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SPOLOČNÝ SPRAVODAJCA 
 

z 18. riadneho zasadania Mestskej rady mesta Trnava, konaného 19.06.2012 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Mgr. Eva Lackovičová 
                    organizačný referát  
 
V Trnave 21.06.2012 
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Mestská rada mesta Trnava na zasadnutí 19. júna 2012 hlasovaním odporučila 

nasledovné úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva : 
 
 
a/ stiahnuť materiál č. 5.6 
Schválenie odpredaja nehnuteľnosti a súťaţných podmienok obchodnej verejnej 
súťaţe o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti 
Dôvod: 
Zverejnenie súťaţných podmienok na odpredaj nehnuteľnosti aţ po skončení dovolenkového 
obdobia a vytvorenia priestoru pre moţných záujemcov o kúpu nehnuteľnosti.  
 
 
b/ zaradiť materiál pod č.  5.21 
Súhlas s pouţitím časti pozemku pre vybudovanie parkovacej plochy (Ulica Terézie 
Vansovej) 
Dôvod: 
V zmysle poţiadavky Majetkovej komisie MZ zo zasadania 24.1.2012 spoločnosť RT PLUS, 
s.r.o. predloţila preprojektovaný návrh plánovaného parkoviska na odsúhlasenie Odboru 
územného rozvoja a koncepcií MsÚ. 
 
 
c/ označiť materiál v rámci majetkových záleţitostí ako č. 5.22 
Zmena výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte na Ulici Trhová     
č. 2 – ODEMAT s.r.o. 
 
 
d/ zaradiť materiál pod č. 7.3 

Zriadenie Materskej školy pri Základnej škole Angely Merici, Halenárska 45        
v Trnave – zmenou zriaďovateľa 

Dôvod: 
Materiál predkladaný v časovom predstihu, vzhľadom na pripravované legislatívne zmeny 
v tejto oblasti, za účelom kontinuálneho prechodu a zachovania súčasných miest v materskej 
škole. Ţiadosť cirkevného zriaďovateľa musí byť v zmysle platnej legislatívy podaná na 
MŠVVaŠ SR v termíne do 30.6.2012.   
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Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, 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 04.06.2012 do13.06.2012. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s nasledujúcimi úpravami: 
 
a/ do čl. 2 doplniť nový bod 3/ s textom: 
...3. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku do 3 rokov sa určuje vo výške 
50,00 eur /mesiac za jedno dieťa. .... 
 
s následným prečíslovaním nasledujúcich bodov 

b/ do čl. 7 v bode 2/ doplniť ďalšie dve odráţky súvisiace s výškou príspevkov na reţijné 
náklady pre kategóriu detí od 6 do 11 rokov bez trvalého pobytu v meste Trnava a pre 
kategóriu detí od 11 do 15 s trvalým pobytom v meste Trnava /zapracované v 4. a 5. odráţke 
upraveného návrhu VZN/  

Poznámka: 
Upravený návrh VZN a tabuľka na vyhodnotenie pripomienok boli doručené so spoločným 
spravodajcom. 
 
 
 
 
Materiál č. 1.2 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
na vymedzenom území mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 
 
