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(313 – 358) 

 
U Z N E S E N I A 

 
z 9. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia 

2010 – 2014, ktoré sa konalo 26. júna 2012 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

 
 

313 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 399, 

ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť  VZN č. 399 vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta. 
Termín: 10.07.2012 
 
 
 

314 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 400 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava     
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
VZN č.  400  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta 
Trnava.     
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť VZN č. 400 vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke Mesta Trnava. 
Termín: do 06.07.2012 
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315 
uznesenie 

 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 401  

na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych 
službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby 

poskytované Mestom Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych sluţbách a stanovení 
výšky úhrad za sociálne sluţby poskytované Mestom Trnava  
  
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
vyhlásiť  VZN č. 401 vyvesením na úradnej tabuli Mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta. 
Termín: 29.06.2012 
 
 
 

316 
uznesenie 

 
K Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 402, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359,  
VZN č. 380, VZN č. 382 a VZN č. 384   

o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o  regulatívoch  a  limitoch 
využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie  na   vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Zmene Územného  
plánu (ÚPN) mesta Trnava - Zmena ÚPN 01/2012 (pri prerokovaní Zmena F/2011) – Štadión 
A. Malatinského a  spôsob  ich   vyhodnotenia   (materiál v prílohe) 
 
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania v zmysle 
§ 25 zákona č.50/76 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a)  Zmenu Územného plánu mesta Trnava -  ÚPN 01/2012 (pri prerokovaní Zmena F/2011) – 
Štadión A. Malatinského 
 
b)  VZN č. 402, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN    
č. 380, VZN č. 382 a 384  o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch 
vyuţívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  vyhlásiť VZN č. 402 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 28.6.2012 
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b)  zabezpečiť uloţenie (archiváciu) Zmeny ÚPN mesta Trnava  01/2012 a VZN č. 402 
Termín: priebeţne 
 
c)  zabezpečiť uloţenie Zmeny ÚPN mesta Trnava 01/2012 a VZN č. 402 na Krajskom 
stavebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade 
 
 
 
 

317 
uznesenie 

 
K Všeobecne  záväznému  nariadeniu č. 403, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení  VZN č. 258, VZN č. 334  
a VZN č. 385  o  Územnom  pláne  Centrálnej mestskej zóny Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie  na   vedomie 
a)  pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k Zmene Územného  
plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava - Zmena CMZ 01/2012 (pri prerokovaní Zmena CMZ 
B/2011) Štadión A. Malatinského a  spôsob  ich   vyhodnotenia    
 
b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trnave odboru územného plánovania v zmysle 
§ 25 zákona č.50/76 Zb. v znení noviel  
 
2. Schvaľuje 
a) Zmenu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava - Zmena CMZ 01/2012 (pri 
prerokovaní Zmena CMZ B/2011) Štadión A. Malatinského  
 
b) VZN č. 403, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334 a VZN    
č. 385 o Územnom pláne centrálnej mestskej zóny   Trnava      
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) vyhlásiť VZN č. 403 vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 
stránke mesta Trnava 
Termín: 28.06.2012 
 
b)  zabezpečiť uloţenie (archiváciu) Zmeny ÚPN CMZ  mesta Trnava  01/2012  a VZN č. 403 
Termín: priebeţne 
 
c)  zabezpečiť uloţenie Zmeny ÚPN CMZ mesta Trnava 01/2012 a VZN č. 403  na Krajskom 
stavebnom úrade v Trnave a stavebnom úrade 
Termín: do 25.09.2012 
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318 
uznesenie 

 
K návrhu na povolenie  spracovania  zmeny  Územného plánu mesta Trnava  

(Aktualizované znenie rok 2009) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena G/2012 – Parkovisko pred 
objektom Olympia 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena G/2012 – 
Parkovisko pred objektom Olympia na základe prefinancovania ţiadateľom  
 
b) zabezpečiť prerokovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena G/2012 – 
Parkovisko pred objektom Olympia 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN 
 
c)  po prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Trnava –  Zmena G/2012 – Parkovisko 
pred objektom Olympia predloţiť na  schválenie  mestskému   zastupiteľstvu  
 
  
 
 
 

319 
uznesenie 

      
K návrhu na povolenie  spracovania  zmeny  ÚPN CMZ  

(Územný plán centrálnej mestskej zóny) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Povoľuje  
spracovanie  Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny – Zmena ÚPN CMZ A/2012 
Parkovisko pri Trnavskej univerzite na Pekárskej ulici 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a)  zabezpečiť spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny – Zmena ÚPN 
CMZ A/2012 Parkovisko pri Trnavskej univerzite na Pekárskej ulici 
 
b) zabezpečiť prerokovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny – Zmena 
ÚPN CMZ A/2012 Parkovisko pri Trnavskej univerzite na Pekárskej ulici 
Termín: po spracovaní zmeny ÚPN CMZ 
 
c)   po prerokovaní Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny – Zmena ÚPN CMZ 
A/2012 Parkovisko pri Trnavskej univerzite na Pekárskej ulici predloţiť na  schválenie  
mestskému zastupiteľstvu  
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320 
uznesenie 

 
K 1. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) 1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 
 
 
 

321 
uznesenie 

 
K výmeru cestovného pre mestskú autobusovú dopravu  

 
Mestské zastupiteľstvo mesta  Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Zmenu cenového výmeru v termíne od 01. 08. 2012 

 
I. 

Cestovné lístky a ich ceny 
A. Cena cestovného lístka pri platbe v hotovosti (v eurách):   

a. obyčajný cestovný lístok ..........................................................  .................... 0,70  
b. cestovný lístok so zľavou .........................................................  .................... 0,40  
c. cestovný lístok za batoţinu ......................................................  .................... 0,40  
d. cestovný lístok za psa ..............................................................  .................... 0,60  
e. cestovný lístok za detský kočík ................................................  .................... 0,30  
f. cestovný lístok pre občanov nad 70 rokov veku .......................  .................... 0,10  
g. cestovný lístok pre osoby ťaţko zdravotne postihnuté, 

ktoré sú drţiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S ..............................  .................... 0,10  
 

B. Cena cestovného lístka pri platbe čipovou kartou (v eurách)::   
a. obyčajný cestovný lístok ..........................................................  .................... 0,50  
b. cestovný lístok so zľavou .........................................................  .................... 0,30  
c. cestovný lístok za batoţinu ......................................................  .................... 0,30  
d. cestovný lístok za psa ..............................................................  .................... 0,50  
e. cestovný lístok za detský kočík ................................................  .................... 0,20  
f. cestovný lístok pre občanov nad 70 rokov veku .......................  .................... 0,07  
g. cestovný lístok pre osoby ťaţko zdravotne postihnuté, 

ktoré sú drţiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S ..............................  .................... 0,07  
 

Zľavy 
C. Za cenu cestovného lístka so zľavou sa prepravujú: 

a. dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku 
b. ţiaci a študenti do 26. roku veku študujúci 

1. na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu1 v dennej forme 
štúdia 

2. na vysokých školách podľa osobitného predpisu2 v dennej forme štúdia 
3. v zahraničí, ktorých štúdium sa povaţuje za rovnocenné so štúdiom na školách 

zriadených v Slovenskej republike. 
c. Darcovia krvi - drţitelia zlatej a diamantovej plakety prof. MUDr. J. Janského 

a drţitelia medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického 
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1) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
2) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
 

D. Cena cestovného lístka pri prestupe len s pouţitím čipovej karty: 
a. Cestujúci po prestupe na iný spoj MAD Trnava len cez čipovú kartu do 50  minút od 

nástupu na predchádzajúci spoj 
1. prestup  .............................................................. 0,00 eura 

 
 

II. 
Bezplatná preprava a spôsob preukazovania jej nároku 

A. Bezplatná preprava 
1. Na bezplatnú prepravu majú v MAD Trnava nárok: 

a. dieťa do 6. roku veku v sprievode cestujúceho 
b. sprievodca alebo pes drţiteľa preukazu ŤZP-S 
c. invalidný vozík cestujúceho, ktorý je drţiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S 
d. sudcovia Ústavného súdu SR 
e. členovia Konfederácie politických väzňov a Politickí väzni – Zväz 

protikomunistického odboja SR  
 
B. Forma preukazovania a doba platnosti nároku na bezplatnú prepravu 

1. Pre uplatnenie nároku na poskytovanie bezplatnej prepravy sa oprávnené osoby 
preukazujú nasledovnými dokladmi: 
a. podľa bodu A1a sa nárok nepreukazuje 
b. podľa bodu A1b nárok preukazuje sprevádzaný drţiteľ preukazu ŤZP-S týmto 

preukazom 
c. podľa bodu A1c nárok sa nepreukazuje 
d. podľa bodu A1d nárok sa preukazuje preukazom sudcu Ústavného súdu SR  
e. podľa bodu A1e sa preukazuje preukazom člena Konfederácie politických väzňov, 

alebo preukazom člena organizácie Politickí väzni – Zväz protikomunistického 
odboja SR 

2. nárok na bezplatnú prepravu oprávneným osobám trvá: 
a. podľa bodu A1a do dovŕšenia 6. roku veku dieťaťa  
b. podľa bodu A1b, A1d a A1e na obdobie platnosti preukazu ŤZP-S, preukazu 

sudcu Ústavného súdu SR a poslanca NR SR, preukazu člena Konfederácie 
politických väzňov SR, preukazu člena organizácie Politickí väzni – Zväz 
protikomunistického odboja SR 

c. podľa bodu A1c na neobmedzené obdobie 
3. bezplatné cestovanie bez dokladov uvedených v bode 1 sa povaţuje za cestovanie 

bez platného cestovného lístka. 
 

III. 
Cena cestovného lístka pri platbe SMS 

 
A. Cena cestovného lístka pri platbe SMS (v eurách) 

s účinnosťou od 01.01.2013.....................................................................................0,70 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
vydať výmer cestovného v zmysle schváleného uznesenia  
Termín: do 30.06.2012 
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322 
uznesenie 

 
K výpožičke nebytových priestorov  v objekte na  Ulici Mozartova  č. 10 

Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 

1.   Schvaľuje 
výpoţičku nebytových priestorov v objekte na Ulici Mozartova č. 10 v Trnave, na prízemí, 
spolu o výmere 537,62 m2, vypoţičiavateľovi Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a 
športy, Golianova 39, 917 02 Trnava, za účelom mimoškolskej výchovy a vzdelávania 
prostredníctvom športu pre deti a mládeţ s tým, ţe vypoţičiavateľ bude platiť za sluţby 
spojené s uţívaním nebytových priestorov: 
 
prízemie, miestnosť č. 1 /kabinet/   11,80 m2 

prízemie, miestnosť č. 4 /predsieň WC/    1,56 m2 

prízemie, miestnosť č. 6 /WC/     1,40 m2 

prízemie, miestnosť č. 7 /umyváreň/   14,96 m2 

prízemie, miestnosť č. 8 /šatňa/   11,30 m2 

prízemie, miestnosť č. 15 /náraďovňa/  50,86 m2 

prízemie, miestnosť č. 16 /sklad/   16,74 m2 

prízemie, miestnosť č. 17 /veľká telocvičňa/           292,40 m2 

prízemie, miestnosť č. 18 /náraďovňa/           101,50 m2 

spoločné priestory     35,10 m2 

Spolu                537,62 m2 

  
na dobu neurčitú od 01.08.2012,  s výpovednými lehotami: 
1 mesiac - ak mešká viac ako jeden mesiac s platením za sluţby spojené s uţívaním 

nebytových priestorov, 
                  - ak poţičiavateľ vykoná stavebné úpravy bez súhlasu vypoţičiavateľa, 
                  - ak vyuţíva nebytový priestor v rozpore s účelom výpoţičky, 
3 mesiace - bez udania dôvodu,  
dohodou zmluvných strán, 
 
1. Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. 
uzatvoriť zmluvu o výpoţičke v zmysle schvaľovacej časti uznesenia v súlade s VZN č. 241 
v platnom znení. 
Termín: do 31.08.2012. 
 
