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U Z N E S E N I A 
 

zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo 
23. októbra 2007 v konferenčnej sále trnavskej radnice 
__________________________________________________________________________ 
 
 

162 
uznesenie 

 
k  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 289 o verejnej zeleni 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 289 o verejnej zeleni 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 289 o verejnej zeleni vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava  
a zverejniť na internetovej stránke mesta 
    Termín: 26.10.2007 
 
 
 

163 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  290   

o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 290 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 
 
2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
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vyhlásiť VZN č. 290 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta 
    Termín: 26.10.2007 
 
 

164 
uznesenie 

 
k prerokovaniu protestu prokurátora proti 

Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 261 v znení VZN č. 277 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Berie na vedomie 
Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 261 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení VZN č. 277 
zo dňa 6.9.2007 
 
2. Prijíma 
Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 261 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení VZN č. 277 
zo dňa 6.9.2007 v časti zrušenia čl. 3 ods. 4 a ods. 5, čl. 4 ods. 7 a ods. 8 pre nezákonnosť 
 
3. Neprijíma 
Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 261 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení VZN č. 277 
zo dňa 6.9.2007 v časti zrušenia čl. 4 ods. 2, ods. 5, ods. 6 pre nezákonnosť 
 
4. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
Doručiť odpis zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a výpis prijatých 
uznesení Okresnej prokuratúre v Trnave 
    Termín: do 3 dní po overení zápisnice 
 
 
 

165 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 291, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 261 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mesta Trnava v znení VZN č. 277 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 291, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 261 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení VZN č. 277 
 
 



 
3 

2. Ukladá 
    Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 291 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
    Termín: do 26.10.2007 
 

 
166 

uznesenie 
 

k prerokovaniu protestu prokurátora 
proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 229 

o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení 
na území mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trnava č. 229 
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta Trnava, 
ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Mesta Trnava Schválené uznesením MZ č. 
464 dňa 14.12.2004 a nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2005. 
 
2. Prijíma  
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trnava č. 229 
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta Trnava, 
ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Mesta Trnava Schválené uznesením MZ č. 
464 dňa 14.12.2004 a nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2005 v časti zrušenia čl. 3 ods. 4, čl. 4 
ods. 2, čl. 5 ods. 2, čl. 9 ods. 5 pre nezákonnosť.  
 
3. Neprijíma  
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trnava č. 229 
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta Trnava, 
ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Mesta Trnava Schválené uznesením MZ č. 
464 dňa 14.12.2004 a nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2005 v časti zrušenia čl. 2 ods. 2, čl. 3 
ods. 1, ods. 3, ods. 5, ods. 6 a ods. 7, čl. 4 ods. 1, čl. 5 ods. 1 a ods. 3, čl. 7 ods. 3 a 4 a ods. 5 
čl. 8 ods. 2, čl. 9 ods. 1 písm. a) a písm. b), ods. 4 pre nezákonnosť.  
 
4. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  Doručiť odpis zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a výpis 
prijatého uznesenia Okresnej prokuratúre v Trnave. 

Termín: do 3 dní po overení zápisnice  
b)  Pripraviť na rokovanie MZ novelu VZN č. 229 v súlade s prijatým uznesením   

      o prerokovaní protestu prokurátora. 
     Termín: december 2007 
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167 
uznesenie 

 
k rozpočtu mesta Trnava na rok 2007 

- 3. aktualizácia rozpočtu a vyhodnotenie za l. polrok 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Berie na vedomie 
a/ vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnava za l. polrok 2007 
b/ stanovisko Finančnej komisie MZ 
 
2. Schvaľuje 
a/ 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2007 
 
 
 

 
168 

uznesenie 
 

k zaradeniu majetku mesta na odpredaj 
- byty 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zaradenie majetku mesta na odpredaj :  
a)  garsónky č. 83 na Ulici Hospodárska č. 75 v Trnave o podlahovej ploche  19,48 m2                 
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom  na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a na pozemku parc. č. 2524, 
b) 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 pozemku parc. č. 1635/01 
c)  1 – izbového bytu č. 7 na Ulici gen. Goliána č. 9 v Trnave o podlahovej ploche 32,91 m2 
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a pozemku parc. č. 8399/45, 
d)  1 – izbového bytu č. 2 na Ulici Botanická č. 3 v Trnave o podlahovej ploche 41,74 m2 
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a pozemku parc. č. 1635/110, 
e)  2 – izbového bytu č. 105 na Ulici gen. Goliána č. 23 v Trnave o podlahovej ploche 50,75 
m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a pozemku parc. č. 8399/55, 
f)  2 – izbového bytu č. 38 na Ulici gen. Goliána č. 52 v Trnave o podlahovej ploche 50,43 m2 
s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a pozemku parc. č. 8399/73, 
g)  2 – izbového bytu č. 73 na Ulici gen. Goliána č. 39 v Trnave o podlahovej ploche 51,19 
m2 s prináležiacim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a pozemku parc. č. 8399/65. 
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2. Ukladá   
Majetkovej komisii  
a Mestskému úradu v Trnave 
realizovať ponukové konanie v zmysle platného VZN o zmluvných prevodoch vlastníctva 
majetku mesta  
Termín: do  30. 6. 2008 
 

 
169 

uznesenie 
 

k predaju pozemku v k.ú. Trnava na Ul. I. Krasku manželom Vaškovým 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
priamy predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaného na LV č. 1300 v k. ú. 
Modranka  p. č. 800/2 – zastavaná  plocha s  výmerou 83  m2 za cenu 350,00 Sk/m2  t. j. spolu 
za cenu 29 050 Sk do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Vincentovi Vaškovi, nar. 
2.11.1964 s manželkou Ingrid  rod. Vaškovou, nar. 1.3.1972, obaja bytom Ul. I. Krasku 21, 
Trnava, 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú hradiť kupujúci.  

     
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a ) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva    
Termín: 15. 11. 2007 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31. 12. 2007 
 
 

170 
uznesenie 

 
k predaju pozemku na Ulici K. Čulena v Trnave a zriadenie vecného bremena 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
a/ priamy predaj kúpnou zmluvou pozemku v katastrálnom území Trnava  parc. č.  5669/30,   
zastavaná plocha  s výmerou  63 m2,  oddeleného geometrickým plánom č. 78/2007 
z pozemku parc. č. 5669/12, zapísaného  v katastri nehnuteľností  v liste vlastníctva č. 5000 
vo vlastníctve mesta Trnava,   PhDr. Ivanovi Puškáčovi, narod. 19. 4. 1943  a  manželke 
MUDr. Beáte Puškáčovej, rod. Žabčenkovej, narod. 30. 3. 1950,  obidvom bytom Trnava, 
Ulica Konštantína Čulena 2,   do  bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za dohodnutú 
cenu  17 351,00 Sk,  pozostávajúcu  z ceny pozemku  12 600,00 Sk  (200,00 Sk/m2)                
a  z alikvótnej časti nákladov za geometrický plán, vyčíslenej podľa veľkosti pozemku na  
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4 751,00 Sk,   s podmienkou, že  kupujúci  uhradia  správny poplatok pri vklade kúpnej 
zmluvy do katastra nehnuteľností 
 
b/ zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v k. ú. Trnava na 
pozemku parc. č. 5669/30, spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť existujúce verejné 
osvetlenie na pozemku s právom prístupu k VO  podľa vyznačenia v geometrickom pláne     
č. 78/2007 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena 
    Termín:  do  30. 11. 2007 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu so zriadením vecného bremena  a  predložiť na podpis 
     primátorovi mesta 
    Termín:  do  31. 12. 2007 
 
 

171 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5309/6 v k.ú. Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6732 na Saleziánskej 30-36 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu 438818/446657 na pozemku v spoluvlastníctve 
Mesta Trnava parc. č. 5309/6 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  763 m2 zapísaného na LV č. 
7493, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach 
domu súp. č. 6732 na Saleziánska 30,  32, 34, 36 vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 7200 
za cenu 3,50 Sk/ m2  takto: 
1. podielu 7987/446657 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 1 Jaroslavovi Drobnému nar. 

