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(165  - 186) 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 
volebného obdobia 2010 – 2014, konaného 25. októbra 2011  

v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice 

 
 

165 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  388,  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 374 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so 

sídlom na území mesta Trnava na príslušný kalendárny rok v znení VZN č. 379 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 388, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 374 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so 
sídlom na území  mesta Trnava na  príslušný kalendárny  rok  v znení  Všeobecne  
záväzného  nariadenia č. 379. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č.  388  vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta. 
Termín: do 28.10.2011 
 

 
 
 

166 
uznesenie 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 389, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 381, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 389, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 381, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta Trnava. 
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2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 389  vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta. 
Termín: 28.10. 2011 

 
 
 

167 
uznesenie 

 
k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011, 

vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnavy za 1. polrok 2011 a monitorovaciu správu za 
1. polrok 2011  
 
b) stanovisko Finančnej komisie MZ k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011, 
vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok 2011 a monitorovacej správe za 1. polrok 2011  
 
2. Schvaľuje 
a) 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 
 
 

 

168 
uznesenie 

 

k povoleniu spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava 
a Územného plánu Centrálnej mestskej zóny 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
A. 
1. Povoľuje  
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - zmena ÚPN F/2011 a zmeny 
Územného plánu centrálnej mestskej zóny – zmena ÚPN CMZ B/2011 Štadión Antona 
Malatinského (plocha č. 1 a plocha č. 2) 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - zmena ÚPN F/2011 
a zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny – zmena ÚPN CMZ B/2011 Štadión 
Antona Malatinského 
 
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - zmena ÚPN F/2011 
a zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny – zmena ÚPN CMZ B/2011 Štadión 
Antona Malatinského 
Termín: po spracovaní zmien ÚPN a ÚPN CMZ 
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c)   po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava - zmena ÚPN F/2011 a zmeny 
Územného plánu centrálnej mestskej zóny – zmena ÚPN CMZ B/2011 Štadión Antona 
Malatinského predloţiť na  schválenie  mestskému   zastupiteľstvu  
     
B.        
1. Povoľuje  
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - zmena ÚPN G/2011 – Plochy a bloky 
zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu v lokalite Medziháje 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena ÚPN G/2011 – 
Plochy a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu v lokalite Medziháje 
 
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena ÚPN G/2011 – 
Plochy a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu v lokalite Medziháje 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava – zmena ÚPN G/2011 – Plochy a 
bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu v lokalite Medziháje predloţiť na  
schválenie  mestskému   zastupiteľstvu  
 
 
 
 

169 
uznesenie 

 
k zadaniu urbanistickej štúdie „Obytná zóna IBV Trnava – Za traťou III/B“ 

– schválenie 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
zadanie urbanistickej štúdie – „Obytná zóna IBV Trnava – Za traťou III/B“ 
 
2.   Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť spracovanie urbanistickej  štúdie   - „Obytná zóna IBV Trnava – Za traťou 
III/B“, v zmysle schváleného zadania,  na základe prefinancovania ţiadateľom 
 
b) zabezpečiť prerokovanie urbanistickej štúdie „Obytná zóna IBV Trnava – Za traťou III/B“ 
Termín: po spracovaní urbanistickej štúdie 
 
c) po prerokovaní urbanistickej štúdie „Obytná zóna IBV Trnava – Za traťou III/B“ predloţiť 
na schválenie mestskému zastupiteľstvu 
 
 
 
 

170 
uznesenie 

 
k návrhu na usporiadanie cestnej siete v meste Trnava  

po odovzdaní Severného obchvatu do užívania 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
návrh na usporiadanie cestnej siete v meste Trnava po odovzdaní Severného obchvatu 
podľa predloţeného materiálu s podmienkou, ţe Slovenská správa ciest zrealizuje poloţenie 
nového asfaltobetónového krytu vozovky na ulice (Trstínska, časť Hospodárskej od 
Šrobárovej po Zelený kríčok, Zelený kríčok, Rybníková, Bučianska, Piešťanská) ešte pred 
odovzdaním Severného obchvatu. 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
poskytnúť súčinnosť Slovenskej správe ciest a Trnavskému samosprávnemu kraju 
pri zmluvnom usporiadaní cestnej siete v zmysle schváleného návrhu 
 
 
 
 

171 
uznesenie 

 

k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava par. č. 5311/29  
v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6944 Na hlinách 32, 33, 34 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5311/29 v k. ú. Trnava 
s celkovou výmerou 834 m2 zapísaného na LV č. 5000, zodpovedajúcich spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 6944 Na hlinách 32, 33, 34 
vlastníkom bytov zapísaným na LV č. 10215 za cenu 0,1161 eura/m2 t. j.  3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 4260/390504 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 2 Margite Grnáčovej rod. Plachej  

nar. 19. 7. 1940 bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,06 eura, 
2. podielu 7514/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 3 

Marekovi Malotovi nar. 8.4.1954 s manţelkou Máriou rod. Hanusovou nar. 19.8.1956 
obaja bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,86 eura, 

3. podielu 7220/390504 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 4 Ing. Vladimírovi Bočkovi  nar. 
13. 10. 1958 bytom Nová 29, Hrnčiarovce nad Parnou,  za cenu 1,79 eura, 

4. podielu 4260/390504 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 5 Danielovi Kubišiakovi  nar. 
21.9.1978 bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,55 eura, 

5. podielu 7494/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 6 
Jozefovi Šildovi nar. 6.1.1961 s manţelkou Ing. Máriou rod. Lukačovičovou nar. 
11.3.1963 obaja bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,86 eura, 

6. podielu 6264/390504 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 8 Júlii Šulkovej rod. Morvayovej  
nar. 3. 6. 1954 bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,55 eura, 

7. podielu 7494/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 9 
Ladislavovi Očenášekovi nar. 11.3.1965 s manţelkou Ing. Ľudmilou rod. Bytčánkovou 
nar. 14.12.1964 obaja bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,86 eura, 

8. podielu 7594/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
12 Ing. Miloslavovi Krišovi nar. 30.4.1962 bytom Dechtice 325, s manţelkou Alenou rod. 
Rybárovou nar. 16.11.1967  bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,88 eura, 

