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Z á p i s n i c a 

 

z 24. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo 

19. októbra 2010 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 24. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo 

19. októbra 2010 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice 

 

 

Prítomní: 29 poslancov MZ 

 primátor mesta 
 hlavný kontrolór mesta 
 náčelník Mestskej polície mesta Trnava 
 prednostka Mestského úradu v Trnave  
 8 vedúcich odborov mestského úradu 
 vedúci kancelárie primátora 
 vedúci odboru PPaIP 
 vedúci úseku mestského úradu  
 5 vedúcich organizácií a spoločností mesta 
 11 riaditeľov základných škôl, ZUŠ, CVČ  
 2 zástupcovia médií 
 2 občania  
 zapisovateľka  

 

 

P r o g r a m : 

 
a/ Otvorenie 

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 349 o 
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na 
príslušný kalendárny rok. 

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 350, 
ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií a darov z rozpočtu mesta Trnava 

2.1 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2010, vyhodnotenie plnenia rozpočtu 
za I. polrok a monitorovacia správa za I. polrok 

3.  Majetkové záleţitosti 
4.1 Predaj bytov 
5.1 Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta Trnava 
6.1 Správa o priebehu a konečné zúčtovanie Dní zdravia 2010 
7.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktorých termín plnenia je v intervale od 12. 08. 2010 do 29. 09. 2010 
8.1 Rôzne 
9.1 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

10.1 Rekapitulácia uznesení  
 Z á v e r  

 
 
 
  24. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava otvoril a viedol Ing. Štefan 
Bošnák, primátor mesta. Privítal prítomných poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných 
prizvaných. 
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   Predsedajúci skonštatoval, ţe na zasadnutí je prítomných celkom 27 poslancov 
mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. /V priebehu 
rokovania sa zvýšil počet poslancov na 29./ 
Z rokovania mestského zastupiteľstva sa ospravedlnil poslanec MZ Ing. Tomek.  
 
  Za overovateľov zápisnice z 24. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli 
určení poslanci mestského zastupiteľstva MUDr. Martin Heriban a Stanislav Hric.  
 
  Na rokovaní sa overovala zápisnica z rokovania 23. riadneho zasadnutia konaného 31. 
augusta 2010 a z mimoriadneho zasadnutia konaného 9. septembra 2010. Overovatelia 
zápisnice z riadneho zasadnutia MUDr. Branislava Kramár a Michal Okruhlica a overovatelia 
z mimoriadneho rokovania Michal Drgon a Michal Okruhlica skonštatovali, ţe zápisnice 
zachytili priebeh rokovaní v celom rozsahu, preto ich aj podpísali.  
 
 Do pracovného predsedníctva riadneho zasadnutia Mestská rada mesta Trnava určila 
poslancov mestského zastupiteľstva Mgr. Mariana Rozloţníka a Eduarda Čechoviča.  
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli ďalej doplnení poslanci Ing. Janka Drábiková a 
Mgr. Mário Buchel. 

 
 Za predsedu návrhovej komisie mestská rada odporučila poslanca MZ MUDr. Gabriela 

Paveleka.  
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie odporučení Ing. Juraj 
Jurák a Mgr. Jozef Pikna. 

 K zloţeniu návrhovej komisie ďalšie pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdrţal sa 2, nehlasovali 2) bolo zloţenie návrhovej komisie 

schválené. 

 
 
  Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí 12. októbra 2010 odporučila 
nasledovnú úpravu programu rokovania mestského zastupiteľstva : 
 
a/ do bodu „rôzne“  
zaradiť materiál pod č. 8.1 „Informatívnu správu o schválených grantoch z národných 
a európskych zdrojov na realizáciu projektov mesta Trnava za volebné obdobie 2006-2010“  
Dôvod: 
Informácia pre poslancov mestského zastupiteľstva o čerpaní mimorozpočtových finančných 
prostriedkov z národných a európskych fondov. 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli vznesené ďalšie návrhy na doplnenie 
programu rokovania : 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – odporučil do programu v rámci bodu „rôzne“ pod č. 8.2. 
zaradiť materiál „Dohoda o vyporiadaní nárokov z poistnej udalosti“, ktorý poslanci dostali pri 
prezentácii. 

 Pri prezentácii bol poslancom distribuovaný aj materiál „Informatívna správa o plnení 
uznesenia MZ č. 940/2010“. Primátor mesta odporučil poslancom materiál bez prerokovania 
ako informáciu o moţnostiach vyuţitia športových areálov pre neorganizovaných športovcov. 

 Ďalšie návrhy do programu rokovania predloţené neboli. 
 

 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 1 ) bolo prijaté odporúčanie mestskej 

rady k doplneniu programu rokovania mestského zastupiteľstva, vrátane odporúčania 
primátora mesta. 

 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bol schválený celkový program 
rokovania októbrového zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
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 Postupne boli prerokované písomné materiály v rámci schváleného programu rokovania.  
   