25.5.1982 bytom Saleziánska 36,  za cenu 29,00 Sk, 
2. podielu 7868/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 2 

Karolovi Mizerovi nar. 28. 7. 1962 s manželkou Máriou rod. Chudou nar. 10.7.1964 obaja 
bytom Saleziánska 36,  za cenu 47,00 Sk, 

3. podielu 7868/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 
Silvestrovi Semelbauerovi nar. 14.12.1963 s manželkou Evou rod. Sillyovou nar. 8.8.1963 
obaja bytom Saleziánska 36,  za cenu 47,00 Sk, 

4. podielu 6152/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5 
Ľubromírovi Demovičovi nar. 4.8.1971 s manželkou Adrianou rod. Reckou nar. 5.5.1970 
obaja bytom Saleziánska 36,  za cenu 37,00 Sk, 

5. podielu 7872/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 
Ing. Miroslavovi Lofflerovi nar. 7.4.1962 s manželkou Alenou rod. Strelcovou nar. 
21.6.1963 obaja bytom Saleziánska 36,  za cenu 47,00 Sk, 

6. podielu 7959/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8 
Otovi Walnerovi nar. 23. 8. 1961 s manželkou Ivetou rod. Bakovou nar. 9.12.1964 obaja 
bytom Saleziánska 36,  za cenu 47,50 Sk, 
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7. podielu 6326/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9 
Karolovi Kičinovi nar. 19.5.1960 s manželkou Alenou rod. Lehotovou nar. 3.6.1966 obaja 
bytom Saleziánska 36,  za cenu 38,00 Sk, 

8. podielu 7885/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14 
Marianovi Benovičovi nar. 24.3.1971 s manželkou Klaudiou rod. Žilleovou nar. 23.3.1974 
obaja bytom Saleziánska 44,  za cenu 47,00 Sk, 

9. podielu 8309/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16  
Marcelovi Jamrichovi nar. 20.4.1972 s manželkou Michaelou rod. Hečkovou nar. 
14.5.1972 obaja bytom Saleziánska 36,  za cenu 49,50 Sk, 

10. podielu 4853/446657 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom bytu č. 17 Romanovi 
Holickému nar. 23.5.1980 bytom Veterná 20 a Monike Stranovskej nar. 15.8.1982  bytom 
Jiráskova 22,  za cenu 29,00 Sk, 

11. podielu 7872/446657 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 18 Kataríne Kyseľovej  nar. 
11.1.1986, bytom L. Janáčka 8,  za cenu 47,00 Sk, 

12. podielu 6155/446657 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 19 Vladimírovi Slobodovi nar. 
8.4.1978, bytom Slotu 14,  za cenu 37,00 Sk, 

13. podielu 7987/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20 
Petrovi Lackovičovi nar. 17. 6. 1960 s manželkou Alenou rod. Tomášikovou nar. 
15.7.1961 obaja bytom Saleziánska 34,  za cenu 47,00 Sk, 

14. podielu 6153/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21 
Mariánovi Malovcovi nar. 11.8.1954 s manželkou Margitou rod. Krajčovičovou nar. 
24.5.1961 obaja bytom Saleziánska 34,  za cenu 37,00 Sk, 

15. podielu 7873/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22 
Petrovi Švončinárovi nar. 29.7.1961 s manželkou Martou rod. Klimovou nar. 7.4.1965 
obaja bytom Saleziánska 34,  za cenu 47,00 Sk, 

16. podielu 6153/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 23 
Petrovi Šiškovi nar. 26.2.1961 s manželkou Jankou rod. Gavalerovou nar. 9.4.1963 obaja 
bytom Saleziánska 34,  za cenu 37,00 Sk, 

17. podielu 7873/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24 
Branislavovi Mosnému  nar. 21.2.1960 s manželkou Elenou rod. Čepčekcovou nar. 
23.6.1959 obaja bytom Saleziánska 34,  za cenu 47,00 Sk, 

18. podielu 6153/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25 
Miroslavovi Pilkovi nar. 28.3.1963 s manželkou Alenou rod. Pavlíkovou nar. 9.8.1965 
obaja bytom Saleziánska 34,  za cenu 37,00 Sk, 

19. podielu 6152/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27 
Viktorovi Slobodovi nar. 27.4.1958 s manželkou Zuzanou rod. Krajčovičovou nar. 
6.4.1964 obaja bytom Saleziánska 34,  za cenu 37,00 Sk, 

20. podielu 7885/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28 
Ing. Jozefovi Plankovi nar. 20.10.1962 s manželkou Editou rod. Mésárošovou nar. 
17.11.1965 obaja bytom Saleziánska 34,  za cenu 47,00 Sk, 

21. podielu 6142/446657 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom bytu č. 29 Pavlovi 
Horváthovi nar. 11.3.1977 a Márii Nádaskej nar. 21.6.1976 obaja bytom Saleziánska 36,  
spolu za cenu 36,50 Sk, 

22. podielu 6162/446657 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 31 Ide Hanusovej rod.  Kollárovej  
nar. 24.12.1937, bytom Salezianska 34,  za cenu 37,00 Sk, 

23. podielu 7885/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32 
Milanovi Kubičekovi nar. 23.1.1959 s manželkou Beátou rod. Hladíkovou nar. 2.8.1960 
obaja bytom Saleziánska 34,  za cenu 47,00 Sk, 

24. podielu 4845/446392 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 34 Petrovi Sabovi nar. 2.9.1955, 
bytom Saleziánska 32,  za cenu 29,00 Sk, 
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25. podielu 6149/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36 
Vladimírovi Danišovi nar. 4.5.1965 s manželkou Renátou rod. Hyžovou nar. 5.9.1966 
obaja bytom Saleziánska 32,  za cenu 37,00 Sk, 

26. podielu 7881/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 37 
Petrovi Ondrejičkovi nar. 2.4.1962 s manželkou Alenou rod. Jurišovou nar. 15.12.1963 
obaja bytom Saleziánska 32,  za cenu 47,00 Sk, 

27. podielu 6156/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 38 
Jánovi Šimončičovi nar. 31.7.1959 s manželkou Eleonórou rod. Čerepaňovou nar. 
9.1.1962 obaja bytom Saleziánska 32,  za cenu 37,00 Sk, 

28. podielu 6124/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 40 
Petrovi Lančaričovi  nar. 13.8.1963 s manželkou Máriou rod. Hrotkovou nar. 14.5.1965 
obaja bytom Saleziánska 32,  za cenu 36,50 Sk, 

29. podielu 7876/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 41 
Dušanovi Ažaltovičovi nar. 21.4.1959 s manželkou Helenou rod. Machovičovou nar. 
29.11.1967 obaja bytom Saleziánska 32,  za cenu 47,00 Sk, 

30. podielu 6156/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 42 
Miroslavovi Kochanovi nar. 21.2.1962 s manželkou Danielou rod. Brestovanskou nar. 
7.1.1962 obaja bytom Saleziánska 32,  za cenu 37,00 Sk, 

31. podielu 7876/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 43 
Štefanovi Vallovi nar. 22.12.1958 s manželkou Máriou rod. Šimončičovou nar. 18.7.1961 
obaja bytom Saleziánska 32,  za cenu 47,00 Sk, 

32. podielu 6152/446657 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 44 Ľubomíre Drienikovej rod. 
Hanicovej nar. 16.2.1963, bytom Saleziánskej 32,  za cenu 37,00 Sk, 

33. podielu 7872/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 45 
Petrovi Kovačičovi nar. 29.6.1956 s manželkou Máriou rod. Lošonskou nar. 21.8.1962 
obaja bytom Saleziánska 32,  za cenu 47,00 Sk, 

34. podielu 6290/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 46 
Jánovi Marečkovi nar. 8.6.1957 s manželkou Annou rod. Grejtákovou nar. 15.8.1963 
obaja bytom Saleziánska 32,  za cenu 37,50 Sk, 

35. podielu 7876/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 47 
Ivanovi Hovorkovi rod. Ruňaninovi nar. 15.5.1979 s manželkou Andreou rod. 
Hovorkovou nar. 23.10.1978 obaja bytom Saleziánska 32,  za cenu 47,00 Sk, 

36. podielu 6156/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48 
Jánovi Čapkovičovi  nar. 8.3.1958 s manželkou Dagmar rod. Kyselovou nar. 20.10.1956 
obaja bytom Saleziánska 32,  za cenu 37,00 Sk, 

37. podielu 8024/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 49 
Jozefovi Šurinovi nar. 13.8.1961 s manželkou Danielou rod. Šandorovou nar. 17.5.1965 
obaja bytom Saleziánska 30,  za cenu 48,00 Sk, 

38. podielu 8233/446657 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 51 Ing. Márii  Drličkovej rod. 
Magulovej nar. 9.6.1954, bytom Saleziánskej 30,  za cenu 49,00 Sk, 

39. podielu 6458/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 52 
Zdenkovi Chudému  nar. 5.7.1964 s manželkou Janou rod. Latákovou nar. 8.7.1965 obaja 
bytom Saleziánska 30,  za cenu 38,50 Sk, 

40. podielu 8089/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 53 
Dušanovi Antalovičovi nar. 18.7.1964 s manželkou Beatou rod. Škultétyovou nar. 
10.4.1968 obaja bytom Saleziánska 30,  za cenu 48,50 Sk, 

41. podielu 7872/446657 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 55 Helene Krajčovičovej rod. 
Šturdíkovej nar. 26.9.1961, bytom Saleziánskej 30,  za cenu 47,00 Sk, 
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42. podielu 6137/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 56 
Mariánovi Fodorovi  nar. 5.1.1965 s manželkou Janou rod. Miklášovou nar. 26.5.1967 
obaja bytom Saleziánska 30,  za cenu 36,50 Sk, 