 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 04.06.2012 do 14.06.2012. 
 V určenej lehote boli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok, ktorá je súčasťou materiálu/. 
 Mestská rada mesta Trnava vyhodnotila pripomienky k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia a hlasovaním odporučila:  
a/   pripomienku č. 1 vznesenú ZO-SLOVES MsÚ Trnava neakceptovať 
b/ pripomienku č. 2 vznesenú Mgr. Repášovou, Mgr. Vavrovou, p. Chynoradským 
neakceptovať 
c/  pripomienku č. 3 vznesenú p. Hincom neakceptovať 
d/ pripomienku č. 4 vznesenú p. Kolesíkom neakceptovať 
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e/ pripomienku č. 5 vznesenú p. Vavrincom, p. Valáškom, Belicom, Sládečkom, 
Cabaníkovou, Ševčíkom neakceptovať 
f/   pripomienku č. 6 vznesenú p. Cehlárikom neakceptovať 
g/  pripomienku č. 7 vznesenú spoločnosťou MEDIAFLASH s.r.o. neakceptovať 
h/  pripomienku č. 8 vznesenú obyvateľmi bytového domu Hospodárska č. 4-6 akceptovať 
i/  pripomienku č. 9 vznesenú p. Kadúcom neakceptovať 
j/  pripomienku č. 10 vznesenú p. Markom neakceptovať 
k/ pripomienku č. 11.1 vznesenú RNDr. Ing. Franekom neakceptovať 
    pripomienku č. 11.2 vznesenú RNDr. Ing. Franekom neakceptovať 
    pripomienku č. 11.3 vznesenú RNDr. Ing. Franekom neakceptovať 
    pripomienku č. 11.4 vznesenú RNDr. Ing. Franekom neakceptovať 
    pripomienku č. 11.5 vznesenú RNDr. Ing. Franekom neakceptovať 
    pripomienku č. 11.6 vznesenú RNDr. Ing. Franekom neakceptovať 
    pripomienku č. 11.7 vznesenú RNDr. Ing. Franekom neakceptovať 
    pripomienku č. 11.8 vznesenú RNDr. Ing. Franekom akceptovať 
    pripomienku č. 11.9 vznesenú RNDr. Ing. Franekom neakceptovať 
    pripomienku č. 11.10 vznesenú RNDr. Ing. Franekom neakceptovať. 
 
   Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s ďalšími úpravami: 
 
a) Na strane 9-1/2/8 v článku 4 ods. (5) upraviť text nasledovne: „Rezidentská parkovacia 

karta umoţňuje dočasné parkovanie vozidla pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v Zóne 
A alebo v Zóne B, ktorá je zároveň drţiteľom vozidla (v technickom preukaze má 
zapísaný dátum narodenia, nie IČO), len pre jedno vozidlo, po dobu uvedenú na karte 
a len na ulici vyznačenej na rezidentskej karte alebo k nej priľahlých uliciach.“ 

 
b) Na strane 9-1/2/8 v článku 5. ods. (1)  za slová: „justičnej stráţe SR,“ vloţť nasledovný 

text: „sluţobné vozidlá Mestského úradu v Trnave,“ 
 

c) Na strane 9-1/2/10 v Prílohe 1, ZÓNA A bod a) upraviť text nasledovne: „Parkovací lístok 
zakúpený v parkovacom automate: výška úhrady 0,50 eura/hod. s minimálnou úhradou 
0,50 eura Za kaţdých ďalších 0,10 eur parkovací automat pripočíta Ďalších 12 min. 
Navyše parkovací automat ku kaţdému parkovaciemu lístku pripočíta 
nespoplatnený manipulačný čas 10 min.“ 

 
d) Na strane 9-1/2/10 v Prílohe 1, ZÓNA A vloţiť bod e) s nasledovným textom: 

„Neprenosná mesačná parkovacia karta: výška úhrady 50 eur Zmena EČV na 
parkovacej karte: výška úhrady 5 eur Duplikát parkovacej karty: výška úhrady 10 
eur“ a n ásledne preznačiť písm. e) na: „f)“ a f): na: „g)“ 

 
e) Na strane 9-1/2/11 v Prílohe 1, ZÓNA B bod a) upraviť text nasledovne: „Parkovací lístok 

zakúpený v parkovacom automate: výška úhrady 0,20 eura/hod. s minimálnou úhradou 
0,20 eura Za kaţdých ďalších 0,10 eur parkovací automat pripočíta Ďalších 30 min 
Navyše parkovací automat ku kaţdému parkovaciemu lístku pripočíta 
nespoplatnený manipulačný čas 10 min.“ 

 
f) 9-1/2/11 v Prílohe 1, ZÓNA B  vloţiť bod e) s textom: „Rezidentská parkovacia karta 

pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na Ulici Hospodárska 4, 5, 6 (neprenosná 
ročná) platná len v Zóne B: výška úhrady 15 eur Zmena EČV na parkovacej karte: 
výška úhrady 5 eur (v zmysle čl. 4 ods. 5 tohto VZN) Duplikát parkovacej karty: 
výška úhrady 5 eur“ a následne preznačiť písm. e) na: „f)“ a f): na: „g)“ 

 
g) 9-1/2/12 v Prílohe 1, ZÓNA C bod b) upraviť text nasledovne: „Začatá druhá hodina s 

výškou úhrady 0,20 eura/hod. s minimálnou úhradou 0,20 eura 
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Poznámka: 
Návrh VZN so zapracovaním pripomienok odporúčaných mestskou radou a tabuľka na 
vyhodnotenie pripomienok boli doručené so spoločným spravodajcom. 
 
 

 
 
Materiál č. 1.3 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia na vykonanie niektorých ustanovení zákona 
o sociálnych sluţbách a stanovení výšky úhrad za sociálne sluţby poskytované 
Mestom 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 05.06.2012 do 14.06.2012. 
 V určenej lehote boli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok, ktorá je súčasťou materiálu/. 
 Mestská rada mesta Trnava vyhodnotila pripomienky k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia a hlasovaním odporučila:  
a) pripomienku č. 1  k čl. 4 ods. 5 vznesenú vedením mesta akceptovať  
b) pripomienku č. 2 k čl. 11 ods. 2 vznesenú vedením mesta akceptovať  
c) pripomienku č. 3 k čl. 11 ods. 3 vznesenú vedením mesta akceptovať  
d) pripomienku č. 4 k čl. 14 vznesenú vedením mesta akceptovať.  
 
 
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva aj s technickou pripomienkou – poskytnúť o informáciu k čl. 6 bod 4/ - 
informatívny prepočet stravnej jednotky  zamestnancov zariadenia pre seniorov. 

Stanovisko spracovateľa materiálu – Odboru sociálneho MsÚ:  

Kalkulácia na stravovanie výšky úhrad za stravovanie zamestnancov. 
Obed tvorí 40% stravnej jednotky a večera tvorí 30% stravnej jednotky. 

  
Úhrada  od zamestnanca za obed  je             0,72 eura       za  večeru      0,51 eura 
príspevok  zo sociálneho fondu je                  0,10 eura       za  večeru      0,10 eura 
príspevok od zamestnávateľa na obed je       1,0012 eura    za večeru      0,7509 eura 
  
V prípade schválenia úhrady prijímateľa sociálnej sluţby  vo výške 50% ekonomicky 
oprávnených nákladov sa bude vychádzať z ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2011, 
ktoré boli nasledovné:  
Zariadenie pre seniorov T. Vansovej:  588,12 eura 
Zariadenia opatrovateľskej sluţby (Hospodárska ul., Coburgova ul.): 699,10 eura 
Terénna opatrovateľská sluţba: 3,54 eura 
Klient bude platiť 50% z vyššie uvedených súm.   
 
 
Poznámka: 
Návrh VZN so zapracovaním pripomienok odporúčaných mestskou radou a tabuľka na 
vyhodnotenie pripomienok boli doručené so spoločným spravodajcom. 
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Materiál č. 1.4 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, 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 vyuţívania 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 05.06.2012 do 14.06.2012. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok, ktorá je súčasťou materiálu/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
Informácia spracovateľa materiálu Odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ po rokovaní 
MR: 
Na základe predbeţného vyjadrenia Krajského stavebného úradu v Trnave je potrebné 
upraviť vyhodnotenie v tabuľke materiálu 9.1.4., v súčinnosti s investorom City Aréna.  
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok a upravená tabuľka zo str. 9.1.4 boli doručené so 
spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 1.5 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, 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 

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 05.06.2012 do 15.06.2012. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok, ktorá je súčasťou materiálu/. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok bola doručená so spoločným spravodajcom. 
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Materiál č. 2.1 
Návrh na povolenie spracovania zmien 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 bez pripomienok.  
 