 
Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadeniaô, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 349 o 
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na príslušný 
kalendárny rok  

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 
 
 Zmena výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava sa pre rok 2010 
realizuje vzhľadom na úpravu rozpočtu beţných výdavkov na originálne kompetencie, keďţe 
schválený rozpočet beţných výdavkov nepokryje náklady na školské kluby pri základných 
školách, zariadenia školského stravovania, na predškolské zariadenia, základné umelecké 
škly a centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. V súlade s úpravou 
výšky dotácie na ţiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je nutné 
vykonať úpravu výšky dotácie na ţiaka v cirkevnom školskom zariadení a dieťa v cirkevnej 
materskej škole. Všeobecne záväzné nariadenie zároveň určuje aj výšku dotácie pre 
novozriadenú Súkromnú materskú školu SMILE.  
V rámci spravodajskej správy spravodajca informoval o kladnom stanovisku Mestskej 
školskej rady mesta Trnava, ktoré bolo poslancom doručené so spoločným spravodajcom. 
 
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN v 
znení VZN č. 176 a VZN č. 216. 
  
  V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky. 
  
  Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok. 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 1 ) bolo prijaté uznesenie MZ 
 č. 945, ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 368. 
 
 

 
Materiál č. 1.2 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 350, ktorým 
sa určuje metodika poskytovania dotácií a darov z rozpočtu mesta Trnava  

Spravodajca MR: Eduard Čechovič 
 
 Zámerom mesta je kontinuálne podporovať subjekty pôsobiace na území nášho mesta 
a rozvíjať ich aktivity v rôznych oblastiach. Podporou činnosti týchto subjektov sa zároveň 
zvyšuje aj kvalita úrovne ţivota v meste Trnava. Mesto v rámci svojho rozpočtu vyčleňuje na 
tieto aktivity finančné prostriedky, ktoré sú prideľované ţiadateľom v súlade s platným 
všeobecne záväzným nariadením. Z dôvodu spresnenia procesných náleţitostí bol 
spracovaný návrh na doplnenie v súčasnosti platného nariadenia.  
 
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
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Všeobecne záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní 
VZN v znení VZN č. 176 a VZN č. 216. 
  
  V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky. 
  
  Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok. 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1 ) bolo prijaté uznesenie MZ  
č. 946, ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 369. 
 
 
 
Materiál č. 2.1 
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2010 
3. aktualizácia rozpočtu, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia 
správa za 1. polrok  

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 
 
 Správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2010, monitorovacia správa o plnení 
merateľných ukazovateľov a aktualizácia rozpočtu boli predloţené v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
Predloţená tretia aktualizácia rozpočtu reflektuje na doterajší vývoj v príjmovej a výdavkovej 
časti rozpočtu a predpokladaný vývoj do konca roka 2010. V oblasti príjmov sa úprava 
rozpočtu týka grantových zdrojov, pri ktorých došlo k posunu v realizácii, prípadne 
nevyhlásenia výziev na niektoré projekty. Úprava výdavkovej časti sa dotýka zvýšenia 
výdavkov v súvislosti s väčším rozsahom opráv, rekonštrukcií a zvýšenými výdavkami za 
energie.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 Stanovisko Finančnej komisie MZ k materiálu nebude priloţené, keďţe komisia na 
rokovaní 11. 10. 2010 nebola uznášaniaschopná.  
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdrţal sa 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 947, ktorým bola 
schválená tretia aktualizácia rozpočtu na rok 2010, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. 
polrok a monitorovacia správa za I. polrok 2010. 
 
 
 
 
Materiál č. 3 
Majetkové záležitosti 

Spravodajca MR: Michal Okruhlica  
 
 
č. 3.1 
Zámena prenajatých nebytových priestorov v objekte na Ulici K. Čulena č. 12 – 
SPARTAKUS SLOVAKIA s.r.o. 
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 Nájomca nebytových priestorov poţiadal o zámenu nebytových priestorov, keďţe 
doteraz vyuţívané priestory sú pre jeho činnosť rozlohou veľké. V zmysle platných zásad bol 
materiál predloţený na rokovanie mestského zastupiteľstva. Ako prípad hodný osobitného 
zreteľa moţno ţiadosť povaţovať z toho dôvodu, ţe nájomca poskytuje sluţby v oblasti 
poisťovníctva pre širokú verejnosť a včas plnil si záväzky zo zmluvy. 
  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 948, 
ktorým bola schválená zámena nebytových priestorov v zmysle ţiadosti.  
 
 
 
č. 3.2  
Zmena doby prenájmu nebytových priestorov z doby určitej na neurčitú v objekte na 
Ulici Hlavná č. 5 – SUNPHARMA 15, k.s. 

 
 Nájomca nebytových priestorov poţiadal o predĺţenie doby prenájmu nebytových 
priestorov z doby určitej na dobu neurčitú. V zmysle platných zásad 
bol materiál predloţený na rokovanie mestského zastupiteľstva. Ako prípad hodný 
osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe nájomca poskytuje lekárenské sluţby pre verejnosť uţ 
niekoľko rokov a riadne si plní záväzky zo zmluvy.  
 
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ  
č. 949, ktorým bola schválená zmena doby prenájmu nebytových priestorov v súlade so 
ţiadosťou.  
 
 
 
č. 3.3 
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/108 v k. ú. 
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6043 na Jiráskovej 21 

  
Nájomníci bytov na Jiráskovej ulici č. 21 nadobudli zmluvami o prevode vlastníctva 

bytu do svojho vlastníctva druţstevné byty spolu s podielmi na spoločných častiach obytného 
domu. V súlade s § 18 zákona č. 182/1993 Z. z. má vlastník bytu právo poţiadať mesto o 
prevod alikvotnej časti pozemku v nadväznosti na vlastnícky podiel bytu. V zmysle zákona č. 
258/2009 je odpredaj moţný podľa § 9a) ods. 8 písm. a). Ţiadosťou vlastníkov bytov sa 
zaoberala majetková komisia, ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj 
spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovým domom za cenu 0,1162 eura/m2.. 
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 4) bolo prijaté uznesenie MZ  
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č. 950, ktorým bol schválený predaj podielov z mestského pozemku vlastníkom bytov 
uvedených pod č. 1 aţ č. 22.  
 