 

323 
uznesenie 

 
K rozšíreniu výmery prenájmu a stavebné úpravy nebytových priestorov 

 v objekte na  Ulici Limbová  č. 3 
MONTESSCHOOL, s.r.o. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1.   Schvaľuje 
a) rozšírenie výmery prenajatých nebytových priestorov na Ulici Limbová 3 v Trnave,  
z pôvodnej výmery 2 190,73 m2 na výmeru 3 079,14 m2, pre spoločnosť MONTESSCHOOL, 
s.  r. o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, IČO: 44 867 379, na účely vzdelávania 
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a prevádzkovania škôl a školských zariadení, za nájomné v zmysle VZN č. 241 v platnom 
znení:  

miestnosti č. 12, 13, 14, 73, 74, 75, 104, 105, 106  (učebne)  
  - 512,70 m2  x       15,74 eura/m2/rok             8 069,90 eura/rok  
miestnosti č. 15, 16, 17, 18, 47, 76, 103, (ostatné nebytové priestory)   
     -          144,11 m2 x   9,53 eura/m2/rok      1 373,37  eura/rok 
chodby    231,60 m2    x    9,53 eura/m2/rok     2 207,15  eura/rok      
spolu      888,41 m2                                           11 650,42  eura/rok 
  

na dobu neurčitú od 01.09.2012 s podmienkou predloţenia novej notárskej zápisnice, pričom 
ostatné podmienky zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
b) stavebné úpravy nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ulici Limbová 3 v Trnave 
v budove bývalej základnej školy, spoločnosti MONTESSCHOOL, s.r.o., Limbová 6051/3, 
917 02 Trnava, IČO: 44 867 379, na jej vlastné náklady, vo výške maximálne do 
 

210 000,00 eur 
(vrátane DPH platnej v čase realizácie a fakturácie prác). 

 
Výška nákladov na stavebné úpravy bude po realizácii odsúhlasená MR a následne bude 
započítaná ročne vo výške 50 % nájomného za uţívanie nebytových priestorov, pričom 
v prípade ukončenia nájmu zo strany nájomcu pred ukončením započítania nákladov sa 
nezapočítané náklady nájomcovi nevrátia. 
   
1. Ukladá 
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. 
a) uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a k zmluve o výpoţičke v zmysle schvaľovacej časti 
uznesenia. 
Termín: do 30.09.2012. 
 
b) po realizácii stavebných prác predloţiť materiál do MR na definitívne odsúhlasenie 
preinvestovaných nákladov. 
 
 
 

324 
uznesenie 

 
K prenájmu nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom 

parku Trnava spoločnosti Relax team, s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom  nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Mestskom priemyselnom 
a technologickom parku Trnava v Pavilóne sofistikovanej výroby s celkovou výmerou 126,95 
m2  spoločnosti Relax team, s.r.o. Rybníková 16, 917 01 Trnava, IČO: 314 148 93 a to: 
miestnosť č. 1.03. Jedáleň                                 98,0m2   

 x  23,21 eur/m2/rok = 2 274,58 eur/rok 

miestnosť č. 1.04. Výdaj jedál                            16,9 m2  
x  23,21 eur/m2/rok =    392,25 eur/rok 

miestnosť č. 1.05. Príprava sklad                      10,3 m2 
  x 23,21 eur/m2/rok =    239,06 eur/rok  

pomerná časť verejných priestorov                    1,75 m2  
x 16,60 eur/m2/rok =      29,05 eur/rok 

 
na dobu neurčitú od 01.07.2012,  za cenu spolu 2 934,94 eur/rok, určenú a v súlade s VZN              
č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 
Mesta Trnava v platnom znení, za účelom prevádzkovania bufetu a závodného stravovania. 
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2. Súhlasí 
so stavebnotechnickými úpravami  miestnosti č. 1.03, 1.04 a 1.05 za účelom 
sprevádzkovania kuchynských a reštauračných prístrojov a zariadení, ako aj za účelom 
zvýšenia priestorovej mobility. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
uzatvoriť nájomnú zmluvu a predloţiť primátorovi k podpisu. 
Termín: 29.06.2012 
 
 

325 
uznesenie 

 
K prenájmu nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom 

parku Trnava spoločnosti Relax team, s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom  nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Mestskom priemyselnom 
a technologickom parku Trnava v Pavilóne sofistikovanej výroby s celkovou výmerou 33,2 m2 

a  prenájom parkovacích priestorov o výmere 28 m2 spoločnosti Relax team, s.r.o. Rybníková 
16, 917 01 Trnava, IČO: 314 148 93 a to: 
 
miestnosť č. 1.23. Predsieň WC a WC stravy   2,8 m2 

  x  16,60 eur/m2/rok =    46,48 eur/rok 

miestnosť č. 1.24. Šatňa - sprcha                      2,4 m2  
x  16,60 eur/m2/rok =    39,84 eur/rok 

parkovacia plocha                                            28,0 m2   
x  16,60 eur/m2/rok =  464,80 eur/rok 

  
na dobu neurčitú od 01.07.2012,  za cenu spolu 551,12 eur/rok, určenú a v súlade s VZN              
č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 
Mesta Trnava v platnom znení, za účelom prevádzkovania bufetu a závodného stravovania. 
 
Priamy prenájom je možný podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, pretože sa predmetné priestory prenajímajú právnickej osobe,  
so súhlasom trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
uzatvoriť nájomnú zmluvu a predloţiť primátorovi k podpisu. 
Termín: 29.06.2012 
 
 

326 
uznesenie 

 
K prenájmu nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom 

parku Trnava spoločnosti MINAROPE, s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
priamy prenájom  nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Mestskom priemyselnom 
a technologickom parku Trnava v Skladovo logistickom pavilóne na Priemyselnej ulici č. 5 
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v Trnave,  s celkovou výmerou 76,6 m2 spoločnosti MINAROPE, s.r.o., Tehelná 5719/25, 917 
01 Trnava,  IČO: 36 267 180 a to: 
 
miestnosť č. 1.17.D (garáţ-sklad)             76,6m2  x  43,15 eur/m2/rok   =  3 305,29 eur/rok, 
 
na dobu neurčitú od 01.07.2012,  za cenu 3 305,29 eur/rok, určenú a v súlade s VZN č. 241 
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Trnava v platnom znení, za účelom skladovania podlahárskeho materiálu. 
 
Priamy prenájom je možný podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, pretože sa predmetné priestory prenajímajú právnickej osobe,  
so súhlasom trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Uzatvoriť nájomnú zmluvu a predloţiť primátorovi k podpisu. 
Termín: 29.06.2012 
 
 
 

327 
uznesenie 

 
K urovnaniu sporných práv a povinností 

/Jaroslav Snopek, Biely Kostol/ 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
urovnanie vzájomných sporných práv a povinností medzi Mestom Trnava a Jaroslavom 
Snopekom, Rybná 60, Biely Kostol, IČO: 22 733 515, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu 
zaloţeného nájomnou zmluvou uzatvorenou dňa 10. 7. 2003 medzi Mestom Trnava ako 
prenajímateľom a Jaroslavom Snopekom, Rybná 60, Biely Kostol, IČO: 22 733 515, ako 
nájomcom, nasledovne: 
a) v právnej veci navrhovateľa Mesto Trnava proti odporcovi Jaroslavovi Snopekovi, 

Rybná 60, Biely Kostol, IČO: 22 733 515, o vypratanie nehnuteľnosti, vedenej pred 
Okresným súdom Trnava, sp. zn. 19 C 78/2004, uzatvorením súdneho zmieru, 
ktorého predmetom bude vzdanie sa nárokov Mesta Trnava z titulu nájomnej zmluvy 
uzatvorenej dňa 10. 7. 2003; 

b) v právnej veci navrhovateľa Jaroslav Snopek, Rybná 60, Biely Kostol, IČO: 
22 733 515, proti odporcovi Mesto Trnava, o určenie, že stavba je nehnuteľnosťou, 
vedenej pred Okresným súdom Trnava, sp. zn. 14 C 100/2006, uzatvorením súdneho 
zmieru, predmetom ktorého bude vzdanie sa nárokov Jaroslava Snopeka, Rybná 60, 
Biely Kostol, IČO: 22 733 515 z titulu vlastníctva stavby predajného stánku, 
umiestneného na časti pozemku parc. registra „C“ č. 8812/1 – zastavané plochy a 
nádvoria, s celkovou výmerou 14 000 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, pre 
k. ú. Trnava; 

c) v právnej veci navrhovateľa Mesto Trnava proti odporcovi Jaroslavovi Snopekovi, 
Rybná 60, Biely Kostol, IČO: 22 733 515, o zaplatenie 5 268,46 eura 
s príslušenstvom, vedenej pred Okresným súdom Trnava, sp. zn. 14 C 255/2009, 
uzatvorením súdneho zmieru, ktorého predmetom bude vzdanie sa nárokov Mesta 
Trnava z titulu nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 10. 7. 2003; 

d) v právnej veci navrhovateľa Mesto Trnava proti odporcovi Jaroslavovi Snopekovi, 
Rybná 60, Biely Kostol, IČO: 22 733 515, o zaplatenie 5 482,43 eura s 
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príslušenstvom, vedenej pred Okresným súdom Trnava, sp. zn. 14 C 145/2010, 
späťvzatím návrhu na začatie konania v plnom rozsahu;  

e) v právnej veci navrhovateľa Mesto Trnava proti odporcovi Jaroslavovi Snopekovi, 
Rybná 60, Biely Kostol, IČO: 22 733 515, o zaplatenie 5 661,12 eura 
s príslušenstvom a zmluvnej pokuty 35 043,65 eura, vedenej pred Okresným 
súdom Trnava, sp. zn. 9 Cb 70/2011, uzatvorením súdneho zmieru, ktorého 
predmetom bude vzdanie sa nárokov Mesta Trnava z titulu nájomnej zmluvy 
uzatvorenej dňa 10. 7. 2003; 

 
s podmienkou náhrady častí zaplatených súdnych poplatkov Jaroslavom Snopekom, 
Rybná 60, Biely Kostol, IČO: 22 733 515, v prospech Mesta Trnava, ktoré časti nebudú 
vrátené Mestu Trnava prostredníctvom daňového úradu po právoplatnom ukončení 
súdnych konaní podľa písm. a), c), d) a e) tohto bodu uznesenia  
 
2. Schvaľuje 
a) odpustenie pohľadávky Mesta Trnava v celkovej výške 16 412,01 eura s 

príslušenstvom, vzniknutej z titulu nezaplatených úhrad za uţívanie časti pozemku 
označeného ako parc. registra „C“ č. 8812/1 – zastavané plochy a nádvoria, s celkovou 
výmerou 14 000 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, pre k. ú. Trnava, voči 
Jaroslavovi Snopekovi, Rybná 60, Biely Kostol, IČO: 22 733 515; 

b) odpustenie zmluvnej pokuty vo výške 3,32 eura/m2/deň, t. j. 96,01 eura/deň, za 
obdobie od 1. 4. 2006 do dňa nadobudnutia vlastníckeho práva Mesta Trnava k stavbe 
predajného stánku podľa bodu 3 tohto uznesenia, Jaroslavovi Snopekovi, Rybná 60, 
Biely Kostol, IČO: 22 733 515, uplatňovanej Mestom Trnava z titulu omeškania 
Jaroslava Snopeka, Rybná 60, Biely Kostol, IČO: 22 733 515, s vyprataním a vrátením 
časti pozemku označeného ako parc. registra „C“ č. 8812/1 – zastavané plochy a 
nádvoria, s celkovou výmerou 14 000 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, pre 
k. ú. Trnava, po ukončení nájomného vzťahu zaloţeného nájomnou zmluvou zo dňa 10. 
7. 2003 

 
3. Schvaľuje 
prevod stavby predajného stánku, s podlahovou plochou 28,95 m2, umiestneného na časti 
pozemku parc. registra „C“ č. 8812/1 – zastavané plochy a nádvoria, s celkovou výmerou 
14 000 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, pre k. ú. Trnava, z vlastníctva Jaroslava 
Snopeka, Rybná 60, Biely Kostol, IČO: 22 733 515, do vlastníctva Mesta Trnava, kúpnou 
zmluvou za kúpnu cenu 1,00 euro, ako kompenzáciu za odpustenie pohľadávky 
a odpustenie zmluvnej pokuty podľa bodu 2 tohto uznesenia 

 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) v spolupráci s advokátskou kanceláriou zastupujúcou Jaroslava Snopeka, Rybná 60, Biely 
Kostol, IČO: 22 733 515, zabezpečiť uzatvorenie súdnych zmierov podľa bodu 1, písm. a), 
b), c) a e) uznesenia   
Termín: 30.09.2012 
 
b) zabezpečiť späťvzatie návrhu na začatie konania podľa bodu 1, písm. d) uznesenia  
Termín: 30.09.2012 
 
c) pripraviť dohodu o urovnaní podľa bodu 1 a 2 uznesenia a predloţiť primátorovi mesta na 
podpis  
Termín: 30.09.2012 
 
d) pripraviť kúpnu zmluvu podľa bodu 3 uznesenia a predloţiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 30.09.2012 
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328 
uznesenie 

 
K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5292/50 v k. ú. 

