
 
 

/431 - 478/ 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 13. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, konaného 
16. decembra 2008 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 
 
 

431 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  311,  

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, VZN č. 291 a VZN č. 303     

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN č. 311, 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, VZN č. 291 a VZN č. 303     
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) vyhlásiť VZN č. 311 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 

stránke mesta  
   Termín: do 17.12.2008 
 
b) vydať úplné znenie VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

na území mesta Trnava 
   Termín: do 31.12.2008 
 
 

432 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 312 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom  

je Mesto Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
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VZN č. 312  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 312 vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta 
Termín: 17.12.2008 

 
 

433 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 313, ktorým sa mení a dopĺňa 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 307, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, v základných  umeleckých školách, na čiastočnú úhradu 

nákladov činnosti centra voľného času a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.Schvaľuje 
VZN č. 313, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 307, ktorým sa určuje 
výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základných 
umeleckých školách, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
centra voľného času a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 313 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta 
Termín: 17.12.2008 
 
 

434 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 314, ktorým sa ruší  

VZN č. 5/1991 o výške poplatkov za služby vykonávané pri spoločenských obradoch, 
 v znení VZN č. 62/1995, vydaného v úplnom znení VZN č. 66/1995 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN č. 314, ktorým sa ruší VZN č. 5/1991 o výške poplatkov za služby vykonávané pri 
spoločenských obradoch, v znení VZN č. 62/1995, vydaného v úplnom znení VZN č. 66/1995  
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2. Schvaľuje 
výšku poplatkov občanov, vyberaných mestom Trnava za vykonávanie spoločenských 
obradov: 
a/ pohreb                                       20 eur 
b/ uvítanie detí do života                5 eur 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a/ vyhlásiť VZN č. 314vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta  
Termín: 17.12. 2008 
 
b/ pri uhrádzaní poplatkov občanov za zabezpečenie spoločenských obradov postupovať 
podľa bodu 2 písm. a/ a b/ tohto uznesenia s účinnosťou 1.1.2009 
Termín: trvalý  
 
 

435 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 315     

o udeľovaní ocenení mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava     
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 315 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta  
Termín: 17.12.2008 
 
     

 
436 

uznesenie 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 316    
 o dani z nehnuteľností  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 316 o dani z nehnuteľností 
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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vyhlásiť VZN č. 316 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta 
Termín: 17.12.2008 
 

 

 

437 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  317 o miestnych daniach 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Schvaľuje 
VZN č. 317 o miestnych daniach   
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 317 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta 
Termín: 17.12.2008 
 

 

 

438 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 318 

o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Trnava  
 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava  po prerokovaní : 
 
1.  Schvaľuje 
VZN č. 318 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Trnava 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
vyhlásiť VZN č. 318 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť ho na internetovej 
stránke mesta  
Termín: 17.12.2008 
 
 
 

439 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  319, ktorým sa určuje metodika poskytovania 

grantov z rozpočtu mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
VZN č. 319, ktorým sa určuje metodika poskytovania grantov z rozpočtu Mesta Trnava  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 319 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta 
Termín: 17.12. 2008 

 
 

440 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  320, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 268 

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 
znečisťovania  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 320, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 268 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 320 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta 
Termín: 17.12.2008 
 
 

441 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 321, ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trnava v súvislosti so 
zavedením meny euro v Slovenskej republike (Generálne VZN) a VZN č. 225 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení  
VZN č. 233 a 294 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 321, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Mesta 
Trnava v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (Generálne VZN) a VZN 
č. 225 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN  
č. 233 a 294 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
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vyhlásiť VZN č. 321 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta 
Termín: 17.12.2008 
 
 

442 
uznesenie 

 
k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

 a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Ruší 
uznesenia MZ č. 285/2000 zo dňa 27. 6. 2000, č. 373/2000 zo dňa 12. 12. 2000, č. 536/2001 
zo dňa 23. 10. 2001, č. 666/2002 zo dňa 25. 6. 2002, č. 225/2003 zo dňa 16. 12. 2003, 
č. 375/2004 zo dňa 7. 9. 2004, č. 467/2004 zo dňa 14. 12. 2004, č. 500/2005 zo dňa 
22. 2. 2005, č. 574/2005 zo dňa 26. 4. 2005 a č. 904/2006 zo dňa  5. 9. 2006 
 
2.  Schvaľuje 
Zásady hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý 
bol mestu zverený 
 
3.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) vydať "Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve,  ktorý bol mestu  zverený" s účinnosťou od 01. 01 .2009 
Termín: do 15.1.2009 
 
b) pripraviť a predložiť Mestskej rade mesta Trnava na schválenie „Postup, ktorým sa 
upravujú podmienky zriaďovania a prevádzkovania exteriérových záhradných sedení na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta“ 
Termín: do 31.1.2009 
 
 

443 
uznesenie 

 
k 5. aktualizácii rozpočtu mesta Trnava na rok 2008 

 
       Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní : 
 
      1.  Schvaľuje 

a) 5. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2008 
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444 
uznesenie 

 
k rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 

 a viacročný rozpočet na roky 2009 - 2011 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1. Schvaľuje 
a) rozpočet mesta  Trnava na rok 2009 
b) viacročný rozpočet mesta Trnava na roky 2009 – 2011 so záväznosťou rozpočtu  
podľa písmena a) 
c) čerpanie úveru z komerčnej banky a jeho zabezpečenie podľa podmienok banky vo výške 
3 319 392 eur  
d) rozpočty príspevkových organizácií mesta na roky 2009-2011 so záväznosťou rozpočtu na 
rok 2009 
- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava 
- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
 

            2. Berie na vedomie 
a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 
b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnava na rok 2009 
 
 

 
445 

uznesenie 
 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/69 
 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2809 na Čajkovského 3 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 parc. č. 
1635/69 – zast. pl. v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  510 m2, zodpovedajúcich 
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 2809 na 
Čajkovského 3, vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8887 za cenu 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 6606/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 1 

Ottovi Striššovi nar. 12.4.1954 s manželkou Renátou rod. Palkovičovou nar. 11.6.1955 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,00 Sk, 

2. podielu 4174/449133 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 2 Eve Miklošovičovej nar. 
12.12.1940 bytom Čajkovského 3,  za cenu 16,50 Sk, 

3. podielu 6467/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3 
Martinovi Dobšovičovi nar. 5.6.1947 s manželkou Alenou rod. Turkovou nar. 23.2.1952 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 25,50 Sk, 

4. podielu 6467/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 4 
Mariánovi Kalickému nar. 2.8.1972 s manželkou Monikou rod. Bulkovou nar. 29.10.1973 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 25,50 Sk, 
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5. podielu 4174/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 5 
Michalovi Tajcnárovi nar. 8.12.1928 s manželkou Magdalénou rod. Podrackou nar. 
3.1.1931 obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 16,50 Sk, 

6. podielu 6606/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6  
Pavlovi Tajcnárovi  nar. 15.6.1962 s manželkou Mgr. Janou rod. Sokolovičovou nar. 
27.5.1964 obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,50 Sk, 

7. podielu 6606/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7  
Štefanovi Bachratému  nar. 3.12.1936 s manželkou Helenou rod. Gažovou nar. 4.8.1942 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,50 Sk, 

8. podielu 4174/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 8 
Stanislavovi Svitekovi  nar. 12.2.1948 s manželkou Annou rod. Behúlovou nar. 3.2.1947 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 16,50 Sk, 

9. podielu 6467/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Jaromíre Székelyovej rod. 
Horváthovej, nar. 21.5.1945, bytom Čajkovského 3, za cenu 25,50 Sk, 

10. podielu 6467/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 10 
Jozefovi Vidličkovi nar. 18.7.1967 s manželkou Janou rod. Vlasákovou nar. 19.12.1969 
obaja bytom Čajkovského 3, Trnava,  za cenu 25,50 Sk, 

11. podielu 6606/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 12  
Aurelovi Sitárovi nar. 9.3.1940 s manželkou Martou rod. Kollárovou nar. 18.6.1946 obaja 
bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,00 Sk, 