 
 
č. 3.4 
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/90 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6453 na Ulici V. Clementisa 58, 59, 60 

 
Nájomníci bytov na Ulici V. Clementisa č. 58, 59, 60 nadobudli zmluvami o prevode 

vlastníctva bytu do svojho vlastníctva druţstevné byty spolu s podielmi na spoločných 
častiach obytného domu. V súlade s § 18 zákona č. 182/1993 Z. z. má vlastník bytu právo 
poţiadať mesto o prevod alikvotnej časti pozemku v nadväznosti na vlastnícky podiel bytu. V 
zmysle zákona č. 258/2009 je odpredaj moţný podľa § 9a) ods. 8 písm. a). Ţiadosťou 
vlastníkov bytov sa zaoberala majetková komisia, ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu 
schváliť odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovým domom za cenu 
0,1162 eura/m2 . 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1 ) bolo prijaté uznesenie MZ 
č. 951, ktorým bol schválený predaj podielov z mestského pozemku vlastníkom bytov 
uvedených pod č. 1 aţ 53. 
 
 
 
č. 3.5 
Predaj podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5292/54 v k. ú. Trnava 
vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6554 na Ulici Veternej 19 

 
Nájomníci bytov na Ulici Veternej č. 19 nadobudli zmluvami o prevode vlastníctva 

bytu do svojho vlastníctva druţstevné byty spolu s podielmi na spoločných častiach obytného 
domu. V súlade s § 18 zákona č. 182/1993 Z. z. má vlastník bytu právo poţiadať mesto o 
prevod alikvotnej časti pozemku v nadväznosti na vlastnícky podiel bytu. V zmysle zákona č. 
258/2009 je odpredaj moţný podľa § 9a) ods. 8 písm. a). Ţiadosťou vlastníkov bytov sa 
zaoberala majetková komisia, ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj 
spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovým domom za cenu 0,1162 eura/m2 .  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 952, ktorým bol 
schválený predaj podielu z mestského pozemku vlastníkom bytu č. 48 na Veternej ulici 
manţ. Šimončíkovcom. 
 
 
č. 3.6 
Zrušenie uznesenia MZ č. 924 zo dňa 31. 08. 2010 /zámena nehnuteľností/ 
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 Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 924 z 31. 8. 2010 schválilo zámenu 
nehnuteľností a pozemkov na Trojičnom námestí č. 5 a Ulici Štefánikova č. 4 vo vlastníctve 
mesta Trnava za nehnuteľnosť a pozemky na Coburgovej ulici č. 15, zapísaných na LV č. 
6314 vo vlastníctve Františka Soboslaya a Ing. Jána Krivdu. Zámena bola dohodnutá bez 
vzájomného finančného vysporiadania. Po schválení odpredaja mesto získalo informáciu, ţe 
nehnuteľnosti, ktoré má mesto zámenou získať, sú zapísané v súpise všeobecnej podstaty v 
rámci konkurzu vyhláseného na podnik Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii. Na 
základe týchto informácií bol na rokovanie mestského zastupiteľstva spracovaný materiál. 
Materiál bol prerokovaný mestskou radou, ktorá odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s doplnením textu dôvodovej správy o históriu pozemku na Coburgovej ulici č. 
15, ktorý je t. č. vo vlastníctve Františka Soboslay a Ing. Jána Krivdu. 
 

Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
s doplnením všetkých domnelých vlastníkov nehnuteľnosti a pozemkov na Coburgovej ulici 
č. 15 v Trnave. Zároveň poţiadala spracovateľa materiálu o správne uvedenie mena jedného 
z vlastníkov v dôvodovej správe i v návrhu uznesenia – namiesto „Ladislav Soboslay“ uviesť 
...František Soboslay...  
 
