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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  
konaného 15. februára 2011 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

  
 
Prítomní:  30 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
                  Ing. Vladimír Butko, primátor mesta  
                  Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór 
                  náčelník Mestskej polície mesta Trnava v zastúpení 
                  Ing. Hana Dienerová, prednostka Mestského úradu v Trnave 
                  11 vedúcich odborov mestského úradu 
                  vedúci kancelárie primátora mesta 
                  2 vedúci úsekov mestského úradu       
                  5 riaditelia organizácií zriadených mestom 
                  10 riaditeľov škôl a školských zariadení 
                  5 zástupcov médií 
                  2 občania 
 
 
P r o g r a m : 
 
a/ Otvorenie 
b/ Určenie overovateľov, zloţenie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej 

komisie, voľba volebnej komisie, schválenie programu rokovania 
1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov ulice v meste 

Trnava 
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 290 o zmluvných prevodoch vlastníctva 
majetku mesta 

2.1 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený - doplnok č. 4 

3. Majetkové záleţitosti 
4.1 Návrh na voľbu ďalších členov – neposlancov do komisií Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava vo volebnom období 2010 - 2014 
4.2 Návrh na voľbu členov výborov mestských častí v meste Trnava vo volebnom 

období 2010 – 2014 z obyvateľov mesta Trnava 
4.3 Návrh na voľbu členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom 
5.1 Výmena zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch právnických osôb 

s majetkovou účasťou mesta  
5.2 Návrh na ustanovenie Riadiaceho výboru Zdravého mesta a protidrogovej 

prevencie na volebné obdobie 2010 - 2014 
5.3 Návrh na odvolanie a vymenovanie veliteľa Mestského hasičského zboru v Trnave 
5.4 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rád školských zariadení 

a určenie zloţenia rád škôl a rád školských zariadení 
6.1 Povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava /Aktualizované 

znenie rok 2009/ - Zmena ÚPN a/2011 
Aktualizácia urbanistických obvodov a doplnenie vybraných regulatívov 

7.1 Návrh na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a kolektívom v zmysle VZN  
č. 315 a VZN č. 354, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení 
mesta Trnava 

8.1 Predaj bytov 
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9.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v II. polroku roka 2010 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov 
a sluţieb nad 16 596,95 eura a prác nad 33 193,91 eura 

10.1 Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava za 
obdobie rokov 2007 aţ 2013 s výhľadom do roku 2020 za rok 2010 

11.1 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2010 
12.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2010 
12.2 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2011   
13.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktorých termín plnenia je v intervale od 11.11.2010 do 26.01.2011 
14. Rôzne 
 14.1 Informatívna správa k projektu „Optimalizácia liniek mestskej autobusovej   

dopravy v Trnave“ - prezentácia 
15. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
16. Rekapitulácia uznesení 
 Z á v e r  

 
 

  
1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2010 

– 2014 otvoril a viedol Ing. Vladimír Butko, primátor mesta. Na rokovaní privítal poslancov 
mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných. 

 
 Na úvod rokovania vedúci odboru Mgr. Dzurjanin podal niekoľko organizačných 

inštrukcií v súvislosti so spôsobom hlasovania na hlasovacom zariadení, ktoré je k dispozícii 
v konferenčnej sále.  

  
Primátor mesta skonštatoval, ţe na rokovaní je prítomných 30 poslancov mestského 

zastupiteľstva. Z neúčasti na rokovaní sa písomne ospravedlnil poslanec Jozef Adamec, 
ktorý prijal pozvanie na oslavu ţivotného jubilea futbalového internacionála. 

 
Za overovateľov zápisnice z 1. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení 

poslanci MZ Ing. Blaţena Královičová a PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
Overovatelia zápisnice, poslanci MZ Ing. Eva Zatková a MUDr. Branislav Kramár overili 

zápisnicu  z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo  
21. decembra 2010. Overovatelia skonštatovali, ţe zápisnica zachytila obsah rokovania 
v celom rozsahu a preto ju podpísali. 

 
Do pracovného predsedníctva februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva 

mestská rada určila poslancov MZ Ing. Štefana Bošnáka a Ing. Bystríka Stanka. 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva primátorom 

mesta ďalej určení poslanci MZ JUDr. Veronika Gašparíková a Ing. Peter Benčat, PhD. 
 
Mestská rada mesta Trnava za predsedu návrhovej komisie odporučila poslanca MZ Ing. 

Jozefa Pobieckého. 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli primátorom mesta do návrhovej komisie 

navrhnutí členovia PaedDr. Marta Gubrická a Mgr. Marcel Behro. 
Ďalšie návrhy na zloţenie návrhovej komisie neboli vznesené.  
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 0) bola návrhová komisia zvolená. 
 
V programe rokovania mestského zastupiteľstva uvedenom v pozvánke sa v rámci bodu 

4. uskutočnila voľba členov do komisií mestského zastupiteľstva, členov do výborov 
mestských častí a členov do Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom.  
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Z tohto dôvodu bolo potrebné ustanoviť aj volebnú komisiu. Primátor mesta za predsedu 
volebnej komisie odporučil Mgr. Mariana Rozloţníka a za členov Ing. Evu Zatkovú a PhDr. 
Jána Ţitňanského.  

Ďalšie návrhy na zloţenie volebnej komisie neboli vznesené.      
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bola návrhová komisia schválená.   

 
 
 

 Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí 8. februára 2011 odporučila 
nasledovné úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva :  
 
a/ stiahnuť z rokovania 
Materiál č. 3.8 - Kúpa pozemku na Kamennej ceste na rozšírenie cintorína 
Dôvod: 
Zatiaľ nepriaznivý vývoj  príjmovej časti rozpočtu mesta Trnava na rok 2011 v oblasti 
podielových daní je dôvodom na stiahnutie materiálu a jeho opätovné prerokovanie aţ po 
ukončení I. štvrťroka 2011. 
 
b/ stiahnuť z rokovania 
Materiál č. 3.10 - Odpustenie pohľadávky JAMPEX – Priemyselná ulica v Trnave 
Dôvod: 
Materiál po stiahnutí z rokovania mestského zastupiteľstva vrátiť opätovne na prerokovanie 
Majetkovej komisii MZ na riešenie pohľadávky na nájomnom a moţnosti odpredaja 
predmetného pozemku nájomcovi. 
 
c/ zaradiť na rokovanie v rámci bodu 3. Majetkové záležitosti 
Materiál č. 3.11 – Nájom nebytových priestorov v objekte Mestskej polikliniky, 
Starohájska č. 2 v Trnave pre MUDr. Vladimíra Mačeka 
Dôvod: 
Nájom nebytových priestorov musí byť schválený podľa bodu 9a bodu 9 ods. c) zákona 
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov trojpätinovou 
väčšinou prítomných poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 
 
 Ing. Butko, primátor mesta podotkol, ţe materiál č. 14.2 „Členstvo v Zdruţení obcí pre 
hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve“, ktorý bol poslancom distribuovaný 
e-mailovou poštou 14.02.2011, bol po rokovaní primátora mesta so svojimi zástupcami 
a odbornými zamestnancami mestského úradu 15.02.2011 odporučený neriešiť na tomto 
zasadnutí. Ako dôvod  primátor mesta uviedol krátkosť času a nevyriešenie niektorých 
súvisiacich záleţitostí. Záleţitosť bude riešená iným spôsobom, s ktorým budú poslanci 
mestského zastupiteľstva včas oboznámení.  
 Ďalšie návrhy, doplnky a pozmeňovacie návrhy k programu rokovania neboli 
vznesené.  

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) boli prijaté odporúčania 
mestskej rady. 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený program 
rokovania februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

 
Následne boli prerokované jednotlivé body schváleného programu rokovania 

mestského zastupiteľstva. 
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Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov ulice v meste Trnava 

Spravodajca MR:  PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 

     Mesto určuje a mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v zmysle zákona 
SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V súlade s § 2b 
vyššie uvedeného zákona sú názvy určované všeobecne záväzným nariadením  

      s prihliadnutím na históriu mesta, významné neţijúce osobnosti a pod.  
Týmto všeobecne záväzným nariadením bol predloţený návrh na určenie názvu novej ulice, 
vznikajúcej v rámci budovania obytnej zóny v lokalite IBV Pekné pole III. etapa, ktorá 
územne spadá do mestskej časti Trnava – sever. Na doručenie návrhov na pomenovanie 
novovzniknutej ulice bol poţiadaný predseda výboru  príslušnej mestskej časti listom dňa 
16.03.2009. Predseda výboru mestskej časti reagujúc na poţiadavku mestského úradu 
doručil dňa 27.04.2009 ţiadosť o predĺţenie termínu zaslania návrhu z dôvodu prípravy 
prerokovania návrhu názvu ulice s budúcimi vlastníkmi rodinných domov v tejto lokalite. 
Mestský úrad ţiadosti vyhovel a termín posunul do 31. 08. 2009. Výbor záleţitosť prerokoval 
na zasadnutí dňa 23. 10. 2009, z ktorého vzišiel návrh pomenovať novú ulicu v lokalite IBV 
Pekné pole III. etapa ...Dúhová ulica... Počas predĺţenej lehoty  na predloţenie návrhu 
nadobudlo platnosť Rozhodnutie predsedu NR SR č. 272/2009 Z. z. o vyhlásení volieb do 
orgánov samosprávnych krajov. Proces určenia názvu ulice v roku 2009 bol pozastavený a 
v roku 2010 opätovne z dôvodu vyhlásenia a konania volieb do Národnej rady SR 
/12.06.2010/, referenda /18.09.2010/ a volieb do orgánov samosprávy obcí /27.11.2010/. 
 
  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 27.01.2010 do 05.02.2010 a opätovne 
zverejnený aj v termíne od 05.01.2011 do 03.02.2011. 
  V určených lehotách neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľky, ktoré sú 
súčasťou materiálu/. 
 Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok.  
 
     Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.   
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 12, 
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 375. 
 
 
 
Materiál č. 1.2 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k VZN č. 290 
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 

Spravodajca MR:  Ing. Bystrík Stanko 
 

 Dňom 01. 01. 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Tento 
zákon okrem iného zmenil  kompetencie obecných zastupiteľstiev pri nakladaní s majetkom 
mesta, spresnil text zákona týkajúci sa prevodov majetku obcí, prenechávania majetku obcí 
do nájmu a stanovil, ţe pri prevodoch majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo väčšinou všetkých poslancov. Na základe toho bol 
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spracovaný predloţený doplnok č. 2 k VZN č. 290  o zmluvných prevodoch vlastníctva 
majetku mesta Trnava.  Uvádzaný zákon bol schválený Národnou radou SR dňa 08. 12. 
2010 a publikovaný v Zbierke zákonov v čiastke č. 191 s dátumom uverejnenia 28. 12. 2010. 