 
 
 
 
 

Materiál č. 2.2 
Povolenie spracovania zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny 

Spravodajca MR:  PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
 
 
 
 
 

Materiál č. 3.1 
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 

Spravodajca MR:  Ing. Kvetoslava Tibenská 
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s  úpravami programu „9 ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM, podprogram 
Školstvo“: 
 
a/ Dopĺňa sa úprava  kapitálových výdavkov v poloţke rozpočtu: 
9.1.2.2 Budovy škôl a školských zariadení - navýšenie kapitálových výdavkov o 62 000 
eur – na základe obhliadky priestorov a legislatívnych predpisov je potrebné na Mozartovej 
10 zrealizovať stavebné úpravy jedálne, šatne, rekonštrukciu hygienického zázemia, opravu 
podlahy, výmenu okien v pavilónoch C, A, E, výmenu vstupných dverí v pavilóne C 
a vymaľovanie priestorov. 
 
Celkový rozpočet programu Školstvo a vzdelávací systém sa touto úpravou zvyšuje o 62 000 
eur, t. j. na celkovú sumu 13 321 856 eur. 
Prebytok rozpočtu mesta Trnavy po úprave je 621 476 eur. 
Tabuľky programov a celkovej rekapitulácie po uvedených úpravách sú prílohou Spravodaja 
z Mestskej rady. 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní súhlasí s predloţeným 
materiálom 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu 1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 schváliť bez výhrad 
v predloţenom znení. 

 
Poznámka: 
Tabuľková časť materiálu bola doručená so spoločným spravodajcom.   
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Materiál č. 4.1 
Návrh výmeru cestovného pre mestskú autobusovú dopravu 

Spravodajca MR:  Ing. Augustín Hambálek 

 
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
 
 
 
 
Materiál č. 5 
Majetkové záleţitosti 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 
 
 
5.1 
Výpoţička nebytových priestorov v objekte na Ulici Mozartova č. 10 – Wu shu klub 
Trnava Čínske bojové umenia a športy 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
5.2 
Rozšírenie výmery prenájmu a stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte na 
Ulici Limbová č. 3 /MONTESSCHOOL, s.r.o./ 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
5.3 
Prenájom nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku 
Trnava spoločnosti Relax team, s.r.o. 

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

 
Poznámka: 

Súčasťou materiálu sú dva návrhy uznesenia; o každom sa hlasuje osobitne. Pri druhom 
návrhu uznesenia je na schválenie potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov.  
 
 
 
5.4 
Prenájom nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku 
Trnava spoločnosti MINAROPE, s.r.o. 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravou technickej chyby –  na str. 9-5/4/3 dôvodovej správy materiálu  
v závere upraviť hrubo uvedený text na  „3/5 väčšinou všetkých poslancov“. 

 
Poznámka: 

Na schválenie návrhu je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov.  
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5.5 
Urovnanie sporných práv a povinností /Jaroslav Snopek, Biely Kostol/ 

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

 
 
 
 
5.6 
Schválenie odpredaja nehnuteľností a súťaţných podmienok obchodnej verejnej 
súťaţe o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál z rokovania mestského 
zastupiteľstva  s t i a h n u ť. 
 
 
 
 
5.7 
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava vlastníkom bytov v bytovom 
dome  súp. č. 6558 na Veternej ulici 31, 32, 33 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
5.8 
Odpredaj stavby garáţe na Ulici Kollárova v Trnave  