Rozprava: 
 Skôr ako sa poslanci prihlásili do rozpravy Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval o 
liste z Okresnej prokuratúry Trnava, kde poslanec Ing. Pobiecký podal podnet. Uviedol, ţe 
osobne podnetu dobre nerozumie, keďţe je v ňom veľa chýb. Podnet bol podaný neskôr, neţ 
sa mestská rada týmto zaoberala a potom, čo bol daný návrh na zrušenie predmetného 
uznesenia. Podnet bol podaný na preskúmanie zákonnosti postupu správneho orgánu, 
pričom nerozumie tomu, keďţe mesto v majetkoprávnych veciach nekoná ako správny 
orgán. Pisateľ podnetu neuviedol prijaté uznesenie mestskej rady k návrhu na zrušenie 
príslušného uznesenia zastupiteľstva. Ďaľšie nepresnosti súvisia s termínom 4. 9. 2008, 
kedy domnelí vlastníci uzatvorili kúpnu zmluvu, pritom tento dátum bol dňom právoplatnosti 
vkladového konania. Takisto domnelí vlastníci v druhom rade neboli uvedení v rozsudku 
súdu, ani v materiáli, takţe v zmysle práva ani neexistujú. V podnete zároveň bolo 
konštatované, ţe mesto Trnava malo vedomosť o zápise majetku do súpisu úpadcu, ţe bola 
vedomosť o liste správcu úpadcu, ktorý poslal pred tromi rokmi list, kde uviedol ďalšie veci.  
Zároveň primátor podotkol, ţe keď sa na meste pripravoval a schvaľoval materiál, o ktorom 
rokovala aj majetková komisia viac ako rok, k prerokovaniu došlo na základe právoplatného 
listu vlastníctva, vydaného štátnym orgánom. List vlastníctva bol bez tiah a ďalších vecných 
bremien, t. j. z pohľadu majetkového bol právne čistý. Konštatovanie, ţe mestské 
zastupiteľstvo nezákonne rozhodlo, poloţil predkladateľovi podnetu otázku, na základe čoho, 
keďţe táto vec ešte nie je ukončená.  
Poukázal na konštatovanie zo strany nášho poslanca o nezákonne prijatom uznesení, za 
ktoré aj hlasoval. Uznesenie nezákonné nie je, pretoţe bolo prijaté na základe listu 
vlastníctva vydaného príslušným štátnym orgánom.  
Na záver svojho vystúpenia uviedol, ţe si myslel, ţe podnet poslancom bol podaný k tomu, 
ţe niekto niekoho zaviedol, ale nie na nezákonne prijaté uznesenie. Okresný prokurátor v 
proteste konštatuje, ţe je moţné zrušiť uznesenie tak, ako to mestská rada rozhodla, takţe 
podnet bol zbytočný. Postupom správy katastra pri povoľovaní vlastníckeho práva sa 
okresný prokurátor zaoberá uţ na základe podnetu správcu úpadcu. Po rokovaní mestského 
zastupiteľstva bude prokurátorovi oznámené, ţe mestské zastupiteľstvo svojím vlastným 
rozhodnutím zrušilo príslušné uznesenie.  
 Ing. Pobiecký, druhý zástupca primátora – uviedol, ţe podnet má k dispozícii a 
vychádzal z toho, o čom osobne informoval primátora mesta. Vyslovil pochybnosť, ţe ten, čo 
pomáhal podnet písať si nebol vedomý obsahu podnetu a štylizácii. Ako bolo v podnete 
uvedené, osobne je stále presvedčený, ţe pri rozhovoroch o zámene pozemkov boli aj s Ing. 
Butkom zavádzaní. Podnet bol podaný proti, pretoţe prokurátor ruší uznesenie alebo podáva 
protest.  
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Nepopiera to, ţe by to bolo pre mesto nevýhodné z hľadiska sociálnych potrieb alebo výhod 
pre zriadenie zariadenia opatrovateľskej sluţby alebo pre dôchodcov, ale vadí mu to, ţe 
niekto takýmto spôsobom zavádzal. Nevie, či si to niekto uvedomuje, ţe ak by zámena 
prešla, mesto by malo iné problémy a starosti.  
 Ing. Bošnák, primátor mesta – doplnil informácie z listu pána Krivdu a Soboslaya, ktorí 
uvádzajú, ţe o všetkom tomto sa dozvedeli z novín Trnavský hlas a v písomnom stanovisku 
konštatujú, ţe nehnuteľnosť kúpili od predchádzajúcich vlastníkov pána Sagala a spol. 
kúpnou zmluvou, v ktorej v čl. 5 bod 3 sa uvádza „predávajúci vyhlasujú, ţe v čase 
podpísania tejto kúpnej zmluvy na predmete kúpy neviaznu ţiadne dlhy, vecné bremená, 
záloţné práva, iné právne povinnosti, či iné obmedzenia vlastníckeho práva. Predávajúci 
zodpovedajú kupujúcim za škodu, ktorá by vznikla v prípade nepravdivosti tohto vyhlásenia“. 
Na základe tohto vyhlásenia osobne informovali primátora a dali k nahliadnutiu časť kúpnej 
zmluvy. Z hľadiska potrieb mesta osobne verí, ţe škôlka i s pozemkami môţe prejsť do 
majetku mesta a zámer mesta bude úspešné riešený. Pretoţe v zmysle zákona o sociálnych 
sluţbách čakajú mesto v rokoch 2011 - 2014 povinnosti súvisiace so zabezpečením sluţieb 
pre seniorov a mesto nemá k dispozícii vhodné stavby, ktoré by boli optimálne na prestavbu 
a rekonštrukciu pre tento účel. Prezentoval svoj osobný názor a opätovne spomenul, ţe 
podnet išiel však aţ vtedy, keď mestská rada prijala stanovisko na zrušenie uznesenia a 
práve z tohto dôvodu podnet povaţuje za zbytočný.  
 Ing. Butko, zástupca primátora – podporil zrušenie uznesenia MZ č. 92482010 tak, ako 
som ho osobne navrhol na mestskej rade z určitých indícií, ktoré náhodou mal. Následne 
informoval o liste pána Korytára, adresovaného Ing. Pobieckému, kde je história, prečo je 
tento prípad sporný, podrobne popísaná. V nadväznosti na predmetný list podal návrh 