43. podielu 7872/446657 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 57 Mgr. Petrovi  Draveckému  nar. 
27.11.1978, bytom Saleziánskej 30,  za cenu 47,00 Sk, 

44. podielu 8060/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 59 
Ing. Pavlovi Tanuškovi  nar. 17.9.1966 s manželkou Gabrielou rod. Bacíkovou nar. 
25.10.1973 obaja bytom Saleziánska 30,  za cenu 48,00 Sk, 

45. podielu 6139/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 60 
Mgr. Martinovi Brestovanskému nar. 24.3.1978 s manželkou Miroslavou rod. Černou nar. 
14.6.1982 obaja bytom Saleziánska 30,  za cenu 36,50 Sk, 

46. podielu 6137/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 62 
Romanovi Kolenovi  nar. 26.6.1972 s manželkou Michaelou rod. Malatinskou nar. 
20.9.1973 obaja bytom Saleziánska 30,  za cenu 36,50 Sk, 

47. podielu 7872/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 63 
Dušanovi Fornerovi  nar. 18.9.1957 s manželkou Ľudmilou rod. Jakušovou nar. 10.6.1959 
obaja bytom Saleziánska 30,  za cenu 47,00 Sk, 

48. podielu 6159/446657 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 64 
Jánovi Krajinčákovi  nar. 9.7.1961 s manželkou Vierou rod. Kohútikovou nar. 28.6.1961 
obaja bytom Saleziánska 30,  za cenu 37,00 Sk, 

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. 11. 2007 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 1. 2008 
 
 

172 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/111 v k.ú. 

Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6641 na Starohájskej 4,5,6 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/111 v k. ú. Trnava 
s celkovou výmerou  698 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6641 na Starohájskej 4, 5, 6, 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 6199 za cenu 3,50 Sk/ m2  takto: 
1. podielu 165/10000 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 1 Miroslave Sabovej nar. 18.5.1988  
 bytom Starohájska 4,  za cenu 40,50 Sk, 
2. podielu 163/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3 
Vladimírovi Arpášovi nar. 11.2.1959 s manželkou Ivetou rod. Hodžovou nar. 31.7.1960 obaja 
bytom Starohájska 4,  za cenu 40,00 Sk, 
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3. podielu 196/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 
Ľubomírovi Rapantovi nar. 11.4.1958 s manželkou Renátou rod. Vajčiovou nar. 27.6.1963 
obaja bytom Starohájska 4,  za cenu 48,00 Sk, 
4. podielu 187/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5 
Miroslavovi Vážnemu nar. 12.12.1952 s manželkou Jarmilou rod. Smolekovou nar. 26.4.1955 
obaja bytom Starohájska 4,  za cenu 45,50 Sk, 
5. podielu 198/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 
Antonovi Galbavému nar. 26.5.1953 s manželkou Benadou rod. Labudíkovou nar. 2.10.1961 
obaja bytom Starohájska 4,  za cenu 48,50 Sk, 
6. podielu 170/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7 
Milanovi Dúbravovi nar. 8.11.1941 s manželkou Teodorou rod. Jordanovou nar. 1.12.1945 
obaja bytom Starohájska 4,  za cenu 41,50 Sk, 
7. podielu 209/10000 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 8 Ing. Ružene Fandlovej rod. 
Bartošovičovej nar. 26.2.1957   bytom Starohájska 4,  za cenu 51,00 Sk, 
8. podielu 173/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 9 Ing. 
Petrovi Valčuhovi  nar. 14.7.1956 s manželkou Ľubicou rod. Sučanskou nar. 29.6.1963 obaja 
bytom Starohájska 4,  za cenu 42,00 Sk, 
9. podielu 188/10000 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 10 Jurajovi Mičinovi nar. 16.4.1955  
bytom Starohájska 4,  za cenu 46,00 Sk, 
10.podielu 161/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 11 
Ing. Michalovi Kebískovi nar. 30.9.1974 s manželkou Ing. Ľubicou rod. Lombardiniovou nar. 
6.12.1978 obaja bytom Starohájska 4,  za cenu 39,50 Sk, 
11. podielu 190/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12 
Erikovi Ježíkovi nar. 16.10.1976 s manželkou Erikou rod. Hrivňákovou nar. 4.11.1981 obaja 
bytom Starohájska 4,  za cenu 46,50 Sk, 
12. podielu 166/10000 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 13 Zdenke Václavovej rod. 
Kiačikovej nar. 7.8.1961   bytom Starohájska 4,  za cenu 40,50 Sk, 
13. podielu 191/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 14 
Milanovi Karczovi nar. 3.3.1975 s manželkou Lenkou rod. Čaradskou nar. 2.9.1977 obaja 
bytom Na hlinách 31 C,  za cenu 46,50 Sk, 
14. podielu 172/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 15 
Jánovi Dudokovi nar. 21.5.1952 s manželkou Vierou rod. Kubišovou nar. 26.4.1961 obaja 
bytom Starohájska 4,  za cenu 42,00 Sk, 
15. podielu 200/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16 
Jozefovi Suchánovi nar. 23.8.1956 s manželkou Teréziou rod. Šturdíkovou nar. 9.10.1960 
obaja bytom Starohájska 4,  za cenu 49,00 Sk, 
16. podielu 161/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 17 
Máriovi Strapákovi nar. 3.3.1970 s manželkou Janou rod. Holičovou nar. 23.10.1972 obaja 
bytom Starohájska 5,  za cenu 39,50 Sk, 
17. podielu 171/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18 
Františkovi Klčovanskému nar. 21.10.1957 s manželkou Máriou rod. Janíčkovou nar. 
25.8.1957 obaja bytom Starohájska 5,  za cenu 42,00 Sk, 
18. podielu 171/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19 
Vlastimilovi Burianovi nar. 28.8.1966 s manželkou Janou rod. Krupanskou nar. 27.6.1974 
obaja bytom Starohájska 5,  za cenu 42,00 Sk, 
19. podielu 207/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 20 
Jurajovi Henishovi nar. 27.9.1974 s manželkou Vierou rod. Kohútovou nar. 8.4.1972 obaja 
bytom Starohájska 5,  za cenu 50,50 Sk, 
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20. podielu 181/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21 
Ing. Jozefovi Jágrikovi nar. 16.4.1958 s manželkou Ing. Jarmilou rod. Hargašovou nar. 
31.10.1960 obaja bytom Starohájska 5,  za cenu 44,00 Sk, 
21. podielu 218/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22 
Ing. Petrovi Šajtlavovi nar. 6.1.1960 s manželkou Janou rod. Michalčíkovou nar. 27.12.1960 
obaja bytom Hájska 52, Šulekovo - Hlohovec,  za cenu 53,50 Sk, 
22. podielu 161/10000 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 23 Beáte Marinescu rod. 
Lederleitnerovej nar. 27.4.1964   bytom Starohájska 5,  za cenu 39,50 Sk, 
23. podielu 188/10000 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom bytu č. 24 Ing. Dušanovi 
Hechtovi nar. 5.5.1966, bytom Andovská 9A, Nové Zámky a Anne Hechtovej rod. Orihelovej 
nar. 16.4.1966  bytom Starohájska 5,  za cenu 46,00 Sk, 
24. podielu 170/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25 
Vítovi Zhorelickému nar. 6.1.1937 s manželkou Annou rod. Bruvskou nar. 31.8.1944 obaja 
bytom Starohájska 5,  za cenu 41,50 Sk, 
25. podielu 196/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26 
Ing. Mariánovi Bašovi nar. 28.10.1950 s manželkou Emíliou rod. Sabovou nar. 23.2.1957 
obaja bytom Starohájska 5,  za cenu 48,00 Sk, 
26. podielu 170/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27 
Ing. Gabrielovi Okšovi CSc. nar. 14.4.1958 s manželkou Ing. Viktóriou rod. Štefanovskou 
nar. 19.1.1958 obaja bytom Starohájska 5,  za cenu 41,50 Sk, 
27. podielu 219/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28 
Ing. Jánovi Provazníkovi nar. 7.3.1955 s manželkou Ing. Katarínou rod. Gregorovou nar. 
6.11.1956 obaja bytom Starohájska 5,  za cenu 53,50 Sk, 
28. podielu 179/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 29 
Ing. Rastislavovi Belianskému nar. 18.8.1960 s manželkou Janou rod. Terlandovou nar. 
19.12.1963 obaja bytom Starohájska 5,  za cenu 43,50 Sk, 
29. podielu 194/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30 
Mariánovi Jedličkovi nar. 23.5.1952 s manželkou Martou rod. Valovou nar. 6.7.1956 obaja 
bytom Starohájska 5,  za cenu 47,50 Sk, 
30. podielu 170/10000 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 31 Daniele Marcinkovej nar. 
5.10.1978    bytom Starohájska 5,  za cenu 41,50 Sk, 
31. podielu 194/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 32 
Ivanovi Kirinovičovi nar. 18.8.1957 s manželkou Mgr. Vlastou rod. Kočiovou nar. 21.2.1960 
obaja bytom Starohájska 5,  za cenu 47,50 Sk, 
32. podielu 164/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33 
Jaroslavovi Danovi nar. 20.9.1954 s manželkou Máriou rod. Bullovou nar. 8.12.1956 obaja 
bytom Starohájska 6,  za cenu 40,00 Sk, 
33. podielu 161/10000 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 34 Pavlovi Machovičovi nar. 
9.4.1931     bytom Starohájska 6,  za cenu 39,50 Sk, 
34. podielu 161/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 35 
Stanislavovi Jurkasovi  nar. 25.12.1965 s manželkou Miroslavou rod. Horvátovou nar. 
18.3.1970 obaja bytom Starohájska 6,  za cenu 39,50 Sk, 
35. podielu 202/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36 
Stanislavovi Križanovi nar. 1.6.1947 s manželkou Veronikou rod. Kuníkovou nar. 20.10.1950 
obaja bytom Starohájska 6,  za cenu 49,50 Sk, 
36. podielu 161/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 37 
Miroslavovi Norulákovi nar. 19.1.1955 s manželkou Máriou rod. Tašárovou nar. 28.8.1957 
obaja bytom Starohájska 6,  za cenu 39,50 Sk, 
37. podielu 217/10000 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 38 Ivanovi Slížovi nar. 22.8.1982     
bytom Starohájska 6,  za cenu 53,00 Sk, 
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38. podielu 171/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 39 
Jánovi Branišovi nar. 7.4.1962 s manželkou Janou rod. Radošovskou nar. 14.7.1966 obaja 
bytom Starohájska 6,  za cenu 42,00 Sk, 
39. podielu 222/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 40 
Jozefovi Jánošíkovi nar. 13.10.1954 s manželkou Irenou rod. Krajčovičovou nar. 19.6.1955 
obaja bytom Starohájska 6,  za cenu 54,00 Sk, 
40. podielu 161/10000 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 41 JUDr. Anne Kubovičovej nar. 
1.10.1963   bytom Starohájska 6,  za cenu 39,50 Sk, 
41. podielu 188/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 42 
Mariánovi Štrbovi nar. 27.9.1959 s manželkou Stanislavou rod. Pavlíkovou nar. 24.8.1961 
obaja bytom Starohájska 6,  za cenu 46,00 Sk, 
42. podielu 166/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 43 
Jozefovi Slamkovi nar. 16.3.1960 bytom Pata  s manželkou Zdenou rod. Tóthovou nar. 
9.9.1963  bytom Starohájska 6,  za cenu 40,50 Sk, 
43. podielu 188/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 44 
Vladimírovi Kubovčíkovi nar. 29.3.1952 s manželkou Emíliou rod. Froncovou nar. 30.3.1954 
obaja bytom Starohájska 6,  za cenu 46,00 Sk, 
44. podielu 181/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 45 
Štefanovi Ševčíkovi nar. 20.6.1958 s manželkou Annou rod. Laczóovou nar. 20.12.1958 
obaja bytom Starohájska 6,  za cenu 44,00 Sk, 
45. podielu 198/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 46 
Tiborovi Jarábkovi  nar. 13.9.1964 s manželkou Evou rod. Horvátovou nar. 24.9.1968 obaja 
bytom Starohájska 6,  za cenu 48,50 Sk, 
46. podielu 180/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 47 
Richardovi Kazimírovi nar. 25.2.1958 s manželkou Zuzanou rod. Kleštincovou nar. 
27.10.1961 obaja bytom Starohájska 6,  za cenu 44,00 Sk, 
47. podielu 207/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48 
Ing. Ľubomírovi Javorovi nar. 20.10.1962 s manželkou Zdenkou rod. Mesárošovou nar. 
12.10.1953 obaja bytom Starohájska 6,  za cenu 50,50 Sk, 
 