  Majetková  komisia  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.  januára 2011 prerokovala návrh 
novely VZN a odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava prijať novelu VZN 
v predkladanom znení, ktorá upravuje: 
1. V časti II. - všeobecné ustanovenia sa dopĺňa nový článok 3a v ktorom sa v zmysle 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
určujú spôsoby prevodu vlastníctva majetku mesta, ktoré podliehajú schváleniu mestským 
zastupiteľstvom.  
2. V časti  III. - postup pri predaji majetku mesta - stavieb obchodnou verejnou súťaţou sa 
v zmysle  novely  zákona upravuje  článok 4 ods. 1 tak, aby bol v súlade s novelou  zákona 
a v ods. 2 a 3 sa dopĺňa  spôsob  prevodu  majetku  mesta  formou  obchodnej  verejnej  
súťaţe a  tieţ  podmienky obchodnej verejnej súťaţe, ktoré schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo.  
V článku 5 sa presne stanovuje postup pri obchodnej verejnej súťaţi v  súlade  s  novelou  
zákona,   súčasné  ods. 2, 3  a  4  sa  nahrádzajú  novými  ods.  2, 3  a  4 a dopĺňajú sa o 
nové ods. 5 a 6. Postup bol v procese prípravy VZN konzultovaný aj na Katastrálnom úrade 
v Trnave, ktorý ho akceptoval. 
V článku  6  ods. 4  sa  súčasne  písm. a)  a  e) nahrádzajú  novými  písm. a) a e), ktorými sa 
upresňujú moţnosti priameho predaja majetku mesta a zároveň v písm. e) sa v súlade 
s novelou zákona pri priamom predaji nehnuteľného majetku mesta v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa schvaľovanie trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov mení na 
schvaľovanie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.    
V článku 7 v ods. 1, 2, 4 a 5 sa upravuje text v súlade s novelou zákona.  
V článku 8 sa upravuje celá druhá veta v súlade s novelou zákona.  
V článku 9 v ods. 1 a 2 sa dopĺňa  slovo navrhne a upravuje sa správny tvar slov vyhradí 
a uvedie v  súlade s novelou zákona. 
3. V časti IV. - predaj nehnuteľného majetku mesta dobrovoľnou draţbou a priamym predajom 
sa v zmysle novely zákona upravuje text v článku 12 tak, by bol v súlade s novelou zákona   
o majetku mesta.  
 
  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 bolo k nemu uplatnených 6 pripomienok /viď. tabuľka s vyhodnotením 
pripomienok/. 
  Mestská rada sa zaoberala vznesenými pripomienkami a hlasovaním odporučila: 

 pripomienku vedenia mesta č. 1 na doplnenie textu v čl. 5 ods. 4 akceptovať, 

 pripomienku vedenia mesta č. 2 na doplnenie textu v čl. 5 ods. 6 neakceptovať, 

 pripomienku vedenia mesta č. 3 na úpravu textu v čl. 7 ods. 3 akceptovať, 

 pripomienku vedenia mesta č. 4 na úpravu číslovania v čl. 8 ods. 2 akceptovať, 

 pripomienku vedenia mesta č. 5 na zmenu textu v čl. 14 ods. 1 akceptovať, 

 pripomienku vedenia mesta č. 6 na doplnenie textu v čl. 3 akceptovať. 
 
 Mestská rada hlasovaním ďalej odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva : 
a/ na str. 7 VZN, v čl. 12 ods. 2  za text „pre budúceho kupujúceho záväzky“ doplniť  
text  ..., spravidla : ...  
b/ na str. 3 VZN, v čl. 4 ods. 3 upraviť text nasledovne: 
„Po schválení prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta spôsobom obchodnej 
verejnej súťaţe a podmienok obchodnej verejnej súťaţe mestským zastupiteľstvom 
majetková komisia prostredníctvom mestského úradu realizuje obchodnú verejnú súťaţ.  
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Po predloţení návrhov kúpnej zmluvy majetková komisia vyberie kupujúceho postupom 
určeným týmto VZN a podľa podmienok obchodnej verejnej súťaţe schválených mestským 
zastupiteľstvom.“ 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.   
 Poslanci mestského zastupiteľstva najskôr hlasovali o pripomienkach vznesených 
v lehote pripomienkovania návrhu; o kaţdej osobitne a potom o ďalších odporúčaniach 
mestskej rady. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) mestské zastupiteľstvo 
schválilo odporúčanie mestskej rady akceptovať  pripomienku č. 1. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) mestské zastupiteľstvo 
schválilo odporúčanie mestskej rady neakceptovať pripomienku č. 2. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) mestské zastupiteľstvo 
schválilo odporúčanie mestskej rady akceptovať pripomienku č. 3. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) mestské zastupiteľstvo 
schválilo odporúčanie mestskej rady akceptovať pripomienku č. 4. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) mestské zastupiteľstvo 
schválilo odporúčanie mestskej rady akceptovať pripomienku č. 5. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) mestské zastupiteľstvo 
schválilo odporúčanie mestskej rady akceptovať pripomienku č. 6. 
 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) boli prijaté odporúčania 
mestskej rady uvedené v spoločnom spravodajcovi pod bodom a/ a b/. 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 
13, ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 376. /Úplné znenie 
predmetného nariadenia bude vydané pod číslom 377./ 
 
 
 
Materiál č. 2.1 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený – doplnok č. 4 

Spravodajca MR:  Ing. Bystrík Stanko 
 

Dňa 1. 1. 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 507/2010  Z. z.,  ktorým  sa  dopĺňa  
zákon  SNR  č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Touto novelou 
zákona sa doplnili kompetencie mestskému zastupiteľstvu, spôsob výkonu práv 
vyplývajúcich z  vlastníctva  cenných papierov a  majetkových podielov,  spresnilo sa   
ustanovenie  § 9a ods. 9 ohľadom nájmov a zároveň sa rieši problematika uţívania majetku 
mesta osobou koncesionára na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

V súlade s platným znením zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí bolo navrhnuté 
rozšíriť kompetencie mestského zastupiteľstva o: 
- schvaľovanie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce okrem majetku, 

ktorý je mesto povinné previesť podľa osobitného predpisu, 
- schvaľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaţe, ak sa má prevod vlastníctva 

nehnuteľného majetku mesta realizovať na základe obchodnej verejnej súťaţe,  
- schvaľovanie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, ak sa realizuje priamym 

predajom, 
- schvaľovanie koncesných zmlúv na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesných 

zmlúv na poskytnutie sluţieb uzatvorených podľa osobitného predpisu, a to trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov. 
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Schvaľovanie ďalších úkonov súvisiacich s prevodom majetku obce bude závisieť od 
schváleného spôsobu predaja majetku.  

Ak mestské zastupiteľstvo schváli predaj nehnuteľného majetku obce formou 
obchodnej verejnej súťaţe, budú jeho schváleniu podliehať aj podmienky tejto súťaţe, 
v tomto prípade uţ schváleniu MZ nebude podliehať predaj konkrétnej osobe. V prípade 
schválenia prevodu nehnuteľného majetku obce priamym predajom, bude mestské 
zastupiteľstvo následne schvaľovať aj prevod tohto majetku do vlastníctva konkrétnych osôb 
a jeho kúpnu cenu.  

Po schválení prevodu nehnuteľného majetku obce dobrovoľnou draţbou,  bude 
prevod ďalej realizovaný podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných draţbách 
a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov a  ďalšie úkony súvisiace s prevodom majetku uţ 
nebudú podliehať schváleniu mestským zastupiteľstvom.  

Zákon stanovuje, aby mestské zastupiteľstvo schvaľovalo aj koncesné zmluvy na 
uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie sluţby, uzatvorené 
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na dôleţitosť a význam týchto zmlúv ich 
mestské zastupiteľstvo schvaľuje min. trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

Ďalšia navrhovaná úprava zásad rieši zosúladenie názvoslovia so znením zákona 
(predaj sa nahrádza výrazom prevod, ktorý má širší význam). 

V § 8 sa dopĺňajú ustanovenia, ktoré určujú postup pri prenájme majetku verejnou 
obchodnou súťaţou, príp. priamym prenájmom. Tieto postupy bliţšie neupravuje ţiaden 
vnútorný predpis mesta. Doteraz o prenájme pozemkov rozhodovalo mestské zastupiteľstvo, 
príp. mestská rada na základe stanoviska majetkovej komisie MZ.  

O prenájme nebytových priestorov rozhodovala MR v súlade s VZN č. 241 o určovaní 
obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava 
v platnom znení a na základe stanovísk správcu. 

Ponukové konania (v súčasnosti nahradené verejnou obchodnou súťaţou) na 
prenájom majetku sa realizovali najmä pri nebytových priestoroch nachádzajúcich sa v CMZ 
(Pracháreň, Zelený dom, Radničná reštaurácia..). 

Podľa predloţeného znenia dodatku č. 4  zásad sa odporúča aby o spôsobe 
prenájmu rozhodoval správca s dôrazom na efektívne a hospodárne nakladanie s majetkom. 
Následne bude podľa zvoleného spôsobu zrealizovaný výber nájomcu. Môţu byť pouţité 
zauţívane spôsoby, t.j.  prenájom pozemkov –  riešiť prostredníctvom majetkovej komisie 
a predloţiť na schválenie MZ alebo MR;  prenájom nebytových priestorov – riešiť 
prostredníctvom správcu podľa predloţených postupov, v súlade s VZN č. 241 a predloţiť na 
schválenie MZ alebo MR. 

Posledná navrhovaná zmena je v § 12. Pôvodné znenie bolo navrhnuté nahradiť 
novým znením, ktoré  bliţšie upravuje nakladanie s cennými papiermi a majetkovými 
podielmi. 

Doplnok č. 4 zásad bol prerokovaný na zasadnutí majetkovej komisie  dňa 25. 1. 
2011, ktorá odporučila schváliť predloţené znenie. 
 