osobitného uznesenia, pretoţe mesto Trnava je slušné a korektné mesto a na list sa patrí 
odpovedať. Následne z listu citoval „navrhujem, aby mesto Trnava prehodnotilo zámenu 
nehnuteľností s mojou osobou ako správcom, ktorý koná za úpadcu ako vlastníka 
nehnuteľnosti.“ Inými slovami, aby aj keď mesto chce vymieňať pozemky ich nevymieňalo s 
domnelými vlastníkmi /Soboslayom a Krivdom/, ale so správcom úpadcu – TAZ š.p.  
v likvidácii. Zároveň informoval o rokovaní majetkovej komisie 19. 10. 2010, kde okrem 
vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaţe na predaj bytov, sa členovia dotkli aj tejto ţiadosti a 
všetkými hlasmi 6 prítomných členov bolo odporučené nesúhlasiť s takýmto návrhom. 
Komisia odporučila, aby pán Korytár sa obrátil na mesto, keď bude vec súdne dokonaná a 
právne čistá.  
Uznesenie odporučil v nasledujúcom texte : 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní a v súvislosti so zrušením uznesenia 
MZ č. 924/2010 : 
1. Berie na vedomie 
ponuku pána Mgr. Ing. Pavla Korytára, správcu úpadcu TAZ, š.p. v konkurze, adresovanú 
pánovi Ing. Jozefovi Pobieckému, zástupcovi primátora mesta Trnava, v ktorej navrhuje „aby 
Mesto Trnava prehodnotilo zámenu Nehnuteľností s mojou osobou ako Správcom, ktorý 
koná za Úpadcu ako vlastníka Nehnuteľností“  
2. Konštatuje, 
že ponuka pána Mgr. Ing. Pavla Korytára, správcu úpadcu TAZ, š.p. v konkurze, ohľadom 
výmeny nehnuteľností je pre mesto naďalej zaujímavá, ale vlastníctvo predmetných 
nehnuteľností je nejasné 
3. Odporúča 
pánovi Mgr. Ing. Pavlovi Korytárovi, správcovi úpadcu TAZ, š.p. v konkurze, obrátiť sa na 
mesto Trnava s ponukou na zámenu nehnuteľností po vyriešení všetkých majetkoprávnych 
nezrovnalostí a nejasností týkajúcich sa ponúkaných nehnuteľností 
4. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis tohto uznesenia Mgr. Ing. Pavlovi Korytárovi, správcovi úpadcu TAZ, š.p. v 
konkurze 
Termín: do 29. 10. 2010. 
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  Okruhlica – konštatoval, ţe v tejto veci, v tzv. likvidácii alebo priznaní majetkových práv 
k veciam po bývalom štátnom podniku TAZ, v minulosti bola kauza 398 bytov, ktoré tak isto 
boli predmetom nejakých súdnych sporov a určovania vlastníctva po štátnom podniku, 
pričom list vlastníctva bol rovnako bez tiarch a bez zápisov. Následne uviedol, ţe zákon o 
konkurzoch a vyrovnaní hovorí, ţe nie je povinnosťou správcu to zapisovať na list 
vlastníctva, ale stačí to, ak to má zapísané v súpise majetku. Uviedol, ţe nerozumie tomu, ţe 
list vlastníctva čistý, ale prebiehal akýsi súdny spor /ktorý podľa jeho názoru zrejme nie je 
ukončený, prešiel prvostupňovým rozhodnutím a je na odvolacom súde/. Tento súdny spor 
nie je uzavretý a ťaţko je usudzovať, kto je vlastníkom a v prospech koho súd rozhodne. To, 
ţe na mesto prišiel list, to je podľa jeho názoru beţná pošta a či bol adresovaný štatutárovi, 
primátorovi alebo inému štatutárovi, nevidí v tom problém. Ak prišiel pánovi Pobieckému, 
ktorý o tom informoval vzápätí majetkovú komisiu, resp. mestskú radu, nevie, či má z toho 
robiť nejaké závery, alebo čo si má o tom myslieť. Na záver svojho vystúpenia poloţil otázku, 
ţe keď prišiel list na pána Pobieckého, či je to niečo zlé? 
 Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval a spýtal sa, na koho bola otázka smerovaná. 
Ďalej podotkol, ţe obvykle chodia listy na štatutára a hlavne vo veciach majetkových. 
Následne poukázal na dátumy súvisiace s listom od pána Korytára: zistil, ţe list bol 
zaprotokolovaný 20. 09. 2010, mestská rada bola 21. 09. a dostal som ho aţ 22. 09. Čakal 
na informáciu, ţe niekto niečo povie, lebo uţ mal nejaké indície. Z tohto dôvodu poţiadal Ing. 
Butka, aby predloţil informáciu na mestskej rade. Ing. Pobiecký o liste informoval aţ vtedy, 
keď bol na rokovaní mestskej rady predloţený návrh na zrušenie uznesenia. 
 Ing. Pobiecký, druhý zástupca primátora – uviedol, ţe predmetný list dostal 20. 09. 
2010 a na mestskej rade 21. 09. o ňom informoval. Celý elaborát dal v utorok rozmnoţiť pre 
primátora, Butka, Čechoviča a Tomašovičovú. Nevidím na tom nič divné, urobil to, čo mal 
urobiť. Podotkol, ţe na rokovaní mestskej rady začala debata na základe indícií. Podotkol, ţe 
nechcem sa baviť na základe akých indícií, pretoţe dostal informácie oficiálne, listom.  
 Ing. Bošnák, primátor mesta – opätovne spomenul vyššie uvedené dátumy a indície, 
ktoré mali k dispozícii, oprávňovali na predloţenie návrhu mestskej rade na zrušenie 
uznesenia. Uviedol, ţe veci nekomentuje, ale hovorí o reálnych faktoch. 
 Ing. Butko, zástupca primátora – uviedol, ţe si je vedomý nahrávania a toho, čo povie. 
Reagoval na poslanca Okruhlicu a uviedol, ţe nič také nepovedal, ţe by niekomu niečo 
vytýkal.  
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 953 
k materiálu č. 3.6, ktorým bolo zrušené uznesenie MZ č. 924 z 31. 08. 2010. 
 