9. podielu 7340/390504 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 13 Eve Lenorákovej rod. 
Marczelovej  nar. 6. 12. 1962 bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,82 eura, 

10. podielu 6254/390504 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 14 Jánovi Gálikovi  nar. 13.6.1964 
bytom Dolná Krupá 557,  za cenu 1,55 eura, 
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11. podielu 7482/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
15 Ing. Antonovi Šedovi nar. 2.3.1978 s manţelkou Ing. Marcelou Šedovou PhD., rod. 
Vandákovou nar. 5.5.1978 obaja bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,86 eura, 

12. podielu 6254/390504 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 17 Martine Barošovej rod.  Gulovej  
nar. 31.1.1980 bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,55 eura, 

13. podielu 7674/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
18 Jurajovi Hrabinovi nar. 11.7.1964 s manţelkou Alicou rod. Kostolanskou nar. 
30.1.1967 obaja bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,90 eura, 

14. podielu 7220/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
19 Miroslavovi Hambálkovi nar. 30.11.1982 s manţelkou Veronikou  rod. Frolkovičovou 
nar. 15.4.1986 obaja bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,79 eura, 

15. podielu 6534/390504 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 20 Michaele Kvasničkovej rod.  
Matulovej  nar. 20.1.1972 bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,62 eura, 

16. podielu 7350/390504 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 22 Martinovi Hudecovi nar. 
2.3.1963 bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,82 eura, 

17. podielu 6284/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
23 Ľubomírovi Obrátilovi nar. 9.8.1964 s manţelkou Martinou  rod. Cíferskou nar. 
17.11.1970 obaja bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,56 eura, 

18. podielu 7504/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
24 Patrikovi Buchancovi nar. 18.2.1973 s manţelkou Martinou  rod. Ešmírovou nar. 
7.9.1979 obaja bytom Na hlinách 34,  za cenu 1,86 eura, 

19. podielu 4898/390504 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 25 JUDr. Martine Staňkovej rod.  
Staňkovej  nar. 6.12.1973 bytom Na hlinách 33,  za cenu 1,21 eura, 

20. podielu 7930/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
26 Stanislavovi Obúlanému nar. 23.10.1965 s manţelkou Zuzanou  rod. Uváčkovou nar. 
10.5.1966 obaja bytom Na hlinách 33,  za cenu 1,97 eura, 

21. podielu 6231/390504 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 29 Ing. Stanislavovi Čapuškovi 
nar. 30.4.1979 bytom Na hlinách 33,  za cenu 1,55 eura, 

22. podielu 7993/390504 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 30 Jane Nádaskej rod.  Ivančíkovej  
nar. 8.2.1972 bytom Na hlinách 33,  za cenu 1,98 eura, 

23. podielu 6168/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
31 Petrovi Jankovičovi nar. 14.9.1967 s manţelkou Ing. Evou  rod. Ormandyovou nar. 
19.12.1967 obaja bytom Na hlinách 33,  za cenu 1,53 eura, 

24. podielu 7930/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
32 Milošovi Osvaldovi nar. 13.8.1962 s manţelkou Mgr. Luciou rod. Tichou nar. 5.4.1964 
obaja bytom Na hlinách 33,  za cenu 1,97 eura, 

25. podielu 8096/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
34 Ing. Rudolfovi Hronkovičovi nar. 2.5.1968 s manţelkou Ing. Irinou  rod. Šilo nar. 
4.4.1969 obaja bytom Na hlinách 33,  za cenu 2,01 eura, 

26. podielu 6168/390504 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 35 Kamile Solárovej rod. Solárovej 
nar. 18.8.1964 bytom Na hlinách 33,  za cenu 1,53 eura, 

27. podielu 7930/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
36 Mgr. Marošovi Jedinákovi nar. 27.1.1964 s manţelkou Zuzanou rod. Ochabovou nar. 
14.2.1968 obaja bytom Na hlinách 33,  za cenu 1,97 eura, 

28. podielu 6168/390504 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 37 Ing. Miroslavovi Gáţimu nar. 
10.9.1960 bytom Na hlinách 33,  za cenu 1,53 eura, 

29. podielu 8096/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
38 Ľubomírovi Krajčovičovi nar. 30.12.1965 s manţelkou Máriou  rod. Púchlou nar. 
18.2.1970 obaja bytom Na hlinách 33,  za cenu 2,00 eura, 

30. podielu 6168/390504 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 39 Márii Šiškovej rod. Šiškovej  
nar. 26.11.1940 bytom Na hlinách 33,  za cenu 1,53 eura, 

31. podielu 7930/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
40 Ing. Ľubomírovi Kosákovi nar. 6.9.1960 s manţelkou Ing. Zuzanou rod. Lovásovou 
nar. 26.8.1960 obaja bytom Na hlinách 33,  za cenu 1,97 eura, 
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32. podielu 7930/390504 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 43 Ivovi 
Zlámalovi nar. 14.2.1982 bytom Na hlinách 32 a Hane Benciovej rod. Benciovej nar. 
17.11.1974, bytom Paţitná 35, Trnava, kaţdému s podielom ½, spolu  za cenu 1,97 eura, 

33. podielu 6168/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
44 Jurajovi Dechtickému nar. 11.10.1966 bytom Kriţovany nad Dudváhom 193, 
s manţelkou Bibiánou  rod. Štefunkovou nar. 25.11.1967  bytom Na hlinách 32,  za cenu 
1,53 eura, 

34. podielu 6168/390504 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 46 MUDr. Martine Medňanskej rod. 
Medňanskej  nar. 19.4.1982 bytom Vl. Clementisa 5,  za cenu 1,53 eura, 

35. podielu 6168/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
48 Michalovi Švihoríkovi nar. 13.4.1969 s manţelkou Janou rod. Kavuliakovou nar. 
28.4.1971 obaja bytom Na hlinách 32,  za cenu 1,53 eura, 

36. podielu 7930/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
49 Ing. Václavovi Osvaldovi nar. 15.1.1957 s manţelkou Mgr. Natašou rod. Kozákovou 
nar. 15.9.1960 obaja bytom Na hlinách 32,  za cenu 1,97 eura, 