12. podielu 6606/449133 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 13 Márii Kleštincovej r. 
Zdarilekovej nar. 22.6.1951, bytom  Čajkovského 3, za cenu 26,00 Sk, 

13. podielu 4174/449133 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 14 Ing. Albínovi Zollerovi nar. 
9.4.1964, bytom Gucmanova 663, Leopoldov, za cenu 16,50 Sk, 

14. podielu 6461/449133 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 15 Ľubomírovi Lukáčovi  nar. 
18.11.1976 bytom Čajkovského 3,  za cenu 25,50 Sk, 

15. podielu 6461/449133 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 16 Jozefovi Vavrincovi  nar. 
11.9.1970 bytom Čajkovského 3,  za cenu 25,50 Sk, 

16. podielu 6633/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18 
Gabrielovi Döményovi  nar. 30.9.1947 s manželkou Editou rod. Kmečovou nar. 1.11.1948 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,50 Sk, 

17. podielu 6633/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19 
Jánovi Horváthovi  nar. 7.11.1963 s manželkou Helenou rod. Kubáňovou nar. 15.6.1967 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,50 Sk, 

18. podielu 4201/449133 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 20 Petrovi Velšicovi, nar. 
9.7.1970, bytom Čerešňová 123/514, Špačince, za cenu 16,50 Sk, 

19. podielu 6494/449133 do vlastníctva  vlastníkovi bytu č. 21 Ing. Miroslavovi Chylému r. 
Chylý  nar. 19.12.1973 bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,00 Sk, 

20. podielu 6494/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22  
JUDr. Stanislavovi Michalovi  nar. 1.6.1948 s manželkou Gabrielou rod. Kapitánovou nar. 
2.3.1955 obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,00 Sk, 

21. podielu 4201/449133 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 23 Daniele Kleknerovej rod. 
Kleknerovej  nar. 19.2.1965 bytom Čajkovského 3,  za cenu 16,50 Sk, 

22. podielu 6636/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24 
Ing. Petrovi Dobrodenkovi  nar. 17.3.1976 s manželkou Ing. Renátou rod. Blaňárovou nar. 
17.4.1977 obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,50 Sk, 

23. podielu 6636/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 25 Marte Stachovej rod. Koščovej, 
nar. 15.8.1944, bytom Čajkovského 3, za cenu 26,50 Sk, 
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24. podielu 4204/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 26 
Jaromírovi Zuščíkovi  nar. 22.3.1940 s manželkou Annou rod. Lipovou nar. 26.2.1930 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 16,50 Sk, 

25. podielu 6486/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27 
Milanovi Mihálikovi  nar. 16.5.1960 s manželkou Eleonórou rod. Kubovčíkovou nar. 
9.1.1962 obaja bytom Vančurova 7,  za cenu 26,00 Sk, 

26. podielu  6486/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 28 Mgr. Anne Arnoldovej rod. 
Štefaňákovej, nar. 10.5.1951, bytom Čajkovského 3, za cenu 26,00 Sk, 

27. podielu 6625/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30 
Petrovi Blahovi  nar. 7.8.1947 s manželkou Zuzanou rod. Mihaličkovou nar. 20.7.1949 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,50 Sk, 

28. podielu 6625/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 31 Dane Jurišovej rod. Patayovej, 
nar. 4.12.1966, bytom Čajkovského 3, za cenu 26,50 Sk, 

29. podielu 6486/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33 
Mariánovi Čambálovi  nar. 13.9.1948 s manželkou Máriou rod. Čambálovou nar. 
8.12.1951 obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 25,50 Sk, 

30. podielu 6486/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 34 Gabriele Olahovej r.  Ježovej, 
nar. 27.2.1947, bytom Čajkovského 3, za cenu 26,00 Sk, 

31. podielu 4193/449133 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 35 Jánovi Brisudovi r. Brisudovi, 
nar. 23.10.1977, bytom Čajkovského 3, za cenu 16,50 Sk, 

32. podielu 6600/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 36 Viere Richtárikovej r. 
Richtárikovej, nar. 20.12.1953, bytom Čajkovského 3, za cenu 26,00 Sk, 

33. podielu 6600/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 37 Helene Forrovej r.  Knosovej, 
nar. 13.6.1946, bytom Čajkovského 3, za cenu 26,00 Sk, 

34. podielu 4168/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 38 
Petrovi Boboňkovi nar. 30.3.1965 s manželkou Mgr. Martinou rod. Brezovou nar. 
9.5.1970 obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 16,50 Sk, 

35. podielu 6461/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 39  
Pavlovi Paluchovi  nar. 13.10.1958 s manželkou Boženou rod. Svidraňovou nar. 3.6.1958 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 25,50 Sk, 

36. podielu 6461/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 40 
Dušanovi Benkovi  nar. 15.6.1948 s manželkou Jarmilou rod. Drobnou nar. 1.10.1948 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 25,50 Sk, 

37. podielu 4168/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 41 Eve  Pagáčovej rod. 
Horváthovej, nar. 16.11.1943, bytom Čajkovského 1, za cenu 16,50 Sk, 

38. podielu 6580/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 42  
Marcelovi Novákovi  nar. 23.4.1975 s manželkou Reginou rod. Hacherovou nar. 
30.11.1977 obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,00 Sk, 

39. podielu 6606/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 43 Zuzane  Podmakovej, nar. 
10.4.1981, bytom Čajkovského 3, za cenu 26,00 Sk, 

40. podielu 4158/449133 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 44 Jurajovi Benkovskému, nar. 
20.8.1980, bytom Čajkovského 3, za cenu 16,50 Sk, 

41. podielu 6467/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 45 Ing. Daniele Nemčekovej, rod. 
Zvolenskej nar. 16.2.1964, bytom Čajkovského 3, za cenu 25,50 Sk, 

42. podielu 6467/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 46 
Rastislavovi Klačmanovi  nar. 16.9.1975 s manželkou Monikou rod. Fabiánovou nar. 
21.6.1973 obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 25,50 Sk, 

43. podielu 6618/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 48 
Jánovi Skukálkovi  nar. 8.3.1949 s manželkou Máriou rod. Domorákovou nar. 6.12.1950 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,50 Sk, 
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44. podielu 4193/449133 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 50 Vojtechovi Ďuriškovi, nar. 
19.8.1976, bytom Čajkovského 3, za cenu 16,50 Sk, 

45. podielu 6461/449133 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 51  Františkovi Martinkovičovi  
nar. 20.1.1951  bytom Čajkovského 3,  za cenu 25,50 Sk, 

46. podielu 6472/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 52 
Miroslavovi Kyselicovi  nar. 5.3.1962 s manželkou Evou rod. Nemčekovou nar. 5.8.1967 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 25,50 Sk, 

47. podielu 4186/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 53 Helene Nemčekovej rod. 
Heribanovej, nar. 23.3.1944, bytom Čajkovského 3, za cenu 16,50 Sk, 

48. podielu 6585/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 54 
Jozefovi Horváthovi  nar. 4.3.1931 s manželkou Evou rod. Dérerovou nar. 7.4.1938 obaja 
bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,00 Sk, 

49. podielu 6633/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 55 
Dušanovi Sahulovi  nar. 3.10.1950 s manželkou Vierou rod. Drgoňovou nar. 5.7.1953 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,50 Sk, 

50. podielu 6494/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 57 Lucii Hargašovej rod. 
Hargašovej, nar. 3.4.1985, bytom Soblahov 627, za cenu 26,00 Sk, 

51. podielu 6633/449133 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom bytu č. 60 Milanovi 
Izakovičovi  nar. 30.7.1932 bytom Čajkovského 3 a Jane Tóthovej rod. Izakovičovej nar. 
10.5.1956  bytom Hlboká 15, každému v ½, spolu za cenu 26,50 Sk, 

52. podielu 6625/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 61 
Ing. Martinovi Datkovi  nar. 2.12.1972 s manželkou Ing. Lindou rod. Komárňanskou nar. 
18.11.1974 obaja bytom Botanická 27,  za cenu 26,50 Sk, 

53. podielu 4178/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 62 
Miloslavovi Mikulášovi  nar. 28.9.1953 s manželkou Máriou rod. Viselkovou nar. 
20.11.1945 obaja bytom Vlčkovce 48,  za cenu16,50 Sk, 