 Keďţe k návrhu textu uznesenia predloţeného Ing. Butkom, zástupcom primátora 
neboli vznesené námietky, o návrhu a uznesení sa hlasovalo súčasne. 

Hlasovaním (za 19, proti 0, zdrţali sa 9, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ  
č. 954 v zmysle návrhu Ing. Butka, zástupcu primátora mesta. 

 
 
 
č. 3.7 
Súhlas s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie parkovacích 
miest /Ulica Hospodárska/ 

 
 Vlastník prevádzkového objektu na Hospodárskej ulici č. 25 – spoločnosť MÁRIA 
GOLD, s.r.o. Trnava poţiadal o súhlas s pouţitím pozemkov mesta na vybudovanie 
parkovacích miest za objektom. Majetková komisia sa ţiadosťou zaoberala a odporučila 
mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s pouţitím časti pozemku na vybudovanie 6 parkovacích 
miest s podmienkou zriadenia vecného bremena na právo prechodu a následným 
odovzdaním do majetku mesta za 1,00 euro. 
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 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 955, ktorým bol 
daný súhlas s pouţitím časti pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie parkovacích 
miest. 
 
 
 
č. 3.8 
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou „Dobudovanie MK Pri Kalvárii, 
Trnava“ 

  
Mesto pripravuje pripojenie na cestu I/51 Trnava – severný obchvat II. etapa na 

stavebné konanie. V súvislosti s pripravovanou výstavbou príde k trvalému záberu 
pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Trasa navrhovanej výstavby vedie po 
pozemkoch, ktoré sú v súčasnosti vyuţívané ako orná pôda. Mestský úrad predloţil návrh na 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na rokovanie majetkovej komisie. Z dôvodu 
urýchleného vydania stavebného povolenia a včasného začatia stavby bol predloţený návrh 
na uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách, resp. nájomných zmluvách v čo najkratšom 
termíne, po prerokovaní všetkých podmienok výstavby a vypracovaní geometrického plánu, 
ktorým budú výmery zabratých pozemkov definitívne spresnené. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 956, ktorým bolo 
schválené majetkovo právne usporiadanie pozemkov pod dotknutou stavbou. 
 
 
 
č. 3.9 
Výpožička nebytových priestorov a súhlas s umiestnením technologického zariadenia 
v ZŠ Maxima Gorkého 21 v Trnave 

 
 Predmetom zmluvy o dielo pre zabezpečenie tepelnej pohody je vybudovanie 
a prevádzkovanie zariadenia technologického vybavenie stavby – plynovej kotolne v 
základnej škole. Súčasný stav jestvujúceho zariadenia je nevyhovujúci a je potrebné 
zabezpečiť urýchlene nový zdroj vykurovania pre školu.  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 957, 
ktorým bola schválená výpoţička nebytových priestorov pre spoločnosť 
ESM–YZAMER, s.r.o. Trnava, schválený predaj existujúceho technologického zariadenia a 
daný súhlas na umiestnenie technologického zariadenia v nebytovom priestore. 
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č. 3.10 
Kúpa pozemkov na Ulici Átriovej a v IBV Pekné pole III. et. Trnava a zmena uznesenia 
MZ č. 462/2008 v znení uznesenia MZ č. 799/2010 a uznesenia MZ č. 908/2010 ku kúpe 
pozemkov a skolaudovaných stavieb v IBV Pekné pole III. et., Trnava „Komunikácie a 
spevnené plochy“, „Sadové úpravy“ a „Verejné osvetlenie“ do vlastníctva, správy a 
údržby Mesta Trnava  

  
Vlastník pozemku Ing. Oto Polakovič a spoločnosť IESM, s.r.o. Trnava, stavebník 

infraštruktúry v IBV Pekné pole III. et. Trnava ponúkli mestu prevodom po ukončení výstavby 
verejnú infraštruktúru. Pozemky zastavané verejnou infraštruktúrou a nezastavané pozemky 
/v budúcnosti budú potrebné na vybudovanie celej šírky predĺţenia Ulice J. Hlubíka/ ponúkol 
vlastník mestu za symbolickú cenu, s podmienkou moţnosti ich pouţitia pri ďalšej výstavbe v 
danej lokalite. Majetková komisia sa návrhom zaoberala a v zmysle uznesenia MZ č. 
462/2008 boli uzatvorená zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie stavebných 
objektov, vrátane zastavaných pozemkov. Stavby sú pred dokončením, kupované pozemky 
sú riešené priamo v kúpnej zmluve, z toho dôvodu bol predloţený návrh na úpravu textu 
predmetného uznesenia, v ktorom sa vypustí ukladacia časť, doplnia sa ďalšie tri pozemky 
ponúknuté vlastníkom a doplní sa tieţ podmienka moţnosti uţívania pozemkov na účely 
výstavby.  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 958, ktorým bola 
schválená zmena uznesenia č. 462/2008 v znení ďalších uznesení, v súlade s predloţeným 
materiálom.  
 