37. podielu 6168/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
50 Danielovi Rakúsovi nar. 14.10.1963 s manţelkou Zuzanou rod. Parrákovou nar. 
4.2.1965 obaja bytom Na hlinách 32,  za cenu 1,53 eura, 

38. podielu 6168/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
54 Ľubošovi Kubíkovi nar. 19.8.1964 s manţelkou Máriou rod. Kačániovou nar. 
27.3.1969 obaja bytom Na hlinách 32,  za cenu 1,53 eura, 

39. podielu 7930/390504 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
55 Františkovi Hanzelovi nar. 5.4.1968 s manţelkou Ľubicou rod. Bachratou nar. 
12.3.1966 obaja bytom Na hlinách 32,  za cenu 1,97 eura, 

40. podielu 6168/390504 do podielového spoluvlastníctva  vlastníkom bytu č. 56 Martine 
Pišnej rod. Pišnej nar. 21.12.1984 bytom Saleziánska 40 a Milošovi Bohunickému nar. 
27.8.1983  bytom Bučianska 8,  za cenu 1,53 eura, 

 
s podmienkou, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností 
budú spoločne a nerozdielne hradiť kupujúci.  
 
Priamy predaj  je možný podľa § 9 a) ods. 8 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom 
v zmysle osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15.11.2011 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 30.03.2012 

 

