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 Mestská rada mesta Trnava na zasadaní 11. februára 2013 hlasovaním odporučila 
nasledujúce úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva : 

a/  s t i a h n u ť    z rokovania materiál č. 4.7 
Zámena pozemkov na Bratislavskej ulici v Trnave 
Dôvod: 
Vlastník pozemku v lokalite Bratislavskej ulice Mgr. Ján Zeman dňa 6.2.2013 oznámil úmrtie 
spoluvlastníčky pozemkov pani Boženy Božíkovej, rod. Zemanovej. Materiál bude 
predložený na prerokovanie po ukončení dedičského konania po zomrelej. 
 
b/  z a r a d i ť    do programu materiál č. 17.2 
Návrh na zriadenie Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre riešenie 
problematiky neprispôsobivých občanov 
Dôvod: 
Zriadenie stálej komisie mestského zastupiteľstva - Komisie na riešenie neprispôsobivých 
občanov v meste Trnava, ktorá v súčasnosti pôsobí ako pracovná skupina na základe 
uznesenia MZ č. 399/2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  ... , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 312 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava v znení VZN č.  395 

Spravodajca MR: Ing. Kvetoslava Tibenská 

 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. 

 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 29.01.2013 do 07.02.2013. 

  V určenej lehote nebola k nemu uplatnená pripomienka  /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok bola doručená s týmto spoločným spravodajcom. 
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Materiál č. 1.2 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 399, 
ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Kvetoslava Tibenská 

 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. 

 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 29.01.2013 do 07.02.2013. 

  V určenej lehote nebola k nemu uplatnená pripomienka  /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok bola doručená s týmto spoločným spravodajcom. 

 

 
 
Materiál č. 1.3 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  ...  o určení výšky dotácie poskytovanej 
základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným 
na území mesta Trnava na rok 2013 

Spravodajca MR. Ing. Kvetoslava Tibenská 

 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. 

 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 29.01.2013 do 07.02.2013. 

  V určenej lehote nebola k nemu uplatnená pripomienka  /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou pripomienkou – na str. 13-1/3/5 v 4. riadku tabuľky pri texte „ZUŠ, 
Ulica Mozartova 10“ uviesť namiesto slovného spojenia „individuálna forma vyučovania“ 
slovné spojenie „skupinová forma vyučovania“. 
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok bola doručená s týmto spoločným spravodajcom. 
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Materiál č. 1.4 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  ..., ktorým  sa mení a dopĺňa VZN č. 380, 
VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č.  402 a VZN č. 404 o Územnom pláne mesta Trnava 
a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

Spravodajca MR. PhDr. Peter Náhlik, PhD. 

 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. 

 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 29.01.2013 do 07.02.2013. 

  V určenej lehote bolo k nemu uplatnených 57 pripomienok  /viď. tabuľka na 
vyhodnotenie pripomienok/. 

 Mestská rada mesta Trnava vyhodnotila pripomienky uplatnené k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia a odporučila mestskému zastupiteľstvu : 

a) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienky Ing. Rastislava Beňa, PhD. pod 
bodom č. 1 až č. 4 neakceptovať 

b) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienky Oľgy Lisej, Martina Lisého pod bodom 
č. 5 a č. 6 neakceptovať 

c) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienky Deva n. o. pod bodom č. 7 a č. 8 
neakceptovať 

d) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienky Jaroslava Virága pod bodom č. 9 
až č. 12 neakceptovať 

e) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Veroniky Virágovej pod bodom č. 13 
neakceptovať 

f) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Marty Virágovej pod bodom č. 14 
neakceptovať 

g) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Martina Virága pod bodom č. 15 
neakceptovať 

h) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Jany Kleštincovej pod bodom č. 16 
neakceptovať 

i) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Andreja Kleštinca pod bodom č. 17 
neakceptovať 

j) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Ing. Miroslava Kleštinca pod bodom č. 
18 neakceptovať 

k) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Jozefa Balona pod bodom č. 19 
neakceptovať 

l) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Mgr. Sone Jányovej pod bodom č. 20 
neakceptovať 

m) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Petra Jányho pod bodom č. 21 
neakceptovať 

n) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Lenky Lukačovičovej pod bodom 
č.  22 neakceptovať 

o) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Zuzany Lukačovičovej pod bodom 
č.  23 neakceptovať 

p) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienky Ing. Antona Kollára pod bodom č. 24 
až č. 27  neakceptovať 

q) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Viery Grešnerovej pod bodom č. 28 
neakceptovať 
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r) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Miroslava Lukačoviča pod bodom 
č.  29 neakceptovať 

s) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Mateja Čapkoviča pod bodom č. 30 
neakceptovať 

t) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Lukáša Čapkoviča pod bodom č. 31 
neakceptovať 

u) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Janky Lukačovičovej pod bodom č. 32 
neakceptovať 

v) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Andrea Čapkoviča pod bodom č. 33 
neakceptovať 

w) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Róberta Kazmera pod bodom č. 34 
neakceptovať 

x) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Lýdie Kazmerovej pod bodom č. 35 
neakceptovať 

y) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Beáty Križanovej pod bodom č. 36 
neakceptovať 

z) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Viery Križanovej pod bodom č. 37 
neakceptovať 

aa) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Ing. Andrey Križanovej pod bodom 
č.  38 neakceptovať 

bb) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Ing. Miroslava Križana pod bodom 
č.  39 neakceptovať 

cc) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Ing. Mikuláša Kravárika pod bodom 
č.  40 neakceptovať 

dd) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Ingrid Kravárikovej pod bodom č. 41 
neakceptovať 

ee) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Mikuláša Kravárika, ml. pod bodom 
č.  42 neakceptovať 

ff) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Ervína Lysého pod bodom č. 43 
neakceptovať 

gg) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Pavla Chválu, Danky Chválovej pod 
bodom č. 44 neakceptovať 

hh) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Milana Ťažkého pod bodom č. 45 až 
č. 48 neakceptovať 

ii) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Jaroslavy Slobodovej pod bodom 
č.  49 neakceptovať 

jj) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Miloša Malovca pod bodom č. 50 
neakceptovať 

kk) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Evy Semelbauerovej pod bodom č. 51 
neakceptovať 

ll) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Anny Malovcovej pod bodom č. 52 
neakceptovať 

mm) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Miriam Malovcovej pod bodom 
č.  53 neakceptovať 

nn) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Michaely Malovcovej pod bodom 
č.  54 neakceptovať 

oo) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Tatiany Slobodovej pod bodom č. 55 
neakceptovať 

pp) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Mareka Slobodu pod bodom č. 56 
neakceptovať 

qq) hlasovaním (za 9, proti 0, zdržal sa 0) pripomienku Richarda Stana pod bodom č. 57 
neakceptovať. 
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Stanovisko Obvodného úradu Trnava, Odboru výstavby a bytovej politiky: 
Úrad nezistil zo strany mesta porušenie príslušných právnych predpisov platných na úseku 
územného plánovania a v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona vydal stanovisko 
a predložený územný plán – zmeny H/2012, L/2012 a M/2012 odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť.   
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva  s odporúčaním schváliť materiál v predloženom znení. Zároveň požiadala 
spracovateľa materiálu o dopracovanie dôvodovej správy o : 
1.  spresnenie textu súvisiaceho s detským ihriskom a relaxačnou zónou v dotknutom 

území  Na hlinách 
2. informáciu o petíciách doručených k zmene ÚPN 02/2013  - Parkovací dom Na hlinách 
3. doloženie stanoviska pracovnej skupiny na riešenie neprispôsobivých občanov zo 

zasadnutia 13.2.2013 a príslušného výboru mestskej časti k zmene ÚPN 03/2013 – 
Rozšírenie funkcie bývania o podnikateľské aktivity ... v lokalite Coburgova  

 
 
Doplnok dôvodovej správy spracovaný Odborom územného rozvoja a koncepcií MsÚ 
v zmysle požiadavky mestskej rady : 

 
K bodu 1/  
- na str. 5 - za poslednú vetu, končiacu textom „na ktorom je v súčasnosti detské ihrisko pre 
priľahlý obytný dom“, doplniť "(hore na svahu)" 
 
- na str. 6 sa prvý odstavec dopĺňa a mení na znenie: 
„Celé územie oboch pozemkov, ktoré je medzi dotknutými bytovými domami je vytypované 
ako cenné, predovšetkým z hľadiska zachovania pohody bývania, možnosti rozvoja 
krátkodobej oddychovo-rekreačnej funkcie pre rezidentov, ako aj  ekologicko-
environmentálneho. V súčasnosti sa v záujmovom území nachádza spádové ihrisko a veľká 
oddychovo – rekreačná plocha (dole pod svahom), pre ktorú má mesto Trnava pripravenú 
projektovú dokumentáciu. Vo VZN pre toto územie je uložená podmienka : „súčasťou 
a  podmienkou vybudovania parkovacieho domu bude náhrada jestvujúcich detských 
ihrísk a oddychovo-relaxačných zariadení, ktoré budú z dôvodu výstavby 
parkovacieho domu zrušené, výstavbou nových na vymedzenom území Zmeny 
02/2013“. 