     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: 30. 
    Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 14, 
ktorým bol schválený doplnok č. 4 k platným „Zásadám...“ 
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Materiál č. 3  
Majetkové záležitosti 

Spravodajca MR:  Ing. Štefan Bošnák 
 
 
Č. 3.1  
Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Limbová č. 11 – Pavol Oláh 

 Návrh uznesenia bol pripravený v dvoch alternatívach. Prvá  alternatíva riešila prevod 
nájmu nebytových priestorov zo zomrelého otca na syna (došlo by len k zmene obchodného 
mena). Následne by sa realizoval prevod nájmu a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy 
s notárskou zápisnicou. V zmysle Zákona č.258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyššie uvedený prevod nájmu musí byť schválený 
podľa § 9a bodu 9 ods. c﴿ tohto zákona trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvodom povaţovať ţiadosť nájomcu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa je, ţe nájomca aj po smrti svojho otca pokračuje v nájme s nezmeneným 
účelom vyuţitia, to znamená v prevádzkovaní reštaurácie a baru. Základné nájomné bude 
stanovené v súlade s VZN č. 241 v platnom znení a bude kaţdoročne upravené o %  
oficiálne vyhlásenej medziročnej inflácie. 
      Druhou alternatívou je návrh na rozšírenie výmery  vypoţičaných  nebytových priestorov 
pre Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava, ktoré sú vyuţívané ako klub dôchodcov, 
z pôvodnej výmery 87,36 m² na výmeru 173,26 m². Klub dôchodcov prevádzkuje 
Stredisko sociálnej starostlivosti na základe zmluvy o výpoţičke zo dňa 03.05.2000 v tom 
istom objekte v miestnostiach, ktoré susedia s predmetným nebytovým priestorom. Pretoţe 
sa kaţdoročne zvyšuje počet dôchodcov vyuţívajúcich sluţby Klubu dôchodcov, sú terajšie 
priestory klubu kapacitne nevyhovujúce. V tomto prípade bude potrebné terajšiemu 
nájomcovi: Pavol Olah - Pavol Olah ml. – vykonávateľovi ţivnosti, zaslať výpoveď z nájmu 
nebytových priestorov bez uvedenia dôvodu s 3 – mesačnou výpovednou lehotou. 
  

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s alternatívou II) –  neschváliť prevod nájmu nebytových priestorov. 
  Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
  Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
  Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady na schválenie alternatívy II). 

Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 15 
v zmysle schválenej alternatívy II) – neschválenie prevodu nájmu nebytových priestorov 
z otca na syna a schválenie rozšírenia výmery nebytových priestorov za účelom 
prevádzkovania klubu dôchodcov. 
 
 
Č. 3.2 
Predĺženie termínu ukončenia výstavby polyfunkčného objektu na Ulici Hornopotočná 
/EURODOM3, s.r.o./ 

        Mesto Trnava na základe výsledkov ponukového konania a uznesenia mestského 
zastupiteľstva č. 597/2005 zo dňa 28. 6. 2005 odpredalo spoločnosti EURODOM3, s. r. o., 
Jesenského 2, Pezinok, IČO 35 882 361  zmluvou o budúcej kúpnej zmluve pozemky v k. ú. 
Trnava, parc. č. 215, 216/1, 216/2, 217-224, na Ulici Hornopotočná o celkovej výmere 3 864 
m2 na výstavbu polyfunkčného objektu. V  zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy sú 
dohodnuté termíny začatia a ukončenia výstavby a sankcie z ich nedodrţania (v zmysle VZN 
č. 105/98 v znení zmien a doplnkov). Výstavba polyfunkčného objektu má začať do 12 
mesiacov od podpisu zmluvy, ukončenie výstavby do 36 mesiacov od termínu nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia  (v tomto prípade bol termín ukončenia výstavby do 14. 
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8. 2009). V prípade ak kupujúci neukončí výstavbu ani za 42 mesiacov od  nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia, predávajúci si vyhradzuje odstúpiť od zmluvy a 
- rozhodnúť o naloţení so stavbou na predmetných pozemkoch, alebo 
- poţadovať uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, alebo 
- odkúpiť rozostavanú investíciu za cenu určenú znaleckým posudkom.  
 

   Na základe ţiadostí spoločnosti EURODOM3, s. r. o.  zo dňa 15. 5. 2008 a 8. 3. 2010 
a odporučenia majetkovej komisie schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením  č. 378/2008 
predĺţenie termínu na ukončenie výstavby do  31. 8. 2010 (dodatok č. 1) a uznesením 
č. 836/2010 do 28. 2. 2011 (dodatok č. 2).  
         Listom z  13. 12. 2010 poţiadala spoločnosť EURODOM3, s. r. o. opätovne 
o predĺţenie termínu na ukončenie výstavby. Vzhľadom na aktuálny stav rozostavanosti si 
uvedomujú,  ţe termín ukončenia výstavby do 28. 2. 2011 nie je reálny, preto ţiadajú 
o predĺţenie termínu do 30. 6. 2011.   
      Majetková komisia prerokovala ţiadosť spoločnosti EURODOM3, s. r. o. na zasadnutí 
dňa 25. 1. 2011 a odporučila  mestskému zastupiteľstvu schváliť predĺţenie termínu 
ukončenia výstavby  do 30. 6. 2011. 

 
  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: 30. 
  Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 16, 
ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo predĺţenie termínu ukončenia výstavby 
polyfunkčného objektu v súlade s predloţeným materiálom. 
 
 
 
Č. 3.3  
Schválenie súťažných podmienok obchodných verejných súťaží o najvhodnejší návrh 
kúpnej zmluvy na predaj bytov 

Uznesením č. 869 zo dňa 29. júna 2010 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta 
Trnava zaradenie na odpredaj  nasledovných bytov :  1 – izbového bytu č. 71 na Ulici 
Mozartova č. 9  v Trnave, 2 – izbového bytu č. 14 na Ulici gen. Goliána  č. 35  v Trnave,   
2 – izbového bytu č. 38 na Ulici gen. Goliana  č. 52  v Trnave, 3 – izbového bytu č. 16 na 
Ulici Andreja Kubinu č. 33  v Trnave.  Zároveň uloţilo Majetkovej komisii MZ a Mestskému 
úradu v Trnave realizovať obchodnú verejnú súťaţ v zmysle VZN č. 290/2007 o zmluvných 
prevodoch vlastníctva majetku mesta v znení neskorších VZN. Na základe tohto uznesenia 
MsÚ zabezpečil vypracovanie znaleckých posudkov na predmetné byty, na základe  ktorých 
majetková komisia stanovuje minimálnu východiskovú cenu. S realizáciou obchodných 
verejných súťaţí sa uvaţovalo v 1. štvrťroku 2011.   

Dňom 1. januára 2011 nadobudol účinnosť  zákon č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
V zmysle tohto zákona schvaľuje mestské zastupiteľstvo podmienky obchodnej verejnej 
súťaţe, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta realizovať na základe 
obchodnej verejnej súťaţe. Majetková komisia na zasadnutí dňa 25. 1. 2011 odporučila 
mestskému zastupiteľstvu schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaţe v zmysle návrhu 
uznesenia.   

 
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s technickými pripomienkami k návrhu uznesenia č. 1, pričom pripomienky sa 
budú týkať aj ďalších priloţených návrhov uznesení : 
a/ na str. 1-3/3/4 v časti VI. doplniť odvolanie aj na písm. A. 
b/ na str. 1-3/3/5 v časti XI. ods. 1 
c/ na str. 1-3/3/5 v časti XI. ods. 2 
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d/ na str. 1-3/3/5 v časti XI. v písm. F. 
e/ na str. 1-3/3/5 v časti XI. v písm. G. 
f/ na str. 1-3/3/6 v časti XI. v písm. Ch 
g/ zosúladiť číselné označenie odvolávok. 
 
 Mestská rada mesta Trnava poţiadala spracovateľa materiálu, aby v zmysle 
pripomienok pripravil vzor návrhu uznesenia č. 1 a následne ho poslancom mestského 
zastupiteľstva distribuoval so spoločným spravodajcom. Zároveň bol spracovateľ materiálu 
poţiadaný o preverenie záleţitosti, či ţiadny z uvedených bytov nemá balkón, resp. loggiu 
a o vyšpecifikovanie všetkých typov právnických osôb v návrhu uznesenia na strane 
kupujúcich.  
Stanovisko spracovateľa materiálu: 
Loggiu má byt č. 14 na Ulici gen. Goliana č. 35 a balkón má byt č. 16 na Ulici  A.  Kubinu 
č. 33. Informácia o tom, ţe byt má loggiu prípadne balkón bude uvedená v  čl. II.  odst. 1)  
s poznámkou, ţe plocha loggie, balkóna sa nezarátava do celkovej výmery podlahovej 
plochy bytu.  
Vyšpecifikovanie všetkých typov právnických osôb na strane kupujúcich bolo  zrealizované 
vo vzorovom návrhu uznesenia č. 1. 
 
Rozprava: 
 JUDr. Ing. Pacalaj – konštatoval, ţe podľa § 3 Obchodného zákonníka by označenie 
kaţdého podnikateľa malo byť aj registráciou v príslušnom registri /fyzické osoby do 
ţivnostenského registra, právnické osoby do obchodného registra/, či uţ ide o právnickú 
alebo fyzickú osobu. Navrhol túto skutočnosť doplniť do návrhu uznesenia na strane 
kupujúceho v bod B/ s textom ...zápis do príslušného registra... 
 JUDr. Tomašovičová, vedúca odboru – reagovala, ţe doplnenie je moţné, aj keď sú 
rôzne právne názory.   
 Ing. Alchus – uviedol, ţe existuje aj register autorizovaných osôb.  
 
 Ďalšie návrhy k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
  Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie 
mestskej rady.. 
 Hlasovaním (za 290, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca 
Pacalaja. 
 Súčasťou materiálu boli štyri návrhy uznesenia. O kaţdom návrhu sa hlasovalo 
osobitne.  

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 17 
 v súlade s prijatým odporúčaním mestskej rady a poslanca Pacalaja. 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 18 
 v súlade s prijatým odporúčaním mestskej rady a poslanca Pacalaja. 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 19 
 v súlade s prijatým odporúčaním mestskej rady a poslanca Pacalaja. 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 20 
 v súlade s prijatým odporúčaním mestskej rady a poslanca Pacalaja. 
 