54. podielu 6494/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 63 
Jozefovi Chrenštovi  nar. 21.5.1945  s manželkou Martou rod. Rakúsovou nar. 18.9.1949 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,00 Sk, 

55. podielu 6486/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 64 
Jánovi Minarovičovi  nar. 4.1.1948  s manželkou Annou rod. Venžíkovou nar. 22.7.1947 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,00 Sk, 

56. podielu 4193/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 65 Márii Vankovej, nar. 20.5.1941, 
bytom Čajkovského 3, za cenu 16,50 Sk, 

57. podielu 6633/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 66 
Petrovi Gerykovi  nar. 28.4.1973 bytom Čajkovského 3 s manželkou Máriou rod. 
Turisovou nar. 9.7.1975  bytom Jiráskova 14,  za cenu 26,50 Sk, 

58. podielu 6633/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 67 
Jánovi Machovičovi  nar. 24.4.1945  s manželkou Helenou rod. Krištofíkovou nar. 
13.1.1948 obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,50 Sk, 

59. podielu 4186/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 68 
Jaroslavovi Štepkovi  nar. 3.4.1956  s manželkou Kvetoslavou rod. Močkovou nar. 
24.5.1961 obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 16,50 Sk, 

60. podielu 6479/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 70 
Eugenovi Laczóvi r. Laczó  nar. 20.9.1972  s manželkou Brigitou Laczóovou rod. 
Kadlečíkovou nar. 1.12.1975 obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 25,50 Sk, 

61. podielu 4168/449133 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 71 Márii Kriškovej rod. Lojovej, 
nar. 22.5.1952, bytom Čajkovského 3, za cenu 16,50 Sk, 
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62. podielu 6599/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 72 
Jozefovi Benkovskému  nar. 1.4.1948  s manželkou Máriou rod. Marečkovou nar. 
22.9.1951 obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,00 Sk, 

63. podielu 6633/449133 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 73  Daniele Mečiarovej r. 
Mečiarovej  nar. 17.9.1973  bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,50 Sk, 

64. podielu 4158/449133 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 74  Daniele Kubovčíkovej              
r. Deákovej  nar. 8.6.1962  bytom Čajkovského 3,  za cenu 16,00 Sk, 

65. podielu 6479/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 75  
Brankovi Šaškovičovi nar. 11.2.1977  s manželkou Máriou rod. Dorotovou nar. 15.2.1979 
obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 25,50 Sk, 

66. podielu 6461/449133 do vlastníctva  vlastníčke bytu č. 76 Mgr. Ľubici Čeleďovej r. 
Lukáčovej  nar. 17.12.1965 bytom Čajkovského 3, Trnava, za cenu 25,50 Sk, 

67. podielu 4201/449133 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 77 Mgr. Dušanovi Miklovičovi, 
nar. 13.7.1975, bytom Čajkovského 3, za cenu 16,50 Sk, 

68. podielu 6638/449133 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 78 
Ing. Miroslavovi Bernátovi  nar. 9.11..1964  s manželkou Zuzanou rod. Kemkovou nar. 
3.7.1969 obaja bytom Čajkovského 3,  za cenu 26,50 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  pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31.12.2008 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31.3.2009 
 
 

446 
uznesenie 

 
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5292/52 

 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6556 na Veternej 25, 26, 27 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV 5000 parc. č. 
5292/52 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  652 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6556 na Veternej 25, 26, 27, 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 8070 za cenu 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 7806/227887 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 1 Mgr. Petrovi 

Odehnalovi nar. 27.5.1976 a Vladimíre Odehnalovej rod. Drahošovej nar. 31.8.1979, 
obaja bytom Veterná 27,  za cenu 78,00 Sk,  

2. podielu 3241/227887 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 2 Ing. Ottovi Šefčíkovi nar. 
1.8.1966, bytom Poštová 14, za cenu 32,50 Sk,  

3. podielu 7518/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 3 
Ing. Ľubomírovi Hajkovi nar. 6.12.1954 s manželkou Evou rod. Mačicovou nar. 
11.8.1958 obaja bytom Veterná 27,  za cenu 75,50 Sk, 
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4. podielu 7065/227887 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 4 Miroslavovi Jamrichovi nar. 
4.1.1972, bytom Veterná 27, za cenu 70,50 Sk,  

5. podielu 3076/227887 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 5 Tomášovi Holešovi nar. 
30.7.1953, bytom Veterná 27, za cenu 31,00 Sk,  

6. podielu 8243/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 6 
Jozefovi Antalovi nar. 15.4.1954 s manželkou Annou rod. Prívozníkovou nar. 12.8.1960 
obaja bytom Veterná 27,  za cenu 73,50 Sk, 

7. podielu 7353/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 7 
Mgr. Petrovi Áčovi nar. 10.5.1976 s manželkou Ing. Katarínou rod. Hubinákovou nar. 
9.4.1979 obaja bytom Okružná 3,  za cenu 73,50 Sk, 

8. podielu 3638/227887 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Mgr. Martine Horváthovej rod. 
Horváthovej  nar. 4.6.1975, bytom Veterná 27, za cenu 36,50 Sk,  

9. podielu 8243/227887 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 9 Božene Kubovičovej rod. 
Grečovej nar. 8.3.1966, bytom Veterná 27, za cenu 82,50 Sk,  

10. podielu 3710/227887 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Eleonóre Malatinskej r. 
Malatinskej  nar. 3.2.1973, bytom Špačinská cesta 156, za cenu 37,00 Sk,  

11. podielu 7461/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 13  
Ing. Miloslavovi Hrázskému CSc.  nar. 15.1.1954 s manželkou Emíliou rod. Kálkovou 
nar. 29.10.1954  bytom Veterná 26,  za cenu 74,50 Sk, 

12. podielu 3718/227887 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 14  Adriánovi 
Jerglovi  nar. 20.10.1969 bytom Hlboká 22 a Darine Jerglovej rod. Kapitánovej nar. 
29.7.1968  bytom Veterná 26, každému v ½, spolu  za cenu 37,00 Sk, 

13. podielu 7391/227887 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 15 Ing. Milanovi Denkócymu   
nar. 4.5.1974, bytom Veterná 26, za cenu 74,00 Sk,  

14. podielu 7353/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 16  
Ing. Martinovi Březinovi CSc.  nar. 11.7.1952 s manželkou Mgr. Janou rod. Lieskovskou 
nar. 22.10.1954 obaja   bytom Veterná 26,  za cenu 73,50 Sk, 

15. podielu 8381/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 18  
Jánovi Hluchému nar. 14.3.1948 s manželkou Oľgou rod. Urbančíkovou nar. 6.10.1956 
obaja   bytom Veterná 26,  za cenu 84,00 Sk, 

16. podielu 7516/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 19  
Valérovi Kulisievičovi  nar. 20.3.1957 s manželkou Kvetoslavou rod. Petrovičou nar. 
18.1.1958 obaja   bytom Veterná 26,  za cenu 73,50 Sk, 

17. podielu 3182/227887 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 20 Petrovi Kudelkovi  nar. 
9.2.1970, bytom G. Dusíka  2, za cenu 32,00 Sk,  

18. podielu 8408/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 21  
Ing. Štefanovi Nižnanskému nar. 29.8.1953 s manželkou Ing. Darinou rod. Masarykovou 
nar. 30.3.1956 obaja   bytom Boleráz 668,  za cenu 84,00 Sk, 

19. podielu 7529/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 22  
Miroslavovi Halánovi  nar. 4.2.1954 s manželkou Kornéliou rod. Galbavou nar. 
31.10.1956 obaja   bytom Veterná 26,  za cenu 73,50 Sk, 

20. podielu 3182/227887 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 23 Marošovi Bukovčanovi  nar. 
2.6.1973, bytom Veterná 26, za cenu 32,00 Sk,  

21. podielu 7516/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 24  
Ing. Ľudovítovi Šoltésovi nar.1.2.1956 s manželkou Ing. Tatianou rod. Kubiňákovou nar. 
9.5.1959 obaja   bytom Veterná 26,  za cenu 75,50 Sk, 