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. 11. 2007 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 1. 2008 
 
 

173 
uznesenie 

 
k predaju podielov na pozemku vlastníkom bytov v bytovom dome na Ulici 

Dolnopotočná 1,2,3 v Trnave a zriadenie vecného bremena 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1.  Schvaľuje 
predaj  podielov z pozemku  v k. ú. Trnava  parc. č. 682/3,  zast. plocha  s výmerou  790 m2, 
zapísaného  v katastri nehnuteľností  v liste vlastníctva č. 5000  vo vlastníctve mesta Trnava, 
zodpovedajúcich  spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu 
súpisné č. 6931  na Ulici Dolnopotočná č. 1, 2, 3 v Trnave,   vlastníkom bytov, zapísaným     
v liste vlastníctva č. 9630,   za cenu  3,50 Sk/m2   s podmienkou, že  kupujúci  uhradia 
správny poplatok  pri vklade kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností: 
1)  podielu  8670/284691   vlastníkom  bytu č. 1   Ing. Jaroslavovi Strížovi, narod. 21. 4. 1959 
a  manželke  Mgr. Márii, rod. Uhlárovej, narod.10. 12. 1957,  obidvom  bytom  Trnava, 
Mýtna 34,   do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  84,00 Sk; 
2)  podielu  9021/284691   vlastníkom  bytu č. 2   Františkovi Petrášovi, narod. 30. 5. 1965     
a  manželke  Eve, rod. Ilenčíkovej, narod. 11. 11. 1965,  obidvom  bytom  Trnava, 
Dolnopotočná 1,   do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  87,50 Sk; 
3)  podielu  3865/284691   vlastníčke  bytu č. 3   Oľge Štetinovej, rod. Strakuľakovej,  narod. 
11. 10. 1946,  bytom  Trnava, Sládkovičova 24,   za cenu  37,50 Sk; 
4)  podielu  9101/284691   vlastníkom  bytu č. 4   Ing. Ladislavovi Rybnikárovi, narod.       
18. 7. 1962  a  manželke  Alene, rod. Kocánovej, narod. 4. 2. 1965,  obidvom  bytom  Trnava, 
Dolnopotočná 1,   do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  88,50 Sk; 
5)  podielu  3775/284691   vlastníčke  bytu č. 5   Anne Macháčkovej, rod. Szorszoiovej, 
narod. 14. 3. 1932,  bytom  Michalovce, Masarikova 15,   za cenu  36,50 Sk; 
6)  podielu  9268/284691   vlastníkom  bytu č. 6   Vladislavovi Štetinovi, narod. 19. 9. 1970   
a  manželke  Dane, rod. Lehotovej, narod. 30. 7. 1971,  obidvom  bytom  Trnava, 
Dolnopotočná 1,   do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  90,00 Sk; 
7)  podielu  3775/284691   vlastníčke  bytu č. 9   JUDr. Jarmile Slobodovej, rod. Slobodovej, 
narod. 20. 1. 1968,  bytom  Trnava, Dolnopotočná 1,   za cenu  36,50 Sk; 
8)  podielu  9021/284691   vlastníkom  bytu č. 10   Miroslavovi Valentovičovi, narod.         
30. 10. 1957  a  manželke  Monike, rod. Takáčovej, narod. 4. 1. 1969,  obidvom  bytom  
Trnava, Dolnopotočná 1,   do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  87,50 Sk; 
9)  podielu  3775/284691   vlastníčke  bytu č. 11   Márii Veneniovej, rod. Krivošíkovej, narod. 
18. 8. 1935,  bytom  Trnava, Dolnopotočná 1,   za cenu  36,50 Sk; 
10)  podielu  3645/284691   vlastníkovi  bytu č. 12   Romanovi Gregušovi, narod. 13. 8. 1967, 
bytom  Horné Orešany č. 421,   za cenu  35,50 Sk; 
11)  podielu  6315/284691   vlastníčke  bytu č. 13   Božene Krutekovej, rod. Krutekovej, 
narod. 27. 2. 1951,  bytom  Trnava, Dolnopotočná 2,   za cenu  61,50 Sk; 
12)  podielu  10120/284691   vlastníkovi  bytu č. 14   Romanovi Gregušovi, nar. 13. 8. 1967, 
bytom  Horné Orešany č. 421,   za cenu  98,00 Sk; 
13)  podielu  4019/284691   vlastníčke  bytu č. 15   Erike Belánovej, rod. Belánovej, narod. 
14. 3. 1959,  bytom  Trnava, Dolnopotočná 2,   za cenu  39,00 Sk; 
14)  podielu  7763/284691   vlastníkovi  bytu č. 16   ZF SACHS Slovakia, a. s., so sídlom 
Trnava, Strojárenská 2,  IČO:  36 234 621,   za cenu  75,50 Sk; 
15)  podielu  10384/284691   vlastníkom  bytu č. 17   Igorovi Henčekovi, narod. 2. 2. 1963     
a  manželke  Viere, rod. Hlavatej, nar. 3. 8. 1965,  obidvom  bytom  Trnava, Dolnopotočná 2, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  101,00 Sk; 
16)  podielu  4012/284691   vlastníkom  bytu č. 18   Ing. Imrichovi Antalovi, narod.            
12. 11. 1961,  bytom  Trnava, Dolnopotočná 2  a  manželke  Jane, rod. Slezákovej, narod.     
7. 2. 1965,  bytom  Trnava, Vajanského 28,   do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   
za cenu  39,00 Sk; 
17)  podielu  7756/284691   vlastníčke  bytu č. 19   Mgr. Jane Náhlikovej, rod. Náhlikovej, 
narod. 17. 4. 1980,  bytom  Trnava, Dolnopotočná 2,   za cenu  75,50 Sk; 