 
K bodu 2/ 
-  na str. 7 za posledný odstavec pojednávajúci o tejto zmene doplniť: 
"Po ukončení prerokovania a po spracovaní materiálu boli doručené dve petície: 
1. Petícia proti zmene L/2012 Územného plánu mesta Trnava – Parkovací dom Na hlinách 
na pozemkoch parc. č. 5311/1 a park. č. 5309/3 a proti akejkoľvek výstavbe, nesúvisiacej 
s revitalizáciou daných pozemkov (zaevidovaná pod č. 8577/2013 dňa 11.02.2013),  
2. Petícia za výstavbu parkovacieho domu Na hlinách a Saleziánskej podľa predloženého 
investičného zámeru Parkovací dom Na hlinách" (zaevidovaná pod č. 8671/2013 dňa 
11.02.2013).  
 
K bodu 3/ 
Stanovisko pracovnej skupiny na riešenie neprispôsobivých občanov a výboru mestskej časti 
bude poskytnuté spravodajcovi materiálu pred rokovaním mestského zastupiteľstva.       
 
Poznámka: 
Tabuľka s vyhodnotením pripomienok bola doručená s týmto spoločným spravodajcom. 
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Materiál č. 2.1 
Návrh na povolenie spracovania  zmeny Územného plánu mesta Trnava 
/Aktualizované znenie rok 2009/ 

Spravodajca MR: PhDr. Peter Náhlik, PhD, 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s odporúčaním : 
 
a/ alternatívy A, t. j. povoliť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena 
ÚPN A/2013 – Podnikateľský areál pri Trstínskej ceste 
 
b/ alternatívy B, t. j. nepovoliť spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava – 
Zmena ÚPN B/2013 – Rekreačné chaty pri lokalite Za traťou IV.   
 
 
 
 
 
Materiál č.3.1 
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013 

Spravodajca MR: Ing. Kvetoslava Tibenská 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ: 
Finančná komisia po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom - 1. aktualizácia 
rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013 a odporúča mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť 
v  predloženom znení. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 4 
Majetkové záležitosti 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 
 
 
Č. 4.1 
Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na  ulici Trhová 2 -  FRESH COFFEE 
s.r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 4.2 
Predaj podielov z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkom 
bytov  v bytových domoch v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Č. 4.3 
Kúpa pozemkov pod stavbou „Dobudovanie MK Pri kalvárii, Trnava“ – Gažo a spol. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 4.4 
Kúpa pozemku pod STKO Boleráz od vlastníka Emila Černého 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 4.5 
Súhlas s použitím pozemku na preložku plynovej prípojky na Viktoríniho námestí – 
časť  Trnava  Kopánka a zriadenie vecného bremena  (Ing. Ľubomír Kovár a manž. Ing. 
Hana Kovárová a SPP – Distribúcia, a.s. Bratislava) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 4.6 
Použitie pozemkov mesta na „Rekonštrukciu horúcovodu DN 200 a prípojok Družba 6, 
Trnava“ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 4.7 
Zámena pozemkov na Bratislavskej ulici v Trnave 

Návrh na   s t i a h n u t i e   materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
Č. 4.8 
Prenájom pozemkov na umiestnenie reklamných lavičiek 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 4.9 
Informatívna správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 
v roku 2012 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Č. 4.10 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v štátnom vlastníctve, ktorý bol 
mestu zverený – doplnok č. 7 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou úpravou textu – v dodatku č. 7 /zmena v texte zvýraznená 
hrubým typom písma/ 
 
a/ v bode 1 - § 14 ods. 1   

Výška odplaty za zriadenie vecného bremena sa stanoví nasledovne: 
Dĺžka siete    odplata za vecné bremeno 
do 10 m      100,00 eur 
nad 10 m   do 50 m     200,00 eur 
nad 50 m   do 100 m    300,00 eur 
nad 100 m  do 500 m     500,00 eur 
nad 500 m  do 1000 m          1 000,00 eur 
viac ako 1000 m          1 500,00 eur 

 

b/ v bode 2 - V § 14  sa ods. 5 
V prípade ak Mesto Trnava nevyžaduje od investora pripokládku chráničiek mestu sa  
výška jednorazovej primeranej náhrady stanoví nasledovne: 
Dĺžka siete    výška primeranej náhrady 
do 10 m      100,00 eur 
nad 10 m   do 50 m     200,00 eur 
nad 50 m  do 100 m    300,00 eur 
nad 100 m  do 500 m     500,00 eur 
nad 500 m  do 1000 m           1 000,00 eur 
viac ako 1000 m           1 500,00 eur 
MZ môže v ojedinelých odôvodnených prípadoch upustiť od uplatnenia 
jednorazovej primeranej náhrady za nútené užívanie nehnuteľností.“ 