Trnava vlastníkom bytov  
v bytovom dome súp. č. 6558 na  Veternej 31, 32, 33   

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
predaj podielov zo spoluvlastníckeho podielu 4293/4374 na pozemku v spoluvlastníctve 
Mesta Trnava zapísaného na LV č. 6916 ako parc. č. 5292/50 v k. ú. Trnava s celkovou 
výmerou  654 m2, zodpovedajúcich spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach 
a zariadeniach domu súp. č. 6558 na Veternej 31, 32, 33 vlastníkom bytov zapísaným na LV 
č. 6200 za cenu 0,1162 eura/m2 t.j. 3,50 Sk/m2  takto: 
1. podielu 8482/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.1 

Vladimírovi Malovcovi nar. 2.8.1953 s manţelkou Annou rod. Diviakovou nar. 2.5.1957 
obaja bytom Veterná 33,  za cenu 1,38 eura, 

2. podielu 8482/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.2 
Ing. Matúšovi Kalivodovi nar. 2.1.1982 s manţelkou Mgr. Marcelou rod. Brázdovičovou 
nar. 14.8.1982 obaja bytom Veterná 33,  za cenu 1,38 eura, 

3. podielu 9052/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.3 
Jozefovi Mikundovi nar. 4.4.1953 s manţelkou Helenou rod. Petrášovou nar. 19.12.1953 
obaja bytom Veterná 33,  za cenu 1,48 eura, 

4. podielu 8682/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.4 
Vítovi Lulkovičovi nar. 4.8.1944 s manţelkou Martou rod. Krotákovou nar. 13.12.1955 
obaja bytom Veterná 33,  za cenu 1,41 eura, 

5. podielu 8662/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.5 
Jozefovi Rakúsovi nar. 17.9.1954 s manţelkou Gabrielou rod. Vráblovou nar. 30.3.1957 
obaja bytom Veterná 33,  za cenu 1,41 eura, 

6. podielu 8662/466333 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 6 Zdenke Chupáčovej nar. 
9.4.1955, bytom Veterná 33, za cenu 1,41 eura,,  

7. podielu 8462/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.7 
Ing. Milanovi Lalákovi nar. 10.1.1973 s manţelkou Ing. Monikou rod. Odehnalovou nar. 
30.10.1973 obaja bytom Veterná 33,  za cenu 1,38 eura, 

8. podielu 8712/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.8 
Mirovi Kosmálovi nar. 6.10.1959 s manţelkou Alenou rod. Kočkovou nar. 10.4.1962 
obaja bytom Veterná 33,  za cenu 1,42 eura, 

9. podielu 9132/466333 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 9 Helene Remenárovej nar. 
10.10.1953, bytom Veterná 33, za cenu 1,49 eura,,  

10. podielu 8882/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.10 
Jozefovi Ďorďovi nar. 27.8.1955 s manţelkou Kamilou rod. Smolkovou nar. 18.10.1959 
obaja bytom Veterná 33,  za cenu 1,45 eura, 

11. podielu 8822/466333 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 11 Jane Šoltésovej rod. Bangovej 
nar. 13.9.1956, bytom Veterná 33, za cenu 1,44 eura,,  

12. podielu 8612/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.12 
Stanislavovi Blaškovi nar. 18.5.1952 s manţelkou Kvetoslavou rod. Kalnou nar. 
18.3.1951 obaja bytom Veterná 33,  za cenu 1,40 eura, 

13. podielu 8622/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.13 
Ing. Jaroslavovi Škodáčkovi nar. 28.1.1951 s manţelkou MUDr. Máriou rod. Kašákovou 
nar. 18.12.1955 obaja bytom Veterná 33,  za cenu 1,40 eura, 

14. podielu 8602/466333 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 14 doc. Ing. Rudolfovi 
Rybanskému CSc., nar. 8.8.1947, bytom Veterná 33, za cenu 1,39 eura,  
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15. podielu 8462/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.15 
Ing. Pavlovi Bobálymu nar. 16.1.1955 s manţelkou Máriou rod. Grešovou nar. 24.5.1955 
obaja bytom Veterná 33,  za cenu 1,38 eura, 

16. podielu 8462/466333 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 16 Rozálii Štibranej rod. Bachratej 
nar. 7.9.1956, bytom Veterná 33, za cenu 1,38 eura,  

17. podielu 8932/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.17 
Eduardovi Rauovi nar. 8.8.1957 s manţelkou Ľudmilou rod. Púčikovou nar. 31.7.1953 
obaja bytom Veterná 33,  za cenu 1,45 eura, 

18. podielu 8462/466333 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 18 Mgr. 
Henriete Horváthovej rod. Šimončičovej, nar. 27.9.1974, podiel ½, Alanovi Horváthovi 
nar. 26.10.1998 podiel ¼ a Kinge Horváthovej rod. Horváthovej nar. 20.9.2000 podiel ¼,  
všetci bytom Veterná 33, spolu za cenu 1,38 eura,,  

19. podielu 8722/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.19 
Ing. Jozefovi Valkovičovi nar. 7.8.1938 s manţelkou Mgr. Máriou rod. Janoškovou nar. 
24.10.1948 obaja bytom Veterná 32,  za cenu 1,42 eura, 

20. podielu 8582/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.20 
Ing. Jaromírovi Kuncovi nar. 28.7.1973 s manţelkou MUDr. Lujzou rod. Bertokovou nar. 
3.5.1973 obaja bytom Veterná 32,  za cenu 1,40 eura, 

21. podielu 8582/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.21 
Karolovi Krajčovičovi nar. 15.9.1949 s manţelkou Máriou rod. Turaňovou nar. 8.4.1953 
obaja bytom Veterná 32,  za cenu 1,40 eura, 

22. podielu 8722/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.22 
Lubomírovi Varačkovi  nar. 10.2.1954 s manţelkou Máriou rod. Mrázovou nar. 15.6.1958 
obaja bytom Veterná 32,  za cenu 1,42 eura, 

23. podielu 8652/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.23 
Martinovi Múdremu nar. 12.12.1970 s manţelkou Vierou rod. Varačkovou nar. 11.5.1979 
obaja bytom Veterná 32,  za cenu 1,41 eura, 

24. podielu 8432/466333 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č.24 Milošovi 
Puterovi nar. 26.1.1982 s Mgr. Martinou Puterovou rod. Puterovou nar. 29.2.1980 obaja 
bytom Veterná 32, kaţdému podiel ½ spolu  za cenu 1,38 eura, 

25. podielu 8392/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.25 
Ing. Tomášovi Hercegovi nar. 25.11.1976 s MUDr. Evou Hercegovou rod. Hermanskou 
nar. 9.10.1980 obaja bytom Veterná 32, za cenu 1,37 eura, 

26. podielu 8462/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.26 
Henrichovi Trníkovi nar. 1.4.1975 s Janou rod. Pinkasovou nar. 16.4.1982 obaja bytom 
Veterná 32, za cenu 1,38 eura, 

27. podielu 8692/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.27 
RNDr. Ondrejovi Slávikovi nar. 22.4.1952 s Jitkou rod. Jánskou nar. 1.3.1955 obaja 
bytom Veterná 32, za cenu 1,42 eura, 

28. podielu 8722/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.28 
Ferdinadovi Hanzelovi nar. 1.12.1941 s Emíliou rod. Gulovou  nar. 3.4.1947 obaja bytom 
Veterná 32, za cenu 1,42 eura, 

29. podielu 8822/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.29 
Vladimírovi Gubrickému nar. 28.9.1975 s Andreou rod. Krivdovou nar. 30.11.1975 obaja 
bytom Veterná 32, za cenu 1,44 eura, 

30. podielu 8822/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.30 
Stanislavovi Woziwodskému nar. 7.12.1947 s Dankou rod. Kušnírikovou nar. 16.1.1950 
obaja bytom Veterná 32, za cenu 1,44 eura, 

31. podielu 8822/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.31 
Štefanovi Mikulovi nar. 10.9.1953 s Vlastou rod. Gallovou nar. 4.1.1951 obaja bytom 
Veterná 32, za cenu 1,44 eura, 

32. podielu 8802/466333 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 32 Elene Marčišovej rod. 
Mohelníkovej, nar. 14.11.1980, bytom Veterná 32, za cenu 1,43 eura,  
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33. podielu 8492/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.33 
Ing. Štefanovi Šillemu nar. 25.12.1955 s Mgr. Teréziou rod. Mikulovou nar. 23.9.1956 
obaja bytom Zvončín 38, za cenu 1,38 eura, 

34. podielu 8362/466333 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 34 Gabriele Ďurišovej rod. 
Drinkovej, nar. 31.7.1972, bytom Veterná 32, za cenu 1,36 eura,  

35. podielu 814455/2039740542 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom 
bytu č.35 Ing. Otovi Polakovičovi nar. 27.9.1955 s Ing. Alenou rod. Štefanovou nar. 
18.11.1958 obaja bytom Veterná 32, za cenu 0,03 eura, 

36. podielu 8652/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.36 
Ing. Miroslavovi Firákovi nar. 18.10.1947 s Ing. Evou rod. Reţnou nar. 24.4.1951 obaja 
bytom Veterná 32, za cenu 1,41 eura, 

37. podielu 8722/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.37 
Ing. Rudolfovi Izakovičovi nar. 31.1.1956 s Ing. Annou rod. Chromčákovou nar. 8.7.1957 
obaja bytom Veterná 31, za cenu 1,42 eura, 

38. podielu 8442/466333 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 38 Helene Kianičkovej rod. 
Ščasnej, nar. 22.9.1952, bytom Veterná 31, za cenu 1,38 eura,,  

39. podielu 8862/466333 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 39 Margite Kozmálovej rod. 
Puškárovej, nar. 14.7.1951, bytom Veterná 31, za cenu 1,44 eura,,  

40. podielu 8592/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.40 
Milošovi Vajdíkovi nar. 10.12.1942 s Vincenciou  rod. Zmajkovičovou nar. 3.5.1941 obaja 
bytom Veterná 31, za cenu 1,40 eura, 

41. podielu 8862/466333 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 41 Slavkovi Redenkovičovi  nar. 
23.12.1959, bytom Veterná 31, za cenu 1,44 eura, 

42. podielu 8562/466333 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 42 Ľudmile Štefunkovej rod. 
Petrášovej, nar. 9.4.1955, bytom Veterná 31, za cenu 1,40 eura,,  

43. podielu 8592/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.43 
Antonovi Pinkasovi nar. 13.6.1956 s  Máriou rod. Jursovou nar. 22.5.1957 obaja bytom 
Veterná 31, za cenu 1,40 eura, 

44. podielu 8624/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.44 
Pavlovi Kalinayovi nar. 8.9.1960 s  Ingrid rod. Marekovičovou nar. 19.4.1970 obaja bytom 
Veterná 31, za cenu 1,41 eura, 

45. podielu 8502/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.45 
Štefanovi Čálikovi nar. 3.11.1941 s  Alenou rod. Pősingerovou nar. 30.9.1953 obaja 
bytom Veterná 31, za cenu 1,39 eura, 

46. podielu 8432/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.46  
Michalovi Tisovskému nar. 12.2.1972 s Henrietou rod. Trníkovou nar. 26.10.1970 obaja 
bytom Golianova 60, za cenu 1,37 eura, 

47. podielu 8482/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.47  
Ing. Jurajovi Homolovi nar. 23.9.1973 s Kamilou rod. Nemčovičovou nar. 15.8.1974 obaja 
bytom Veterná 31, za cenu 1,38 eura, 

48. podielu 8442/466333 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 48 Ing. Monike 
Lukášovej rod. Lukášovej, nar. 7.12.1980, s podielom 6/10 a Ing. Petrovi Viglašovi nar. 
19.4.1977 obaja bytom Veterná 31, spolu za cenu 1,38 eura,  

49. podielu 8475/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
49 Ing. Jane Petzovej rod. Václavkovej, nar. 11.5.1976 a Danielovi Petzovi nar. 
15.5.1968 obaja bytom Veterná 31, za cenu 1,38 eura, 

50. podielu 8475/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.50 
Kamilovi Vlčekovi nar. 16.7.1958 s Ľudmilou rod. Stopkovej nar. 28.7.1961 obaja bytom 
Veterná 31, za cenu 1,38 eura, 

51. podielu 8432/466333 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 51 Eleonóre Vajglovej rod. 
Holecovej  nar. 13.5.1953, bytom Veterná 31, za cenu 1,37 eura, 

52. podielu 8722/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č.52 
Ľubomírovi Lakatovi nar. 17.4.1956 s Jarmilou rod. Lőfflerovou nar. 16.4.1957 obaja 
bytom Coburgova 16, za cenu 1,42 eura, 
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53. podielu 8679/466333 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 53 Alene Huttovej rod. Holíkovej  
nar. 15.5.1963, bytom Veterná 31, za cenu 1,41 eura, 

54. podielu 8692/466333 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov vlastníkom bytu č. 
54 Vladimírovi Cehlárikovi nar. 24.10.1978 s  Líviou rod. Cesnekovou nar. 14.8.1977 
obaja bytom Veterná 31, za cenu 1,42 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 § 9a 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 náleţitosti  pre spracovanie kúpnej zmluvy 
Termín: do 15. 7. 2012 
b) pripraviť kúpnu zmluvu a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 10. 2012 
 
 

329 
uznesenie 

 
K odpredaju garáže 

(Ulica Kollárova) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
odpredaj garáţe v k. ú. Trnave, zapísanej na LV č. 4, súp. č. 5386, situovanej na pozemku 
parc. č. 6420 a pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 4 ako parc. č. 6420, zast.pl. 
a nádvoria, výmera 20 m2 : 
a) Pavlovi Machovičovi, nar. 13. 04. 1967 a manţelke Mgr. Kataríne Machovičovej, rod. 

