regionálneho
rozvoja, kultúry a vzdelávania, ktoré budú zastupova� mesto
Trnava pri rokovaniach o konkrétnych otázkach spolupráce
   Termín: 12.1.2005

                                                          495495
                                                    uznesenieuznesenie

          kk  výzvevýzve  podnikate�skýchpodnikate�ských  subjektovsubjektov  soso  sídlomsídlom  nana  SkladovejSkladovej
                                                    uliciulici  vv  TrnaveTrnave

Mestské zastupite�stvo mesta Trnava po prerokovaní:

1.1.  BerieBerie  nana  vedomievedomie
výzvu podnikate�ských subjektov so sídlom na Skladovej ulici
v Trnave zo d�a 13.12.2004

2.2.  UkladáUkladá
   Mestskému úradu v Trnave
a) preveri� majetko-právny stav na Skladovej ulici z h�adiska
pozemkov a komunikácií

b) preveri� možnos� �i predmetná MK je verejno-prospešnou
stavbou

   Komisii podnikate�skej �innosti ...
c) v spolupráci s mestským úradom h�ada� možnosti riešenia, aby
neprišlo k ohrozeniu existencie firiem
   Termín: do 15.1.2005

                                                                      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 15.12.2004