 
 
 
Č. 4.11 
Doplnenie predmetu zámena pozemkov (okružná križovatka Ulíc Ružindolská – 
Suchovská – Št. Moyzesa) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
Č. 4.12 
Schválenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na 
prenájom predajného stánku a pozemku na ulici Zelený kríčok v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravou materiálu a návrhu uznesenia tak, aby riešilo len prenájom 
predajného stánku, nie pozemku pod stánkom. 
 
Poznámka: 
 Nový materiál, vrátane návrhu uznesenia v zmysle odporúčania mestskej rady bol 
poslancom doručený s týmto spoločným spravodajcom.  
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Č. 4.13 
Prenájom nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku 
Trnava spoločnosti RECALL, s.r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou úpravou – zosúladiť názov spoločnosti v názve materiálu 
a v  návrhu uznesenia na ...spoločnosť RECALL SK s.r.o. ... 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 5.1 
Návrh na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a kolektívom v zmysle VZN 
č.  315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní 
ocenení mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.  
 
Poznámka: 
Materiál bol poslancom doručený s týmto spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 6.1 
Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov Mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva so zapracovaním pripomienok vznesených na rokovaní mestskej rady.  
 
Poznámka: 
 Materiál upravený v zmysle pripomienok akceptovaných mestskou radou bol poslancom 
doručený s týmto spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 7.1 
Spolufinancovanie projektu „Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav“ 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.  
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Materiál č. 8.1 
Návrh na uzatvorenie dohôd o založení partnerstva s Mestom Charkov /Ukrajina/, 
s Mestom Balakovo /Rusko/ a Mestom Chomutov /Česká republika/ 

Spravodajca MR: Ing. Augustín Hambálek 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou úpravou návrhu uznesenia  - pre prehľadnosť názvy štátov uviesť 
v zátvorke. 
 
 
 
 
Materiál č. 9.1 
Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 
č.  51, Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Blažena Královičová   
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou úpravou materiálu nasledovne :  

a/ v dôvodovej správe na strane 3 sa v 2. ods. druhej vety za slová “k odňatiu majetku zo 
správy“  dopĺňajú slová „Základnej školy, Spartakovská 5, Trnava“  

b/ v úplnom znení  Zriaďovacej listiny Strediska sociálnej starostlivosti na str. 11 sa v úvodnej 
vete vypúšťa „126“ a slová „28. júna 2011“ sa nahrádzajú slovami „19. februára 2013“.  

 
 
 
 
 
Materiál č. 10.1 
Zriadenie Súkromného bilingválneho gymnázia BESST 

Spravodajca MR: Ing. Augustín Hambálek 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s alternatívou I., t. j. súhlas so zriadením súkromného bilingválneho 
gymnázia.  
 
 
 
 
 
Materiál č. 10.2 
Zriadenie „Centra voľného času ako súčasti Spojenej školy, Beethovenova 27, 
Trnava“  

Spravodajca MR: Ing. Augustín Hambálek 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s alternatívou I., t. j. súhlas so zriadením centra voľného času.  
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Materiál č. 11.1 
Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR 
a prijatých opatreniach v rámci kontroly projektu „Komunitné centrum v Trnave“ 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložnik 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.  
 
 
 
 
 
Materiál č. 12.1 
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2012 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložnik 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s tým, že predkladateľ materiálu doplní ku kontrole č. 20/2012 /voľné byty/ 
stanoviská ústredných orgánov štátnej správy. 
 
Poznámka: 
Doplnok k materiálu bol poslancom doručený s týmto spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 13.1 
Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v II. polroku 2012 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb 
nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur (určené uznesením MZ č. 158/2011) 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 14.1 
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2012 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
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Materiál č. 15.1 
Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
 
 
 
 
Materiál č. 15.2 
Štatistický prehľad kriminality, stavu ochrany verejného poriadku a dopravnej 
nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 16.1 
Správa  o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 
termín plnenia je v intervale od 22.11.2012 do 31.01.2013 

Spravodajca MR: Ing. Blažena Královičová 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s doplnením materiálu o ďalšie návrhy na zmenu uznesení, ktoré budú 
zapracované pod bodom a10), a11), a12). 
 
 
Poznámka: 
 Doplnok k materiálu bol poslancom doručený s týmto spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 17.1 
Informatívna správa o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave 

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