Adámikovej, nar. 11. 03. 1975, obaja  bytom Ulica Kollárova č. 566/32, Trnava vo 
veľkosti spoluvlastníckeho podielu  548/10000 za cenu 122,75 eura, 

b) Nataši Logvinov, rod. Logvinov, nar. 11. 06. 1976, bytom Ulica Kollárova 566/32, Trnava 
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu  1125/10000 za cenu 252 eur, 

c) Lívie Lörinczovej, rod. Lörinczovej, nar. 01. 02. 1982, bytom Ulica Kollárova č. 566/32, 
Trnava vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu  1157/10000 za cenu 259,16 eura, 

d) Ivanovi Šándorovi, rod. Šándor, nar. 29. 09. 1964 a Zuzane Šándorovej , rod. 
Kucserovej, obaja bytom Nezábudkova 1570/22, Šamorín vo veľkosti  spoluvlastníckeho 
podielu  273/10000 za cenu 61,15 eura, 

e) Ľubošovi Šimekovi, rod. Šimek, nar. 29. 09.1957, bytom Ulica Kollárova č. 566/32, 
Trnava vo veľkosti  spoluvlastníckeho podielu  333/10000 za cenu 74,59 eura, 

f) Márii Kovačocyovej, rod. Baďurovej, nar. 16. 09.1948, bytom Ulica Kollárova č. 566/32, 
Trnava vo veľkosti  spoluvlastníckeho podielu  1670/10000 za cenu 374,08 eura, 

g) Mgr. Mgr. Pavlovi Sojkovi, rod. Sojka, nar. 05. 07. 1982 a Mgr. Adriane Sojkovej, rod. 
Junovej, nar. 02. 12. 1981, obaja bytom Kukučínova č. 34/20, Čadca vo veľkosti  
spoluvlastníckeho podielu 380/10000 za cenu 85,12 eura, 

h) Matejovi Bombicovi, rod. Bombic, nar. 30. 10. 1986, bytom Tatranská 6315/39, Banská 
Bystrica vo veľkosti  spoluvlastníckeho podielu 277/10000 za cenu 62,05 eura, 

i) Michalovi Suchanskému, rod. Suchanský, nar. 20. 09. 1980, bytom Buková č. 299 vo 
veľkosti spoluvlastníckeho podielu  ½ z 1167/10000 za cenu 130,71 eura, 
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j) Nataši Logvinov, rod. Logvinov, nar. 11. 06. 1976, bytom Ulica Kollárova 566/32, Trnava 
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½ z 1167/10000 za cenu 130,71 eura, 

k) Ing. Ľubošovi Rybovi, rod. Ryba, nar. 08. 08. 1958 a PhDr. Zuzane Rybovej, rod.. 
Jandíkovej, nar. 20. 07. 1960, bytom Budovateľská 45, Smolenice  vo veľkosti  
spoluvlastníckeho podielu 1185/10000 za cenu 265,44 eura, 

l) Lucii Rybovej, rod. Rybovej, nar. 05. 03. 1982, bytom Ulica Kollárova 566/32,  vo 
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1448/10000 za cenu 324,35 eura, 

m) Ing. Ľubošovi Rybovi, rod. Ryba, nar. 08. 08. 1958 a PhDr. Zuzane Rybovej, rod.. 
Jandíkovej, nar. 20. 07. 1960, bytom Budovateľská 45, Smolenice  vo veľkosti  
spoluvlastníckeho podielu 437/10000 za cenu 97,89 eura. 

 
2. Ukladá  

Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť kúpnu zmluvu  a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30.09.2012 
 
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku    
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo 
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod osobitného 
zreteľa spočíva v tom, že garáž je situovaná vo dvore bytového domu súp. č. 566, 
postaveného na parc. č. 6419. Vstup do garáže je iba cez pozemok parc. č. 6419, ktorý je 
v spoluvlastníctve vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 566.   
 

 
 

330 
uznesenie 

 
K prenájmu časti pozemku 

(Ulica Hospodárska) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
prenájom časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000 ako parc. č. 885 o ploche 
3 m2 na umiestnenie bankomatu vo variante TUBUS na dobu neurčitú od  1. 8. 2012 za cenu 
500 eur/rok  Slovenskej sporiteľni, a. s., Ústredie, Tomášikova 48, Bratislava, IČO 00151653 
s podmienkou uvedenia pozemku do pôvodného stavu  po odstránení bankomatu.    

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť nájomnú zmluvu  a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.07.2012 
 
Prenájom je schválený v zmysle § 9a) ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku    
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo 
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod osobitného 
zreteľa spočíva v tom, že pozemok bude prenajatý  Slovenskej sporiteľni, a. s. na 
umiestnenie bankomatu, ktorého služby sú v danej lokalite žiadané, nakoľko  rekonštrukciou 
železničnej stanice bola prevádzka bankomatov umiestnených v jej priestoroch ukončená. 
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331 
uznesenie 

 
K nájmu pozemku pre výstavbu 

v areáli .A.S.A. Slovensko na Ulici Zavarská v Trnave 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
nájom časti pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva  
č. 9414, ako parcela registra „C“ č. 10751/47, vo vlastníctve .A.S.A. Slovensko spol. s r. o., 
so sídlom Zohor, Bratislavská 18,  IČO: 31 318 762,  pre výstavbu a prevádzku stavebného 
objektu „Prípojka VN a trafostanica" stavby „Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava –  II. 
etapa“  s podmienkami, dohodnutými v zmluve o prenájme nehnuteľnosti z 29. 9. 2008  pre 
realizáciu stavby „Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava – II. etapa“ a uvedenými 
v dôvodovej správe 
 
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nehnuteľnosti z 29.09.2008 a predloţiť na podpis 
primátorovi mesta 
Termín: do  31.07.2012 
 
 
 

332 
uznesenie 

 
K zámene pozemkov 

(Štrky – Kočišské) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
zámenu  časti pozemkov  v k. ú. Trnava, vo vlastníctve Mesta Trnava, zapísaných na LV č. 
5000, ako  parc. reg. „E“, parc. č. 2030, výmera 188913 m2, orná pôda a parc.reg. „E“, parc. 
č. 2031, výmera 135025 m2, orná pôda, na základe geometrického plánu č. 31/2012, 
vypracovaného Geodetickými sluţbami, Ing. Peter Bacigál, je to parc. č. 10504/5, výmera 
2353 m2, orná pôda za pozemok v k. ú. Trnava, zapísaný na LV č. 9784, ako parc. reg. „E“,  
parc. č. 1482/107, výmera 1994 m2, orná pôda a spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 
369/15642 na pozemku v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5370, ako parc. reg. „E“,   parc. 
č. 1483/1, výmera 15235 m2, orná pôda, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel je  
359 m2,  vo vlastníctve Milana Kordiaka, nar. 06. 08. 1940, bytom Ulica Gavlovičova 3084/5, 
Trnava, v pomere 1 : 1.  

 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave  
pripraviť zámennú zmluvu  a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 31.08.2012 
 
Zámena je schválená v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku    
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodlo 
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvod osobitného 
zreteľa spočíva v tom, že zámena sa realizuje z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta v areáli strelnice Štrky. 
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333 
uznesenie 

 
K zmene uznesenia MZ č. 719/2009  

v súvislosti s usporiadaním cestnej siete 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 
1. Schvaľuje  
zmenu textu v bode 1. písmeno c) uznesenia mestského zastupiteľstva č. 719 z 15.12.2009  
a) Za textom ...“v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona“ sa vypúšťa text ...“č. 258/2009 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon“... 
b) Za textom...“-   zariadenia (tabule rozm. 700x1000 mm) umiestnené na prejazdných 
úsekoch ciest  I., II. a III. Triedy“... sa  dopĺňa text:  
„ a v dotyku s miestnymi komunikáciami - časť Trstínskej cesty od kriţovatky s Ruţindolskou 
ul. po kriţovatku  so Šrobárovou ul., časť Hospodárskej ul. od kriţovatky so Šrobárovou ul. 
po kriţovatku s ul. Zelený kríčok, Zelený kríčok, ul. Rybníková, ul. Bučianska, ul. Piešťanská 
po napojenie na Cestu I/51 Trnava – Severný obchvat, I. etapa,  časť Hospodárskej ul. od 
kriţovatky s ul. Zelený kríčok po kriţovatku s Kollárovou ul., Dohnányho ul., Špačinská cesta 
od okruţnej kriţovatky s Krupanskou cestou po kriţovatku ul. Rybníková, Špačinská cesta, 
Bučianska a Hlboká, Hlboká ul. a časť ul. Sladovníckej od kriţovatky s Hlbokou po kriţovatku 
s Bernolákovou ul.“  
 
c) Text...“-  zariadenia (tabule rozm. 700x1000 mm) umiestnené na stĺpoch verejného  
osvetlenia v dotyku s miestnou komunikáciou“...  sa nahrádza textom ...“-    zariadenia 
(tabule rozm. 700x1000 mm) umiestnené na stĺpoch verejného  osvetlenia v dotyku 
s  ostatnými miestnymi komunikáciami, ktoré nie sú uvedené v prvej odráţke“...    

                                                            
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
Dodrţiavať pri uzatváraní nájomných zmlúv uznesenie MZ č. 719/2009 v znení tejto zmeny. 
Termín: trvalý 
 
 
 

334 
uznesenie 

 
K usporiadaniu investícií realizovaných nájomcom 

v areáli na Priemyselnej ulici č. 5 v Trnave 
                                          
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.  Schvaľuje 
výpožičku časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava  zapísaného na LV č. 5000 v k. ú. 
Trnava,  parc. č. 6511/30,  
- za účelom umiestnenia a uţívania pevného oplotenia od Priemyselnej ulice 
a rekonštrukcie pôvodného oplotenia, 
- za účelom umiestnenia a uţívania 4-stožiarovej vlajkoslávy v areáli Mestského 
priemyselného a technologického parku na Priemyselnej ulici, 
- za účelom umiestnenia a uţívania stojana a  prístrešku na bicykle pri vstupe do 
areálu od Priemyselnej a Mikovíniho ulice, 
 
spoločnosti Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, organizačná zloţka SR, so sídlom 
v Hrnčiarovciach nad Parnou, Sv. Martina 2, IČO: 36 677 183,  na dobu od 1. 7. 2012 do 
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ukončenia prenájmu nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom 
parku na Priemyselnej ulici č. 5 spoločnosti Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH,  
s podmienkou umoţnenia uţívania vlastníkovi, správcovi a ostatným uţívateľom areálu na 
Priemyselnej ulici č. 5 v Trnave. 

 
2.   Súhlasí 
a) s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaného na LV č. 5000 

v  k. ú. Trnava parc. č. 6511/30 na vybudovanie častí pevného oplotenia od 
Priemyselnej ulice a rekonštrukciu pôvodného oplotenia, na vybudovanie 4 -
stožiarovej vlajkoslávy a na vybudovanie stojana a  prístrešku na bicykle pri vstupe 
do areálu od Priemyselnej a Mikovíniho ulice, 

b) s realizáciou technického zhodnotenia, rekonštrukciou pôvodného objektu vrátnice 
nachádzajúcej sa v Mestskom priemyselnom a technologickom parku na Priemyselnej 
ulici č. 5, v termíne od 1. 7. 2012, 

c) s realizáciou technického zhodnotenia, s osadením plnotieniacich ţalúzií a zrkadiel 
v  objekte SO01A, nachádzajúcom sa v Mestskom priemyselnom a technologickom parku 
na Priemyselnej ulici č. 5, v termíne od 1. 7. 2012, 

d) s odpisovaním technického zhodnotenia, rekonštrukcie pôvodného objektu vrátnice   
nachádzajúcej sa v Mestskom priemyselnom a technologickom parku na Priemyselnej 
ulici č. 5, v zmysle § 24 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, 

e) s odpisovaním technického zhodnotenia, plnotieniacich ţalúzií a zrkadiel v objekte 
SO01A nachádzajúcom sa v Mestskom priemyselnom a technologickom parku na 
Priemyselnej ulici č. 5, v zmysle § 24 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom 
znení 

pre spoločnosť Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, organizačná zloţka SR, organizačná 
zloţka SR, so sídlom v Hrnčiarovciach nad Parnou, Sv. Martina 2, IČO: 36 677 183. 