 
 
č. 3.11 
Výpožička časti pozemku pre výstavbu skateparku v areáli na Rybníkovej ulici v 
Trnave /ŠK STREET SPORTS Trnava/ 

  
Majetková komisia sa zaoberala ţiadosťou zdruţenia o dlhodobý prenájom pozemku v 

športovom areáli na Rybníkovej ulici za účelom vybudovania a prevádzkovania areálu pre 
skateboarding. Keďţe mesto v predmetnej lokalite uvaţuje s rekonštrukciou Cukrovej ulice a 
s vybudovaním chodníka a cyklochodníka, komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu 
nesúhlasiť s prenájmom pozemku. Začiatkom roka 2010 komisia opätovne ţiadosť 
prerokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť výpoţičku pozemku s 
podmienkou, ţe umiestnenie bude riešené podľa podmienok Odboru územného rozvoja a 
koncepcií Mestského úradu v Trnave a zdruţenie vybuduje prístupový chodník ku 
skateparku. Po rokovaní v súvislosti so ţiadosťou zdruţenia o pomoc pri spolufinancovaní 
chodníka z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, majetková komisia odporučila 
podmienku vybudovania prístupového chodníka vypustiť. 
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 959, 
ktorým bola schválená výpoţička časti pozemku na výstavbu skateparku ţiadateľovi. 
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č. 3.12 
Zrušenie uznesenia MZ č. 244 zo dňa 19. 2. 2008 /predaj pozemkov v lokalite Medziháj/ 

  
Medzi mestom Trnava a spoločnosťou DEVELOPMENT 2, s.r.o., Bratislava bolo 

uzatvorené memorandum na realizáciu projektu vybudovania multifunkčného športovo 
oddychovo zábavného centra na pozemkoch mesta v lokalite Medziháj. V memorande boli 
dohodnuté jednotlivé kroky, ktoré bolo potrebné vykonať s cieľom uskutočnenia memoranda. 
Vzhľadom na to, ţe spoločnosť nevyvíjala ţiadnu činnosť, ktorá by smerovala k naplneniu 
memoranda, bola mestom poţiadaná o stanovisko k rezervácii pozemkov pre ich činnosť. Na 
základe kladnej informácie o pretrvávajúcom záujme spoločnosti o realizáciu investície na 
pozemkoch mesta, mesto očakávalo predloţenie podkladov a dokumentov v zmysle dohody. 
K termínu 5. 10. 2010 spoločnosť podklady nepredloţila. O prenájom pozemkov v tejto 
lokalite o výmere cca 70 ha prejavila záujem spoločnosť Fore Invest, s.r.o. na vybudovanie 
golfového areálu. Z dôvodu rezervácie pozemkov nemoţno s nimi nakladať, majetková 
komisia na základe skutočností odporučila mestskému zastupiteľstvu spoluprácu so 
spoločnosťou DEVELOPMENT 2, s.r.o., Bratislava ukončiť a uznesenie MZ č. 244/2008 
zrušiť.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 960, 
ktorým bolo zrušené uznesenie MZ č. 244 z 19. 02. 2008, týkajúce sa predaja pozemkov v 
lokalite Medziháj. 
 
  
 
č. 3.13 
Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na 
predaj nehnuteľností 

  
Na základe uznesením mestského zastupiteľstva boli majetkovou komisiou realizované 

obchodné verejné súťaţe o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytov /1-izbový na 
Ulici L. van Beethovena, 2-izbový na Ulici gen. Goliana č. 21, nehnuteľnosť na Ulici 
Halenárska č. 5/. 

 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.  
 

O výsledkoch obchodnej verejnej súťaţe informoval spravodajca materiálu na základe 
rokovania Majetkovej komisie MZ, ktoré sa konalo 19. 10. 2010, pred rokovaním mestského 
zastupiteľstva. Poslanec Okruhlica predloţil z MK informácie o najvhodnejšom návrhu kúpnej 
ceny na predaj 1-izbového bytu č. 50 na Ulici L. van Beethovena záujemcovi Jurajovi 
Drobnému, za cenu 34 111,00 eur a na predaj 2-izbového bytu č. 71 na Ulici gen. Goliana  
č. 21 záujemcovi Ing. Vladimírovi Gronskému za cenu 29 010,00 eur. Zároveň podotkol, ţe 
na nehnuteľnosť Halenárska č. 5 nebola predloţená ţiadna ponuka. 

 
Rozprava: 

Ing. Bošnák, primátor mesta – sa zaujímal, ako bude ďalej s objektom Halenárska  
č. 5 riešený. 

Ing. Butko, predseda Majetkovej komisie MZ – uviedol, ţe záleţitosť bude opätovne 
prerokovaná v komisii. 

 



14 

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 961, ktorým bol 

schválený predaj predmetných bytov v súlade s výsledkami obchodnej verejnej súťaţe. 
 
 

 
Materiál č. 4.1 
Predaj bytov 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Ţitňanský 
 
 Odpredaj bytov realizovaný v súlade so zákonom č. 1/2/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov v znení noviel, príslušných všeobecne záväzných nariadení a 
interných predpisov mesta Trnava. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k návrhu materiálu pripomienky neboli 
vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

Hlasovaním (za 26, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 
962, ktorým bol schválený predaj bytov pod bodom 1.1/ aţ 1.5/ v súlade s predloţeným 
materiálom. 
 