 
172 

uznesenie 

 
k predaju podielov na pozemku vlastníkom bytov  

v bytovom dome na Ulici T. Tekela 22, 23, 24 v Trnave  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
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predaj podielov na pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 5676/21, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 570 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva Mesta Trnava       
č. 5000, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach 
domu súpisné č. 6742 na Ulici T. Tekela č. 22, 23, 24 v Trnave, vlastníkom bytov, zapísaným 
na liste vlastníctva č. 8500, za cenu 0,1162 eura/m2, t. j. 3,50 Sk/m2: 
1)  podielu 5375/272776  vlastníkom bytu č. 1  Eduardovi Haselmannovi, narod. 13. 5. 1936 
a manţelke Anne, rod. Tomašovičovej, narod. 1. 1. 1939, obidvom bytom Trnava,                 
T. Tekela 22, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 1,31 eura; 
2)  podielu 8997/272776  vlastníkom bytu č. 2  Jánovi Chobotovi, narod. 26. 6. 1959 
a manţelke Ivete, rod. Makišovej, narod. 12. 10. 1965, obidvom bytom Trnava, T. Tekela 22, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 2,18 eura; 
3)  podielu 6727/272776  vlastníčke bytu č. 3  Alexandre Šamajovej, rod. Ţofčíkovej, narod. 
23. 12. 1982, bytom Trnava, T. Tekela 22,  za cenu 1,63 eura; 
4)  podielu 8547/272776  vlastníčke bytu č. 4  Ing. Ţanete Vajdovej, rod. Stupkovej, narod. 
10. 5. 1976, bytom Trnava, T. Tekela 22,  za cenu 2,08 eura; 
5)  podielu 7127/272776  vlastníkom bytu č. 5  Ing. Martinovi Tiklovi, narod. 14. 12. 1962 
a manţelke Anne, rod. Rašlovej, narod. 10. 4. 1964, obidvom bytom Trnava, T. Tekela 22, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 1,73 eura; 
6)  podielu 8447/272776  vlastníkom bytu č. 6  Ivanovi Kollarovičovi, narod. 18. 6. 1975 
a manţelke Adriane, rod. Drgoňovej, narod. 3. 3. 1977, obidvom bytom Trnava, T. Tekela 22, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 2,05 eura; 
7)  podielu 6627/272776  vlastníkom bytu č. 7  Dušanovi Bačíkovi, narod. 4. 4. 1965 
a manţelke Anne, rod. Šišolákovej, narod. 28. 10. 1965, obidvom bytom Trnava,                   
T. Tekela 22, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 1,61 eura; 
8)  podielu 8347/272776  vlastníčke bytu č. 8  Alene Svíbovej, rod. Boreckej, narod.           
24. 2. 1965, bytom Trnava, T. Tekela 22, v podiele ½ a ½,  spolu za cenu 2,03 eura; 
9)  podielu 6677/272776  vlastníčke bytu č. 9  Petre Kabátovej, narod. 9. 5. 1981, bytom 
Trnava, T. Tekela 22,  za cenu 1,62 eura; 
10)  podielu 8547/272776  vlastníkom bytu č. 10  Petrovi Puškášovi, narod. 13. 2. 1962 
a manţelke Márii, rod. Lehotovej, narod. 17. 2. 1959, obidvom bytom Trnava, T. Tekela 22, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 2,08 eura; 
11)  podielu 6827/272776  vlastníkom bytu č. 11  Jozefovi Červenkovi, narod. 12. 5. 1964, 
v podiele ½  a  Ivete Červenkovej, rod. Danišovej, narod. 4. 5. 1969, v podiele ½,  obidvom 
bytom Trnava, T. Tekela 22,  do podielového spoluvlastníctva  spolu za cenu 1,66 eura; 
12)  podielu 8447/272776  vlastníkom bytu č. 12  Stanislavovi Hádenovi, narod. 28. 8. 1962 
a manţelke Jarmile, rod. Murárikovej, narod. 5. 5. 1966, obidvom bytom Trnava,                  
T. Tekela 22, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 2,05 eura; 
13)  podielu 5525/272776  vlastníkom bytu č. 13  Witoldovi Stelmachovi, narod. 8. 6. 1940 
a manţelke Cecílii, rod. Fuknovej, narod. 22. 11. 1940, obidvom bytom Trnava, T. Tekela 23, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 1,34 eura; 
14)  podielu 8497/272776  vlastníčke bytu č. 14  Jane Dugovičovej, rod. Schatzovej, narod. 
26. 8. 1960, bytom Trnava, T. Tekela č. 23,  za cenu 2,06 eura; 
15)  podielu 6827/272776  vlastníkom bytu č. 15  Viliamovi Hlaváčovi, narod. 17. 5. 1957 
a manţelke Anne, rod. Ramsovej, narod. 15. 7. 1962, obidvom bytom Trnava, T. Tekela 23, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 1,66 eura; 
16)  podielu 8547/272776  vlastníkom bytu č. 16  Ľubomírovi Idunkovi, narod. 8. 12. 1960 
a manţelke Ľubici, rod. Kullovej, narod. 19. 12. 1963, obidvom bytom Trnava, Ulica Pavla 
Mudroňa 7789/14, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 2,08 eura; 
17)  podielu 6827/272776  vlastníkovi bytu č. 17  Ing. Ivanovi Vozárovi, narod. 12. 7. 1965, 
bytom Trnava, T. Tekela 23,  za cenu 1,66 eura; 
18)  podielu 8447/272776  vlastníkom bytu č. 18  Vladimírovi Vlkovičovi, narod. 22. 2. 1954 
a manţelke Jarmile, rod. Suskovej, narod. 12. 1. 1959, obidvom bytom Trnava, T. Tekela 23, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 2,05 eura; 
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19)  podielu 6827/272776  vlastníkom bytu č. 19  Pavlovi Pukancovi, narod. 13. 7. 1963 
a manţelke Mgr. Dane, rod. Tobákovej, narod. 20. 10. 1965, obidvom bytom Trnava,           
T. Tekela 23, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 1,66 eura; 
20)  podielu 8497/272776  vlastníkom bytu č. 20  Ľubomírovi Virágovi, narod. 30. 8. 1962 
a manţelke Jane, rod. Fabianovej, narod. 22. 2. 1962, obidvom bytom Trnava, T. Tekela 23, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 2,06 eura; 
21)  podielu 6727/272776  vlastníčke bytu č. 21  Mgr. Renáte Gavalcovej, rod. Lazorovej-
Surgentovej, narod. 27. 7. 1972, bytom Trnava, T. Tekela 23,  za cenu 1,63 eura; 
22)  podielu 8597/272776  vlastníkovi bytu č. 22  Dušanovi Ševečkovi, narod. 30. 8. 1969, 
bytom Trnava, T. Tekela 23,  za cenu 2,09 eura; 
23)  podielu 6827/272776  vlastníkom bytu č. 23  Jozefovi Galbavému, narod. 2. 4. 1960 
a manţelke Beate, rod. Ochabovej, narod. 3. 12. 1963, obidvom bytom Trnava, T. Tekela 23, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 1,66 eura; 
24)  podielu 8597/272776  vlastníkom bytu č. 24  Antonovi Valentovičovi, narod. 8. 5. 1963 
a manţelke Hane, rod. Stolárikovej, narod. 12. 9. 1964, obidvom bytom Trnava, T. Tekela 
23, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 2,09 eura; 
25)  podielu 8447/272776  vlastníkom bytu č. 25  Mgr. Martinovi Dohňanskému, narod.     18. 
6. 1985, bytom Trnava, Veterná 6554/21, v podiele ½  a  Ing. Silvii Kubovičovej, narod. 24. 8. 
1985, bytom  919 53  Dechtice č. 256, v podiele ½,  do podielového spoluvlastníctva  spolu 
za cenu 2,05 eura; 
26)  podielu 5425/272776  vlastníkom bytu č. 26  Miroslavovi Ilavskému, narod. 1. 1. 1954 
a manţelke Aneţke, rod. Kuţelovej, narod. 22. 4. 1954, obidvom bytom Trnava,                   
V. Clementisa 29, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 1,32 eura; 
27)  podielu 8547/272776  vlastníkom bytu č. 27  Štefanovi Prodajovi, narod. 5. 12. 1947 
a manţelke Beáte, rod. Oravcovej, narod. 5. 4. 1963, obidvom bytom Trnava, T. Tekela 24, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 2,08 eura; 
28)  podielu 6827/272776  vlastníčke bytu č. 28  Jane Krumpálovej, narod. 14. 6. 1984, 
bytom Trnava, T. Tekela 24,  za cenu 1,66 eura; 
29)  podielu 8947/272776  vlastníkom bytu č. 29  Jozefovi Lukačovičovi, narod. 13. 3. 1969 
a manţelke Ing. Blanke, rod. Henischovej, narod. 29. 4. 1969, obidvom bytom Trnava,         
T. Tekela 24, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 2,17 eura; 
30)  podielu 6827/272776  vlastníčke bytu č. 30  Mgr. Denise Némethyovej, rod. Rehákovej, 
narod. 8. 7. 1977, bytom Trnava, T. Tekela 24,  za cenu 1,66 eura; 
31)  podielu 8897/272776  vlastníkom bytu č. 31  Štefanovi Miklošovičovi, narod. 2. 1. 1954 
a manţelke Jarmile, rod. Lančaričovej, narod. 25. 7. 1951, obidvom bytom Trnava,               
T. Tekela 24, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 2,16 eura; 
32)  podielu 6777/272776  vlastníkom bytu č. 32  Karolovi Nagyovi, narod. 17. 5. 1962 
a manţelke Jozefíne, rod. Gromanovej, narod. 15. 3. 1961, obidvom bytom Trnava,               
T. Tekela 24, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 1,65 eura; 
33)  podielu 8547/272776  vlastníkom bytu č. 33  Tiborovi Jančovičovi, narod. 22. 1. 1953 
a manţelke Márii, rod. Šandorovej, narod. 14. 3. 1959, obidvom bytom Trnava, T. Tekela 24, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 2,08 eura; 
34)  podielu 6827/272776  vlastníkom bytu č. 34  Gregorovi Matejkovičovi, narod.  28. 12. 
1961 a manţelke Nore, rod. Weberovej, narod. 1. 7. 1964, obidvom bytom Trnava,   T. 
Tekela 24, do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov  za cenu 1,66 eura; 
35)  podielu 8547/272776  vlastníčke bytu č. 35  Blaţene Šimončíkovej, rod. Martinkovičovej, 
narod. 5. 1. 1963, bytom Trnava, T. Tekela 24,  za cenu 2,08 eura; 
36)  podielu 6727/272776  vlastníkovi bytu č. 36  Ing. Danielovi Reznickému, narod.   11. 8. 
1974, bytom Trnava, T. Tekela 24,  za cenu 1,63 eura; 
 
s podmienkou, že správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností uhradia spoločne a nerozdielne kupujúci. 
 