22. podielu 8243/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 25   
Štefanovi Zemkovi nar.7.1.1955 s manželkou Máriou rod. Šimnovou nar. 25.3.1960 obaja   
bytom Veterná 25,  za cenu 82,50 Sk, 
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23. podielu 3025/227887 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 26 Ferdinandovi Heregovi  nar. 
10.6.1973, bytom Veterná 25, za cenu 30,50 Sk,  

24. podielu 7593/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 27  
Františkovi Kalmárovi  nar. 25.6.1964 s manželkou Ingrid rod. Abasovou nar. 10.5.1964 
obaja   bytom Veterná 25,  za cenu 76,00 Sk, 

25. podielu 8381/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 28  
Štefanovi Belajovi nar.25.12.1954 s manželkou Máriou rod. Remžovou nar. 25.9.1957 
obaja   bytom Veterná 25,  za cenu 84,00 Sk, 

26. podielu 2995/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 29   
Ing. Petrovi Puškárovi nar. 26.4.1962 s manželkou Ing. Janou rod. Adamcovou nar. 
27.5.1962 obaja   bytom Saleziánska  8,  za cenu 30,00 Sk, 

27. podielu 8381/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 30  
Petrovi Pözingerovi  nar. 15.9.1951 s manželkou Jankou rod. Kirinovičovou nar. 
25.3.1956 obaja   bytom Veterná 25,  za cenu 84,00 Sk, 

28. podielu 8243/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 31  
Jozefovi Grigovi nar.26.6.1954 s manželkou Helenou rod. Krivosudskou nar. 31.8.1954 
obaja   bytom Veterná 25,  za cenu 82,50 Sk, 

29. podielu 3076/227887 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 32 Anastázii Hudecovej r. 
Tomusovej  nar. 27.4.1924, bytom Letecká 34 za cenu 31,00 Sk,  

30. podielu 7953/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 33  
Jozefovi Pavlíkovi  nar. 2.3.1952 s manželkou Vierou rod. Közsegiovou nar. 26.7.1957 
obaja   bytom Veterná 25,  za cenu 79,50 Sk, 

31. podielu 7785/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 34  
Ladislavovi Rolníkovi nar.31.5.1953 s manželkou Ľudmilou rod. Brezovskou nar. 
11.1.1957 obaja   bytom Veterná 25,  za cenu 78,00 Sk, 

32. podielu 3076/227887 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 35 Vladimírovi Medovi  nar. 
9.11.1959, bytom Veterná 25 za cenu 31,00 Sk,  

33. podielu 7806/227887 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom bytu č. 36  
Jozefovi Veiglovi  nar. 14.6.1952 s manželkou Alžbetou rod. Gulovou nar. 31.8.1960 
obaja   bytom Veterná 25,  za cenu 78,00 Sk, 

34. 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  pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 31.12.2008 
 
b/ pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31.3.2009 

 
 

447 
uznesenie 

 
k predaju pozemku pre výstavbu na sídlisku Družba v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Neschvaľuje 
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predaj  časti pozemku  v katastrálnom území Trnava  parc. č. 5680/13,  zapísaného  v katastri 
nehnuteľností  v liste vlastníctva mesta Trnava  č. 5000,   na výstavbu bytového objektu       
na nároží bytových domov  na Ul. Tehelná č. 23 – 26  a  na Ul. Hlboká č. 5 – 7  podľa  
zámeru žiadateľa  SIMONT, s. r. o., so sídlom Siladice 233,  IČO: 36 220 728 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva žiadateľovi 
Termín: do 31.12.2008 
 
 

448 
uznesenia 

 
k predaju pozemku na Starohájskej ul. v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Ruší  
bod 1. písm. b) uznesenia MZ č. 852/2006 zo dňa 27. 6. 2006 v platnom znení  
 
2.  Schvaľuje 
priamy predaj kúpnou zmluvou s predkupným právom pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. 
Trnava na Starohájskej ul. v Trnave parc. č. 5671/277 zast. pl., výmera 520 m2, oddeleného 
geometrickým plánom č. 55/2006  za účelom výstavby polyfunkčnej budovy spoločnosti 
HRT, s.r.o., Skladová 1,  917 01 Trnava, IČO 31 432 735,  za cenu 3000,- Sk/m2, t. j. spolu 
1 560 000,- Sk 
 
3.  Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)zabezpečiť náležitosti súvisiace s predajom nehnuteľností 
Termín: do 20.12.2008 
 
b)pripraviť a predložiť kúpnu zmluvu primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.12.2008 
 

 
 

449 
uznesenie 

 
k predaju stavby „Okružná križovatka Bratislavská – Strojárenská v Trnave, I. etapa“ 

a pozemkov vo vlastníctve mesta pod stavbou SR – Slovenskej správe ciest 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje                                                                                                                         
predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve ukončenej stavby „ Okružná križovatka 
Bratislavská –Strojárenská v Trnave, I. etapa „ a pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve 
mesta Trnava pod stavbou na základe porealizačného zamerania stavby, t. j. časť pozemku  
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parc. č. 9076/1 / pôvodné parc. č. 1960 – neknihovaná /, pozemok parc. č.  8398/445, LV 
5000, pozemok parc. č.  10546/5, LV 5000,   Slovenskej republike – Slovenskej správe ciest, 
Miletičova 19, Bratislava, IČO 003328 za cenu 1,- Sk. 

 
2.   Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
a/  zabezpečiť súvisiace náležitosti 
Termín: do15.1.2009 
 
b/  pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis zmluvu o budúcej kúpnej zmluve     
Termín: do15.2.2009 
 
 

450 
uznesenie 

 
k odkúpeniu chodníka a terasy zo zámkovej dlažby pri kine Hviezda 

/od p. Prelovskej/ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odkúpenie chodníka a terasy zo zámkovej dlažby situovanej na pozemku parc. č. 655/1  pri 
kine Hviezda do majetku mesta od Eleny Prelovskej, nar. 1. 9. 1955, bytom Trnava, Ulica    
T. Tekela 13 za cenu 40.000,- Sk  
 
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 15.1.2009 

 
 

451 
uznesenie 

 
ku kúpa pozemku od Ministerstva hospodárstva SR  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
kúpu pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Trnava p. č. 10755/2 - zastavané plochy a nádvoria, 
s výmerou 30 m2, zapísaného na LV č. 9589 od Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky, so sídlom v Bratislave, Mierová 19, IČO: 00 686 832, za dohodnutú cenu  
1,00 Sk/m2, t.j. spolu 30,00 Sk. 
 

2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripravené kúpne zmluvy z Ministerstva hospodárstva SR  predložiť primátorovi mesta na 
podpis 
Termín: do 31.3.2009 
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452 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Za traťou II. et. – Trnava 

„Komunikácie a terénne úpravy“, „Sadové úpravy“ a „Verejné osvetlenie“  
do vlastníctva, správy a údržby Mesta Trnava  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší  
uznesenie MZ č. 280/2008 zo dňa 22. apríla 2008 
 