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
5.9 
Prenájom časti pozemku na Ulici Hospodárska – Slovenskej sporiteľni, a. s., Ústredie, 
Tomášikova 48, Bratislava 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
5.10 
Nájom pozemku pre výstavbu v areáli .A.S.A. Slovensko na Ulici Zavarská v Trnave 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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5.11 
Zámena pozemkov /Štrky – Kočišské/ 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
5.12 
Zmena uznesenia MZ č. 719/2009 v súvislosti s usporiadaním cestnej siete 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
5.13 
Usporiadanie investícií realizovaných nájomcov v areáli na Priemyselnej ulici č. 5 
v Trnave /Vossloh-Schwabe Deutschland, GmbH, so sídlom Hrnčiarovce nad Parnou, 
Sv. Martina 2/ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
5.14 
Súhlas s pouţitím pozemku na výstavbu parkovacích miest na Ulici Botanickej pri 
Pastoračnom centre /Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava – sv. Mikuláša, Ul. M. 
Sch. Trnavského 3, Trnava/ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
5.15 
Majetkovoprávne usporiadanie stavby „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.) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
5.16 
Zámena pozemku vo vlastníctve mesta za spoluvlastnícky podiel fyzickej osoby na 
pozemku pod  stavbou  „Dobudovanie MK Pri kalvárii Trnava“ (Ľudmila Bánovcová) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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5.17 
Projekt CITY ARENA - Štadión Antona Malatinského - Memorandum o spolupráci  
(City-Arena a. s., Trnava) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickým spresnením textu v bode 1. Súhlasí návrhu uznesenia, vypustiť 
slovo „investičným“. 
  
 
 
 
5.18 
Ţiadosť o odpustenie dlhu (Jozefína Striššová – vymáhanie nesplatenej časti ceny 
bytu) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravou uznesenia podľa odporúčania Finančnej komisie MZ zo zasadania 
18.06.2012 a spresnenia výšky minimálnych mesačných splátok odporúčaných mestskou 
radou.   
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva navrhuje odpustiť úrok z omeškania 
s podmienkou úhrady nesplatenej časti ceny bytu a zmluvnej pokuty. Finančná komisia 
mestského zastupiteľstva odporúča uzatvoriť splátkový kalendár na nesplatenú časť ceny 
bytu a zmluvnú pokutu. 
 
Poznámka: 
Nový text návrhu uznesenia bol doručený so spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
5.19 
Ţiadosť o odpustenie časti dlhu (Ing. Daniela Pagáčová – vymáhanie nesplatenej časti 
ceny bytu) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravou uznesenia podľa odporúčania Finančnej komisie MZ zo zasadania 
z 18.06.2012 a spresnenia výšky minimálnych mesačných splátok odporúčaných mestskou 
radou.   
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva navrhuje odpustiť úrok z omeškania 
s podmienkou úhrady nesplatenej časti ceny bytu a zmluvnej pokuty. Finančná komisia 
mestského zastupiteľstva odporúča uzatvoriť splátkový kalendár na nesplatenú časť ceny 
bytu a zmluvnú pokutu. 
 
Poznámka: 
Nový text návrhu uznesenia bol doručený so spoločným spravodajcom. 
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5.20 
Zmena výšky nájomného pre prenájom nebytových priestorov v objekte Športový 
areál Trnava, Rybníkova 16 /Beata Opatovská, Okruţná 8, Trnava/ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s odporúčaním    n e s c h v á l i ť   zmenu výšky nájomného ţiadateľovi. 
 
Poznámka: 
 Schválením odporúčania mestskej rady bude text uznesenia nasledovný: 
 
...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Neschvaľuje 
Zmenu výšky nájomného pre Beatu Opatovskú, 917 01 Trnava, Okružná 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 žiadateľovi 
Termín: do 15.7.2012... 

 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ: 
Finančná komisia mestského zastupiteľstva neodporúča úľavu na nájomnom prenajatých 
nebytových priestorov, vzhľadom k tomu, ţe navrhovaná úľava je niţšia ako nasledujúce dve 
cenové ponuky predloţené v ponukovom konaní. Z tohto dôvodu Finančná komisia 
mestského zastupiteľstva navrhuje vyhlásiť nové výberové konanie na prenájom nebytových 
priestorov, v ktorom by sa presne stanovili podmienky prenajímania nebytových priestorov.  
 