 
3.  Schvaľuje  
odkúpenie: 
a) častí pevného oplotenia od Priemyselnej ulice, rekonštrukcie pôvodného 
oplotenia, 4-stožiarovej vlajkoslávy, stojana a  prístrešku na bicykle pri vstupe do areálu 
od Priemyselnej a Mikovíniho ulice, vybudovaných na pozemku opísanom v bode 1a) 
uznesenia,  
b) technického zhodnotenia - rekonštrukcie pôvodného objektu vrátnice, vrátane 
atypického nábytku, nachádzajúcej v Mestskom priemyselnom a technologickom parku na 
Priemyselnej ulici,  
c) technického zhodnotenia - plnotieniacich žalúzií a zrkadiel v nebytovom 
priestore, nachádzajúcom v Mestskom priemyselnom a technologickom parku na 
Priemyselnej ulici v objekte SO01A 
 
z vlastníctva spoločnosti Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, organizačná zloţka SR, so 
sídlom v Hrnčiarovciach nad Parnou, Sv. Martina 2, IČO: 36 677 183 do vlastníctva Mesta 
Trnava, po ukončení odpisovania investícií, prípadne po ukončení doby prenájmu 
nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku na Priemyselnej 
ulici č. 5 spoločnosti Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, podľa toho, ktorá z týchto 
skutočností  nastane skôr,  za cenu spolu 1,00 euro.  
 
4.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predloţiť primátorovi mesta dodatok k Dohode o financovaní a dodávke 
kompenzačných prác v Mestskom priemyselnom a technologickom parku Trnava 
Termín: 31.08.2012 
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335 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím pozemku na výstavbu parkovacích miest   

na Ul. Botanickej pri Pastoračnom centre 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Ruší 
Uznesenie č. 630/2009 k súhlasu s pouţitím pozemku na výstavbu chodníka na Ul. 
Botanickej 
   
2. Súhlasí 

a) s pouţitím častí pozemkov v k. ú. Trnava p. č. 1636/1, 1636/9, 1636/10 a 1635/103 
na realizáciou parkovacích miest na Ul. Botanickej  pri Pastoračnom centre pre 
Rímskokatolícku cirkev, farnosť Trnava – sv. Mikuláša, Ul. M. S. Trnavského 3, Trnava,  IČO 
34012087, v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá bude odsúhlasená stavebným 
úradom. 

 
b) s prijatím daru – parkoviska od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Trnava – sv. Mikuláša, Ul. 
M. S. Trnavského 3, Trnava, IČO 34012087,  po jeho kolaudácii, pričom časti pozemkov pod 
parkoviskom budú oddelené porealizačným zameraním, vyňaté zo zmluvy o výpoţičke 
z 22.7.1998 a odovzdané do majetku Mesta Trnava. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a)  pripraviť zmluvu o budúcej darovacej zmluve a predloţiť primátorovi mesta na podpis. 
Termín: 31. 8. 2012 
 

b) pripraviť dodatok k zmluve o výpoţičke zo dňa 22. 7. 1998 a  predloţiť primátorovi mesta 
na podpis. 
Termín: 31. 8. 2012 
 
b) pripraviť darovaciu zmluvu do 60 dní po kolaudácii stavby a geometrickom zameraní 
primátorovi mesta na podpis. 
 
 
 

336 
uznesenie 

 
K majetkovoprávnemu usporiadaniu stavieb „Miestna komunikácia – cesta „B“ MOK 

3,75/30 a „Miestna komunikácia – cesta „A“ MOK 3,75/30 
medzi ulicami P. Mudroňa a M. Hella, Kopánka Pekné pole – I. etapa, Trnava  

(Ing. Tibor Santa a spol.) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:    

 
1.  Schvaľuje  
a) kúpu skolaudovanej stavby “Miestna komunikácia-cesta “B” MOK 3,75/30” podľa 
predloţenej časti dokumentácie vypracovanej ProVia s.r.o. v 05/2012 pre stavebné 
povolenie stavby z vlastníctva Ing. Tibora Santu, r. Santu, nar. 13.06.1946 a manţ. Emílie 
Santovej, r. Gabalcovej, nar. 17.06.1946, obaja bytom Ulica Jána Hajdóczyho 104, 917 01 
Trnava, Mgr. Petra Guldana, r. Guldana, nar. 10.06.1980, bytom Ulica Juraja Slottu 31, 917 
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01 Trnava, JUDr. Ruţeny Bubenčíkovej, r. Bubenčíkovej, nar. 26.09.1954, bytom Ulica 
Jána Hajdóczyho 106, 917 01 Trnava a Ing. Tibora Santu, r. Santu, nar. 28.09.1971 
a manţ. Miroslavy Santovej, r. Víghovej, nar. 21.04.1978, obaja bytom Hlavná 547/69, 919 
65 Dolná Krupá a MUDr. Petra Santu, Hlavná 547/69, 919 65 Dolná Krupá, ako 
stavebníkov tejto stavby do  majetku, správy a údrţby Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,- 
euro, s podmienkou dĺţky záruky skolaudovanej stavby v termíne 60 mesiacov od dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
              
b) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava zastavaných stavbou „Miestna komunikácia-cesta “B” 
MOK 3,75/30“ podľa porealizačného geometrického plánu predloţeného stavebníkmi ku 
kolaudácii stavby, zapísaných v katastri nehnuteľností ako :  
 
ba) parcela reg. KN C č. 4021/497 zapísaná v liste vlastníctva č. 10707 na vlastníkov Ing. 
Tibora Santu, r. Santu, nar. 28.09.1971, bytom Hlavná 547/69, Dolná Krupá, Bc. Miroslavy 
Santovej, r. Víghovej, nar. 21.04.1978, bytom Hlavná 547/69, Dolná Krupá, MUDr. Petra 
Santu, r. Santu, nar. 02.05.1974, bytom Hlavná 547/69, Dolná Krupá a Ing. Tibora Santu, r. 
Santu, nar. 13.06.1946 a Emíliu Santovú, r. Gabalcovú, 17.06.1946, obaja bytom Jána 
Hajdóczyho 920/104, Trnava    
bb) parcela reg. KN C č. 4021/166 zapísaná v liste vlastníctva č. 4647 na vlastníkov Ing. 
Tibora Santu, r. Santu, nar. 13.06.1946 a Emíliu Santovú, r. Gabalcovú, nar. 17.06.1946, 
obaja bytom Jána Hajdóczyho 920/104, Trnava    
bc) parcela reg. KN C č. 4021/533 zapísaná v liste vlastníctva č. 10959 na vlastníkov JUDr. 
Ruţenu Bubenčíkovú, r. Bubenčíkovú, nar. 26.09.1954, bytom Jána Hajdóczyho 920/106, 
Trnava a Mgr. Petra Guldana, r. Guldana, nar. 10.06.1980, bytom Juraja Slottu 6473/31, 
Trnava 
bd) parcela reg. KN C č. 4021/534 zapísaná v liste vlastníctva č. 10958 na vlastníka Mgr. 
Petra Guldana, r. Guldana, nar. 10.06.1980, bytom Juraja Slottu 6473/31, Trnava 
be) parcela reg. KN C č. 4021/177 zapísaná v liste vlastníctva č. 10894 na vlastníka JUDr. 
Ruţenu Bubenčíkovú, r. Bubenčíkovú, nar. 26.09.1954, bytom Jána Hajdóczyho 920/106, 
Trnava 
bf) parcela reg. KN C č. 4021/561, zapísaná v liste vlastníctva č. 8122 na vlastníkov MUDr. 
Juraja Padúcha a Martinu Padúchovú,  P. Mudroňa 18, Trnava  a parcela reg. KN C č. 
4021/83 zapísaná v liste vlastníctva č. 10265 na vlastníka Ing. Danu Stredánsku, Šancová 
96, Bratislava s tým, ţe v súčasnosti prebieha na tieto pozemky vyvlastňovacie konanie 
v prospech stavebníkov Ing. Tibora Santu, r. Santu, nar. 13.06.1946 a Emílie Santovej, r. 
Gabalcovej, 17.06.1946, obaja bytom Jána Hajdóczyho 920/104, Trnava    
 
z vlastníctva stavebníkov  stavby „Miestna komunikácia-cesta “B” MOK 3,75/30“ do  
majetku  Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,- euro za kaţdú parcelu,  t. j. spolu 7,- eur, 
 
c) kúpu skolaudovanej stavby “Miestna komunikácia-cesta “A” MOK 3,75/30” podľa 
predloţenej časti dokumentácie vypracovanej ProVia s.r.o. v 05/2012 pre stavebné 
povolenie stavby z vlastníctva Ing. Tibora Santu, r. Santu, nar. 13.06.1946 a manţ. Emílie 
Santovej, r. Gabalcovej, nar. 17.06.1946, obaja bytom Ulica Jána Hajdóczyho 104, 917 01 
Trnava, JUDr. Alojza Guldana, r. Guldana, nar. 23.10.1950 a Ľudmily Guldanovej, r. 
Uričkovej, nar. 23.12.1954, obaja bytom Juraja Slottu 6473/31, Trnava a JUDr. Ruţeny 
Bubenčíkovej, r. Bubenčíkovej, nar. 26.09.1954, bytom Ulica Jána Hajdóczyho 106, 917 01 
Trnava ako stavebníkov tejto stavby do  majetku, správy a údrţby Mesta Trnava za 
dohodnutú cenu 1,- euro, s podmienkou dĺţky záruky skolaudovanej stavby v termíne 60 
mesiacov od dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
              
d) kúpu pozemkov v k. ú. Trnava zastavaných stavbou „Miestna komunikácia-cesta “A” 
MOK 3,75/30“ podľa porealizačného geometrického plánu predloţeného stavebníkmi ku 
kolaudácii stavby, zapísaných v katastri nehnuteľností ako :  
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da) parcela reg. KN C č. 4021/165 zapísaná v liste vlastníctva č. 4647 na vlastníkov Ing. 
Tibora Santu, r. Santu, nar. 13.06.1946 a Emíliu Santovú, r. Gabalcovú, nar. 17.06.1946, 
obaja bytom Jána Hajdóczyho 920/104, Trnava    
db) parcela reg. KN C č. 4021/531 zapísaná v liste vlastníctva č. 10896 na vlastníkov JUDr. 
Ruţenu Bubenčíkovú, r. Bubenčíkovú, nar. 26.09.1954, bytom Jána Hajdóczyho 920/106, 
Trnava a JUDr. Alojza Guldana, r. Guldana, nar. 23.10.1950 a Ľudmilu Guldanovú, r. 
Uričkovú, nar. 23.12.1954, obaja bytom Juraja Slottu 6473/31, Trnava 
dc) parcela reg. KN C č. 4021/532 zapísaná v liste vlastníctva č. 10895 na vlastníka JUDr. 
Alojza Guldana, r. Guldana, nar. 23.10.1950 a Ľudmilu Guldanovú, r. Uričkovú, nar. 
23.12.1954, obaja bytom Juraja Slottu 6473/31, Trnava 
dd) parcela reg. KN C č. 4021/530 zapísaná v liste vlastníctva č. 10894 na vlastníka JUDr. 
Ruţenu Bubenčíkovú, r. Bubenčíkovú, nar. 26.09.1954, bytom Jána Hajdóczyho 920/106, 
Trnava 
de) parcela reg. KN C č. 4021/87, zapísaná v liste vlastníctva č. 8088 na vlastníkov Jozefa 
Grochála a Katarínu Grochálovú, obaja bytom P. Mudroňa 8, 917 01 Trnava – z nej 
vytvorená parcela č. 4021/596 podľa GP č. 101/2012 vypracovaného  GeoMess, s.r.o. zo 
dňa 15.01.2012 s tým, ţe v súčasnosti prebieha na tento pozemok vyvlastňovacie konanie 
v prospech stavebníkov Ing. Tibora Santu, r. Santu, nar. 13.06.1946 a Emílie Santovej, r. 
Gabalcovej, 17.06.1946, obaja bytom Jána Hajdóczyho 920/104, Trnava    
 
z vlastníctva stavebníkov  stavby „Miestna komunikácia-cesta “A” MOK 3,75/30“ do  
majetku  Mesta Trnava za dohodnutú cenu 1,- euro za kaţdú parcelu,  t. j. spolu 5,- eur, 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
a) zabezpečiť podklady súvisiace so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve  
Termín: do 30.09.2012  
 
b) pripraviť zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky  a stavby a predloţiť primátorovi 
mesta na podpis  
Termín: do 31.12.2012   
 
c) pripraviť kúpne zmluvy na pozemky a stavby a predloţiť primátorovi mesta na podpis  
Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a predloţenia dokladov od stavebníka 
 
d) zabezpečiť prevzatie pozemkov a stavieb do majetku, správy a údrţby Mesta Trnava 
Termín: na základe výzvy do 30 dní po kolaudácii stavby  
 