2.  Schvaľuje 
a) kúpu pozemkov kúpnou zmluvou  vo vlastníctve spoločnosti V.V. Building, s.r.o., 
Oblúkova 32, 917 01 Trnava, IČO 36 264 105,  v k. ú. Trnava, parc. č.  10806/109 zast. pl., 
výmera 9509 m2 a parc. č. 10129/17 zast. pl., výmera 4 m2  podľa geoemtrického plánu č. 
92/2008 s celkovou výmerou  9 513 m2 pod stavbou “Komunikácie a terénne úpravy” a 
“Sadové úpravy” pre IBV Za traťou II. Trnava, do majetku mesta Trnava za dohodnutú 
cenu 1 ,-Sk, 
 
b) kúpu skolaudovanej stavby “Komunikácie a terénne úpravy” a “Sadové úpravy” pre 
IBV Za traťou II. Trnava”, na pozemkoch vymenovaných v bode 2. písm. a) kúpnou 
zmluvou z vlastníctva spoločnosti V.V. Building, s.r.o., Oblúkova 32, 917 01 Trnava, IČO 
36 264 105 do majetku, správy a údržby  Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,- Sk, 
s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby v trvaní 60 mesiacov, 
 
c) kúpu skolaudovanej stavby kúpnou zmluvou vo vlastníctve spoločnosti V.V. Building, 
s.r.o., Oblúkova 32, 917 01 Trnava, IČO 36 264 105 “Verejné osvetlenie” vybudovanej na 
pozemkoch vymenovaných v bode 2. písm. a) pre IBV Za traťou II. Trnava” do majetku, 
správy a údržby  Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,- Sk, s podmienkou dĺžky záruky 
skolaudovanej stavby v trvaní 60 mesiacov 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť kúpnu zmluvu na pozemky  a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31 12.2008  
 
b) návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemkom vymenovaných v bode 2.   
    písm. a) podať až po vyňatí výmery 409 m2 poľnohospodárskej pôdy, ktorá    
    prechádza  do p. č. 10806/109 
 
c) pripraviť kúpne zmluvy na stavby  a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2008  
 
d) zabezpečiť prevzatie pozemkov a skolaudovaných stavieb do majetku, správy a údržby 
Mesta Trnava  
Termín: na základe výzvy do 30 dní po kolaudácii stavieb 
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453 
uznesenie 

 
ku kúpe parkovacích miest na Ul. Ľ. Podjavorinskej  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
odkúpenie investície 15 parkovacích miest na základe kolaudačného rozhodnutia  
a geometrického plánu č. 126/2008 na zameranie parkovísk na p. č. 6303/9 a 6303/10 v k. ú. 
Trnava, od spol.  B&P Investment, s. r. o., IČO 36 273 554, so sídlom Odbojárska 33, Trnava, 
do majetku Mesta Trnava za cenu 1,00 Sk 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu  a predložiť ju primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31.1.2009 
 

 
454 

uznesenie 
 

k súhlasu so zriadením vecného bremena v prospech mesta Trnava 
na pozemku vo vlastníctve spoločnosti Železničná preprava, a.s. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí  
so zriadením bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Mesta 
Trnava na pozemku v k. ú. Trnava, zapísanom na LV č. 594, parc. č. 9027/5, zast. pl. 
a nádvoria, výmera 2408 m2, vlastník Železničná preprava, a. s., Koniarekova 19, Trnava, 
IČO 34140549 spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na pozemku 
umiestnenie verejného osvetlenia 
 
2. Ukladá    
Mestskému úradu v Trnave 
a/  pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo  
vlastníctve Železničnej prepravy, a. s. a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.1.2009 
 
b/ po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného 
bremena a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
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455 

uznesenie 
 

k súhlasu s použitím pozemku v lokalite Ul. Kozácka v Trnave na výstavbu komunikácie 
a odkúpenie investície do majetku Mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Ruší 
uznesenie MZ č. 31  zo dňa 20. 2. 2007 
 
2.  Súhlasí 
s použitím časti pozemku v k.ú.Trnava  parc. č. 8258/72, zapísaného v katastri nehnuteľností  
v liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000,  na vybudovanie prístupovej komunikácie 
k pozemkom parc. č. 8258/22 až 8258/27, v súlade so schválenou urbanistickou štúdiou 
obytnej zóny Kozácka ulica Trnava, investorom SMART Development, s. r. o., so sídlom 
Trnava, Poštová 6905/10A,  IČO: 43 903 541 
 
3.  Schvaľuje 
odkúpenie  investície komunikácie, zrealizovanej v zmysle bodu 2.,  do majetku mesta Trnava  
od SMART Development, s. r. o., so sídlom Trnava, Poštová 6905/10A,  IČO: 43 903 541,  
za cenu 1,00 Sk  (0,03  €) do 60 dní po kolaudácii 
 
4.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť  podklady pre vypracovanie dohody o ukončení zmluvy o uzatvorení budúcej 
     darovacej zmluvy zo dňa 23. 5. 2007 a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
     Termín: do 31.12 2008 
 
b)  pripraviť dohodu o ukončení zmluvy o uzatvorení budúcej darovacej zmluvy zo dňa 
     23. 5. 2007 a predložiť primátorovi mesta na podpis 
     Termín: do 31.1.2009 
 
b)  pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis 
     Termín: do 31.1.2009 
 

 
456 

uznesenie 
 

ku kúpe investície skolaudovanej stavby chodníka pre peších a vjazdu 
 z miestnej komunikácie na Okružnej ulici v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
kúpu investície zmluvou o budúcej kúpnej zmluve skolaudovanej stavby chodníka pre 
peších a vjazdu z miestnej komunikácie  vybudovanej na pozemkoch vo vlastníctve Mesta 
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Trnava v k. ú. Trnava p. č. 5292/59, p. č. 5326/10 a p. č. 5327/62 z vlastníctva spoločnosti 
JMJ REAL, s.r.o., Bartiskavská 78, 917 01 Bratislava, IČO 443101 29 na Okružnej ul.  
v Trnave do majetku, správy a údržby Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1 ,-Sk 
  
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
a) zabezpečiť náležitosti súvisiace s prevodom stavby chodníka a vjazdu 
Termín: do 20.12.2008  
 
b) pripraviť a predložiť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2008 
  
c) protokolárne prevziať stavbu do majetku, správy a údržby Mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 45 dní od kolaudácie stavby 
                                                                        
 
 

457 
uznesenie 

 
k odpredaju STL, plynovodu pre nájomný bytový dom 24 b.j. na Coburgovej ul. 

v Trnave spoločnosti SPP – distribúcia a.s. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odpredaj STL plynovodu pre nájomný bytový dom na Coburgovej ul. – 24 b. j. v Trnave    
v rozsahu:  STL plynovod PE D 63 – 123,0 m 
                  STL plynovod PE D 32 -    16,5 m 
                  vrátane HUP a pripojenia k existujúcej distribučnej sieti  
spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 910 739  za cenu 
dohodou  vo výške 277 166,50 Sk   
  
2. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť kúpnu zmluvu  primátorovi mesta na podpis     
Termín: do 31.1.2009 
 
 

458 
uznesenie 

 
k odkúpeniu majetku ŠK Trnava – Modranka do vlastníctva Mesta Trnava 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
odkúpenie majetku v Športovom areáli Trnava – Modranka, I. Krasku 33, Trnava: 
- tréningové plochy s umelým trávnikom a výmena povrchu bežeckej dráhy, 
- závlahový systém,   
- parkovisko pri hlavnom vstupe,     
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- rekonštrukcia tribúny a terasy,      
 

spolu v nadobúdacej hodnote 9.842.474,- Sk od Športového klubu Trnava – Modranka,  
I. Krasku 33,  917 05 Trnava, IČO 18049915, do vlastníctva Mesta Trnava za cenu dohodou 
vo výške 5.292.288,- Sk včítane DPH  
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
a Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis kúpnu zmluvu s úhradou kúpnej ceny 
v splátkach: r. 2008  2.500.000,- Sk 

r. 2009  1.500.000,- Sk 
r. 2010  1.292.288,- Sk   

Termín: do 28.02.2009 
 
 
 

459 
uznesenie 

k zaradeniu majetku mesta do ponukového konania 
/garáž č. 2 na ul. Zelenečská č. 53, 55/ 

                      

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 

 
1.  Schvaľuje 
- zaradenie majetku mesta do ponukového konania - voľnej garáže č. 2 v obytnom dome na 
ul. Zelenečská č. 53, 55 v Trnave, súp. č. 2718 – 15 b.j. + 8 garáží, na pozemku parc. č. 
8252/20, zastavaná plocha o výmere 368 m2 

 

- garáž č. 2 na 1. PP, podlahová plocha 16,25m2, s prináležiacim spoluvlastníckym podielom 
na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a pozemku vo veľkosti 174/10000 
           
2.  Ukladá 
SMM  Trnava, s.r.o. 
zrealizovať ponukové konanie v zmysle VZN č. 85 v znení noviel a VZN č. 290/2007   
Termín: do 28.2.2009 

 
 