Predaj sa realizuje podľa § 9a ods. 8, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, pretože ide o prevod pozemku pod bytovým domom v zmysle 
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osobitného predpisu, t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov. 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť podklady pre vypracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do  31.12.2011 
b)  pripraviť kúpnu zmluvu  a  predloţiť na podpis primátorovi mesta 
Termín: do  31.3.2012 
 

 
173 

uznesenie 
 

k zmene uznesenia MZ č. 137/2007 v znení uznesenia MZ č. 319/2008 – časť 2. a11/ 
k predaju pozemku na Ulici J. Slottu v Trnave 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní 
schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 137/2007 v znení uznesenia MZ č. 319/2008, časť 2. a11/ 
takto: 
 
1.  Schvaľuje 
priamy predaj pozemkov v katastrálnom území Trnava vo vlastníctve Mesta Trnava: parcely 
č. 5671/320, zastavané plochy a nádvoria o výmere 364 m2, geometrickým plánom                
č. 102/2011 oddelenej z parciel č. 5671/163 a č. 5671/320, zapísaných v katastri 
nehnuteľností (KN) v liste vlastníctva (LV) č. 5000  a  parcely č. 5671/321, zast. pl.                
a nádvoria o výmere 70 m2, zapísanej v KN v LV č. 5000,  spolu o výmere 434 m²  za cenu 
99,5818 eura/m² (3 000,00 Sk/m²)  spoločnosti DEMI šport, s.r.o., so sídlom Ulica Jána 
Hajdóczyho 812/6, Trnava, IČO: 43 985 955,  ako predaj pozemkov zastavaných stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/91 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 
s podmienkou, že kupujúci uhradí správny poplatok pri vklade kúpnej zmluvy do katastra 
nehnuteľností 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť na podpis primátorovi mesta 
Termín:  do 15.12.2011 
 
 
 

174 
uznesenie 

 
k súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve mesta a majetkoprávne usporiadanie 

verejnej infraštruktúry pre výstavbu Športcentra MIMA na Cukrovej ulici  
/spoločnosť Športcentrum Mima, s. r. o., Ulica Jasná 1/A, 917 01 Trnava/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    

1.  Súhlasí  
s pouţitím časti pozemku v k. ú. Trnava, parcely reg. „C“ č. 3540/2, ostatná plocha 
o výmere 14 740 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností v liste vlastníctve Mesta Trnava č. 
5000, na realizáciu stavby Športcentra MIMA, vrátane vybudovania prístupovej 
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komunikácie a parkoviska, v rozsahu projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej 
v stavebnom konaní, pre spoločnosť Športcentrum Mima, s. r. o., IČO: 46408983, so 
sídlom Ulica Jasná 1/A, 917 01 Trnava, ako stavebníka, pre účely stavebného konania,  
s podmienkou  začatia výstavby v termíne do 18 mesiacov od dňa podpísania zmluvy 
o budúcej zmluve o výpožičke pozemku a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na stavby 
verejnej infraštruktúry a s podmienkou odpredaja skolaudovanej prístupovej komunikácie 
a parkoviska do majetku Mesta Trnava za cenu 1, - euro, 
 
2.  Schvaľuje  
a) výpoţičku časti pozemku v k. ú. Trnava, parcely reg. „C“ č. 3540/2, ostatná plocha 
o výmere 14 740 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností v liste vlastníctve Mesta Trnava č. 
5000, pre spoločnosť Športcentrum Mima, s. r. o., IČO: 46408983, so sídlom Jasná 1/A, 
917 01 Trnava, ako stavebníka, za účelom umiestnenia športovej haly, odo dňa 
nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
postavenú na tomto pozemku, na dobu 20 rokov, 
 
b) kúpu skolaudovanej prístupovej komunikácie a parkoviska z vlastníctva spoločnosti 
Športcentrum Mima , s. r. o., IČO: 46408983, so sídlom Jasná 1/A, 917 01 Trnava, ako 
stavebníka verejnej infraštruktúry, do  majetku  Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,- euro, 
s podmienkou dĺţky záruky skolaudovanej stavby v termíne 60 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, 
 
c) výpoţičku verejnej infraštruktúry (prístupovej komunikácie a parkoviska)  prevedenej do  
vlastníctva Mesta Trnava v rámci výstavby  Športcentra MIMA na Cukrovej  ulici v Trnave, 
spoločnosti Športcentrum Mima, s. r. o., IČO: 46408983, so sídlom Jasná 1/A, 917 01 
Trnava, za účelom ich správy a údrţby, od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po zaradení 
do majetku Mesta Trnava, na dobu 20 rokov. 
 
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvami o budúcich zmluvách   
Termín: do 30.11.2011  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2011   
 
c) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o výpoţičke  a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2011   
 
d) pripraviť kúpnu zmluvu na stavby verejnej infraštruktúry a  predloţiť primátorovi mesta 
na podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloţenia dokladov od stavebníka 
 
e) zabezpečiť prevzatie stavieb do majetku Mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 30 dní po kolaudácii stavby  
 
f) pripraviť zmluvu o výpoţičke pozemku a verejnej infraštruktúry a predloţiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 60 dní odo dňa zaradenia stavieb do majetku mesta 
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175 
uznesenie 

 

k súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve mesta a majetkoprávne usporiadanie 
dopravného pripojenia rodinného domu na Hviezdnej ulici  

/Katarína Kolevová/ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    

1.  Súhlasí  
s pouţitím časti pozemku v k. ú. Trnava, parcela reg. „C“ č. 4021/257, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 6816 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností v liste vlastníctve Mesta 
Trnava č. 5000, na realizáciu stavby dopravného pripojenia vrátane časti verejnej miestnej 
komunikácie, k rodinného domu na parcele reg. „C“ č. 4021/509, v rozsahu projektovej 
dokumentácie stavby odsúhlasenej v stavebnom konaní, pre stavebníka Katarínu 
Kolevovú, nar. 25. 02. 1987, bytom 919 29 Malţenice 362, pre účely stavebného konania, 
s podmienkou darovania skolaudovanej stavby do majetku Mesta Trnava, 
 
2.  Schvaľuje  
darovanie skolaudovanej stavby popísanej v bode 1. tohto uznesenia z vlastníctva Kataríny 
Kolevovej, nar. 25. 02. 1987,  bytom 919 29 Malţenice 362, ako stavebníka, do  majetku, 
správy a údrţby  Mesta Trnava, s podmienkou dĺţky záruky skolaudovanej stavby v termíne 
60 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,  
najneskôr do doby kolaudácie rodinného domu na parcele č. 4021/509.  
   
3. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
 
a)  zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej zmluve   
Termín: do 30.11.2011  
 
b) pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve stavby a predloţiť primátorovi mesta na 
podpis  
Termín: do 30.06.2012   
 
c) pripraviť darovaciu zmluvu na stavbu a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloţenia dokladov od stavebníka 
 
d)  zabezpečiť prevzatie stavby do majetku Mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 60 dní po kolaudácii stavby  
 

 

176 
uznesenie 

 
k rozšírenie prenájmu nebytových priestorov 

v objekte Základnej školy na Ulici Limbová č. 3 v Trnave 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.    Schvaľuje 
rozšírenie výmery prenajatých nebytových priestorov na Ulici Limbová 3 v Trnave, v budove 
základnej školy z pôvodnej výmery 2 022,29 m2 na výmeru 2 190,73 m2, pre spoločnosť 
MONTESSCHOOL, s.  r. o. so sídlom v Trnave, Limbová 6051/3, IČO: 44 867 379, na účely 
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vzdelávania a prevádzkovania škôl a školských zariadení, za nájomné v zmysle VZN č. 241 
v znení doplnkov:  
 
miestnosti č. 1, 2, 3, 4, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 112, 113, 114, 115  
(učebne)   - 1 144,36 m2  x  15,74 eura/m2/rok    18 012,2264     eura/rok  
miestnosti č. 5, 6, 7, 8, 56, 57, 58, 59, 68, 69, 70, 71, 108, 110, 111 (ostatné nebytové 
priestory)   -                227,87 m2 x   9,53 eura/m2/rok      2 171,6011    eura/rok 
chodby       818,50 m2    x    9,53 eura/m2/rok    7 800,3050     eura/rok      
spolu                        2 190,73 m2                                        27 984,13        eura/rok 
 
od 1. 7. 2012 upravené o oficiálne oznámené percento inflácie, počnúc dňom 1. 1. 2012, 
s podmienkou predloţenia novej notárskej zápisnice, pričom ostatné podmienky zmluvy 
ostávajú nezmenené. 
 
2.  Ukladá 
Základnej škole Gorkého 21 v Trnave v spolupráci s  Mestským úradom v Trnave 
uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a zmluve o výpoţičke v zmysle bodu 1  uznesenia.  
Termín: do 31.12.2011 
      

 

 
177 

uznesenie 
 

k prenájmu nebytových priestorov 
v objekte na Trojičnom námestí č. 5 /LARGO BAR s.r.o./ 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1.   Schvaľuje 
priamy prenájom nebytových priestorov v objekte súpisné číslo 143, na parcele parcelné 
číslo 4, v k.ú. mesta Trnava, na Trojičnom námestí č. 5 v Trnave, na prízemí, spolu o výmere 
35,39 m², nájomcovi spoločnosť LARGO BAR s.r.o., Trojičné námestie 5, 917 01 Trnava,  
IČO: 44 206 631, za účelom prevádzkovania grilu a baru za nájomné v zmysle VZN č.241 
v platnom znení, podľa čl. 4, odst.1, písm. a, h): 
 
prízemie, miestnosť č.1 /gril/                           16,34 m2 x 33,28 eura/m2/rok    543,80 eura 
prízemie, miestnosť č.2 /bar/                             6,53 m2 x 33,28 eura/m2/rok   217,32 eura 
prízemie, miestnosť č.3 /šatňa/                         1,27 m2 x   9,53 eura/m2/rok     12,10 eura 
prízemie, miestnosť č.4 /chodba/                      5,37 m2 x   9,53 eura/m2/rok     51,18 eura 
prízemie, miestnosť č.5,6 /WC/                         5,88 m² x   9,53 eura/m²/rok     56,04 eura 
Spolu                                                                                                                 880,44 eura/rok 
Atraktivita 500%                                                                                             4 402,20 eura/rok 
Spolu suma k úhrade....................................................................................5 282,64 eura/rok  
                                                                                                                  
na dobu určitú od 01.11.2011 do začatia rekonštrukčných prác, najskôr odo dňa predloţenia 
notárskej zápisnice s výpovednou lehotou: 
a﴿ 1 mesiac  
    • ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného  
    • ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez  súhlasu prenajímateľa  
 
b﴿ v prípade oznámenia začatia rekonštrukčných prác uvoľní nájomca nebytové priestory  
do 3 dní, bez moţnosti poskytnutia náhradných nebytových priestorov, 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dôvode opísanom v dôvodovej správe. 
  
2.   Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s. r. o.  
uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: do 31.12.2011 

 

 
178 

uznesenie 
 

k informatívnej správe o činnosti Automobilového klastra – západné Slovensko 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informatívnu správu o  činnosti Automobilového klastra - západné Slovensko za obdobie jeho 
pôsobenia od roku 2007.  
 