 

 
337 

uznesenie 
 

K zámene pozemku vo vlastníctve mesta za spoluvlastnícky podiel fyzickej osoby na 
pozemku pod stavbou „Dobudovanie MK Pri kalvárii  Trnava“   

(Ľudmila Bánovcová) 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje   
a) zámenu  pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve  Mesta Trnava, IČO 003 131 14, parcela č. 
10504/6, orná pôda o výmere 2000 m², oddeleného geometrickým plánom č. 39/2012 
vypracovaného Ing. Ivanou Bacigálovou – geodetickými sluţbami, z pozemku parcela 
registra KN  E č. 2030, zapísaného na LV č. 5000, v lokalite  Kočišské v Trnave, za 
spoluvlastnícky podiel 1/2 na pozemkoch v k. ú. Trnava vo vlastníctve Ľudmily Bánovcovej, r. 
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Bánovcovej,  nar. 19. 06. 1962, bytom Jána Hajdóczyho 116, 917 01 Trnava, parcela registra 
KN – E  č. 1575/2, orná pôda o celkovej výmere 1493 m² a parcela registra KN – E  č. 
1576/2, orná pôda o celkovej výmere 1494 m², zapísaných  na LV č. 2914, výmera 
pripadajúca na spoluvlastnícky podiel  činí 1493,50 m², s doplatením rozdielu 506,5 m² vo 
výmerách  pozemkov v dohodnutej jednotkovej cene 5, - eur/ m², t. j. v celkovej výške 
2532,50 eura, 
  
„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   
majetkovo právne usporiadanie pozemku zabraného pripravovanou stavbou „Dobudovanie 
MK Pri kalvárii, Trnava“   
 
b) zmenu textu uznesenia č. 956/2010 v znení uznesení č. 46/2011 a  186/2011 
v schvaľovacej časti, v bode a3) tak, ţe slová „v spoluvlastníctve“ sa nahrádzajú slovami „v 
spoluvlastníckom podiele 1/2“ a vypúšťajú  sa slová „a Ľudmily Bánovcovej, r. Obalovej, nar. 
19.06.1962, bytom J. Hajdóczyho 116, Trnava“   
   
2.  Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a) pripraviť podklady pre vypracovanie zámennej  zmluvy  
Termín: 31.07.2012 
 
b) pripraviť  zámennú zmluvu a predloţiť na podpis primátorovi mesta  
Termín: do 30.09.2012 
 
 

338 
uznesenie 

 

K Projektu CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského 
- Memorandum o spolupráci - 

/City-Arena a. s., Trnava  / 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
so  zámerom investora – spoločnosti City-Arena a. s., Kapitulská 5, Trnava, IČO: 
46 682 848 (ďalej len „Investor“) zrealizovať zhodnotenie a uţívanie areálu a okolia 
futbalového štadióna Antona Malatinského, spôsobom zhodnotenia, modernizácie, úpravy, 
uţívania nehnuteľností areálu a okolia futbalového štadióna Antona Malatinského, vrátane 
zásadnej rekonštrukcie / výstavby štadiónu na náklady a zodpovednosť Investora spôsobom 
zodpovedajúcim FIFA a UEFA štandardom, ako aj výstavby polyfunkčného centra 
pozostávajúceho z komerčných priestorov, administratívnych priestorov, šport hotelu, 
multiplex kina a parkovacích miest na náklady a zodpovednosť Investora a revitalizácie časti 
ulice Dolné Bašty na pešiu zónu (ďalej len „Projekt“), s podmienkou, ţe právny vzťah 
Investora k nehnuteľnostiam dotknutých Projektom počas realizácie projektu, právny vzťah 
Investora k územiu a k budovám po ukončení realizácie Projektu, ako aj základné povinnosti 
Mesta Trnava pri realizácii Projektu, ktoré nie sú predmetom Memoranda o spolupráci, budú 
predmetom ďalších rokovaní medzi Investorom a Mestom Trnava  
 
2. Schvaľuje 
uzatvorenie Memoranda o spolupráci za účelom realizácie Projektu Investora, medzi 
Mestom Trnava a Investorom – spoločnosťou City-Arena a. s., Kapitulská 5, Trnava, 
IČO: 46 682 848 
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3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
predloţiť primátorovi mesta na podpis Memorandum o spolupráci   
Termín: 31.08.2012 
 

339 
uznesenie 

 
K žiadosti o odpustenie dlhu 

(Jozefína Striššová – vymáhanie nesplatenej časti ceny bytu)    
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neschvaľuje 
odpustenie dlhu pani Jozefíne Striššovej v celkovej výške 1041,37 eura. 
 
2. Schvaľuje  
a) odpustenie časti dlhu pani Jozefíne Striššovej, predstavujúceho úrok z omeškania              
vo výške 87,89 eura, s podmienkou úhrady nesplatenej časti ceny bytu a zmluvnej pokuty, 

 
b) poskytnutie moţnosti pani Jozefíne Striššovej splatiť zvyšnú časť dlhu – nesplatenú časť 
ceny bytu a zmluvnú pokutu vo výške 953,48 eura v minimálnych mesačných splátkach po 
30,00 eur. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
spracovať návrh zmluvy o uznaní dlhu a úhrade dlţnej sumy v splátkach a predloţiť ho 
primátorovi mesta na podpis. 
Termín do 31.08.2012  
 

340 
uznesenie 

 
K žiadosti o odpustenie časti dlhu 

(Ing. Daniela Pagáčová – vymáhanie nesplatenej časti ceny bytu)    
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neschvaľuje 
odpustenie dlhu pani Ing. Daniele Pagáčovej v celkovej výške 778,66 eura. 
 
2. Schvaľuje  
a)  odpustenie časti dlhu pani Ing. Daniele Pagáčovej, predstavujúceho úrok z omeškania vo  
výške 114,79 eura, s podmienkou úhrady nesplatenej časti ceny bytu a zmluvnej pokuty, 
 
b)  poskytnutie moţnosti pani Ing. Daniele Pagáčovej splatiť zvyšnú časť dlhu - nesplatenú 
časť ceny bytu a zmluvnú pokutu vo výške 1114,11 eura v minimálnych mesačných 
splátkach po 40,00 eur. 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
spracovať návrh zmluvy o uznaní dlhu a úhrade dlţnej sumy v splátkach a predloţiť ho 
primátorovi mesta na podpis. 
Termín do 31.08.2012  
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341 
uznesenie 

 
K zmene výšky nájomného pre prenájom nebytových priestorov 

v objekte športový areál Trnava, Rybníkova 16 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Neschvaľuje 
Zmenu výšky nájomného pre Beatu Opatovskú, 917 01 Trnava, Okruţná 8 v rámci prenájmu 
nebytových priestorov sociálno-prevádzkovej budovy športového areálu Trnava, Rybníkova 
16 
 
2. Ukladá  
Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  
oznámiť rozhodnutie mestského zastupiteľstva ţiadateľovi 
Termín: do 15.07.2012 
 

 

342 
uznesenie 

 
K súhlasu s použitím časti pozemku pre vybudovanie parkovacej plochy 

(Ulica Terézie Vansovej) 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 

a) s pouţitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 
5000 ako parc. č. 2540/1 na Ulici Terézie Vansovej o ploche  1350 m2 spoločnosti RT PLUS, 
s. r. o., Grösslingova  4, Bratislava ,  IČO 35812541 na vybudovanie 61 parkovacích miest  
podľa dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní,  

b) s odkúpením parkovacích miest  po vybudovaní od spoločnosti RT PLUS, s. r. o., 
Grösslingova  4, Bratislava,  IČO 35812541  za cenu 1,00 euro.   
 
2. Ukladá   

Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a predloţiť primátorovi mesta na podpis, 
Termín: do 31.08.2012 
 

 

343 
uznesenie 

 
K zmene výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov 

v objekte Ulica Trhová č. 2 – ODEMAT s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
 
1.   Schvaľuje 
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zníţenie nájomného za prenájom nebytových priestorov na Ulici Trhová 2 z pôvodnej výšky 
269,89 eura/m2/rok na novú sumu vo výške 210,00 eura/m2/rok, čo predstavuje  
celkovú sumu 26 153,40 eura/rok (výška nájomného podľa VZN v platnom znení by 
predstavovala čiastku 14 901,98 eura vrátane 350% atraktivity), pre spoločnosť ODEMAT 
s.  r. o., Lichnerova 44, 903 01 Senec, IČO: 35 757 469, s platnosťou odo dňa schválenia 
s tým, ţe schválená suma bude platná po celú dobu nájmu, pričom ostatné podmienky 
zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
2.   Ukladá  
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. 
uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme v zmysle schvaľovacej časti uznesenia. 
Termín: do 31.07.2012 
 
 
 

344 
uznesenie 

 
K zvýšeniu základného imania  

spoločnosti Mestská televízia Trnava s.r.o. 
/úprava menovitej hodnoty vkladu a menovitej hodnoty základného imania/ 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zvýšenie základného imania spoločnosti Mestská televízia Trnava, s. r. o., Hlavná 1, Trnava 
IČO: 36 219 681, zo sumy 169 649,138104 eura na sumu 169 650,00 eur, peňaţným 
vkladom Mesta Trnava vo výške 0,861896 eura, pričom peňaţný vklad sa započíta na vklad 
Mesta Trnava ako jediného spoločníka v plnej výške 0,861896 eura a súhrn peňaţných a 
nepeňaţných vkladov Mesta Trnava ako jediného spoločníka bude predstavovať sumu 
169 650,00 eur 
 
2. Ukladá 
a) Mestskému úradu v Trnave 
zabezpečiť rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania podľa bodu 1. 
uznesenia 
Termín: 31.08.2012 
 
b) spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o. 
zabezpečiť náleţitosti súvisiace so zápisom zvýšenia základného imania do obchodného 
registra 
Termín: 30.09.2012 

 
 

345 
uznesenie 

 
K určeniu platu primátora mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
základný plat primátora mesta Trnava, určený podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR 
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vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a 3,19 – násobku 
priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci rok v súlade s § 4 ods. 1 
tohto zákona 
 
2. Zvyšuje 
plat primátora v súlade s § 4 ods. 2 zákona o 66,5 % 
 
3. Určuje 
plat primátora od 01.06.2012 vo výške 4 175,00 eur 
 
4. 
mesačný plat sa upravuje kaţdoročne vţdy po oficiálnom zverejnení priemernej mesačnej 
mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci rok na základe údajov ŠÚ SR s účinnosťou od 
1. januára príslušného roka  
 
5. 
obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. 
 