460 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím častí pozemkov vo vlastníctve mesta na vybudovanie 

prístupovej komunikácie a chodníka 
/ Ul. J. Hollého / 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
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s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. č. 270 na 
vybudovanie  prístupovej komunikácie a chodníka, časti pozemku parc. č. 8823 na 
vybudovanie chodníka  v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavbu „ 
Bytový dom s polyfunkciou – Rezidencia Leonardo „ na Ulici J. Hollého v Trnave  pre 
investora Apartment Trnava, s. r. o., Internátna 67, Banská Bystrica, IČO 36 429 333  
 
2. Schvaľuje 
odkúpenie investície – prístupovej komunikácie situovanej na časti pozemku parc. č. 270 
a chodníka situovaného na pozemkoch  parc. č. 270a  8823 po skolaudovaní a porealizačnom 
zameraní od spoločnosti Apartment Trnava, s. r. o., Internátna 67, Banská Bystrica, IČO 
36 429 333 do majetku mesta za cenu  1,-€   
 
3. Ukladá   
Mestskému úradu v Trnave 
a)  pripraviť a predložiť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve primátorovi mesta na podpis     
Termín: do 31.1.2009 
 
b) pripraviť kúpnu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby prístupovej komunikácie 

a chodníka  primátorovi mesta na podpis    
 
 
 

461 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta na uloženie verejného plynovodu 

 – hlavnej trasy z regulačnej stanice do IBV Kamenný mlyn Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    
 
1.  Súhlasí  
s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava parc. č. 1635/1, 1635/46 a 1635/60 
na Čajkovského ul. v Trnave na uloženie hlavnej trasy verejného plynovodu z regulačnej 
stanice plynu pre IBV Kamenný mlyn, Trnava pre spoločnosť DND INVEST s.r.o.,              
Ul. Boženy Němcovej č. 9, 811 04 Bratislava, pre účely územného konania 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
oznámiť stanovisko mestského zastupiteľstva žiadateľovi 
Termín: do 31.12.2008 
 
 

462 
uznesenie 

 
ku kúpe pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Pekné pole III. et., Trnava 
„Komunikácie a spevnené plochy“, „Sadové úpravy“ a  „Verejné osvetlenie“  

 do vlastníctva, správy a údržby Mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Súhlasí  
s použitím pozemku vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava parc. č. 4021/3 za účelom napojenia 
lokality Pekné pole III. et. na Átriovú ul. v Trnave spoločnosťou IESM, s.r.o., Herdovo 
nám.1, 917 00 Trnava, IČO  44241348 
 
2.  Schvaľuje 
a) kúpu pozemkov vo vlastníctve Ing. Ota Polakoviča, bytom, Veterná 32, Trnava v k. ú. 
Trnava, zapísaných na LV č. 5862,  parc. č.  4021/70 zast. pl., výmera 3770 m2, parc. č. 
4021/172 zast. pl., výmera 2237 m2, parc. č. 4021/413 zast. pl., výmera 216 m2 a parc. č. 
4021/434 zast. pl., výmera 767 m2 t. j. spolu 6 990 m2  za dohodnutú cenu 120,504 Sk, 
 
b) kúpu pozemkov vo vlastníctve Ing. Ota Polakoviča, bytom, Veterná 32, Trnava v k. ú. 
Trnava, zapísaných na LV č. 5862,  parc. č.  4021/381 zast. pl., výmera 406 m2, parc. č. 
4021/382 zast. pl., výmera 417 m2, t. j. spolu 823 m2  za dohodnutú cenu  60,252 Sk, 
 
c) kúpu skolaudovaných stavieb “Komunikácie a spevnené plochy” a “Sadové úpravy” 
pre IBV Pekné pole III.et., vybudovaných na pozemkoch vymenovaných v bode 2. písm. a) 
z vlastníctva spoločnosti IESM, s.r.o., Herdovo nám. 1, 917 00 Trnava, IČO  44241348 do 
majetku, správy a údržby  Mesta Trnava za dohodnutú cenu 71,70 Sk,  
s podmienkou dĺžky záruky skolaudovaných stavieb v trvaní 60 mesiacov, 
 
d) kúpu skolaudovanej stavby vo vlastníctve spoločnosti IESM, s.r.o., Herdovo nám. 1, 917 
00 Trnava, IČO  44241348  “Verejné osvetlenie” vybudovanej na pozemkoch 
vymenovaných v bode 2. písm. a) pre IBV Pekné pole III. et. Trnava” do majetku, správy a 
údržby  Mesta Trnava za dohodnutú cenu 35,85 Sk 
s podmienkou dĺžky záruky skolaudovanej stavby v trvaní 60 mesiacov 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách na pozemky a stavby v IBV  
Pekné pole III. et. Trnava  a predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2008 
 
b) pripraviť kúpne zmluvy na pozemky a skolaudované stavby v IBV Pekné pole III. et. a 
predložiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od výzvy vlastníkov  pozemkov a stavieb 
 
c) zabezpečiť prevzatie pozemkov a skolaudovaných stavieb do majetku,     
správy a údržby Mesta Trnava  
Termín: na základe výzvy do 30 dní po kolaudácii stavieb 
 

 
 

463 
uznesenie 

 
k realizácii modernizácie kolkárne Areálu zdravia Modranka, Trnava, I. Krasku 33 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Súhlasí 

a) S realizáciou investičných prác spojených s  rekonštrukciou a modernizáciou kolkárne 
v objekte Areál zdravia Trnava Modranka,  investorom Slovenský kolkársky zväz 
Bratislava, Trnavská cesta 29/A, IČO: 31771688 pre ŠK Modranka kolkársky oddiel, 
Trnava, I. Krasku 33, v súlade s predloženým predpokladaným rozpočtom prác vo 
výške 1 932.595,70  Sk vrátane DPH. 

b) S ponechaním hodnoty investičných prác spojených s rekonštrukciou a modernizáciou 
kolkárne v objekte Areál zdravia Trnava Modranka v majetku Slovenského 
kolkárskeho zväzu Bratislava počas obdobia 5 rokov odo dňa jeho odovzdania           
do užívania s podmienkou, že Slovenský kolkársky zväz Bratislava bude povinný 
ponechať majetok súvisiaci s modernizáciou kolkárne v tomto objekte bez zmien 
a odovzdá ho do bezplatného užívania Športovému klubu Modranka – kolkárskemu 
oddielu.   

c) S prijatím daru investičného majetku vybudovaného Slovenským kolkárskym zväzom 
pri rekonštrukcii a modernizácii kolkárne v objekte AZ Modranka, s účinnosťou       
od prvého dňa po uplynutí 5 rokov od odovzdania majetku do užívania. 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
a Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  
a) pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis zmluvu o budúcej darovacej zmluve. 
Termín: 15.1.2009 
 
b) pripraviť a predložiť primátorovi mesta na podpis darovaciu zmluvu v termíne do 30 dní 
po uplynutí 5 rokov odo dňa odovzdania majetku do užívania. 
 
 
 

464 
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 1-izbového bytu č. 5 na 3. NP o podlahovej ploche 33,43m2  
za cenu 13 405,-Sk 
Andrei Bartovičovej, rod. Bartovičovej, nar. 23.5.1979, trvale bytom A. Kubinu č. 19, Trnava 
 
- v  k. ú. Trnava na ul. Športová č. 15, parc. č. 6365/1, súp. č. 531   
a 02/ predaj 1-izbového bytu č. 14 na 1. NP o podlahovej ploche 65,37m2  
za cenu 37 444,-Sk 
Lucii Okruhlicovej, rod. Geršiovej, nar. 22.6.1977, trvale bytom Športová č. 15, Trnava 
 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci 
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2. Ukladá 
SMM Trnava, s. r. o. 
pripraviť zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 