 
 
 
5.21 
Súhlas s pouţitím časti pozemku pre vybudovanie parkovacej plochy (Ulica Terézie 
Vansovej) 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s doplnením materiálu o informáciu technického riešenia dopravy v danom 
území v súvislosti s realizáciou parkovacích plôch. 
 
Poznámka: 
Informácia bola zapracovaná v poslednom odseku dôvodovej správy; upravená dôvodová 
správa bola doručená so spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
 
5.22 
Zmena výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte na Ulici Trhová     
č. 2 – ODEMAT s.r.o. 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s odporúčaním: 
 
a/ zníţenia nájomného na 210,00 eur/m2 , s tým, ţe text uznesenia bude nasledovný :  
 
...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:  
1.   Schvaľuje 

zníženie 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  
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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, že 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... 

 
b/ úpravou textu 2. ods. na str. 9/5/3 dôvodovej správy 
 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ: 
Vzhľadom k tomu, ţe nájomné za prenajaté nebytové priestory bolo stanovené na základe 
ponukového konania, treba do materiálu doplniť informáciu o ďalších ţiadateľoch. Finančná 
komisia mestského zastupiteľstva odporúča stanoviť výšku zľavy tak, aby neprevyšovala 2. 
ponuku v poradí. 
 
Poznámka: 
Upravený text dôvodovej správy bol doručený so spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 6.1 
Zvýšenie základného imania spoločnosti Mestská televízia Trnava s.r.o. /úprava 
menovitej hodnoty vkladu a menovitej hodnoty základného imania/ 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 

 
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok.  

 
 
 
 
 
Materiál č. 6.2 
Určenie platu primátora mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 

 
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s odporúčaním: 
 

a/ zvýšiť plat primátora o 66,5 %  t. j. doplniť do bodu 2. návrhu uznesenia ...66,5 %... 
b/ následne v bode 3. návrhu uznesenia  doplniť sumu ...4 175,00 eur...   
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Materiál č. 6.3 
Výmena zástupcu mesta v štatutárnom orgáne oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Trnava Tourism 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 

 
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s tým, ţe primátor mesta na rokovaní navrhne nového zástupcu mesta 
v štatutárnom orgáne OOCR. 

  

 
 
 
 
Materiál č. 7.1 
Racionalizačné opatrenia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Trnava 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozloţník 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  

 
 
 
 
 
Materiál č. 7.2 
Zriadenie Súkromnej materskej školy Nikol, Mozartova 10, Trnava  

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozloţník 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s odporúčaním  a l t e r n a t í v y   I.,  t. j. súhlasiť so zriadením súkromnej 
materskej školy, ale bez uvedenia adresy „Mozartova 10“. Vypustenie tejto časti textu je 
z dôvodu, ţe priestory na Mozartovej 10  plánuje vyuţiť Mesto Trnava na vlastné vzdelávacie 
účely - verejnú materskú školu. 
 
 
 

 
 
Materiál č. 7.3 
Zriadenie Materskej školy pri Základnej škole Angely Merici, Halenárska 45 v Trnave – 
zmenou zriaďovateľa 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozloţník 

 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom   s ú h l a s u   na zriadenie Materskej školy pri Základnej škole 
Angely Merici, Halenárska 45, Trnava.  
Zároveň poţiadala spracovateľa materiálu o preverenie názvu zriaďovaného subjektu 
v zmysle platnej legislatívy. 
 
Stanovisko Odboru vzdelávania, športu a kultúry MsÚ: 
Názov zriaďovaného subjektu zostáva uvedený podľa ţiadosti, keďţe je to legislatívne 
správne. 
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Materiál č. 8.1  
Návrhy na výnimky z nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava  

Spravodajca MR: PhDr. Ján Ţitňanský 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 9.1 
Návrh organizačného zabezpečenia a rozpočtu 11. ročníka medzinárodného festivalu 
folklórnych súborov  "Trnavská brána 2012" 

Spravodajca MR: Ing. Blaţena Královičová 
  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 10.1 
Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov  