 

 

179 
uznesenie 

 
k výmene zástupcu mesta v štatutárnom orgáne záujmového združenia  

právnických osôb Automobilový klaster – západné Slovensko 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu štatutárneho orgánu – technického riaditeľa záujmového zdruţenia právnických osôb 
Automobilový klaster – západné Slovensko, Hlavná 5, Trnava, IČO: 37 840 312, 
s účinnosťou od 1. 12. 2011 tak, ţe zástupcu mesta: 
 
Ing. Štefana Chudobu, nar. 27.1.1951, bytom Bratislava, Jarovce 20, 
 
nahradí vo funkcii štatutárneho orgánu – technického riaditeľa zástupca mesta: 
Ing. Roman Bíro, PhD., nar. 20.10.1956, bytom Bratislava, Skoroceľova 10 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva záujmovému zdruţeniu právnických osôb 
Automobilový klaster – západné Slovensko 
Termín: 15.11.2011 

 
 
 
 

180 
uznesenie 

 
k návrhu na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava: 
a) Emílii Šebákovej nar. 21.04.1963, trvalý pobyt Ulica gen. Goliána 3, Trnava, vydanie 
súhlasu na nájom 3-izb. bytu č. 29, Trnava, na Ulici G. Dusíka 63 v Trnave, na dobu 
neurčitú, s podmienkou odovzdať doteraz uţívaný 3-izb. byt na Ulici gen. Goliána 3 v Trnave. 
 
b) Zuzane Suchanskej nar. 20.12.1970, trvalý pobyt Ulica Hospodárska 83, Trnava vydanie 
súhlasu na nájom 1-izb. bytu č. 59, na Špačinskej ceste 11 v Trnave na dobu určitú 3 roky. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Pripraviť súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predloţiť ich primátorovi 
mesta na podpis. 
Termín: do 15.11.2011 
 
 
 

181 
uznesenie 

 
k správe o priebehu a konečné zúčtovanie Dní zdravia 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
a) Správu o priebehu Dní zdravia 2011 
b) Konečné zúčtovanie Dní zdravia 2011 
 
 
 
 

182 
uznesenie 

 

k informácii o vybavení petície proti výstavbe „Obchodného centra“ 
v areáli Mestskej polikliniky v Trnave na Starohájskej ulici č. 2 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o vybavení petície proti výstavbe „Obchodného centra“  v areáli Mestskej 
polikliniky v Trnave na Starohájskej ulici č. 2  
 
 

 

183 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o nakladaní s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom v meste Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
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1. Berie na vedomie  
Informatívnu správu o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
v meste Trnava 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť návrh Všeobecne záväzného nariadenia na úpravu miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré 
sa bude konať dňa 13.12.2011, s platnosťou od 01.01.2012 
 

 

184 
uznesenie 

 
k informatívnej správe o kontrolách ukončených v mesiaci september 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci september 2011 

 
 
 

185 
uznesenie 

 
k spolufinancovaniu projektu 

„Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave za účelom rozvoja cezhraničných 
služieb pre podnikateľov“ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
informáciu o predloţení ţiadosti a zabezpečení spolufinancovania projektu. 
 
2. Schvaľuje 
a) predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy operačného 
programu cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007 – 2013 (id.č.výzvy HUSK/1101) za 
účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave za účelom 
rozvoja cezhraničných služieb pre podnikateľov“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoj mesta Trnava, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

 

c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo 
výške 40.000,- EUR. 
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186 
uznesenie 

 

k správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 
 ktorých termín plnenia je v intervale od 18.08.201 do 05.10.2011 

 
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 18.8.2011 do 5.10.2011. 
 
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení: 
 
a1) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č.98/2011, zo dňa 28.06.2011,  

Názov uznesenia K prevodu nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Hlavná č.1 
– PEMARO s.r.o. 

Navrhovaná zmena: v schvaľovacej časti uznesenia výšku ročného nájomného za 
prenájom nebytových priestorov z 70 041,48 eura na čiastku 
71 240,76 eura. 

 
 
a2) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

 MZ  č. 772/2010 

Názov uznesenia Zámena pozemkov na Ulici Hlboká v Trnave 
Navrhovaná zmena: v schvaľovacej časti uznesenia na záver doplniť vetu: 

„Prevod majetku sa realizuje podľa § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pretoţe 
ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a vyuţitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.“ 

 
 
a3) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ  č. 884/2010 zo dňa 29. júna 2010   

Názov uznesenia K zámene pozemkov medzi Mestom Trnava a Trnavským 
samosprávnym  krajom v k. ú. Trnava (lokality Adalbertínium, 
Synagóga a Kopplov kaštieľ v Trnave) 

Navrhovaná zmena: a) v bode 1. schvaľovacej časti uznesenia doplniť text: 
„3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, podľa § 9a), ods. (8),  písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je  kompletné  
majetkovo právne usporiadanie daných lokalít v centre Mesta 
Trnava“  

 
a4) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ  č. 119/2011 z 28. júna 2011 
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Názov uznesenia K súhlasu s pouţitím pozemkov na stavbu „Presmerovanie 
kanalizačného privádzača Špačince – Trnava“ a zriadenie vecného 
bremena (Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Piešťany) 

Navrhovaná zmena: v bode 1 uznesenia sa text: „parcely registra KN C č. 5292/40 
a 8909/5,“ nahrádza textom: „parcely registra KN C č. 5292/40, 
8909/5, 8909/9, 8908/5, 9060/6 a 9060/4,“ 

 
a5) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 143/2011 

Názov uznesenia predaj podielov z pozemku... na Ul. Hospodárska 65 
Navrhovaná zmena: doplniť   v nadpise na konci „,64“ 

doplniť v schvaľovacej časti bod 2.   
2. Schvaľuje 
Predaj podielu 5397/200033 zo spoluvlastníckeho podielu 
12037/200033 na pozemku v spoluvlastníctve Mesta Trnava parc. 
č. 2515 v k. ú. Trnava s celkovou výmerou  348 m2 –zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 9408, zodpovedajúceho 
spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
domu súp. č. 3616 Hospodárska 64 vlastníčke bytu  č. 1 zapísanej 
na LV č. 8111 Jane Tillingerovej rod. Tillingerovej nar. 8.8.1978 
bytom Hospodárska 64, Trnava za cenu 0,1161 eura/m2 t. j.  za 
cenu 1,09 eura,   
s podmienkou, ţe uhradí správny poplatok spojený s návrhom na 
vklad do katastra nehnuteľností spolu s vlastníčkou bytu č. 24.  

 
a6) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 113/2011 

   Názov uznesenia: predaj podielov z pozemku... na Ul. Botanickej 7-11 
Navrhovaná zmena: doplniť v schvaľovacej časti: 

86. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manţelov vlastníkom bytu  č. 46  Jánovi Stanovi nar. 11. 4. 1945 
s manţelkou Evou rod. Ilievovou  nar. 14.6.1950 obaja bytom 
Botanická 9, Trnava   za cenu 83,31 eura, 
87. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manţelov vlastníkom bytu  č. 48  Elemírovi Schmidtovi nar. 
21.9.1948 s manţelkou Júliou rod. Sidorovou  nar. 6.2.1948 obaja 
bytom Botanická 9, Trnava   za cenu 83,31 eura, 
88. podielu 6586/662724 do vlastníctva  vlastníčke bytu  č. 54  
Janke Oravcovej rod. Hipíkovej  nar. 20.12. 1958  bytom Botanická 
9, Trnava   za cenu 83,31 eura, 
89. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manţelov vlastníkom bytu  č. 55 Jurajovi Bučanovi nar. 11.7.1954 
bytom Botanická 9, Trnava s manţelkou Martou rod. Mesárošovou  
nar. 6.2.1948  bytom Veľký Grob 351,  za cenu 83,31 eura, 
90. podielu 2750/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manţelov vlastníkom bytu  č. 56  Ing. Mikulášovi Briedikovi nar. 
29.11.1959 bytom Vl. Clementisa 30, Trnava  s manţelkou Erikou 
rod. Škodovou  nar. 3.8.1978  bytom Botanická 9, Trnava   za cenu 
34,79 eura, 
91. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manţelov vlastníkom bytu  č. 57  Ing. Jozefovi Čavarovi nar. 
27.12.1954 s manţelkou Kvetoslavou rod. Kravárikovou  nar. 
2.12.1948 obaja bytom Botanická 9, Trnava   za cenu 83,31 eura, 
92. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manţelov vlastníkom bytu  č. 58  Ivanovi Kvasničkovi nar. 
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8.7.1969 s manţelkou Janou rod. Bokrošovou  nar. 3.1.1973 obaja 
bytom Botanická 9, Trnava   za cenu 83,31 eura, 
93. podielu 2750/662724 do vlastníctva  vlastníčke bytu  č. 59  Ing. 
Márii Dobrovodskej rod. Dobrovodskej  nar. 4.11. 1953  bytom 
Botanická 9, Trnava   za cenu 34,79 eura, 
94. podielu 6586/662724 do vlastníctva  vlastníčke bytu  č. 61  
Jane Matlovičovej rod. Šipkovej  nar. 15.11. 1969  bytom 
Záhorácká 44, Malacky   za cenu 83,31 eura, 
95. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manţelov vlastníkom bytu  č. 66  Ivanovi Nemcovi nar. 6.12.1944 
s manţelkou Ivanou rod. Juhásovou  nar. 21.8.1963 obaja bytom 
Botanická 9, Trnava   za cenu 83,31 eura, 
92. podielu 6586/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manţelov vlastníkom bytu  č. 67  Alojzovi Lopatkovi nar. 19.7.1969 
s manţelkou Beátou rod. Lackovičovou  nar. 8.8.1971 obaja bytom 
Botanická 9, Trnava   za cenu 83,31 eura, 
93. podielu 2750/662724 do vlastníctva  vlastníčke bytu  č. 68  Ing.  
Daniele Ševečkovej rod. Ševečkovej  nar. 22.5. 1959  bytom 
Botanická 9, Trnava   za cenu 34,79 eura, 
94. podielu 6586/662724 do podielového spoluvlastníctva 
vlastníkom bytu  č. 69  Vladimírovi Jureňovi nar. 18.12.1950 
a Márii Jureňovej rod. Šteruskej  nar. 22.7.1948 obaja bytom 
Botanická 9, Trnava   za cenu 83,31 eura,... 
 
 

 
a7) 

Uznesenie (orgán 
číslo/rok): 

MZ č. 144/2011   
 

Názov uznesenia Zámena pozemkov na Ulici Ruţindolská a odpredaj pozemkov pod 
plánovanou stavbou okruţnej kriţovatky ulíc Ruţindolská-
Suchovská-Štefana Moyzesa  

Navrhovaná zmena: doplniť v schvaľovacej časti uznesenia na záver nasledovnú    vetu : 
“Zámena  je schválená v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. Osobitný zreteľ spočíva v tom, ţe zámenou získa mesto 
pozemok vyuţitý na zriadenie zastávky MHD a rozšírenie okruţnej 
kriţovatky“. 

 
a8) 
Uznesenie (orgán): MZ  č.587/2009 

Názov uznesenia k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 
5671/116 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 
5972 na Ul. Hlbokej 9, 10, 11 v Trnave  

Navrhovaná zmena: nahradiť text v  schvaľovacej časti novým textom:  
Bod 26. ...“ podielu 8682/475487 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 
26 Lenke Rezičovej rod.Gogoliakovej  nar. 14.3.1985 bytom 
Hlboká 10, Trnava  za cenu 1,38 eura... 

 
 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
b1) č. 98/2011    do 31. 12. 2011 
b2) č. 97/2011    do 31. 12. 2011 
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b3) č. 96/2011      do 31. 12. 2011 
b4) č. 884/2010      do 31. 12. 2011 
b5) č. 119/2011      do 31. 12. 2011 
b6) č. 763/2010      do 31. 12. 2011 
b7) č. 111/2011      do 30. 11. 2011 
b8) č. 24/2011      do 31. 12. 2011 
b9) č. 993/2010      do 30. 06. 2012 
b10) č. 117/2011      do 31. 03. 2012 
b11) č. 956/2010      do 30. 06. 2012 
b12) č. 64/2011      do 31. 12. 2011 
b13) č. 587/2009      do 31. 10. 2011 
b14) č. 121/2011      do 31. 12. 2011 
 
 
4. Ruší 
uznesenia MZ 
c1) č. 95/2011  
c2) č. 346/2008 v znení 656/2009 
c3) č. 775/2010 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
          Ing. Vladimír  B u t k o
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                             prednostka MsÚ 

 
V Trnave 26.10.2011 