     Termín: do 31.3.2009 

 
465 

uznesenie 
 

k návrhu na výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 302 v znení noviel,  
VZN č. 306 o nakladaní s bytmi na Ul. J. G. Tajovského v Trnave  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Výnimku zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 302 v znení noviel, Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 306 o nakladaní s nájomnými bytmi na Ul. J. G. Tajovského v Trnave 
 
a) Adriáne Vozárovej nar. 27.04.1970, trvalý pobyt B. Smetanu 4, Trnava vydanie súhlasu na 
nájom 2-izb. bytu č. 50, 1 NP na Ul. J. G. Tajovského 20, Trnava 
 
b) Ivete Tichej  nar. 30.11.1977, trvalý pobyt Veterná 18/E, Trnava vydanie súhlasu na nájom 
1-izb. bytu č.7, 1 NP na Ul. J. G. Tajovského 21, Trnava  
 
c) Soni Ševčíkovej nar. 05.01.1976, trvalý pobyt Veterná 18/D, Trnava vydanie súhlasu na 
nájom 1-izb. bytu č.13, 2 NP na Ul. J. G. Tajovského 21, Trnava  

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predložiť ich 
primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31.12.2008 
 
 
 

466 
uznesenie 

 
k návrhu na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
Výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava: 
 
a) Mariánovi Absolónovi nar. 19. 1 .1958 a Jozefíne Absolónovej nar. 23. 6. 1960, trvalý 
pobyt Ulica gen. Goliána 3, Trnava,  vydanie súhlasu na nájom 2-izb. bytu č. 7, na Ulici gen. 
Goliána 3 v Trnave, na dobu neurčitú, s podmienkou odovzdať doteraz užívaný 2-izb. byt č. 
16 na Ulici gen. Goliána 3, Trnava. 
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b) Miroslavovi Absolónovi nar. 5. 5. 1961 a Dušanovi Absolónovi nar. 22. 4. 1963, trvalý 
pobyt Hviezdoslavova 5, Trnava, vydanie súhlasu na nájom 2-izb. bytu č. 16 na Ulici gen. 
Goliána 3 v Trnave na dobu neurčitú, s podmienkou odovzdať doteraz užívaný 3-izb. byt č. 2  
na Halenárskej ul. 5, Trnava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predložiť ich 
primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 31. 12. 2008 
 
 

467 
uznesenie 

 
k zadaniu urbanistickej štúdie Komerčná vybavenosť regionálneho významu 

 pri diaľničnom privádzači – schválenie 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
a)   zadanie urbanistickej štúdie – Komerčná vybavenosť regionálneho významu pri 

diaľničnom privádzači 
b)  spracovanie urbanistickej štúdie - Komerčná vybavenosť regionálneho významu pri 

diaľničnom privádzači na základe prefinancovania investorom akcie 
 
2.   Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť prerokovanie urbanistickej  štúdie   - Komerčná vybavenosť regionálneho 

významu pri diaľničnom privádzači 
b)  po prerokovaní a spracovaní pripomienok z prerokovania  predložiť urbanistickú štúdiu   - 

Komerčná vybavenosť regionálneho významu pri diaľničnom privádzači na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu 

      Termín: najbližšie zasadnutie MZ po prerokovaní urbanistickej štúdie 
 

 
468 

uznesenie 
 

k návrhu na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava 
R/2008 – Prevádzkové priestory VUJE, a.s. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava: 
- R/2008, Prevádzkové priestory VUJE, a.s. za podmienky riešenia dopravnej obsluhy   
 z Oblúkovej resp. Bučianskej ulice a prehodnotenia výšky objektu vo vzťahu k rodinným 
domom a základnej škole 
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2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena R/2008  
na základe prefinancovania žiadateľom  
 
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava -  zmena R/2008  
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c) po prerokovaní zmenu Územného plánu mesta Trnava - zmena R/2008 predložiť na  
schválenie mestskému zastupiteľstvu  
 

469 
uznesenie 

 
k delegovaniu zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rád školských zariadení a určenie 

zloženia rád škôl a rád školských zariadení 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Určuje 
zloženie a počet členov rád škôl a školských zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 
tohto materiálu 
 
2. Deleguje 
zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení a Mestskej školskej rady mesta 
Trnava tak, ako je to uvedené v prílohe č. 2 tohto materiálu 
Termín: 1.1.2009 
 
3. Splnomocňuje  
primátora mesta v prípade zmien a doplnkov delegovať zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 
a školských zariadení 
Termín: trvalý 
 
4. Ruší 
a/ uznesenie MZ č. 39/2007 k delegovaniu zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rád  
školských zariadení a určenie zloženia rád škôl a školských zariadení 
 
b/ delegovanie iných fyzických a právnických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove 
a vzdelávaní v našom meste z rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Trnava 
Termín: 31.12.2008 
 

470 
uznesenie 

 
k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2007/2008 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Schvaľuje 
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava za školský rok 2007/2008 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
doručiť uznesenie MZ riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Trnava 
Termín: 22.12.2008 

 
 

471 
uznesenie 

 
k vyhodnoteniu medzinárodného festivalu folklórnych súborov 

TRNAVSKÁ BRÁNA 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.Berie na vedomie  
vyhodnotenie 7. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 
2008“, ktorý sa konal v dňoch 15. – 17. augusta 2008 v Trnave 
 
 2. Súhlasí 
 s organizovaním 8. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov  
„Trnavská brána 2009“ v termíne 21. – 23. august 2009 
 
3.Schvaľuje  
organizačný štáb 8. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 
2009 v zložení: 
            - Anna Pekárová, riaditeľka festivalu  - Mesto Trnava 
            - Mgr. Terézia Krupčíková – Mesto Trnava 
            - Mgr. Adriana Lančaričová – Mesto Trnava 
            - Mgr. Iveta Kohútová – Mesto Trnava 
            - Ing. Leo Blažek – FS Trnafčan 
            - Jozef Stacho – FS Trnafčan 
            - Ing. Ivona Táčovská – Trnavský ľudový cech 
            - Stanislava Borisová – DFS Drienka 
            - Milada Kotlebová – Trnavské osvetové stredisko 
            - Jana Bednárová  - Trnavské osvetové stredisko 
    4. Ukladá  
    Mestskému úradu v Trnave 
    predložiť na rokovanie MZ mesta Trnava návrh organizačného zabezpečenia a rozpočtu  
    8. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 2009“  
    v termíne 21. – 23. august 2009 
    Termín: jún 2009 
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472 
uznesenie 

 
k informácii o plnení uznesenia  
MZ č. 352/2008 z 24. júna 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesenia MZ č. 352/2008 z 24.júna 2008 k návrhu Memoranda 
o spolupráci medzi Mestom Trnava a Energiecomfort Energie- und Gebäudemanagement 
GmbH Wien 
 
2. Schvaľuje  
zlúčenie spoločnosti SMM Trnava s.r.o. so spoločnosťou TT Energie s.r.o. ku dňu 31.12.2008 
s novým názvom nástupníckej spoločnosti TT – KOMFORT s.r.o.  
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a SMM Trnava s.r.o. 
zabezpečiť plnenie zostávajúcich úloh vyplývajúcich zo schvaľovacej časti uznesenia 
Termín: 31.12.2008  
  
 

473 
uznesenie 

 
Investičný zámer projektu rekonštrukcie Futbalového štadióna  

A. Malatinského v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o Investičnom zámere – Futbalový štadión A. Malatinského v Trnave 
 
2. Súhlasí 
s predloženým investičným zámerom za podmienky jeho zosúladenia so schválenými 
zmenami Územného plánu mesta Trnava a Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť návrh o výpožičke pozemkov v zmysle čl. 2.1. písm. a, b, c/ Memoranda 
o spolupráci medzi investorom – spoločnosťou Hidber Consultans, Gmbh a mestom Trnava 
o vybudovaní moderného futbalového štadióna, v súlade s uznesením MZ č. 346/2008 zo dňa 
24.6.2008 
Termín: do 60 dní po schválení zmien Územného plánu mesta Trnava a Územného plánu 

Centrálnej mestskej zóny mesta Trnava   
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474 
uznesenie 

 
k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  

ktorých termín plnenia je v intervale od 9.10.2008 do 26.11.2008 
 

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 9.10.2008 do 26.11.2008 

 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení MZ: 
 
a1/ 
MZ  č. 897/2006 zo dňa 5. 9. 2006 v platnom znení 

 Kúpa pozemkov na Zelenečskej ul. v Trnave z vlastníctva štátu a fyzických osôb 
 (pre cyklochodník)  
* V bode 1.písm. a) za slová „kúpu pozemkov“ uviesť ...v k. ú. Trnava... 