 
 
Č. 3.4 
Ukončenie prenájmu pozemkov pod prevádzkou firmy Jozef Taliga – T.L.G. na Ulici 
Mikovíniho v Trnave 

Na základe ţiadosti podanej pánom Jozefom Taligom vo veci ukončenia platenia 
nájomného za uţívanie pozemkov pod prevádzkou firmy, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi ţiadateľoma mestom a následného prerušenia vkladu vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností bol spracovaný materiál. 
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V zmysle koncepcie výstavby technologického priemyselného parku na Priemyselnej 
ulici v Trnave a úlohy č. 25 zo zasadnutia Majetkovej komisie mesta dňa 18.11.2009 oslovil 
Odbor právny a majetkový MsÚ Trnava štyri spoločnosti (Jozef Taliga - T.L.G., STABIL, spol. 
s r. o., REKORD, s. r. o. a JAMPEX TRADE, s. r. o.), ktoré dlhodobo uţívajú na základe 
nájomných zmlúv pozemky vo vlastníctve mesta v areáli bývalých Technických 
a rekreačných sluţieb mesta pod vybudovanými prevádzkami so vstupmi z Ul. Priemyselnej 
a Mikovíniho,  s ponukou na ich odkúpenie. Ponuková cena bola schválená majetkovou 
komisiou na základe vypracovaného znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty 
pozemkov vo výške 43,85 eura/m2 pozemku. 
Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta pod prevádzkou firmy Jozef Taliga – T. L. G. na Ulici  
Mikovíniho  v Trnave bol schválený uznesením č. 766/2010 MZ mesta Trnava z 23. februára 
2010. Počas prípravy kúpnej zmluvy poţiadal dňa 16. septembra 2010 pán Taliga o zmenu 
kupujúceho na Jozefa Taligu a manţelku Vieru Taligovú, nakoľko  podľa pôvodného 
uznesenia sa mali nehnuteľnosti odpredať J. Taligovi ako ţivnostníkovi. Mesto mu vyšlo v 
ústrety a zmena uznesenia bola schválená na zasadnutí mestského zastupiteľstva konaného 
dňa 19. októbra 2010. /Kúpna cena bola  uhradená 3. 11. 2010. Kúpna zmluva  bola 
uzatvorená 23. 11. 2010. Návrh na vklad bol daný do katastra nehnuteľností 24. 11. 2010./ 
Čl. V  – ods. 3  KZ – kupujúci sa zaväzujú, ţe budú informovať spoločnosť TT-KOMFORT 
s.r.o. o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy, za účelom zrušenia 
nájomnej zmluvy zo dňa 12. 4. 2002 uzatvorenej medzi Správou mestského majetku Trnava 
ako prenajímateľom a Jozefom Taligom ako nájomcom, o nájme pozemkov, ktoré sú 
predmetom tejto kúpnej zmluvy. 
Správa katastra Trnava vydala rozhodnutie o prerušení konania dňa 20. 12. 2010 pod č. k. 
V 6013/10-1, ktoré bolo na MsÚ doručené 4. 1. 2011 z dôvodu vyznačenia duplicitného 
vlastníctva na parc. reg. C KN  č. 6511/30 v LV č. 5000 s tým, ţe je potrebné predloţiť 
právoplatnú listinu potvrdzujúcu vlastnícke právo k uvedenej parcele v rámci riešenia 
duplicitného vlastníctva. 
Pozemky pod prevádzkou ţiadateľa vznikli odčlenením z  parcely č. 6511/30 (ktorá sa 
nachádza pod celým areálom bývalých Technických sluţieb mesta Trnava), cez ktorú sčasti 
prechádzajú pôvodné parcely č. 1125 a č.1127 zapísané zároveň vo vlastníctve pôvodných 
vlastníkov Pribulovcov.  

Na liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000  nebola do 18. 10. 2010  uvedená ţiadna 
ťarcha  a ani obmedzujúca poznámka o dvojakom vlastníctve. Aţ na základe katastrálneho 
konania vedeného pod č. k. X 79/10 – Protokol o oprave chyby v katastrálnom operáte zo 
dňa 18. 10. 2010 – poloţka výkazu zmien v. z. 5315/10 Správa katastra Trnava vyznačila 
obmedzujúcu poznámku, na základe ktorej bola hodnovernosť údajov katastra v zmysle § 70 
zákona č. 162/1995 (katastrálny zákon) spochybnená. 
Následne listom zo dňa 29. 10. 2010 Správa katastra zaslala mestu oznámenie o vyznačení 
duplicity na niektorých pozemkoch  zapísaných na liste  vlastníctva 5000 – vlastník mesto 
Trnava. Následne sa dňa 23. 11. 2010 vo veci duplicitného vlastníctva, ktoré bolo vyznačené 
aj na pozemku parc. č. 6511/30 (z ktorej sa odčlenila parc. č. 6511/195 pod prevádzkou 
ţiadateľa), uskutočnilo na Správe katastra konanie za účasti všetkých dotknutých vlastníkov 
pozemkov, na ktorom sme so zástupcami Správy katastra prerokovali okrem iných návrhov 
aj moţnosť ohraničiť duplicitné vlastníctvo k pozemkom vyhotovením geometrického plánu, 
čím by bola moţnosť vyňať pozemky prevádzané na pána Taligu a manţelky mimo 
pôvodných právnych parciel s duplicitným vlastníctvom. Medzi návrhmi odznela aj moţnosť 
vyriešiť duplicitné vlastníctvo tak, ţe pôvodní vlastníci poţiadajú Obvodný pozemkový úrad 
v Trnave o pridelenie náhradných pozemkov v rámci reštitučného konania, čo si však 
vyţaduje väčší časový posun doriešenia (v súčasnej situácii pre mesto nevyhovujúci) . 
         Na základe týchto skutočností mesto uzatvorilo kúpnu zmluvu s manţelmi Taligovcami 
s tým, ţe ak bude prerušené konanie o povolení vkladu vlastníctva, alebo bude vyznačené 
na pozemkoch, ktoré boli predmetom prevodu, duplicitné vlastníctvo, tak mesto ako 
predávajúci dá vyhotoviť geometrický plán na vymedzenie duplicitného vlastníctve 
pôvodných parciel č. 1127 a 1175, resp. bude postupovať podľa poţiadaviek Správy 
katastra.  
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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: 30. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 21, 
ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo ukončenie nájomnej zmluvy v zmysle predloţeného 
materiálu. 
 
 
Č. 3.5 
Súhlas so zmenou spôsobu úhrady kúpnej ceny 

Mesto Trnava je vlastníkom pozemku parc. č. 2540/25 vo  výmere 419 m2 na Ulici 
Terézie Vansovej. Na predmetnom pozemku je situovaná nehnuteľnosť vo vlastníctve 
spoločnosti S Slovensko, s. r. o., Tomášikova 17, Bratislava. Od roku 2008 prebiehali so 
spoločnosťou rokovania o majetkovoprávnom doriešení vzťahu k pozemku. Návrhy 
spoločnosti S Slovensko, s. r. o.  na majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod objektom, 
ako aj častí priľahlých pozemkov a výška kúpnej ceny boli viackrát riešené v majetkovej 
komisii. Spoločnosť S Slovensko, s. r. o. mala záujem aj o časti priľahlých pozemkov, na 
ktorých uvaţovala vybudovať parkovacie miesta. V ostatnom stanovisku majetkovej komisie 
zo dňa 9. 2. 2010  majetková komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj 
pozemku iba pod nehnuteľnosťou, t. j. parc. č. 2540/25, výmera 419 m2 za cenu 80 eur/m2.  
Na stanovisko majetkovej komisie reagovala spoločnosť listom zo dňa 11. 6. 2010. 
Spoločnosť S Slovensko, s. r. o. akceptovala kúpnu cenu a poţiadala mestské zastupiteľstvo 
o schválenie odpredaja pozemku.  
      Uznesením č. 894 zo dňa 29. 6. 2010 schválilo mestské zastupiteľstvo odpredaj 
pozemku zapísaného na LV č. 5000, parc. č. 2540/25, zast. pl. a nádvoria, výmera 419 m2  
spoločnosti S Slovensko, s. r. o., Tomášikova 17, Bratislava, IČO 35 812 419 za cenu 80 
eur/m2, t. j. spolu 33 520 eur. Odbor právny a majetkový – úsek právny pripravil v zmysle 
uznesenia návrh kúpnej zmluvy, ktorý zaslal spoločnosti na pripomienkovanie a podpis. 
Spoločnosť S Slovensko, s. r. o. aţ po viacnásobnej urgencii zo strany úseku právneho 
listom zo dňa 3. 1. 2011 reagovala na návrh kúpnej zmluvy v tom zmysle, ţe poţiadala 
o zmenu spôsobu platby kúpnej ceny. Do kúpnej zmluvy poţaduje zapracovať nasledovný 
text : 
„Kúpnu cenu vo výške 33 520 eur, slovom Tridsaťtritisícpäťstodvadsať eur bude kupujúci 
vinkulovať na svojom účte : 017 626 10 87/0900 vedenom v SLSP a. s. v prospech účtu 
predávajúceho č. 26925-212/0200. 
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, ţe suma 33 520 eur, slovom Tridsaťtritisícpäťstodvadsať  
eur, bude odpísaná z účtu kupujúceho na účet predávajúceho do 3 dní od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva 
z tejto zmluvy v prospech kupujúceho a za podmienky, ţe na tomto predmete kúpy nebudú 
viazať ţiadne ťarchy ani iné práva obmedzujúce s nehnuteľnosťami voľne nakladať 
a nehnuteľnosť bude spôsobilá na uţívanie.“   

Ţiadosť spoločnosti bola predloţená na zasadnutie majetkovej komisie dňa 25. 1. 
2011. Majetková komisia po prerokovaní ţiadosti odporučila mestskému zastupiteľstvu 
schváliť zmenu spôsobu úhrady kúpnej ceny podľa poţiadavky kupujúceho, ale  
s podmienkou, ţe kúpna cena vo výške 33 520 eur bude odpísaná z účtu kupujúceho na 
účet mesta Trnava ihneď potom, ako mesto Trnava predloţí finančnému ústavu právoplatné 
rozhodnutie Správy katastra v Trnave o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech 
kupujúceho. 
   

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou pripomienkou, ţe kupujúci pred podpisom kúpnej zmluvy predloţí 
doklad o vinkulácii celej kúpnej ceny : 
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a/ upraviť návrh uznesenia v bode 1. Súhlasí 
tak, ţe časť pôvodného textu v bode 1. : “ţe kupujúci pred predloţením zmluvy do katastra 
nehnuteľností”   
sa nahradí textom : “ ţe kupujúci pred podpisom kúpnej zmluvy mestom”  
 
   Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
   Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
   Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady. 
   Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 22, 
ktorým mestské zastupiteľstvo dalo súhlas na zmenu úhrady kúpnej ceny za predaj pozemku 
tak ako to bolo uvedené v materiáli. 
 