 
14 

18)  podielu  4019/284691   vlastníčke  bytu č. 21   Agnese Baranovičovej, rod. Pavľakovej, 
narod. 1. 2. 1960,  bytom  Trnava, Dolnopotočná 2,   za cenu  39,00 Sk; 
19)  podielu  7763/284691   vlastníkovi  bytu č. 25   ZF SACHS Slovakia, a. s., so sídlom 
Trnava, Strojárenská 2,  IČO:  36 234 621,   za cenu  75,50 Sk; 
20)  podielu  10377/284691   vlastníkom  bytu č. 26   Augustínovi Tibenskému, narod.        
20. 12. 1957,  bytom  Trnava, Dolnopotočná 2,   v podiele  ½   a   Ing. Kvetoslave Tibenskej, 
rod. Haladovej, narod. 1. 10. 1958,  bytom  Trnava, Dolnopotočná 2,   v podiele  ½               
za cenu  101,00 Sk; 
21)  podielu  4042/284691   vlastníkom  bytu č. 27   Vladimírovi Kormúthovi, narod.          
19. 5. 1959  a  manželke  Anne, rod. Pekarovičovej, narod. 8. 7. 1960,  obidvom  bytom  
Trnava, Kalinčiakova 13,   do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  39,00 Sk; 
22)  podielu  11637/284691   vlastníkom  bytu č. 29   Ing. Milanovi Macháčkovi, narod.      
14. 11. 1959  a  manželke  Mgr. Zuzane, rod. Jurčovej, nar. 30. 11. 1959,   obidvom  bytom  
Trnava, Dolnopotočná 2,  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  113,00 Sk; 
23)  podielu  9457/284691   vlastníčke  bytu č. 30   Kataríne Schatzovej, rod. Pavlíkovej, 
narod. 2. 12. 1967,  bytom  Trnava, Dolnopotočná 3,   za cenu  92,00 Sk; 
24)  podielu 10513/284691   vlastníkom  bytu č. 31   Štefanovi Bučkovi, narod. 14. 12. 1963  
a  manželke  Jane, rod. Péčiovej, nar. 14. 6. 1965,  obidvom  bytom  Trnava, Dolnopotočná 3,   
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  102,00 Sk; 
25)  podielu  6679/284691   vlastníčke  bytu č. 32   Anne Pauličkovej, rod. Striššovej, narod.               
29. 12. 1948,  bytom  Trnava, Dolnopotočná 3,   za cenu  65,00 Sk; 
26)  podielu  11323/284691   vlastníkom  bytu č. 33   Ladislavovi Beňovi, narod. 18. 12. 1956          
a  manželke  Anne, rod. Horváthovej, narod. 29. 5. 1956,  obidvom  bytom  Trnava, 
Dolnopotočná 3,   do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  110,00 Sk; 
27)  podielu  6679/284691   vlastníkovi  bytu č. 34   Ing. Jurajovi Pauličkovi, narod.            
28. 10. 1943,  bytom  Trnava, Dolnopotočná 3,   za cenu  65,00 Sk; 
28)  podielu  10304/284691   vlastníčke  bytu č. 35   Ester Kolníkovej, rod. Chramcovej, 
narod. 30. 10. 1969,  bytom  Trnava, Dolnopotočná 3,   za cenu 100,00 Sk; 
29)  podielu  6509/284691  vlastníkom  bytu č. 36   Mariánovi Gabrielovi, narod. 12. 10. 1945   
a  manželke  Marte, rod. Nyitraiovej, narod. 22. 6. 1946,  obidvom  bytom  Trnava, 
Dolnopotočná 3,   do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  63,00 Sk; 
30)  podielu  6777/284691   vlastníkom  bytu č. 38   Ing. Radoslavovi Bérešovi, narod.          
1. 6. 1965  a  manželke  Ing. Márii, rod. Kaminskej, narod. 22. 9. 1965,  obidvom  bytom  
Trnava, Dolnopotočná 3,   do bezpodielového spoluvlastníctva manželov   za cenu  66,00 Sk; 
 
2.  Schvaľuje 
zriadenie  bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena  v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 128/2007  v k.. ú. Trnava  na pozemku parc. č. 682/3,  spočívajúceho 
v práve prechodu peši i povozom cez jestvujúci podjazd bytového domu súpisné č. 6931  
v prospech každodobého vlastníka pozemku parc. č. 682/2 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena 
    Termín:  do  30. 11. 2007 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu so zriadením vecného bremena  a  predložiť na podpis 
     primátorovi mesta 
    Termín:  do  31. 1. 2008 
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174 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov a stavieb v IBV Za traťou I. etapa – Trnava 

„Komunikácie a terénne úpravy vetva I,A,B + prepojovací chodník E“, 
„Komunikácie a terénne úpravy vetva II,C,D“, 

„Komunikácie a terénne úpravy trasa A – predĺženie“, 
„Verejné osvetlenie“ a „Rozšírenie verejného osvetlenia“ 

do vlastníctva, správy a údržby Mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší  
uznesenie MZ č. 307/2004 zo dňa 27. apríla 2004 
 
2. Schvaľuje  
a) kúpu pozemkov kúpnou zmluvou vo vlastníctve Prvej stavebnej spoločnosti, s.r.o., 
Štefánikova 21, 917 01 Trnava, IČO 36248223, v k. ú. Trnava, parc. čís. 10129/1 ost. pl., 
výmera 993 m2, parc. č. 10129/15 ost. pl., výmera 457 m2, parc. č. 10129/16 ost. pl., 
výmera 311 m2, parc. č. 10129/18 ost. pl., výmera  312 m2, parc. č. 10129/26 ost. pl., 
výmera 179 m2, parc. č. 10806/47 ost. pl., výmera 54 m2 zapísaných na LV č. 8842 a parc. 
č.   10806/15 ost. pl., výmera 1252 m2 zapísanej na LV č. 9424, spolu výmera 3558 m2 pod 
stavbou “IBV Za traťou – Trnava – Komunikácie a terénne úpravy – vetva II, C, D”, do 
majetku Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 ,-Sk, 
a kúpu skolaudovanej stavby kúpnou zmluvou vo vlastníctve Prvej stavebnej spoločnosti, 
s.r.o., Štefánikova 21, 917 01 Trnava, IČO 36248223, v k. ú. Trnava “IBV Za traťou – 
Trnava – Komunikácie a terénne úpravy – vetva II, C, D” vybudovanej na pozemkoch 
vymenovaných v bode 2.a)  a parc. č. 10130/21 ostatné plochy, výmera 143 m2, zapísanej 
na LV 5524, parc. č. 10130/16 ostatné plochy, výmera 71 m2 do majetku, správy a údržby  
Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 ,-Sk                                                              
 
b) kúpu pozemkov zmluvou o budúcej kúpnej zmluve vo vlastníctve Prvej stavebnej 
spoločnosti, s.r.o., Štefánikova 21, 917 01 Trnava, IČO 36248223, v k. ú. Trnava, parc. čís. 
10806/10 ost. pl.,výmera 1008 m2,  10806/13 ost. pl., výmera 2117 m2,  parc. č. 10806/44 
ost. pl., výmera 54 m2, parc. č. 10806/46 ost. pl., výmera  54 m2, parc. č. 10130/19 ost. pl., 
výmera 29 m2 zapísaných na LV 8842 a parc. č. 10806/14 ost. pl., výmera 2870 m2 
zapísanej na LV 9424,  spolu výmera 6132 m2 pod stavbou “IBV Za traťou – Trnava – 
Komunikácie a terénne úpravy – vetva I, A, B + prepojovací chodník E” do majetku Mesta 
Trnava za dohodnutú cenu 1 ,-Sk  (s podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy po vyvedení 
záložného práva z LV pozemkov), 
a kúpu skolaudovanej stavby kúpnou zmluvou vo vlastníctve Prvej stavebnej spoločnosti, 
s.r.o., Štefánikova 21, 917 01 Trnava, IČO 36248223, v k. ú. Trnava “IBV Za traťou – 
Trnava – Komunikácie a terénne úpravy – vetva I, A, B + prepojovací chodník E”  
vybudovanej na pozemkoch vymenovaných v bode 2.b)  a parc. č. 10130/23 ostatné plochy, 
výmera 60 m2 zapísanej na LV 5524 a parc. č. 10130/18 ostatné plochy, výmera 46 m2 do 
majetku, správy a údržby  Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 ,-Sk,   
 