Spravodajca MR: Ing. Blaţena Královičová 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 11.1 
Informatívna správa o vyuţívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2011 

Spravodajca MR: Ing. Blaţena Královičová 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
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Materiál č. 12.1 
Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2012 z rozpočtu Mesta Trnava  

Spravodajca MR: Ing. Kvetoslava Tibenská 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhmi na poskytnutie dotácií v zmysle príslušného všeobecne záväzného 
nariadenia. V súlade s odporúčanými návrhmi mestskej rady bola aktualizovaná príloha č. 1 
a príloha č. 2.  
V prílohe č. 2 sú uvedené projekty, ktorých výška podlieha schváleniu mestským 
zastupiteľstvom a dotácia sa odporúča poskytnúť z programu č. 18 rozpočtu Mesta Trnava.  
  
Poznámka: 
Príloha č. 1 a príloha č. 2, aktualizované po zasadaní mestskej rady 19.6.2012 boli doručené 
so spoločným spravodajcom.   
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 13.1 
Dodatok č. 1 k Organizačnému zabezpečeniu Tradičného trnavského jarmoku 2012 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 14.1 
Plán  kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31.12.2012 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 

 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 14.2 
Informatívna správa o kontrolách ukončených a rozpracovaných v mesiacoch máj 
a jún 2012 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 

 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.  
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Materiál č. 15.1 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 
termín plnenia je v intervale od 29.03.2012 do 06.06.2012 

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 

 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravami: 
 
a/ doplniť do návrhu uznesenia v bode 2. Schvaľuje - zmenu textu uznesení ako bod a17) 
 

Predkladá: Odbor právny a majetkový 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 990/2010 

Názov uznesenia k výpoţičke 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,„. 

Dôvod zmeny: Vzhľadom na prevod práv a povinností stavebníka zo stavebného 
povolenia vydaného Mestom Trnava č. OSaŢP/38276-
67385/2011/MH zo dňa 16. 9. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 25. 10. 2011, z Mesta Trnava a spoločnosť Golf Trnava s.r.o., 
Trnava, na podklade záväzkov Mesta Trnava vyplývajúcich zo 
Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o výpoţičke zo dňa 
26. 4. 2011, v priebehu kolaudačného konania týkajúceho sa stavby 
„Oddychovo rekreačná zóna Kočišské – verejné športovisko“ 
v rozsahu „Dopravné plochy – SO 02 Parkovisko a SO 03 
Príjazdová komunikácia“ vyplynula nevyhnutnosť doplniť pozemky 
zapísané na LV č. 5000 pre k. ú. Trnava, označené ako parc. 
registra „C“ č. 10883/1 a parc. registra „C“ č. 10883/7 do 
schvaľovacej časti uznesenia. Na častiach predmetných pozemkov 
boli realizované stavebné objekty SO 02 Parkovisko a SO 03 
Príjazdová komunikácia pre stavbu „Oddychovo rekreačná zóna 
Kočišské – verejné športovisko“. 

  
 
b/ doplniť do návrhu uznesenia v bode 2. Schvaľuje - zmenu textu uznesení ako bod 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“. 
 

Dôvod zmeny: Administratívna chyba. 
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c/ doplniť do návrhu uznesenia v bode 3. Predlţuje - ako bod b18) 
 

Predkladá: Odbor právny a majetkový  
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 213/2011, 311/2012 

Názov uznesenia Súhlas s pouţitím časti pozemku vo vlastníctve mesta na 
vybudovanie parkovacích miest /Ulica Hospodárska, spoločnosť 
JURA audit, s. r. o., Bratislava/  
           

Pôvodný termín: do 31. 05. 2012   
Navrhovaný 

termín: 
do 30. 06. 2012   

Dôvod zmeny: Zmluva bola vypracovaná a predloţené spoločnosti JURA audit, s. r. 
o. na pripomienkovanie a podpis. Dňa 12. 6. 2012 spoločnosť 
zmluvu podpísala.  

 