 
Č. 3.6 
Súhlas s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta na zrealizovanie úpravy 
pozemku a odkúpením skolaudovanej úpravy pozemku do majetku mesta na Ulici 
Kollárova 

Mestské zastupiteľstvo  mesta  Trnava   uznesením  č. 347  zo  dňa  24. 6. 2008   
súhlasilo s pouţitím časti pozemku  v k. ú. Trnava, zapísaného na LV č. 5000,  parc. č. 
6358/1 na vybudovanie  prístupového chodníka pre peších k polyfunkčnému objektu 
v zmysle schválenej projektovej dokumentácie realizovaného na pozemku parc. č. 6358/2 
investorom – Alan Zaťko, Ulica Fándlyho č. 16, Trnava, JUDr. Juraj Trokan, Ulica 
Vajanského č. 10, Trnava, JUDr. Lucia Zvolenská, Ulica Terézie Vansovej č. 9, Trnava. Išlo  
o záber cca 12 m2. V zmysle tohto uznesenia bol vypracovaný a zaslaný ţiadateľom súhlas 
primátora. 
         Dňa 10. 11. 2010 predloţila JUDr. Zvolenská na MsÚ na odsúhlasenie projektovú 
dokumentáciu  „Úprava okolia polyfunkčnej budovy na Kollárovej ul. v Trnave“ a zároveň 
poţiadala o prevzatie úpravy po kolaudácii do majetku mesta. Projektová dokumentácia rieši 
úpravu celého priestoru (cca 70 m2) pred navrhovanou polyfunkčnou budovou a Ulicou 
Kollárova a nie iba vstup do budovy o ploche cca 12 m2, ako bolo schválené uznesením  
č. 347/2008. Úpravu celej plochy pred budúcou polyfunkčnou budovou poţadoval  Odbor 
územného rozvoja a koncepcií v stanovisku  k projektovej dokumentácii k stavebnému 
povoleniu a následne bola poţiadavka na predmetnú úpravu zakomponovaná aj do 
územného rozhodnutia z 1. 8. 2008. 
        Majetková  komisia dňa 25. 1. 2011 prerokovala ţiadosť JUDr. Lucie Zvolenskej 
a odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s pouţitím časti pozemku parc. č. 6358/1 
o ploche cca 70 m2 na zrealizovanie úpravy pred budúcim polyfunkčným objektom v zmysle 
schválenej projektovej dokumentácie a odkúpením skolaudovanej úpravy pozemku za 1,- 
euro do majetku mesta.      
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou úpravou – zosúladiť meno investora v rámci materiálu. 
Stanovisko spracovateľa: 
 Správne meno investora je JUDr. Lucia Zvolenská, čo bolo nesprávne uvedené 
v dôvodovej správe k materiálu.  
 
  Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
  Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
        Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 23 
v zmysle predloţeného materiálu. 
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Č. 3.7  
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parč. Č. 2540/37 v k. ú,. Trnava 
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6937 na Ulici A. Kubinu 16, 17 

Na mestskom úrade bola zaevidovaná ţiadosť  vlastníkov bytov a 5 vlastníkov garáţí   o 
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku  pod bytovým domam na Ul. A. Kubinu 16 
a 17 prináleţiacich k bytom a ku garáţam. Garáţe a byty  nadobudli do vlastníctva v r. 2003 
od Bytového druţstva Trnava. Mesto Trnava je vlastníkom pozemku v k. ú. Trnava p. č. 
2540/37 s výmerou 427 m2, na ktorom je postavený bytový dom súp. č. 6937 so 42 bytovými 
jednotkami a 5 garáţami.  

V zmysle §18 a §31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov, v znení neskorších predpisov a z dôvodu, ţe bytové druţstvo sa nestalo 
vlastníkom pozemku, má vlastník bytu právo poţiadať obec, ako vlastníka pozemku, 
o prevod alikvotnej časti  pozemku zastavaného bytovým domom a priľahlého k domu  za 
cenu maximálne vo výške ročného nájomného za 1 m2 pozemku, zistenej podľa vyhlášky MF 
SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. V tomto prípade je cena 3,50 Sk/m2 po 
prepočte oficiálne oznámeným konverzným kurzom 1 euro = 30,1260Sk je to 0,1161 
eura/m2. Citovaný zákon však neurčuje za akú cenu má obec odpredať spoluvlastnícke 
podiely na pozemku  pod bytovými domami  prináleţiace ku garáţam do vlastníctva 
vlastníkom garáţí.  

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je 
moţný odpredaj predmetných spoluvlastníckych podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta 
Trnava podľa § 9a) ods. 8.,  písmeno a), pretoţe sa predáva pozemok pod bytovým domom 
v zmysle  osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Zb.  

Majetková komisia na zasadnutí 25.1.2011 odporučila mestskému zastupiteľstvu 
schváliť odpredaj   spoluvlastníckych podielov na pozemku  pod bytovým domom na Ul. A. 
Kubinu 16, 17 prináleţiacich ku garáţam do vlastníctva vlastníkom garáţí  za cenu 20,00 
eur/m2, za ktorú sa odpredávali v r. 2010, pretoţe miera inflácie za rok 2010 bola len 1%. 

 
 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: 30. 
  Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 24, 
ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta 
vlastníkom bytov. 
 
 
Č. 3.8  
Kúpa pozemku na Kamennej ceste na rozšírenie cintorína 

Dňa 19.8.2010 Miloš Daniš a Marián Kyseľ v zastúpení spoločnosti DAKRA, s.r.o., 
Trnava,  ponúkli na predaj Mestu Trnava  pozemok v k. ú. Trnava p. č. 10138/1, na ktorom je 
v zmysle územného plánu plánované rozšírenie cintorína na Kamennej ceste. Súčasne 
ponúkli na odpredaj aj spoluvlastnícke podiely na pozemku p. č. 10136/1. 

 Pri preverovaní ţiadosti mestský úrad zistili, ţe pozemok registra C p. č. 10136/1 sa 
podľa katastrálnej mapy nachádza pod časťou jestvujúceho cintorína na Kamennej ceste, 

má celkovú výmeru 11385  m2 a nemá zaloţený list vlastníctva. V časti  pozemku p. č. 
10136/1 je podľa našich zistení zlúčený pôvodný pozemok p.č.1893, ku ktorému majú 
vlastnícke právo uvedení ţiadatelia.  Pretoţe kataster nehnuteľností zistil okrem iného 
nezrovnalosti  vo výmerách pozemkov medzi zápisom v novom registri C stavom a 
pôvodným  stavom v registri E, začal katastrálne konanie.  

Na pôvodný pozemok registra E p. č. 1893,  ktorý je zlúčený do p. č. 10136/1, kataster 
nehnuteľností zapísal na základe katastrálneho konania- Protokol X 1/06, v roku 2006 
duplicitné vlastníctvo. Na liste vlastníctva č. 8903 je p. č. 1893 orná pôda s výmerou 2456 
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m2. Okrem M. Daniša a M. Kyseľa je zapísaných ešte 5 spoluvlastníkov a obmedzujúca 
poznámka: hodnovernosť údajov o vlastníckom práve k nehnuteľnosti bola vyvrátená – 

vlastníctvo pôv. p. č. 1893 orná pôda, ale uţ vo výmere 7408 m2, je duplicitne zapísané aj 
na LV 5000 na Mesto Trnava.  

Majetková komisia 7. 9. 2010 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť odkúpenie 
pozemku p. č. 10138/1 na rozšírenie cintorína za cenu 20 eur/m2. (K usporiadaniu 
duplicitného vlastníctva sa komisia nevyjadrila.) 

Dňa 23.9.2010 DAKRA, s.r.o., zastupujúca Miloša Daniša a Mariána Kyseľa, oznámila, 
ţe ak mesto Trnava chce riešiť duálne vlastníctvo p. č. 10136/1, poţadujú zvýšenie kúpnej 
ceny. Mesto Trnava má záujem v budúcnosti majetkovoprávne usporiadať vzťah k pozemku 
pod jestvujúcim cintorínom a bude musieť riešiť duplicitné vlastníctvo na pôvodný pozemok 

p. č. 1893 orná pôda vo  výmere 7408 m2,  ktorý je zlúčený do p. č. 10136/1.  
Majetková komisia na svojom zasadnutí 2.11.2010 odporučila mestskému 

zastupiteľstvu schváliť  odkúpenie   pozemku p. č. 10138/1  za cenu 21,00 eur/m2                   
s podmienkou, ţe Marián Kyseľ a Miloš Daniš uznajú vlastníctvo Mesta Trnava k pozemku 

v k. ú. Trnava p. č. 10136/1 s výmerou 11358 m2, pôv. p. č. 1893 s výmerou 2456 m2, kaţdý 
za spoluvlastnícky podiel 63/144. DAKRA, s.r.o., listom oznámila 22.11.2010  za svojich 
klientov, ţe  súhlasia s navrhnutým riešením. Na základe dohody bude moţné riešiť 
duplicitné vlastníctvo pôvodnej p. č. 1893 zlúčenej do novej p. č. 10136/1. Bude potrebné 
dohodnúť sa ešte s ďalšími 5  spoluvlastníkmi. 

 
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál z rokovania mestského 

zastupiteľstva stiahnuť.  
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava v rámci schvaľovania programu rokovania 

hlasovaním prijalo odporúčanie mestskej rady na stiahnutie materiálu z rokovania mestského 
zastupiteľstva.  
 