 
 

346 
uznesenie 

 
K výmene zástupcu mesta v štatutárnom orgáne  

oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
zmenu zástupcu mesta v štatutárnom orgáne (predseda predstavenstva) oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism, Hlavná 5, Trnava, IČO: 42 288 924, 
s účinnosťou od zvolenia valným zhromaţdením oblastnej organizácie cestovného ruchu tak, 
ţe zástupcu mesta:  
PhDr. Petra Náhlika, PhD., nar. 18. 8. 1981, bytom Trnava, Ulica Františkánska 29, 

 
nahradí vo funkcii štatutárneho orgánu - predsedu predstavenstva zástupca mesta: 
PhDr. Katarína Baničová, nar. 3. 6. 1980, bytom Trnava, Spartakovská 2 

 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva oblastnej organizácii cestovného ruchu 
Trnava Tourism 
Termín: 10.07.2012 

 
 

347 
uznesenie 

 
k racionalizačným opatreniam materských a základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trnava 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
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1.1 Podanie ţiadostí o vyradenie materských škôl, školských jedální a základných škôl 
a ich súčastí zo siete škôl a školských zariadení SR na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR: 
Materská škola, Ruţindolská 8, Trnava  
Materská škola, K. Mahra 9, Trnava  
Materská škola, Spartakovská 6, Trnava  
Materská škola, Okruţná 19, Trnava  
Materská škola, Ľudová 27, Trnava  
a školských jedální ako ich súčastí 
 
Základná škola, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava  
Základná škola, Ulica Kornela Mahra 11, Trnava  
Základná škola, Ulica Spartakovská 5, Trnava  
Základná škola, Ulica Atómová 1, Trnava  
Základná škola, Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, Trnava 
a všetkých ich súčastí 
Termín: 30.6.2012 
 
1.2 Podanie ţiadostí o zaradenie  nových právnych subjektov do siete škôl a školských 
zariadení na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: 
Základná škola s materskou školou, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava 
Základná škola s materskou školou, Ulica Kornela Mahra 11, Trnava 
Základná škola s materskou školou, Ulica Spartakovská 5, Trnava 
Základná škola s materskou školou, Ulica Atómová 1, Trnava 
Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, Trnava 
s nasledovnými súčasťami: 
- základná škola 
- materská škola – elokované triedy 
- školská jedáleň pri ZŠ, školská jedáleň pri MŠ  
- školský klub detí  
Termín: k 1.1.2013 
 
2. Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť všetky potrebné kroky v zmysle schvaľovacej časti uznesenia 
Termín: do 30.06.2012 
 

348 
uznesenie 

 
K zriadeniu 

 Súkromnej materskej školy Nikol, Trnava  
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí 
aby spoločnosť CORMENS, s.r.o., Trstín 188, 919 05  Trstín, IČO: 43 887 848  zriadila 
Súkromnú materskú školu Nikol, Trnava 
Termín: k  01.09.2012 
 
2.  Ukladá  
Mestskému úradu v Trnave 
oznámiť ţiadateľovi súhlasné stanovisko Mesta Trnava k zriadeniu Súkromnej materskej 
školy Nikol, Trnava 
Termín: do 06.07.2012 
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349 
uznesenie 

 
K zriadeniu Materskej školy pri Základnej škole Angely Merici, Halenárska 45 v Trnave 

– zmenou zriaďovateľa 
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Súhlasí, 
aby Rímska únia rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, 
811 01 Bratislava, zriadila Materskú školu pri základnej škole Angely Merici, Halenárska 45, 
Trnava 
Termín: k 01.09.2013 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
oznámiť ţiadateľovi súhlasné stanovisko Mesta Trnava k zriadeniu Materskej školy pri 
Základnej škole Angely Merici, Halenárska 45, Trnava 
Termín: do 28.06.2012  

 
 

350 
uznesenie 

 
k návrhu 

na výnimky z nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje  
Výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava pre: 
 
a) Miroslava Kollára nar. 31.08.1972, trvalý pobyt Ulica Kapitulská 3, Trnava, vydanie 
súhlasu na nájom 1-izb. bytu č. 35 na Ulici J. G. Tajovského 11 v Trnave, na dobu neurčitú, 
s podmienkou odovzdať doteraz uţívaný 3-izb. byt č. 2 na Ulici Kapitulská 3 v Trnave spolu 
s Katarínou Kollárovou správcovi spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava. 
 
b) Katarínu Kollárovú nar. 14.05.1973, trvalý pobyt Ulica Kapitulská 3, Trnava, vydanie 
súhlasu na nájom 2-izb. bytu č. 18, Trnava, na Ulici gen. Goliána 30 v Trnave, na dobu 
neurčitú, s podmienkou odovzdať doteraz uţívaný 3-izb. byt č. 2 na Ulici Kapitulská 3 
v Trnave spolu s Miroslavom Kollárom správcovi spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava. 
 
c) Eleonóru Tóthovú, nar. 17.05.1971, Ulica Kapitulská 3, Trnava, vydanie súhlasu na nájom 
1-izb. bytu č. 103, Trnava, na Ulici gen. Goliána 23 v Trnave, na dobu neurčitú, 
s podmienkou odovzdať doteraz uţívaný 3-izb. byt č. 3 na Ulici Kapitulská 3 v Trnave spolu s 
Vladimírom Tóthom správcovi spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava. 
 
d) Vladimíra Tótha, nar. 03.04.1966, trvalý pobyt Ulica Kapitulská 3, Trnava, vydanie súhlasu 
na nájom 1-izb. bytu č. 20 na Ulici Mozartovej 8 v Trnave na dobu neurčitú, s podmienkou 
odovzdať doteraz uţívaný 3-izb. byt č. 3 na Ulici Kapitulská 3 v Trnave spolu s Eleonórou 
Tóthovou správcovi spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava. 
 
e) Annu Meliškovú, nar. 01.01.1920, trvalý pobyt Ulica Kapitulská 3, Trnava a Denisu 
Tóblovú, nar. 16.09.1970, trvalý pobyt Ulica Kapitulská 3, Trnava vydanie súhlasu na nájom 
3-izb. bytu č. 36 na Ulici J. G. Tajovského 11 v Trnave na dobu neurčitú, s podmienkou 
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odovzdať doteraz uţívaný 2-izb. byt č. 4 na Ulici Kapitulská 3 v Trnave správcovi spoločnosti 
TT-KOMFORT s.r.o. Trnava. 
 
f) Annu Kollárovú, nar. 22.01.1952, trvalý pobyt Ulica Kapitulská 3, Trnava a Ferdinanda 
Kollára, nar. 29.03.1948, trvalý pobyt Kapitulská 3, Trnava vydanie súhlasu na nájom 1-izb. 
bytu č. 39 na Ulici gen. Goliána 52 v Trnave na dobu neurčitú, s podmienkou odovzdať 
doteraz uţívaný 1-izb. byt č. 5 na Ulici Kapitulská 3 v Trnave správcovi spoločnosti TT-
KOMFORT s.r.o. Trnava. 
 
g) Jarmilu Alexanderovú, nar. 16.11.1976, trvalý pobyt Ulica Kapitulská 3, Trnava vydanie 
súhlasu na nájom 3-izb. bytu č. 31 na Saleziánskej ulici 50 v Trnave na dobu neurčitú, 
s podmienkou odovzdať doteraz uţívaný 1-izb. byt č. 6  na Ulici Kapitulská 3 v Trnave 
správcovi spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava. 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
a/ pripraviť súhlasy na uzatvorenie nájomných zmlúv na nájom bytov a predloţiť ich 
primátorovi mesta na podpis 
Termín: 15.07.2012 
 
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., Ulica Františkánska 16 Trnava 
b/ navrhnuté bytové náhrady pre budúcich nájomcov bytov dať do obývania schopného stavu 
 

 
 

351 
uznesenie 

 
K organizačnému zabezpečeniu a rozpočtu 11. ročníka medzinárodného festivalu 

folklórnych súborov „Trnavská brána 2012“ 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a/ organizačné zabezpečenie 11. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov 
„TRNAVSKÁ BRÁNA 2012“ 
 
b/ ceny za prenájom pozemku a za predajné zariadenia vo vlastníctve mesta Trnava počas    
Trnavskej brány 2012: 
- pri občerstvovacích zariadeniach v zmysle platného VZN č. 317 o miestnych daniach 
  v znení neskorších doplnkov  
- pri ľudovoumeleckých výrobcoch v zmysle platného VZN č. 356 Trhový poriadok 
  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb počas príleţitostného trhu 
  „TRNAVSKÁ BRÁNA 2012“ 
 
c/ zloţenie organizačného štábu 11. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov 
„TRNAVSKÁ BRÁNA 2012“ 
- Bc. Anna Pekárová – Mesto Trnava 
- Mgr. Terézia Krupčíková – Mesto Trnava 
- Ing. Andrea Kováčová – Mesto Trnava 
- Zuzana Jedličková – Mesto Trnava 
- Mgr. Michal Ţitňanský – Mesto Trnava 
- Jozef Stacho – folklórny súbor Trnafčan 
- JUDr. Pavol Skaličan – folklórny súbor Trnafčan 
- Ing. Ivona Táčovská – Trnavský ľudový cech 
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- Mgr. Stanislava Borisová – detský folklórny súbor Drienka 
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
predloţiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu o priebehu a konečné zúčtovanie  
11. ročníka medzinárodného festivalu folklórnych súborov „TRNAVSKÁ BRÁNA 2012“. 
Termín: december 2012 

 
 

352 
uznesenie 

 

K Organizačnému zabezpečeniu Vianočných trhov 2012 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
a) Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2012 v dňoch 30.11.2012 – 31.12.2012 
b) Všeobecné zásady pre organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2012. 
c) výpoţičku  lokality konania VT 2012 - Trojičné námestie, časť ulíc Hviezdoslavova – pred 

budovou Slovenskej pošty, Štefánikova – po mestskú veţu, Hlavná ulica – po Radničnú 
reštauráciu a mestského mobiliáru – bufetové stoly 79 ks, drevené stánky 31 ks,  oceľové 
brány 37 ks, záhradné lavice 132 ks, dekoračné brány 3 ks, WC unimobunky 1 ks, 
kancelárske unimobunky 2 ks, Betlehem 1 ks, za účelom  zabezpečenia a organizovania 
Vianočných trhov 2012 pre spoločnosť MEDIAFLASH, s.r.o., so sídlom Bernolákova 2, 
Trnava, IČO: 45 943 826,  v zmysle Zmluvy o zabezpečení a organizovaní Vianočných 
Trhov zo dňa 3. 10. 2011, na dobu určitú od 30.11.2012 do 31.12.2012 

 
2. Poveruje 
Primátora mesta  
schválením prípadnej zmeny času predaja počas VT 2012, ustanoveného Organizačným 
zabezpečením Vianočných trhov 2012 
 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
a) zabezpečiť organizovanie VT 2012 v zmysle schváleného Organizačného zabezpečenia, 
príslušných VZN a Zmluvy o zabezpečení a organizovaní Vianočných trhov. 
Termín: počas VT 2012 
 
b) pripraviť zmluvu o výpoţičke a predloţiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: 31.10.2012 
 

 
353 

uznesenie 
 

k informatívnej správe o využívaní športových areálov 
vo vlastníctve mesta za rok 2011 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
predloţenú informatívnu správu o vyuţívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 
2011. 



32 

 

354 
uznesenie 

 
K návrhu 

 na poskytnutie finančných dotácií 
 na rok 2012 z rozpočtu Mesta Trnava 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
poskytnutie finančných dotácií na rok 2012 z rozpočtu Mesta Trnava v súlade s predloţenými 
projektmi pre ţiadateľov zoradených v tabuľke, ktorá je prílohou uznesenia   
 
2. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť zmluvy o poskytnutí finančných dotácií v zmysle VZN č. 389, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 381, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta 
Trnava  na podpis primátorovi Mesta Trnava. 
Termín: 15.07.2012 
 
 

355 
uznesenie 

 
K Dodatku č. 1  

k Organizačnému zabezpečeniu Tradičného trnavského jarmoku 2012 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1.   Schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Organizačnému zabezpečeniu TTJ 2012.   
      
2.   Ukladá 
2.1 Riaditeľovi OS TTJ 2012 
Zabezpečiť organizovanie TTJ 2012 v zmysle schváleného Dodatku č. 1 k Organizačnému 
zabezpečeniu TTJ 2012, Organizačného zabezpečenia TTJ 2012 a príslušných VZN. 
Termín: počas TTJ 2012 

 
 
 

356 
uznesenie 

 

K Plánu kontrolnej činnosti  
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31.12.2012 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31.12.2012 

 
2. Poveruje 

Hlavného kontrolóra mesta  
na vykonanie následnej finančnej kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti 
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357 
uznesenie 

 

K informatívnej správe o výsledkoch kontrol ukončených  
a rozpracovaných v mesiacoch máj a jún 2012 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol ukončených  a rozpracovaných v mesiacoch máj 
a jún 2012 

 
 

358 
uznesenie 

 
K správe o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  

ktorých termín plnenia je v intervale od 29.3.2012 do 6.6.2012 
 
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 29.3.2012 do 6.6.2012. 
 
 
2. Schvaľuje 
zmenu textu uznesení: 
 
a1) 

Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 138/2011 

Názov uznesenia Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zdruţeniu Automobilový 

klaster-západné Slovensko 

Navrhovaná zmena: V bode 1. uznesenia č. 138/2011  sa termín vrátenia návratnej 

finančnej výpomoci mení z 31.12.2011 na 31.12.2012. 
 

 

  

a2) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 673/2009 v znení č. 799/2010 a č. 222/2011 

Názov uznesenia Predaj pozemku na Ulici Okruţná v Trnave 

Navrhovaná zmena: V schvaľovacej časti uznesenia v písm. a) sa pôvodný text „...Dagmar 

Gaţovičovej, r. Gaţovičovej, nar. 11.04.1965 trvale bytom T. Tekela 3, 

917 01 Trnava,“  nahrádza textom „...Dagmar Gaţovičovej, r. 