c) kúpu pozemku kúpnou zmluvou vo vlastníctve Prvej stavebnej spoločnosti, s.r.o., 
Štefánikova 21, 917 01 Trnava, IČO 36248223, v k. ú. Trnava, parc. čís. 10806/179 orná 
pôda, výmera 347 m2, zapísaného na LV č. 8842   pod stavbou “IBV Za traťou – Trnava – 
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Komunikácie a terénne úpravy – Trasa A – predĺženie ” do majetku Mesta Trnava za 
dohodnutú cenu 1 ,-Sk s podmienkou predloženia rozhodnutia o trvalom odňatí 
poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu,  
a kúpu skolaudovanej stavby kúpnou zmluvou vo vlastníctve Prvej stavebnej spoločnosti, 
s.r.o., Štefánikova 21, 917 01 Trnava, IČO 36248223, v k. ú. Trnava “IBV Za traťou – 
Trnava – Komunikácie a terénne úpravy – Trasa A - predĺženie” vybudovanej na pozemku 
vymenovanom v bode 2.c) do majetku, správy a údržby  Mesta Trnava za dohodnutú cenu 
1 ,-Sk,   
 
d) kúpu skolaudovanej stavby kúpnou zmluvou vo vlastníctve Prvej stavebnej spoločnosti, 
s.r.o., Štefánikova 21, 917 01 Trnava, IČO 36248223 “IBV Za traťou – Trnava – inžinierske 
siete – verejné osvetlenie “, realizovanej v k. ú. Trnava na pozemkoch, parc. čís. 10129/1 
ost. pl., výmera 993 m2, parc. č. 10129/15 ost. pl., výmera 457 m2, parc. č. 10129/16 ost. 
pl., výmera 311 m2, parc. č. 10129/18 ost. pl., výmera  312 m2, parc. č. 10129/26 ost. pl., 
výmera 179 m2, parc. čís. 10806/10 ost. pl.,výmera 1008 m2,  10806/13 ost. pl., výmera 
2117 m2, parc. č. 10130/19 ost. pl., výmera 29 m2 zapísaných na LV 8842,  parc. č.   
10806/15 ost. pl., výmera 1252 m2,  č. 10806/14 ost. pl., výmera 2870 m2  zapísaných na 
LV 9424, parc. č. 10130/21ostatné plochy, výmera 143 m2, parc. č. 10130/23 ostatné 
plochy, výmera 60 m2 zapísaných na LV 5524 a parc. č. 10130/16 ostatné plochy, výmera 
71 m2, parc. č. 10130/18 ostatné plochy, výmera 46 m2 do majetku Mesta Trnava za 
dohodnutú cenu 1 ,- Sk 
 
e) kúpu skolaudovanej stavby kúpnou zmluvou vo vlastníctve Prvej stavebnej spoločnosti, 
s.r.o., Štefánikova 21, 917 01 Trnava, IČO 36248223 “IBV Za traťou – Trnava – inžinier- 
ske siete – rezšírenie verejného osvetlenia “, realizovanej v k. ú. Trnava na pozemku, parc. 
 čís. 10806/179 orná pôda, výmera 347 m2 zapísanej na LV 8842 do majetku Mesta Trnava 
za dohodnutú cenu 1 ,- Sk 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom stavieb a pozemkov podľa bodu 2.  do 
majetku, správy a údržby Mesta Trnava 
Termín: do 30. 11. 2007  
b) pripraviť a predložiť kúpne zmluvy na stavby podľa bodu 2. a) – e) a pozemky podľa 
bodu 2. a), c) primátorovi mesta k podpisu  
Termín: do 31. 12. 2007  
c) pripraviť a predložiť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky podľa bodu 2. b)  
Termín do 31. 12. 2007                                                                     

d) protokolárne prevziať pozemky a stavby do majetku správy a údržby Mesta Trnava 
Termín: do 31. 1. 2008                                                                   
 

 
175 

uznesenie 
 

ku kúpe pozemku pre križovatku J. Bottu – A.Sládkoviča – G. Dusíka 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
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a) kúpu  časti pozemku v k. ú. Trnava p. č. 1022 – zast. pl. s výmerou 1 m2 , ktorá je oddelená 
geometrickým plánom č. 259/2006 ako diel 2 z pozemku  zapísaného  na LV č. 339 
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ivana Remenára nar. 11.9.1961 a Júlie rod. 
Horvátovej  nar.19.12.1960, obaja bytom Smrdáky 158, do vlastníctva  Mesta Trnava za cenu 
600,00 Sk/m2 

 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva 
Termín: do 15. 11. 2007 
b) pripraviť kúpnu zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: do 31. 12. 2007 
 
 

176 
uznesenie 

 
k odkúpeniu častí spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. č. 8524/2 

 na Ulici Strojárenská 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odkúpenie na základe porealizačného geometrického plánu častí spoluvlastníckych podielov 
na pozemku v k. ú. Trnava, zapísanom na LV č. 5503, parc. č. 8524/2, nachádzajúceho sa na 
Ulici Strojárenská za účelom usporiadania majetkoprávnych vzťahov pod plánovanou 
okružnou križovatkou od spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckych podielov za cenu 
600,- Sk/m2 :  
A)  Tomáš Bzdúšek, nar. 10.11.1926, bytom Brezová pod Bradlom, Hurbanova 7, vo výške  
spoluvlastníckeho podielu 2/12 z výmery určenej porealizačným geometrickým plánom, 
 
B)  Mgr. Viera Nosková, rod. Galusová, nar. 31. 7. 1937, bytom Senica, Jána Náhlika 2610/9, 
vo výške  spoluvlastníckeho podielu 2/12 z výmery určenej porealizačným geometrickým 
plánom, 
 
C)  Ing. Branislav Galus, nar. 30. 7. 1940, bytom Brezová pod Bradlom, Záhumnie 438/12, vo 
výške  spoluvlastníckeho podielu 2/12 z výmery určenej porealizačným geometrickým 
plánom, 
 
D)  Branislav Valko, nar. 31.12.1938, bytom Bratislava, Hraničná 77, vo výške  
spoluvlastníckeho podielu 2/12 z výmery určenej porealizačným geometrickým plánom, 
 
E)  Slavomír Gavora, nar. 30. 10. 1944, bytom Bratislava, Tranovského 12, vo výške  
spoluvlastníckeho podielu 1/12 z výmery určenej porealizačným geometrickým plánom, 
 
F)  Ing. Svetozár Gavora, nar. 5. 8. 1943, bytom Bratislava, Tešedíkova 40, vo výške  
spoluvlastníckeho podielu 1/12 z výmery určenej porealizačným geometrickým plánom, 
 
G)  JUDr. Ján Bzdúšek, nar. 20. 4. 1952, bytom Nitra, Murániho 36, vo výške  
spoluvlastníckeho podielu 1/12 z výmery určenej porealizačným geometrickým plánom, 
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H)  Svetozár Bzdúšek, nar. 23. 6. 1957, bytom Brezová pod Bradlom, Záhumnie 436/32, vo 
výške  spoluvlastníckeho podielu 1/12 z výmery určenej porealizačným geometrickým 
plánom. 
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
a)  pripraviť podklady súvisiace s uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  
Termín : do   10. 11. 2007 
 
b) uzatvoriť zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách a predložiť primátorovi k podpisu 
Termín : do 31. 12. 2007 
 
c) uzatvoriť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi k podpisu 
Termín : do 90 dní po kolaudácii a porealizačnom zameraní ukončenej stavby  
  
 

 
177 

uznesenie 
 

k vyhláseniu o neuplatnení predkupného práva 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1.  Schvaľuje  
                                                        " Vyhlásenie "  
 

že, Mesto Trnava voči spoločnosti TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s., Coburgova 
č. 84, 917 42 Trnava, IČO 36246034 ako právnemu nástupcovi organizácie 
Západoslovenské energetické závody , š. p. 816 47 Bratislava, Čulenova 5, IČO 152 153, 
neuplatní v zmysle čl. V. kúpnej zmluvy s predkupným právom zo dňa 19. 12. 1994 svoje 
predkupné právo na  nehnuteľnosti  v  k. ú. Trnava , pozemok  parc. č. 5515 zast. pl., 
výmera 321 m2,  budova s. č. 653 postavená na uvedenou pozemku, zapísaných na LV č. 
8114 za podmienky, že predaj predmetných nehnuteľností bude realizovaný za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom alebo vyššiu. 