 
Č. 3.9 
Úhrada nákladov na zabezpečenie likvidácie zhoreniska po budove na Ulici Atómová 
/VÚJE, a.s. Okružná 5, Trnava/ 

Na základe ţiadosti zo dňa 13. 12. 2010 poţiadala spoločnosť VÚJE, a.s., Trnava 
o úhradu nákladov za odstránenie následkov poţiaru pavilónu IMPAKO na Atómovej ul. 
v Trnave. 
           Dňa 15. 06. 2008 bol zaloţený neznámym páchateľom poţiar v budove IMPAKA  
a budova bola úplne zničená.   Protokol o odovzdaní a prevzatí pozemkov a stavby bol 
spísaný a podpísaný dňa 1. 07. 2008. Na základe predmetného protokolu boli spoločnosti 
VÚJE, a. s., Trnava odovzdané pozemky, kľúče od brány na oplotení, 
dokumentácia, zostatky po zhorenej budove IMPAKA a poškodená spojovacia chodba.          
Nakoľko nešlo o stavbu zapísanú v katastri nehnuteľností, kupujúci nadobudol vlastnícke 
právo k budove, v zmysle príslušných ustanovení kúpnej zmluvy, dňom jej odovzdania 
a prevzatia na základe osobitného protokolu, t. j. 1. 07. 2008. Keďţe do dňa vzniku poistnej 
udalosti sa odovzdanie a prevzatie stavby nezrealizovalo, vlastníkom budovy v čase poistnej 
udalosti bolo Mesto Trnava. 
        Spoločnosť VÚJE, a. s. zabezpečila v auguste 2008 likvidáciu prevzatých zhorených 
pozostatkov objektu IMPAKO (odstránenie povrchovej vrstvy zeminy obsahujúcej azbest) na 
vlastné náklady a ich úhradu si uplatnila u Mesta Trnava listom zo dňa 4. 09. 2008 vo výške 
1 842 000, - Sk (61 143,20 eura). Mesto Trnava zaujalo stanovisko, ţe pokiaľ bude poistná 
udalosť vybavená v prospech mesta, bude moţné uvaţovať o preplatení oprávnených 
nákladov na likvidáciu zhoreniska vynaloţených spoločnosťou VÚJE, a. s. na likvidáciu 
zhoreniska. V týchto intenciách bola zaslaná odpoveď primátora mesta na urgenciu VÚJE, a. 
s. na preplatenie nákladov s tým, ţe primátor na základe odporúčania majetkovej komisie 
zároveň poţiadal o predloţenie ponukového rozpočtu dodávateľskej firmy a konečnej faktúry 
za likvidáciu zhoreniska. V odpovedi spol. VÚJE, a. s.  zo dňa 5. 05. 2009  boli mestu 
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poţadované doklady v kópii predloţené. Konečná faktúra za prevedené likvidačné práce 
bola vystavená na sumu 1 660 176,- Sk (55 107, 75 eura) bez DPH a rozdiel medzi pôvodne 
ţiadanou sumou vo výške 1 842 000,- Sk (61 143,20 eura) spol. VÚJE, a. s. skomentovala 
rozdielom v objemoch skutočne odstránenej zeminy k plánovanej. 
           Podľa výpočtov poisťovne a poistného makléra mesta bola nová cena IMPAKA po 
zohľadnení princípu podpoistenia cca 9,4 mil. Sk (podpoistenie znamená poistenie na niţšiu 
cenu ako by bola cena obstarania nového majetku, čo je pri poistení beţným postupom). Na 
základe viacerých rokovaní poistného makléra zastupujúceho mesto s poisťovňou 
KOOPERATIVA, poisťovňa navrhla vyplatiť Mestu Trnava poistnú náhradu v konečnej výške 
cca 4,7 mil. Sk (156 011,42 eura), t. j. s uplatnením zníţenia poistnej náhrady o 50 % z 
dôvodov, ţe poistený objekt nebol dostatočne zabezpečený a nebol vyuţívaný.Mesto Trnava 
sa snaţilo viacerými rokovaniami dosiahnuť vyššie poistné plnenie, ale bez úspechu. Vyššie 
poistné plnenie by bolo moţné získať iba súdnou cestou, čo vedenie mesta na základe 
stanoviska poistného makléra a rokovania s vedením poisťovne mestskému zastupiteľstvu 
neodporúčalo. Uznesením MZ č. 967/2010  bola schválená dohoda o vysporiadaní nárokov 
z poistnej udalosti s konečným poistným plnením 148 276, - eur (spoluúčasť  mesta 7 800, - 
eur).  Poistné plnenie bolo pripísané na účet mesta dňa 15. 11. 2010. Týmto môţno 
povaţovať riešenie poistnej udalosti za ukončené. 
            Majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 25. 01. 2011 prerokovala predmetnú 
ţiadosť a schválila úhradu preukázaných nákladov na zabezpečenie likvidácie zhoreniska po 
stavbe 8 – triedneho pavilónu IMPAKO pri ZŠ na Atómovej ulici spoločnosti VÚJE, a. s. 
Okruţná 5 Trnava v celkovej  výške 55 107,75 eura, na základe skutočných preukázaných 
nákladov. 
  
 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: 30. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 
25, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie dohody o urovnaní medzi Mestom 
Trnava a spoločnosťou VÚJE, a.s. Trnava. 
 
 
Č. 3.10 
Odpustenie pohľadávky JAMPEX – Priemyselná ulica v Trnave 

   Pán Viliam Jamrich  poţiadal mesto v novembri 2010 o odpustenie nedoplatku vo 
výške 1 925,23 eura, ktorý mu vznikol na nájomnom za prenájom pozemku na Priemyselnej 
ulici 5 v Trnave. Pán Jamrich svoju ţiadosť odôvodňuje zlou ekonomickou situáciou 
v dôsledku hospodárskej krízy. Malí odberatelia, ktorí boli jeho odberateľmi, vo veľkej miere 
ukončili svoje obchodné aktivity. Zostávajúci odberatelia zníţili odber pekárenských 
výrobkov, čo malo a stále má veľký vplyv na obmedzenie výroby a tým aj zníţenie 
finančných príjmov z predaja výrobkov. Popri týchto ekonomických záleţitostiach ho postihli 
aj zdravotné problémy /operácie chrbtice/.  
  V zmysle § 13 Zásad hospodárenia a  nakladania s majetkom mesta a majetkom 
v štátnom vlastníctve,  ktorý bol mestu zverený v platnom znení  je pohľadávku väčšiu ako 
200,00 eur moţné celkom, alebo sčasti odpustiť rozhodnutím mestského zastupiteľstva.   
  Ing. Viliam Jamrich – JAMPEX, s miestom podnikania Ulica Limbová 2, Trnava,   IČO: 
33 553 084 je nájomcom pozemku v areáli na Priemyselnej ulici 5 v Trnave, kde má zriadenú 
prevádzkareň – pekáreň na základe nájomnej zmluvy z 1. 12. 2000 v znení neskorších 
dodatkov. Výška nájomného je kaţdoročne upravovaná o % inflácie za predchádzajúci rok. 
Pohľadávka vo výške 1925,23 eura sa podľa vyjadrenia správcu – spoločnosti TT-
KOMFORT s.r.o. skladá z čiastky  604,94 eura, čo je úrok z omeškania od 13. 3. 2007              
do 15. 11. 2010 za oneskorené mesačné  úhrady nájomného od februára 2007 do októbra 
2010 a z  čiastky  1 320,29 eura, čo je neuhradený úrok z omeškania od 16. 8. 1998 do 21. 
4. 2004  k pohľadávke – istine k 31. 3. 2003 vo výške  4 158,80 € (125 288 Sk),  na ktorú 
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bola  dňa  25. 4. 2003  uzavretá  Dohoda o splatení dlhu.  Istina bola uhradená  ku dňu 21. 4. 
2004. 
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál z rokovania mestského 
zastupiteľstva stiahnuť. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava v rámci schvaľovania programu rokovania 
hlasovaním prijalo odporúčanie mestskej rady na stiahnutie materiálu z rokovania mestského 
zastupiteľstva. 
 
 
Č. 3.11 
Nájom nebytových priestorov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava 
/MUDr. Vladimír Maček/  

 Spravodajca mestskej rady skonštatoval, ţe Mestská rada mesta Trnava pochybila, 
keď uznesením č. 917/2010 schválila prenájom nebytových priestorov ţiadateľovi za účelom 
poskytovania zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore kardiológia. Na základe 
predmetného uznesenia bola spracovaná nájomná zmluva, ktorá nadobudne účinnosť dňom 
predloţenia notárskej zápisnice. Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta...“ podlieha 
priamy prenájom schváleniu 3/5 väčšinou všetkých poslancov mestskému zastupiteľstvu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa – poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore, keď 
v súčasnom období kapacita lekárov dostatočne nepokrýva potreby pacientov. 
 
 Mestská rada mesta Trnava odporučila spracovať materiál a predloţiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva.  

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava v rámci schvaľovania programu rokovania 
hlasovaním prijalo odporúčanie mestskej rady na zaradenie materiálu do 
programu rokovania mestského zastupiteľstva. 
 
Rozprava: 
 MUDr. Jelačičová – poukázala na text dôvodovej správy, kde je skonštatované, ţe 
ţiadateľ o prenájom priestorov nepredloţil notársku zápisnicu ani vyjadrenie Trnavského 
samosprávneho kraja. Odporučila schválenie nájmu podmieniť touto záleţitosťou. (Neskôr 
po vysvetlení svoj návrh stiahla.)  
 Ing. Bošnák – uviedol, ţe záujemca o prenájom musí pri podaní ţiadosti na TTSK 
predloţiť doklady o schválení priestorov. V prípade, ţe uvedený termín nesplní, bude musieť 
priestory uvoľniť. 
 MUDr. Pavelek – podotkol, ţe ide o technickú záleţitosť, v prípade nedodrţania 
termínu, nájom priestorov padá.   
  Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli 
vznesené. 
      Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ         
č. 26, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov v zmysle 
predloţeného materiálu ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta...“. 
 
 
 
Materiál č. 4.1 
Návrh na voľbu ďalších členov – neposlancov do komisií Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava vo volebnom období 2010 – 2014 

Spravodajca MR:  Ing. Kvetoslava Tibenská 
 
      V  súlade s § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
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predpisov, čl. 18 ods. 2 Štatútu mesta Trnava a čl. 6 ods. 2 Organizačného a rokovacieho 
poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava zriauje mestské zastupiteľstvo komisie 
ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zloţené  
z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským 
zastupiteľstvom. Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
21.12.2010 uznesením MZ č. 6/2010 boli zriadené stále komisie mestského zastupiteľstva, 
do ktorých boli uznesením MZ č. 7/2010 zvolení predseda, podpredseda a ďalší členovia 
komisie – z radov poslancov mestského zastupiteľstva.  Súčasťou uznesenia MZ č. 7/2010 
bola aj poţiadavka na poslancov mestského zastupiteľstva o predloţenie návrhov na 
ďalších členov do komisií z radov odborníkov – obyvateľov mesta, ktorí môţu byť prínosom 
pri riešení danej problematiky v komisiách. Komisie sú podľa čl. 6 ods. 3 Organizačného a 
rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava zriaďované čo do počtu 
diferencovane, v závislosti od počtu poslancov a ďalších osôb. V uplynulom volebnom 
období bol počet členov komisie z obyvateľov mesta vţdy o jedného menší ako počet 
členov komisie z poslancov mestského zastupiteľstva. Túto skutočnosť sa odporučilo 
akceptovať aj vo volebnom období 2010 – 2014. 
     Nominácie na členov komisií – neposlancov bol doručované primátorovi mesta. 
Komplexné návrhy boli doručené poslaneckými klubmi KDH, SMER, SDKÚ-DS a SaS. 
Návrhy na členov komisií doručili aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva a záujem o 
členstvo v komisii prejavili aj ďalší obyvatelia mesta. Navrhovaní členovia do  komisií boli 
uvedení v prílohe č. 1. Vzhľadom na to, ţe do komisií mestského zastupiteľstva je podľa 
stanoveného počtu moţné zvoliť 36 členov komisií - neposlancov, nebolo moţné všetky 
doručené nominácie a návrhy akceptovať.   
     Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s informáciou, ţe po spracovaní materiálu na poradu vedenia mesta bola 
z Komisie ţivotného prostredia a PH doručená zápisnica /dňa 27.01.2011/, súčasťou ktorej 
bol návrh na delegovanie ďalších členov do predmetnej komisie :  

1. RNDr. Štefan Longauer, Trnava, Ulica gen. Goliana 52 
2. Ing. Alena Stupianska, Trnava, Ulica B. Smetanu 4 
3. Ing. Kristína Gerulová, PhD., Trnava, Ulica Andreja Kubinu 13 
4. Ing. Ján Jobb, Trnava, Ulica K. Mahra 6.   