Gaţovičovej, nar. 11.04.1965 trvale bytom 919 29 Malţenice 322,“ 
 

 

 
a3) 

Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 280/2012 

Názov uznesenia Schválenie odpredaja bytov a súťaţných podmienok obchodnej verejnej 

súťaţe o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytu 
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Navrhovaná zmena: Pred text „A, Predmet predaja“  vloţiť text „2. Schvaľuje   podmienky 

obchodnej verejnej súťaţe o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na 

predaj nehnuteľnosti“        

  

 
a4) 

Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 287/2012   

 

Názov uznesenia Odpredaj pozemku pod časťou rodinného domu /Ulica sv. Cyrila 

a Metoda/  

Navrhovaná zmena: V bode 1. za  text „odpredaj časti pozemku“ doplniť text „v k. ú. Trnava“. 

  

 
 
a5) 

Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 244/2012 v znení č.  311/2012   

 

Názov uznesenia Odpredaj pozemku na Ulici Leoša Janáčka  

Navrhovaná zmena: V bode 1. za  text „odpredaj časti pozemku“ doplniť text „v k. ú. Trnava“. 

 
 
a6) 

Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 298/2012   

 

Názov uznesenia Usporiadanie cestnej siete v meste Trnava po odovzdaní Severného 

obchvatu do uţívania 

Navrhovaná zmena: Text : „prevod vlastníctva pozemných komunikácií : 

cesta II/504: Špačinská cesta od okruţnej kriţovatky s Krupanskou 

cestou po kriţovatku ul. Rybníková, Špačinská cesta, Bučianska 

a Hlboká (1,75km), Hlboká ul. (1,1km) a časť ul. Sladovníckej od 

kriţovatky s Hlbokou po kriţovatku s Bernolákovou ul. (0,43km), 

v celkovej dĺţke 3,28 km“ sa nahradí textom:  „odplatný prevod za    1 

euro úseku cesty č. II/504, od kriţovatky ulíc Sladovnícka                - 

Bernolákova po Krupskú cestu č. III/50410, v dĺţke 3,129 m“.  

 
a7) 

Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 246/2012   

 

Názov uznesenia Odpredaj pozemkov na Ulici Kapitulská  

Navrhovaná zmena: V bode 1. za  text „odpredaj častí pozemkov“ doplniť text „v k. ú. 

Trnava“. 

 
 
a8) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 763/2010 v znení zmien 

Názov uznesenia Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 647 

a 646/2 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 247 na  

Ul. Dolné bašty 6, 7 v Trnave 

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v  schvaľovacej časti novým textom v bode 15.  ...nahradiť 
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„Jiráskova 24“... textom “Dolné bašty 7“...  

 
 
a9) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 283/2012 

Názov uznesenia Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 

8399/93 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6045 

na Ul. Jiráskovej 23 v Trnave  

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v  schvaľovacej časti novým textom 

v jednotlivých  bodoch: 

13. nahradiť ...Bazilovičovou ... Bazilevičovou... 

  34. nahradiť ...4112 ...  0,55 eura...,novým textom...4579...0,61 eura... 

  47. nahradiť ...Mgr. Eve... JUDr. Eve... 

53. nahradiť ...1947 ... 1955...   

71. nahradiť  text ...  6960...Blaţekovej ...0,93... novým 

...7332...Blaškovej...0,98... 

74. nahradiť ...0,55...0,86... 

76. nahradiť ...70 77...78... 

 
a10) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 113/2011 

Názov uznesenia Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 

1635/109 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5685 

na Ul. Botanickej 7-11 v Trnave  

Navrhovaná zmena: Nahradiť text v  schvaľovacej časti novým textom 

v jednotlivých  bodoch: 

19. nahradiť celý text nasledovným:..“podielu 6586/662724 do 

podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 19 Petrovi Chvílovi nar. 

22.12.1978 Botanická 8, Trnava s podielom ½ a 1/6, Ľubošovi Chvíľovi 

nar. 8.2.1983, bytom Botanická 8, Trnava s podielom 1/6 a Silvii 

Dorotkovej rod. Chvíľovej nar. 25.11.1974, bytom Bratislava – Nové 

Mesto, Jakabova 6, s podielom 1/6, spolu za cenu 83,31 eura“... 

22. nahradiť celý text nasledovným: ...“podielu 6586/662724 do 

výlučného vlastníctva vlastníčke bytu č. 24 Anne Lopaškovej rod. 

Magulovej nar. 16.2.1952 bytom Botanická 8, Trnava za cenu 83,31 

eura“...,  

22. nahradiť celý text nasledovným: ...“podielu 6586/662724 do 

výlučného vlastníctva vlastníčke bytu č. 39 Júlii Dubrovayovej rod. 

Dubrovayovej nar. 3.9.1986 bytom Botanická 8, Trnava za cenu 83,31 

eura“...,  

Doplniť nový text: 

95. podielu 2750/662724 do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov 

vlastníkom bytu č. 50 Richardovi Krajčovičovi nar. 1.8.1977 a Ľubomíre 

rod. Pelzerovej nar. 12.9.1977obaja bytom  Botanická 8, Trnava za 

cenu 34,79 eura, 

96. podielu 2750/662724 do výlučného vlastníctva vlastníčke bytu č. 98 

Ingrid Drličkovej rod. Drličkovej nar. 6.3.1975 bytom Ostrov 138,  za 

cenu 34,79 eura“...,  
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a11) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 302/2012 

Názov uznesenia Prenájom nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom 

a technologickom parku Trnava  spoločnosti SimPlan Optimizations 

s.r.o. 

Navrhovaná zmena: V bode 2. upraviť pôvodný termín nájmu od 1.5.2012 na nový termín od 

1.7.2012 

  

 
a12) 

Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 124/2003 v znení  č. 240/2008 

Názov uznesenia: K predaju pozemkov na ulici Horné Bašty v Trnave právnickej osobe  

Navrhovaná zmena: Nový text v bode 2. schvaľovacej časti uznesenia. Pôvodný text sa 

vypúšťa a nahrádza sa novým textom v tomto znení: 

„2. Schvaľuje 

a) priamy predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava, 

parc. č. 403/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2, parc. č. 

403/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, parc.č. 403/5, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m2, parc č. 401/3, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 71 m2, parc č. 401/4, zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 18 m2, parc č. 401/5, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 147 m2, vytvorené geometrickým plánom č. 33/2012, 

vyhotoveným Ing. Jozefom Fančovičom, z parciel katastra nehnuteľností 

registra  „C“ č. 401, č. 402 a č. 403, zapísaných v katastri nehnuteľností 

na liste vlastníctva č. 5000, spolu vo výmere 466 m2 spoločnosti 

A.DOM, spol. s. r. o., Horné Bašty          č. 2, Trnava, IČO: 34 116 516, 

za cenu 82,98 eura/m2, t. j. spolu v hodnote 38 668,68 eura 

 

b) po kolaudácii stavby polyfunkčných domov a rekonštrukcii 

hradobného opevnenia, v rozsahu predávaných pozemkov 

v investorstve kupujúceho, uzatvorenie kúpnej zmluvy s vecným 

bremenom a bezodplatné, časovo           neobmedzené vecné bremeno 

zriadené na pozemkoch v k.ú. Trnava označených ako parc.č. 403/4, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, parc. č. 401/4, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vo vlastníctve spoločnosti A.DOM, 

spol. s r.o., Trnava IČO: 34 116 516, spočívajúce v povinnosti  

spoločnosti A.DOM, spol. s r. o., Trnava IČO: 34 116 516 strpieť na jej 

pozemkoch parc. č. 403/4 a parc.č. 401/4 hradobné opevnenie – hradby 

vo vlastníctve mesta Trnava, v rozsahu aký je vyznačený geometrickým 

plánom č. 33/2012 a výkon s tým súvisiacich uţívateľských práv.“ 

 

Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod nehnuteľnosťou vo 

vlastníctve kupujúceho.   
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a13) 

Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 893/2010   

 

Názov uznesenia Zriadenie vecného bremena pre STL plynovod na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta /Ulice A. Sládkoviča, P. Pázmaňa, Tomášikova, E. 

M.Šoltésovej a B. Nemcovej/ 

Navrhovaná zmena: V bode 1. Za text „-parc. č. 8743/1, zapísaná na LV č. 5000“ doplniť 

text „ – parc. reg. „E“,  č. 1908/6, zapísaná na LV č. 5000, - parc. 

reg. „E“,  č. 1917/2, zapísaná na LV č. 5000, – parc. reg. „E“,  č. 

1918/31, zapísaná na LV č. 5000,  - parc. reg. „E“, č. 1919/58, 

zapísaná na LV č. 5000“.  

V bode 2. Za text „-parc. č. 8743/1, zapísaná na LV č. 5000“ doplniť 

text „ – parc. reg. „E“,  č. 1908/6, zapísaná na LV č. 5000, - parc. 

reg. „E“,  č. 1917/2, zapísaná na LV č. 5000, – parc. reg. „E“,  č. 

1918/31, zapísaná na LV č. 5000, - parc. reg. „E“, č. 1919/58, 

zapísaná na LV č. 5000“.  

 
 
a14) 
Uznesenie (orgán): MZ  č. 171/2011 

Názov uznesenia Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 

5311/29 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 

6944 Na hlinách 32, 33, 34 

Navrhovaná zmena: Nahradiť a doplniť text v  schvaľovacej časti:  

... 4.  podielu  4260/390504... nahradiť... 4.  podielu  6254/390504 ...  

V bode  40. doplniť text ...kaţdému s podielom 1/2... 

 
 
a15) 

Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 214/2011 v znení č. 311/2012   

 

Názov uznesenia Schválenie zaloţenia nehnuteľností vo vlastníctve mesta  

Navrhovaná zmena: V bode 1. v 2. odráţke  vypustiť slovo „časti“. 

V bode 1.  vypustiť odráţku č. 3. 

 
 
a16) 
Uznesenie (orgán): MZ  č.142/2011 

   Názov uznesenia: Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 

5671/151 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 

6485 na Ul. V. Clementisa 48 v Trnave  

Navrhovaná zmena: Doplniť text v  schvaľovacej časti novým textom :  

 ...“48. podielu 7434/299244 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 48 Oľge 

Martinkovičovej rod. Rácovej  nar. 14.5.1957 bytom V. Clementisa 

48, Trnava  za cenu 0,95 eura“... 
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a17) 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 990/2010 

Názov uznesenia Výpoţička pozemkov pre výstavbu „Oddychovo – rekreačnej zóny 

Kočišské – Golfové odpalisko“ v lokalite Kočišské  

(Golf Trnava s. r. o.) 

Navrhovaná 

zmena: 

V schvaľovacej časti uznesenia v bode 1 sa za text: „a parc. registra 

„C“ č. 10501/82 – orná pôda s výmerou 4 624 m2,“ dopĺňa text: 

 „parc. registra „C“ č. 10883/1 – ostatné plochy s výmerou 837 m2, 

parc. registra „C“ 10883/7 – ostatné plochy s výmerou 645 m2,„. 

 
 
a18) 

Predkladá: Odbor  právny a majetkový 

Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 288/2012   

 

Názov uznesenia Odpredaj stavby trafostanice a pozemku /trafostanica na Ulici 

Rybníková/   

Navrhovaná 

zmena: 

V bode 1. nahradiť text „parc.č. 3574/22“ textom „parc. č. 3547/22“. 

 

 
 
3. Predlžuje  
termín plnenia uznesení MZ: 
   
b1) č. 24/2011    do 31. 07. 2012 
b2) č. 113/2011    do 31. 08. 2012 
b3) č. 142/2011      do 31. 08. 2012 
b4) č. 243/2012      do 31. 08. 2012 
b5) č. 286/2012      do 30. 06. 2012 
b6) č. 287/2012      do 31. 06. 2012 
b7) č. 288/2012      do 31. 06. 2012 
b8) č. 245/2012      do 30. 06. 2012 
b9) č. 214/2011      do 31. 07. 2012   
b10) č. 196/2011      do 31. 08. 2012 
b11) č. 173/2011      do 30. 09. 2012 
b12) č. 727/2009 v znení 37/2011, 163/2011, 276/2012   do 30. 09. 2012 
b13) č. 248/2012      do 31. 12. 2012 
b14) č. 174/2011      do 30. 06. 2012 
b15) č. 204/2011      do 30. 09. 2012 
b16) č. 884/2010      do 30. 09. 2012 
b17) č. 149/2011      do 31. 08. 2012 
b18) č. 213/2011 v znení 311/2012                                                do 30. 06. 2012 
 
4. Ruší 
uznesenia MZ: 
 
 
 
 
 
 



39 

 

c1) č. 24/2011 v bode 15/ schvaľovacej časti uznesenia 
c2) č. 121/2011 
c3) č. 989/2010 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Vladimír  B u t k o  
                           primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
                                            prednostka MsÚ 
V Trnave 27.06.2012 

 