 
 
 
Materiál č. 5.1 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozloţník 
 
 Spracovanie dokumentu vyplynulo zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 
Komunitný plán zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych 
sluţieb poskytovaných v územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych sluţieb a 
určuje personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. 
Pracovná skupina určená na tvorbu dokumentu zastupovala samosprávu a pracovala v 
súlade s vytvoreným harmonogramom.  
Dokument prerokovala aj Komisia sociálna a zdravotná MZ, ktorá odporučila mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predloţený dokument. 
  

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
Po prečítaní návrhu uznesenia bol spracovateľ materiálu poţiadaný o doplnenie 

termínu do ukladacej časti uznesenia. 
Mgr. Klenovský – odporučil termín ...kaţdoročne, v mesiaci apríl... v súlade s textom 

ukladacej časti uznesenia. 
  Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

Hlasovaním (za 26, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ  
č. 963, ktorým bol schválený komunitný plán a doplnený termín do ukladacej časti uznesenia 
v zmysle návrhu spracovateľa materiálu. 
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Materiál č. 6.1 
Správa o priebehu a konečné zúčtovanie Dní zdravia 2010 

Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik 
 
 Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 851/2010 schválilo organizačné zabezpečenie a 
finančný rozpočet akcie a zároveň uloţilo mestskému úradu predloţiť v mesiaci október 2010 
správu o priebehu a konečnom zúčtovaní akcie.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

Hlasovaním (za 27, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 964, 
ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie. 
 
 
 
 
Materiál č. 7.1 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 
termín plnenia je v intervale od 12. 08. 2010 do 29. 09. 2010  

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 
 
 Štandardný materiál, ktorým bolo vyhodnocované plnenie uznesení mestského 
zastupiteľstva splatných v určenom intervale a schválené návrhy na zmenu uznesení v 
súlade s poţiadavkami gestorov.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.  
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 965, ktorým mestské 
zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie a schválilo zmeny termínu a textu uznesení v 
súlade s materiálom. 

 

 

 
Bod „rôzne“: 
 
 
Materiál č. 8.1 
Informatívna správa o schválených grantoch z národných a európskych zdrojov na 
realizáciu projektov mesta Trnava za volebné obdobie 2006 – 2010  

  
Materiál predkladal primátor mesta, ktorý uviedol, ţe bol spracovaný z toho dôvodu, ţe 

sa objavili rôzne pochybnosti o tom, ţe mesto nič nezabezpečovalo v tejto oblasti. Mesto 
Trnava v tomto volebnom období aktívne pokračovalo v spracovávaní projektových ţiadostí 
o nenávratné finančné príspevky na zámery z rôznych oblastí. Prioritne sa zameriavalo na 
získanie grantových zdrojov na ciele Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 
schváleného mestským zastupiteľstvom 5. 9. 2006, a to zo štrukturálnych fondov, 
komunitárnych programov Európskej únie, rámcových programov Európskej únie, ako aj z 
národných dotačných programov a fondov. Jednotlivé projekty boli rozpísané v dôvodovej 
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správe. Súčasťou materiálu je i tabuľková časť s prehľadom o grantoch, období ich 
realizácie, informáciou o poskytovateľovi a finančnom objeme. 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

Hlasovaním (za 27, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ  
č. 966, ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo materiál na vedomie. 
 
 
 
Materiál č. 8.2 
Dohoda o vyporiadaní nárokov z poistnej udalosti č. 9513014302 

 
 Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 926/2010 z 31. 8. 2010 splnomocnilo primátora 
mesta podpísaním dohody so spoločnosťou KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group, Bratislava v súvislosti s poistnou udalosťou – poţiarom IMPAKO, ZŠ 
Trnava, Atómová 1. Súčasťou spracovaného materiálu je predmetná dohoda, predloţená na 
schválenie mestskému zastupiteľstvu. 
 
 Materiál bol poslancom rozdaný pri prezentácii. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

Hlasovaním (za 26, proti 0, zdrţal sa 2, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 967, 
ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo predmetnú dohodu a uloţilo mestskému úradu 
predloţiť ju primátorovi mesta na podpis. 

 
 
Ďalšie návrhy v rámci bodu „rôzne“ neboli vznesené. 
 
V súlade so schváleným programom rokovania nasledoval bod „interpelácie poslancov 

mestského zastupiteľstva“. Interpelácie ústne vznesené neboli; boli predloţené v písomnej 
forme. 
 
 V rámci rekapitulácie uznesení MUDr. Pavelek, predseda návrhovej komisie 
skonštatoval, ţe na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 944 do č. 967 vrátane. 
 
 
 Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta poďakoval poslancom a ostatným prizvaným za 
účasť a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil. V závere rokovania primátor mesta 
informoval o posune termínu rokovania novembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva 
z 30. 11. 2010 na 23. 11. 2010. 
  
  
 
  
Ing. Štefan B o š n á k        Ing. Hana D i e n e r o v á 
 primátor mesta         prednostka MsÚ 
 
 
 
MUDr. Martin H e r i b a n        Stanislav H r i c  
 overovateľ          overovateľ 
 
Mgr. Eva Lackovičová 
 zapisovateľka   