V prílohe materiálu č. 1 na rokovanie mestského zastupiteľstva neboli zapracovaní vyššie 
uvedení nominanti, s výnimkou Ing. Jána Jobba, ktorého nominoval aj poslanecký klub 
SDKÚ-DS, SaS. Z dôvodu chyby v komunikácii bol materiál poslancom mestského 
zastupiteľstva doručený v pôvodnej verzii. 
 

Na rokovaní mestskej rady bol predloţený návrh ďalších členov do komisií – 
neposlancov, ktorý vzišiel z dohody najväčších poslaneckých klubov zastúpených  
v mestskom zastupiteľstve :  
a) Finančná komisia  
1. Ing. Janka Drábiková, Trnava, Na hlinách 41  
2. JUDr. Peter Sopko, Trnava, Vančurova ulica 25 
3. Bc. Ladislav Rolník, Trnava, Ulica Veterná 25  
4. Bc. Ján Hrubý, Trnava, Ulica Slovanská 17 
b) Komisia kultúry 
1. prof. MUDr. Bohumil Chmelík, Trnava, Ulica F. Veselovského 1 
2. Eva Jevičová, Trnava, Ulica Slovanská 1 
3. Ing. Alena Stupjanska, Trnava, Ulica B. Smetanu 4 
4. Dáša Ondrušková, Trnava, Ulica Hlboká 25 
c) Komisia mládeže a športu 
1.  Ing. Karol Jakubčík, Trnava, Ulica A. Hlinku 16 
2. Jozef Svátek, Trnava, Bratislavská ulica 39 
3. Mgr. Jozef Jančovič, Trnava, Ulica J. Fándlyho 17 
4. Ing. Branislav Slamka, Trnava, Ulica Vajanského 13 
d) Komisia sociálna a zdravotná  
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1. MUDr. Pavol Caudt, Trnava, Ulica Vajanského 30 
2. Adriana Herdová, Trnava, Ulica J. G. Tajovského 6 
3. Ing. Igor Fabián, Trnava, Ulica V. Clementisa 36 
4. MUDr. Viliam Vadrna, Trnava, Ulica J. Slottu 15 
e) Komisia bytová  
1. Michal Drgoň, Trnava, Ulica gen. Goliana 32  
2. Jozefína Mrvová, Trnava, Ulica V. Clementisa 29 
3. Ing. Alena Podhorská, Trnava, Ulica Čajkovského 31 
4. Bc. Marcela Pecková, Trnava, Ulica Mozartova 6 
f) Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok  
1. Ing. arch. Pavel Ďurko, Trnava, Ulica Hornopotočná 19/A 
2. Ing. Vladimír Jelačič, Trnava, Ulica Jeruzalemská 1/A 
3. Ing. arch. Eva Adamcová, Trnava, Ulica Oblúková  33 
4. Ing. JUDr. Ján Dutka, Trnava, Ulica gen. Goliana 32 
g) Komisia školstva a vzdelávania  
1. Mgr. Jozef Pikna, Trnava, Ulica Hlboká 16 
2. PhDr. Peter Horváth, PhD., Trnava, Ulica Veselá 3 
3. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD., Trnava, Ulica Hospodárska 29 
4. Ing. Ľudovít Škrabák, Trnava, Ulica J. Hajdóczyho 94 
h) Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt  
1. Stanislav Hric, Trnava, Ulica Markovičova 40 
2. Kamil Vaňa, Trnava, Ulica Hospodárska 29 
3. Marián Vandák, Trnava, Ulica Jiráskova 17 
4. Petra Hambálková, Trnava, Ulica Tehelná 2 
i) Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb  
1. Eduard Čechovič, Trnava, Ulica Š. Fidlíka 3  
2. Ing. Rudolf Kormúth, Trnava, Ulica Tehelná 2  
3. Ing. Martin Poór, Trnava, Ulica L. Janáčka 34 
4. Bc. Matej Hambálek, Trnava, Ulica Tehelná 2  
  

Mestská rada hlasovaním odporučila návrh na členov komisií schváliť tak ako je 
vyššie uvedené s tým, ţe prípadné zmeny v nominácii do jednotlivých komisií budú po 
dohode poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve predloţené formou 
pozmeňovacieho návrhu na rokovaní mestského zastupiteľstva. 
 
Rozprava: 
 Mgr. Lančarič – uviedol, ţe ako bolo konštatované v spoločnom spravodajcovi, došlo 
ku chybe v komunikácii a do materiálu nebol zapracovaný návrh na nomináciu obyvateľov za 
členov komisie ţivotného prostredia, i napriek tomu, ţe sekretárka komisie si splnila svoju 
povinnosť. Dal návrh na zaradenie členov do komisie /RNDr. Štefan Longauer, Ing. Alena 
Stupianska, Ing. Kristína Gerulová, PhD., Ing. Ján Jobb) ako to komisia demokraticky 
rozhodla na svojom zasadnutí. (Neskôr tento svoj návrh stiahol.) 
 Mgr. Dzurjanin, vedúci odboru – reagoval na vystúpenie poslanca. Uviedol, ţe 
sekretárka komisie si nesplnila svoju povinnosť, keďţe stanovisko komisie doručila po 
termíne /termín do 20.1.2011, doručené aţ 27.1.2011/. V záveroch z porady vedenia mesta 
tento doplnok nebol zaznamenaný, čo zobral to ako svoju vinu. Členovia mestskej rady boli 
o tejto skutočnosti informovaní na rokovaní 8.2.2011, čo bolo následne zapracované 
v spoločnom spravodajcovi. Mestská rada prijala návrh s odporúčaním, ktorý odprezentovala 
spoločná spravodajkyňa a ktorý bol zapracovaný na str. 6 a 7 spoločného spravodajcu. 
    Mgr. Lančarič – podotkol, ţe interpretoval len vyjadrenie sekretárky komisie, ktorá mu 
oznámila, ţe všetko bolo riadne splnené. Uviedol, ţe komisia si týchto ľudí riadne 
odhlasovala a nezávislí kandidáti by mali mať právo tieţ si navrhnúť štyroch členov. Svoj 
pôvodný návrh stiahol a predloţil kompromisný návrh a to, menovať ...dvoch členov podľa 
odporúčania mestskej rady /Hric, Vaňa/ a dvoch na základe stanoviska komisie /Ing. Jobb, 
Ing. Gerulová, PhD./...  
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     Ing. Vladimír Butko, primátor mesta uviedol, ţe v zmysle čl. 7 ods. 10 Organizačného 
a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava o spôsobe voľby orgánov 
mesta sa mestské zastupiteľstvo dohodne na zasadnutí. Voľby prebiehajú buď tajnou voľbou 
alebo aklamáciou, o čom rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva verejným hlasovaním.  

Vzhľadom na to, ţe v rokovacej miestnosti je k dispozícii hlasovacie zariadenie, 
primátor mesta dal návrh na stanovenie spôsobu voľby na 1. riadnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. Volebná komisia pri tomto spôsobe 
voľby overuje platnosť výsledkov. 
    Pripomienky k návrhu vznesené neboli. 

  Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa hlasovania 1, nehlasoval 0) mestské 
zastupiteľstvo schválilo spôsob voľby prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. 
  Následne sa uskutočnila voľba ďalších členov komisií a volebná komisia sa ujala svojej 
činnosti. 
 
 
  Poslanci pristúpili k voľbe ďalších členov komisií. Najskôr podľa odporúčania mestskej 
rady a keďţe poslanec Lančarič predloţil návrh, ktorý nekorešpondoval s odporúčaním 
mestskej rady v písm. h), táto časť bola z hlasovania vypustená. 
  Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
  Hlasovaním (za 27, proti 1, zdrţali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady pod písm. a, b, c, d, e, f, h, i. 
  Hlasovaním (za 20, proti 2, zdrţali sa 7, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady pod písm h. 
  Schválením odporúčania mestskej rady pod písm. h sa hlasovanie o návrhu poslanca 
Lančariča stalo bezpredmetným.  
 
  Volebná komisia overila platnosť výsledkov volieb, čo zaznamenala aj do zápisnice 
volebnej komisie. /Zápisnica je priloţená k materiálu./ 
  Hlasovaním (za 26, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 27 
so zapracovaním schválených návrhov. 
 
 
 
Materiál č. 4.2 
Návrh na voľbu členov výborov mestských častí v meste Trnava vo volebnom období 
2010 – 2014 z obyvateľov mesta Trnava 

Spravodajca MR:  Ing. Kvetoslava Tibenská 
 

 Výbory v mestských častiach sa zriaďujú v súlade s § 23 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 23 Štatútu mesta Trnava a čl. 2 ods. 4 
písm. c) Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.  

 Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 21.12.2010 
boli uznesením č. 9/2010 zriadené výbory mestských častí a členmi výborov sa stali všetci 
poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti. Členmi výborov mestských častí 
sú okrem poslancov MZ sú aj obyvatelia príslušnej mestskej časti zvolení mestským 
zastupiteľstvom, pričom maximálny celkový počet členov výboru stanovuje štatút mesta na 
13. Štruktúra výborov mestskej časti je navrhnutá tak, ţe počet obyvateľov mesta je 
v jednotlivých výboroch o jedného niţší, ako je počet poslancov zvolených v danom VMČ. 
Výnimku tvorí VMČ č. 6 Trnava – Modranka, kde je zvolený 1 poslanec a počet členov 
výboru z radov obyvateľov mesta je navrhnutý na 6. 