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať  “Vyhlásenie”  spoločnosti TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. Coburgova 84, 
Trnava 
Termín: do 30. 11. 2007  
 
 

178 
uznesenie 

 
k odpusteniu pohľadávky – Roman Baranovič 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje  
odpustenie  pohľadávky  vo  výške  323 233, 00 Sk ( 250 000,00 Sk - istina + 73 233,00 Sk 
úroky z omeškania)  za  podmienky, že  pán Roman Baranovič, bytom Trnava, Ulica 
Slovanská  12    uhradí   súdne   trovy   vo výške 12 500,00 Sk   do 31. 12. 2007 
 
2. Ukladá  
SMM Trnava s r.o.  
zabezpečiť náležitosti súvisiace s odpustením pohľadávky  
Termín: 31. 12. 2007 

 
 

179 
uznesenie 

 
k odpusteniu pohľadávky – DeltAspol. s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
odpustenie pohľadávky vo výške 226 770, 00  Sk  spoločnosti DeltAspol, s.r.o.  
 
2. Ukladá  
SMM Trnava s r.o.  
zabezpečiť náležitosti súvisiace s odpustením pohľadávky  
 
 

 
180 

uznesenie 
 

k predaju pozemku na Jadernej ulici v Trnave 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1.  Schvaľuje       
priamy  predaj  pozemku vo vlastníctve  Mesta Trnava v  k. ú.  Trnava  na Jadernej ul. 
v Trnave,  parc. číslo 5361/2 zast. plocha, výmera 126 m2 oddelenej geometrickým plánom 
č. 2-10/2007 z pozemkovoknižnej  parc. č. 1332/1 ako dielč. 1 vo výmere 6 m2 
a z pozemkovoknižnej parc. č. 1323/8 ako diel 2 vo výmere 120 m2, do bezpodielového 
spoluvlastníctva Ing. Marekovi Jurákovi, nar. 13. 3. 1970 a manž. Ing. Miriam Jurákovej , 
rod. Šimnovej, nar. 4. 7. 1979, obaja bytom Trnava, Kollárova 2, za cenu 1600,- Sk/m2,   
t.  j.  spolu  201 600,- Sk, s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad  
do katastra nehnuteľností budú hradiť kupujúci  
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom nehnuteľnosti a oznámiť stanovisko 
mestského zastupiteľstva kupujúcemu pozemku 
Termín: do 15 dní po predložení geometrického plánu 
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b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do 30 dní po predložení geometrického plánu 
 
 

 
181 

uznesenie 
 

k predaju bytov 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 

1. Schvaľuje 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. A. Kubinu č. 19-21, parc. č. 2540/17, súp. č. 1673   
a 01/ predaj 2-izbového bytu č. 41 na 2. NP o podlahovej ploche 50,68m2, za cenu 20 307,-Sk 
Jozefovi Kollárovi, nar. 12.3.1944, trvale bytom A. Kubinu č. 20, Trnava  
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Čajkovského č. 5-9, parc. č. 1635/67, súp. č. 6319  
a 02/ predaj 1-izbového bytu č. 34 na 1. NP o podlahovej ploche 30,61m2, za cenu 13 625,-Sk 
Ervínovi Karasovi, nar. 4.10.1950, trvale bytom Čajkovského č. 8, Trnava  
s manž. Darinou Karasovou, rod. Ondruškovou, nar. 1.7.1955, trvale bytom tamtiež 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Golianova č. 18-23, parc. č. 8399/55, súp. č. 6009   
a 03/ predaj 2-izbového bytu č. 53 na 8. NP o podlahovej ploche 51,45m2, za cenu 19 154,-Sk 
Marianovi Aschenschwandtnerovi, nar. 7.10.1952, trvale bytom Golianova č. 20, Trnava  
spoločne s Jozefou Aschenschwandtnerovou, rod. Brichtovou, nar. 17.11.1952, trvale bytom 
tamtiež 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Ľ. Podjavorinskej č. 22-24, parc. č. 6298, súp. č. 2546   
a 04/ predaj 2-izbového bytu č. 23 na 1. NP o podlahovej ploche 53,74m2, za cenu 12 925,-Sk 
Jánovi Jantulovi, nar. 29.6.1968, trvale bytom Ľ. Podjavorinskej č. 24, Trnava  
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 

      
 
2. Ukladá 
SMM Trnava, s. r. o. 
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

    Termín : do 31.1.2008 
 
 
 

 
Materiál č. 6.1. - Nakladanie s mestskými ubytovňami vo vlastníctve mesta Trnava – 
bol z rokovania mestského zastupiteľstva stiahnutý s tým, že po dopracovaní bude 
predložený na decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2007. 
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182 

uznesenie 
 

k Nakladaniu s Malometrážnymi bytmi na Ul. V.Clementisa č. 51 v Trnave 
vo vlastníctva mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Nakladanie s s Malometrážnymi bytmi na Ul. V.Clementisa č. 51 v Trnave 
vo vlastníctva mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
Stredisku sociálnej starostlivosti 
vypracovať prevádzkový poriadok v zmysle Nakladania s Malometrážnymi bytmi na Ul. V. 
Clementisa č. 51 v Trnave vo vlastníctve mesta Trnava, zriaďovacej listiny a Občianskeho 
zákonníka 
Termín: 31.12.2007 
 
 

183 
uznesenie 

 
k návrhu  rozpočtu 20. ročníka  

Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského  
/18.-24. máj 2008/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
rozpočet 20. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského 
 
2. Súhlasí 
a/ s doplnením za členov organizačného štábu 20. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže 
M.Schneidra-Trnavského: 
- Ing. Zuzana Lančaričová, vedúca OVŠaK 
- Ing. Jana Stanová, referát sponzoringu 
b/ s poskytnutím odmeny členom organizačného štábu vo výške 10% zo získaných       
 sponzorských príspevkov od iných subjektov. 
 
3. Ukladá 
a/ mestskému úradu 
vyčleniť čiastku 770 000.-Sk v rozpočte mesta Trnava na rok 2008 na realizáciu                   
20. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského.  
b/ organizačnému štábu súťaže 
spracovať vyhodnotenie 20. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša    Schneidra-
Trnavského a predložiť ho na rokovanie MZ mesta Trnava. 
Termín: október - november 2008 
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184 
uznesenie 

 
k vyhodnoteniu Medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – TRNAVA 2007 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 

 
1. Berie na vedomie  
vyhodnotenie medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – TRNAVA 2007 

 
2.  Schvaľuje 
a/ uskutočnenie  17. ročníka medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – 
TRNAVA 2008 v termíne 26. 6. – 28. 6. 2008 
 
b/ čestné predsedníctvo festivalu v zložení : 
 
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta Trnava 
Anna West Dopyera 
John Edward Dopyera – deti vynálezcu Johna Dopyeru z USA 
 
c/ riaditeľstvo festivalu v zložení : 
  
Ing. Jozef Pobiecký, riaditeľ festivalu 
Ing. Pavol Tomašovič, tlačový tajomník 
Mgr. František Čavojský, člen 
Anna Pekárová, člen 
Ing. Jana Stanová, člen 
Peter Radványi, člen 
Karol Opatovský, člen 
 
d/ právneho zástupcu festivalu : 
- JUDr. Marián Haršány 
 
3. Ukladá 
Riaditeľstvu festivalu 
predložiť na rokovanie MZ mesta Trnava návrh rozpočtu a organizačného zabezpečenia 
medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – TRNAVA 2008.  
     Termín : december 2007 
 

 
 

185 
uznesenie 

 
k správe o priebehu a konečnom zúčtovaní  

Dní zdravia 2007 
 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
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1. Berie na vedomie 
a/ správu o priebehu Dní zdravia 2007 
b/ konečné zúčtovanie Dní zdravia 2007 
 
 
 

186 
uznesenie 

 
k petícii „Za komplexné riešenie akútneho nedostatku parkovacích miest Na hlinách“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Berie na vedomie 
petíciu obyvateľov sídliska Na hlinách 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ prerokovať s Výborom mestskej časti č. 5 Trnava – Sever štúdiu „Humanizácia obytného 
súboru Na hlinách“ 
Termín: november 2007 
 
b/ hľadať možnosti financovania viacpodlažných parkingov so vstupom súkromného 
investora a obyvateľov sídliska 
Termín: priebežne 
 
c/ vytvoriť podmienky pre realizáciu viacpodlažných parkingov 
Termín: r. 2009/2010 
 
d/ pripraviť možnosť realizácie cca 30 parkovacích miest Na hlinách, vrátane projektovej 
dokumentácie 
Termín: apríl 2008 
 
 
 

187 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o využívaní školských športových areálov základných škôl, 

návrh postupu ich využívania občanmi mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. Berie na vedomie 
informatívnu správu o využívaní školských športových areálov základných škôl,  
návrh postupu ich využívania občanmi mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave a riaditeľom ZŠ 
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a/ spracovať návrh koncepcie otvorených športových areálov základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Termín: apríl 2008 
 