 
a2/ 
MZ  č. 319/2008 zo dňa 22. 4. 2008 

 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava   
  - bod 2. ods. a4/ 
  MZ č. 897/2006 Kúpa pozemkov na Zelenečskej ul. v Trnave z vlastníctva štátu 
a fyzických osôb (pre cyklochodník)  
* V bode 2. ods. a4/  v poslednom riadku namiesto ..., t. j.  kúpna cena spolu  8 533,- Sk  
uviesť .....,“ t.j.  kúpna cena spolu 4 533,- Sk“ 
 

 
a3/ 
MZ č. 383/2008 v bode 1g) 
Výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
* V bode g)  úprava textu: 
namiesto: „nájom 2-izb. bytu č. 2“ uviesť: „nájom 2-izb. bytu č. 1“ 

 
   a4/ 

MZ  č. 335/2008 
Predaj podielov z pozemku pod bytovým domom na Čajkovského ulici 1  
* Nový text v schvaľovacej časti: 
1. podielu 6607/449670 ... 
8. ... Rudolfovi Garžiovi nar. 8.9.1944... 
12. ... rod. Neštákovej... 
15. ... bytom G. Dusíka 31... 
20. ... bytom Suchá nad Parnou 47... 
27. ... rod. Šimončičovej...  
29. ... rod. Orviskej... 
30. ... MUDr. Kamilou... 
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35. ... rod. Bičanovej... 
44. ....rod. Metznerovej... 
50. ... s manželkou Magdou... 
55. ... bytom B. Smetanu 13... 
64. ... rod. Sümeghovej ... 
68. ... rod. Humlovej... 
69. ... rod. Ujlakyovej... 

 
a5/  
MZ  č. 403/2008 
Predaj pozemku v k. ú. Modranka na Sereďskej ul.  
* Nový text v schvaľovacej časti uznesenia: 
... nar. 18.4.1942... 
 
a6/ 
MZ  č. 402/2008 
Predaj podielov z pozemku pod BD na  Tehelnej  20,21, 22 
* Nový text   v schvaľovacej časti: 
9... bytom Tehelná 20, Trnava .. 
22.... Chynoranskému  nar.17.3.1960 ... 
34. ... Tehelná 22... 
36. ...Bílikovi...bytom Hlohovec, Vinohradská 13 A s manželkou Janou rod. Hajdákovej 
... bytom  Horné Trhovište 77...  
14. ...Blanke Kulifajovej...bytom Trnava, Nevädzová 4 ...  
32....MUDR. Zlatuši Bajdalovej rod. Steinerovej, nar.22.8.1946 bytom Tren. Teplice, SNP 
č.19... 
 
a7/ 
MZ  č. 372/2008 
Predaj  podielov z pozemku pod BD na Ul. G. Dusíka 1,2,3,4,5  
* Doplniť nové texty v schvaľovacej časti: 
...35. podielu 54/2204 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 3 Anne Zvolenskej rod. Bulovej  
nar. 17.12.1940 bytom G. Dusíka 1 za cenu 67,50 Sk... 
..1.8. podielu 62/2204 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 10 Ing. Elene Halásovej rod. 
Jakabovičovej, nar. 24.3.1945, bytom G. Dusíka 2, Trnava, za cenu 77,50 Sk...  

 
a8/ 
MZ č. 310/2008 
Správa o priebehu a konečné zúčtovanie 7. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych 
súborov „TRNAVSKÁ BRÁNA 2008“ 
* v dôvodovej správe v časti „Návrh rozpočtu 7. ročníka medzinárodného festivalu   
folklórnych súborov TRNAVSKÁ BRÁNA 2008“ pri položke „strava“ sa suma „229 000,- 
Sk“ mení na ...230 000,- Sk... 
 
 
a9/ 
MZ  č. 373/2008 
Predaj podielov z pozemku pod byt. domom na Ul. gen. Goliána 65  
* Nový text v  schvaľovacej časti: 
10. podielu 6279/139784  do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 10 Karolovi 
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Ehrehofferovi nar. 14.1.1952 bytom Goliána 65, Trnava a  Kristíne Cuninkovej rod. 
Kilianyovej  nar. 13.4.1940 bytom Ul. A. Kubinu 12, Trnava, každému v podiele ½, spolu 
za cenu 35,50 Sk. 
 
a10/ 
MZ č. 344/2008 
K prenájmu a stavebným úpravám nebytových priestorov v objekte na ul. Hollého 8 
v Trnave (Trnavská univerzita v Trnave) 
* v bode 1. písm. a/ sa text „na dobu určitú 20 rokov“ mení na text ...na dobu neurčitú 25 
rokov... 
* v bode 2. sa pôvodný text: 
   „2. Ukladá 
         Mestskému úradu v Trnave 
     a/ pripraviť dodatok k nájomnej zmluve a predložiť primátorovi mesta na podpis“ 
    
    nahrádza textom:  
    ... 2. Ukladá 
         SMM Trnava, s.r.o. 
     a/ pripraviť dodatok k nájomnej zmluve a predložiť na podpis štatutárnemu zástupcovi 
         SMM Trnava, s.r.o. 
         Termín: do 22.12.2008...   
 
 
3. Predlžuje 
termín plnenia uznesení MZ: 
b1/ č. 413/2008                 do 31.12.2008 
b2/ č. 344/2008                 do 31.12.2008 
 
4. Ruší 
c1/ uznesenie MZ č. 274/2004 v znení č. 413/2004 bod 2.2.c) a č. 856/2006 

 
 

475 
uznesenie 

 
k prerokovaniu protestu prokurátora 

 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 229 o podmienkach 
zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta Trnava  

v znení VZN č. 295 
 
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 uznesením MZ č. 464 dňa 14.12.2004 a nadobudlo účinnosť dňom 
01.01.2005 v znení VZN č. 295, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 229, ktoré bolo schválené 
uznesením MZ č. 193 dňa 11.12.2007 a nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2008 
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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 uznesením MZ č. 464 dňa 14.12.2004 a nadobudlo účinnosť dňom 
01.01.2005 v znení VZN č. 295, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 229, ktoré bolo schválené 
uznesením MZ č. 193 dňa 11.12.2007 a nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2008 pre 
nezákonnosť  
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
doručiť odpis zápisnice z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a výpis prijatého 
uznesenia Okresnej prokuratúre v Trnave 
Termín: do 3 dní po overení zápisnice  
 
 

476 
uznesenie 

 
k dokladu o zabezpečení spolufinancovania pre projekt 

„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch 
Prednádražie a Hlboká“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o zabezpečení spolufinancovania projektu 
 
2. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2. Budovanie a  

modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti 
energetiky Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu  
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch 
Prednádražie a Hlboká“, 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. 

vo výške 396 398,- Sk (13 158,- €) a financovanie nevyhnutných neoprávnených 
výdavkov súvisiacich s projektom vo výške 100 %. 

 
 

477 
uznesenie 

 
k ústnej informácii o možnosti vstupu Mesta Trnava 

 do spoločnosti založenej SAD Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
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informáciu o možnosti vstupu Mesta Trnava do spoločnosti založenej SAD Trnava 
 
2. Odporúča  
primátorovi mesta 
rokovať so zástupcami SAD Trnava o spoločnej spolupráci a vstupe Mesta Trnava do 
spoločného podniku v oblasti mestskej hromadnej dopravy 
Termín: priebežne 
 

 
478 

uznesenie 
 

k ústnej informácii podanej v súvislosti s listom Súkromnej materskej školy Meduška 
zo dňa 3.11.2008 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o riešení priestorových problémov Súkromnej materskej školy Meduška, podanú 
na rokovaní mestského zastupiteľstva 
 
2. Splnomocňuje 
primátora mesta 
k ďalším rokovaniam v súvislosti s riešením tohto problému 
Termín: priebežne 

 
 
 
 
 
 
 

  Ing. Štefan  B o š n á k  
                                                                                                   primátor mesta 

 
 

Za formálnu správnosť: Ing. Hana  D i e n e r o v á 
                                                 prednostka MsÚ  
 
V Trnave 17.12.2008 