Mestskému úradu v Trnave a riaditeľom ZŠ 

            b/  hľadať možnosti viaczdrojového financovania obnovy športových areálov 
            základných škôl 
            Termín: do 31.1.2008, potom trvalý 
 

Mestskému úradu v Trnave 
c/  pripraviť návrh zainteresovanosti riaditeľov základných škôl na riešení záležitostí 
využívania športových areálov základných škôl 
           Termín: do 31.12.2007 
 

 
188 

uznesenie 
 

k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 
ktorých termín plnenia je v intervale od 15.8.2007 do 3.10.2007 

 
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 15.8.2007 do 3.10.2007 
 
2.  Schvaľuje 
zmenu textu uznesení MZ: 
a1/ 
MZ  č. 139/2007  
Odpredaj podielov z pozemku pod bytovým domom  na Ul. Na hlinách 5,6   
Nový text v bodoch: 
* 1. 22.  podielu 5605/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 24 Márii Aberštíkovej  rod. 
Šokovej  nar. 15.1.1961, bytom Na hlinách 6, Trnava, za  cenu 33,00 Sk, ...  
* 1.32. ....Eve Cuninkovej rod. Očenášovej... 
* 1.45. podielu 3785/318438 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 57 Diane Urbancovej, 
bytom Na hlinách 5, za cenu 22,50 Sk 
* Nový text v bode: 
1.29. .... bytom Na hlinách 5... 
 
a2/ 
MZ  č. 69/2007  
Odpredaj podielov z pozemku pod bytovým domom  na Ul. V. Clementisa 32 - 35   
Nový text v bodoch: 
* 1.20.  podielu 7466/475150 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom  
bytu č. 25 Ing. Miroslavovi Drahošovi  nar. 13.7.1974, s manželkou Mgr. Zdenou rod. 
Pastuchovou, obaja bytom Budmerice  638, za  cenu 43,00 Sk, ...  
* 1.32.  podielu 7466/475150 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom  bytu č. 38 
Ing. Štefanovi Mesárošovi  nar. 26.12.1961, bytom Tatranská Lomnica 182 a Margite 
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Mesárošovej  rod. Kosíkovej, nar. 1.5.1962  bytom Clementisa   34, každému v podiele ½, 
za  cenu spolu 43,00 Sk, ...  
 
a3/ 
MZ  č. 116/2007  
Odpredaj podielov z pozemku pod bytovým domom  na Ul. B. Smetanu 1, 2   
Doplnenie nového  bodu: 
* 1. 29.  podielu 6615/200278 do vlastníctva vlastníčke  bytu č. 14  Márii Dvorákovej rod. 
Nižňanskej  nar. 19.3.1939 bytom B. Smetanu 1, za  cenu 40,50 Sk, ...  
 
a4/ 
MZ  č. 118/2007  
Odpredaj podielov z pozemku pod bytovým domom  na Bučianskej 6, 7, 8, 9   
Zmena v  bode: 
* 1. 3.  podielu 7508/382650 ...  
 
a5/ 
MZ  č. 140/2007  
Odpredaj podielov z pozemku pod bytovým domom  na Tehelná 13-15   
* Doplnenie nového  bodu: 
1.49.  podielu 4971/261555 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom  bytu č. 14 
Alžbete Bednárovej rod. Marhavej  nar. 7.7.1937 bytom Tehelná 13, v podiele ½ a 1/6, 
Ing. Jaromíre Vaňovej rod.  Bednárovej nar. 14.2.1958, bytom Hospodárska 29 v podiele 
1/6 a Milošovi Bednárovi nar. 4.12.1960 bytom Hlboká  13, v podiele 1/6, za  cenu spolu 
39,00 Sk, ...  
* Zmena v bode: 
1.12. ... Tehelná 13... miesto ... Tehelná 12... 
1.39. podielu 4840/261555 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 41 Soni Hrkelovej nar. 
7.2.1956, bytom Hlboká 21, za cenu 38,00 Sk,   
* Nový text v bode: 
1.3. podielu 4971 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 3 Ing. Júliusovi Pintérovi nar. 
28.3.1954 bytom V. Clementisa 22 za cenu 39,00 Sk  
 
a6/ 
MZ č. 114/2007  
odpredaj časti pozemku na Mozartovej ul. ZSE, a. s. 
 
Vo vyššie uvedenom uznesení zmeniť text : 
 * „  o výmere  cca 20 m2  upresnenej porealizačným zameraním    stavby, spoločnosti 

Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 35823551 za cenu  
1.500,- Sk/m2, t. j. spolu           30 000,- Sk „  na  „ o výmere 10 m2, na základe 
porealizačného GP č. 61/2007 spoločnosti  Západoslovenská  energetika distribúcia, a. 
s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36 361 518  za cenu  1.500,- Sk/m2, t. j. spolu  15 000,- 
Sk „ 

* v bode 2b, zmeniť -  z „ zmluvu o budúcej kúpnej zmluve“ na „ kúpnu zmluvu „ a  
Termín : do 30.11.2007 
 
a7/ 
MZ  č. 139/2007  
Odpredaj podielov z pozemku pod bytovým domom  na Ul. Na hlinách 5,6   
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* Nový text v bode: 
1.19. .... bytom Na hlinách 6... 
 
a8/ 
MZ č. 839/2006 v znení 96/2007 
Predaj podielov z pozemku  na Ul. Čajkovského  25,26,27   
* v schvaľovacej časti zmena  textu v bodoch: 
1.6. podielu 6899/423018 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 6 Mgr. Petre Hurákovej 
Polťákovej rod. Polťákovej nar. 22.2.1981 bytom Čajkovského  25 za cenu 34,00 Sk 
 
1.16 podielu 6641/423018 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 16 Štefanovi Gavenčiakovi nar. 
16.12.1973 bytom Čajkovského 25 za cenu 34,00 Sk 
 
1.28 podielu 8365/423018 do podielového spoluvlastníctva Oľge Kudriovej rod. Szabóovej  
 nar. 12.11.1946 a Mgr. Branislavovi Kudrimu nar. 25.11.1973, obaja bytom Čajkovského 26,   
 každému v podiele ½, spolu za cenu 42,50 
 
3. Predlžuje 
termín plnenia uznesení MZ: 
b1/    č. 105/2007    do 31.12.2007 
b2/    č. 839/2006                                           do 31.12.2007 
b3/    č. 964/2006                                           do 31.12.2007 
b4/    č. 118/2007                                           do 31.12.2007 
b5/    č. 21/2007                                             do 31.03.2008   
b6/    č. 67/2007                                             do 31.03.2008 
b7/    č. 962/2006                                           do 31.12.2007  
b8/    č. 82/2007                                             do 20.11.2007 
b9/    č. 84/2007 v bode 4b,c,d                      do 31.10.2007 
b10/  č. 863/2006 a 941/2006 
             v bode 2b/                                         do 30.11.2007 
 
4. Ruší 
uznesenia MZ: 
c1/         č. 898/2006 
c2/         č. 309/2004 
c3/         č. 161/2007 
 
 
 

189 
uznesenie 

 
k založeniu združenia „Regionálne inovačné centrum Trnava“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a/ Založenie záujmového združenia právnických osôb a vstup do tohto združenia spoločne  
s Trnavským samosprávnym krajom a Slovenskou technickou univerzitou Bratislava, 
Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave za účelom vybudovania moderného, 
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technologicky vybaveného centra zameraného na poskytovanie služieb najmä v oblasti 
automobilového, elektrotechnického a energetického priemyslu pri nasledovných 
zakladateľských podieloch: 
 
Trnavský samosprávny kraj        66% 
Mesto Trnava                              23%  
STU MTF so sídlom v Trnave    11% 
 
Názov združenia:         „Regionálne inovačné centrum Trnava“ 
Skrátený názov:           RIC Trnava 
So sídlom v Trnave 
 
b/ Jednorázový nefinančný vklad mesta Trnava vo forme kompletnej projektovej 
dokumentácie budúceho sídla centra v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so 
sídlom v Trnave 
 
2. Poveruje 
Primátora mesta Ing. Štefana Bošnáka ako štatutárneho zástupcu mesta Trnava riadením 
všetkých organizačných a finančných záležitostí za mesto Trnava súvisiacich s realizáciou 
projektu „Regionálneho inovačného centra Trnava“ 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace so založením združenia 
b/ zabezpečiť doprojektovanie projektovej dokumentácie „Technologického centra v Trnave“ 
podľa potrieb budúceho centra 
c/ vyčleniť v rozpočte mesta na rok 2008 finančné prostriedky potrebné na spolufinancovanie 
projektu zo strany mesta Trnava na základe dohody spoluzakladajúcich partnerov 
Termín: priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Štefan   B o š n á k  
                       primátor mesta 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                              prednostka MsÚ  
 
 
 
V Trnave 24.10.2007 