 Kandidovať na člena VMČ z radov neposlancov mohol ktorýkoľvek obyvateľ Trnavy, 
ktorý o zaradenie na kandidátnu listinu poţiadal sám, bol navrhnutý iným obyvateľom, 
skupinou, alebo politickou stranou či hnutím, pričom musel predloţiť písomný súhlas              
s kandidatúrou. V termíne stanovenom uznesením MZ č. 9/2010 boli zaevidovaní kandidáti, 
ktorí sú súčasťou spracovaného materiálu. 
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom  na doplnenie členov  do výborov mestských častí z obyvateľov 
mesta, ktorý vzišiel z návrhov najväčších poslaneckých klubov zastúpených v mestskom 
zastupiteľstve /prepočet za poslanecké kluby podľa dohodnutého kľúča/ : 
 
VMČ č. 1 Trnava - stred (Staré mesto, Špiglsál, ...)  
MUDr. Pavol Caudt, Vajanského 30, Trnava 
Juraj Ščasný, Štefánikova 22, Trnava 
JUDr. Zoran Princ, Hospodárska 46, Trnava 
Ing. Ján Jobb, Hospodárska 86, Trnava 
VMČ č. 2 Trnava – západ (Prednádražie, ...) 
Ing. Alena Podhorská, Čajkovského 31, Trnava 
Ing. Tomáš Husár, Botanická 3, Trnava 
Gabriel Kopúnek, Šafárikova 14, Trnava 
Jaroslav Kralčák, Mozartova 11, Trnava 
Ing. Jozef Tomek, Botanická 27, Trnava 
VMČ č. 3 Trnava – sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň, …) 
Marianna Bučková, J. Hlubíka 6, Trnava 
Adela Baďurová, Átriová 18, Trnava 
RNDr. Ing. Ladislav Franek, M. Koperníka 3, Trnava 
Ivan Kleštinec, Okruţná 2, Trnava 
Štefan Mráz, Rovná 4, Trnava 
NEKA …………………………………………. 
VMČ č. 4 Trnava – východ (Hlboká, Vozovka, …) 
Ing. Rudolf Kormúth, Tehelná 2, Trnava 
Bc. Matej Hambálek, Tehelná 2, Trnava 
Juraj Tomeček, J. Slottu 3, Trnava 
Jozef Štefánek, Tehelná 13, Trnava 
Mgr. Jozef Pikna, Hlboká 16, Trnava 
PhDr. Ladislav Hrnčírik, V. Clementisa 24, Trnava 
VMČ č. 5 Trnava – juh (Tulipán, Linčianska, …) 
Ing. Ľudovít Šoltés, CSc., Kozácka 52, Trnava 
Ing. Ján Pivoluska, Bratislavská 54, Trnava 
Stanislav Hric, Markovičova 40, Trnava 
NEKA ……………………………………….. 
VMČ č. 6 Trnava – Modranka 
Ing. Jaroslav Plachý, Dedinská 61, Trnava 
Juraj Rezbárik, Seredská 58, Trnava 
Ing. Magdalena Horňáková, Seredská 66, Trnava 
Ing. Štefan Moncman, Seredská 93, Trnava 
Ing. Branislav Sekera, PhD., Dedinská 97, Trnava 
Mgr. Bohuslav Duchoň, Javorová 77, Trnava 
  

Mestská rada hlasovaním odporučila návrh na členov výborov mestských častí 
v zmysle vyššie uvedeného návrhu schváliť s tým, ţe prípadné zmeny v nominácii /presun 
členov medzi výbormi/ budú po vzájomnej dohode poslaneckých klubov v mestskom 
zastupiteľstve predloţené formou pozmeňovacieho návrhu na rokovaní mestského 
zastupiteľstva. 

 
Uznesením č. 9 z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

21.12.2010 boli zriadené výbory mestských častí. Prvé stretnutie výborov mestských častí 
bolo mestským úradom zvolané na 12.01.2011. Na stretnutí bola odprezentovaná 
poţiadavka na predloţenie návrhov členov výborov mestských častí z obyvateľov mesta 



23 
 

v termíne do 20.01.2011. V uvedenom termíne návrh od nezávislých poslancov /NEKA/ 
nebol primátorovi mesta doručený.   

 
Spracovateľ materiálu poţiadal o úpravu textu v návrhu uznesenia v bode 2, ktorý je 

súčasťou materiálu. Tu došlo k technickej chybe pri označení výboru mestskej časti č. 3 a č. 
5. Chyba nastala pri kopírovaní údajov z dokumentu spracovaného pred zmenou označenia 
príslušných výborov mestských častí. Správny text „VMČ č. 3 Trnava-sever (Kopánka, 
Zátvor, Vodáreň, ...)“ a „VMČ č. 5 Trnava-juh (Tulipán, Linčianska, ...)“.  

 
Rozprava: 

 Ing. Pobiecký – na základe konzultácie s poslaneckým klubom KDH predloţil návrh na 
zmenu vo VMČ č. 2 : „Ing. Jozefa Tomeka“ nahradiť „Bc. Michalom Okruhlicom“ a vo VMČ č. 
6 „Mgr. Bohuslava Duchoňa“ nahradiť „Ing. Gabrielou Slíţovou“. 

 Ing. Tibenská – po dohode s poslancom Mgr. Matejom Lančaričom navrhla do VMČ č. 3 
doplniť „Ing. Máriu Fuzákovú“ a do VMČ č. 5 „MUDr. Martina Heribana“. 

 Ďalšie návrhy a pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli 
vznesené.   

  
 Následne poslanci pristúpili k voľbe ďalších členov výborov mestských častí 

z obyvateľov mesta. Činnosti sa ujala volebná komisia. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
 Hlasovaním (za 28, proti 1, zdrţal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 

rady (okrem Ing. Tomeka z VMČ č. 2 a Mgr. Duchoňa z VMČ č. 6). 
 Hlasovaním (za 29, proti 1, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý návrh predloţený Ing. 

Tibenskou. 
 Hlasovaním (za 26, proti 1, zdrţal sa 1, nehlasoval 1) bol prijatý návrh Ing. Pobieckého. 
 Hlasovaním (za 29, proti 1, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý návrh mestskej rady, 

v ktorom boli zapracované schválené návrhy. 
 Volebná komisia overila platnosť výsledkov volieb, čo zaznamenala aj do zápisnice 

volebnej komisie. /Zápisnica je priloţená k materiálu./ 
 Hlasovaním (za 29, proti 1, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 28 

v zmysle schválených návrhov. 
 

 
 

Materiál č. 4.3 
Návrh na voľbu členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom 

Spravodajca MR:  Ing. Kvetoslava Tibenská 
 

Mesto Trnava v snahe zastrešiť občianske aktivity, spojiť sily aj investície pre ďalší 
rozvoj mesta a občianskych, spoločenských a kultúrnych aktivít, zaloţilo uznesením 
mestského zastupiteľstva číslo 415/2004 dňa 7. 9. 2004 Nadáciu Trnava Trnavčanom so 
sídlom Hlavná 1, 917 71 Trnava. Zvolená bola správna rada a správca nadácie Ing. Pavol 
Tomašovič. Nadácia začala svoju činnosť dňom zápisu do registra nadácii dňa 4. 11. 2004. 
V súlade so zákonom č.  34/2002 Z. z. o nadáciách bolo vytvorené nadačné imanie vo výške 
200 000,- Sk, ktoré predstavuje vklad mesta Trnava, ako jediného zakladateľa nadácie. 
V roku 2009 správna rada NTT  schválila na základe zákona a prechode slovenskej koruny 
na euro  premenu menovitej hodnoty vkladu jediného zakladateľa, t.j. mesta Trnava do 
nadačného imania z 200 000 Sk na 6638,78 € . Prostriedky nadácie získané z 2% z podielu 
zo zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb sú určené pre všetkých ţiadateľov 
z radov právnických alebo fyzických osôb, ktorých sídlo (trvalé bydlisko) sa nachádza na 
území mesta Trnava, a ktorí majú dobré nápady v nasledujúcich oblastiach: 
o rozvoj miestneho darcovstva a filantropie v meste Trnava 
o rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt   
o rozvoj práce s mládeţou a telesnej kultúry  



24 
 

o rozvoj vzdelávania, vedy a kultúry  
o umelecké aktivity divadelné, vydavateľské a hudobné  
o pomoc a podpora ľudí v núdzi a sociálne odkázaných 
o pomoc zdravotne postihnutým a sociálne slabším občanom 
o ochrana a tvorba ţivotného prostredia 
o starostlivosť o všestranný rozvoj mesta. 
 

 Správna rada nadácie má sedem členov a schvaľuje ju mestské zastupiteľstvo. Doterajší 
členovia boli schválení uznesením MZ č. 235  dňa 19. 2. 2008:  Ing. Štefan Bošnák, Mgr. Ján 
Ţitňanský, Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD, PhDr. Ladislav Hrnčírik, Ing. Hana Dienerová, 
Ing. Johana Ančicová. Ďalší člen nadácie Ing. Marek Gálik, PhD. má mandát do 15. 5. 2012. 

Podľa nadačnej listiny nadácie sa po troch rokoch končí volebné obdobie správnej rady 
a je potrebné potvrdiť alebo zvoliť nových členov. Správna rada je najvyšší orgán nadácie, 
ktorá volí a odvoláva predsedu a podpredsedu správnej rady, správcu nadácie a členov 
dozornej rady. Prerokováva a schvaľuje rozpočet, účtovnú závierku a rozhoduje o pouţití 
majetku nadácie. Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu nadácie alebo 
člena dozornej rady. Členom správnej rady nemôţe byť osoba, ktorej sa poskytujú peňaţné 
prostriedky z majetku nadácie. 
 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov, avšak s opravou nesprávne uvedeného mena 
navrhovaného člena správnej rady NTT na ...Ing. Johana Ančicová... a dátumu v ukladacej 
časti uznesenia ...do 28.02.2011... 

 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
Následne poslanci pristúpili k voľbe členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom. 

Činnosti sa ujala volebná komisia 
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 

rady.  
Volebná komisia overila platnosť výsledkov volieb, čo zaznamenala aj do zápisnice 

volebnej komisie. /Zápisnica je priloţená k materiálu./ 
Ing. Butko, primátor mesta – v súlade s uskutočnenou voľbou členov do správnej rady 

nadácie odporučil bod 1. návrhu uznesenia preformulovať tak, ţe mestské zastupiteľstvo 
namiesto formulácie „volí“ pouţije formuláciu „berie na vedomie výsledky volieb členov“. 

S odporúčaním primátora mesta na preformulovanie návrhu uznesenia sa stotoţnila 
návrhová komisia. 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 29 
s formuláciou textu uznesenia podľa návrhu primátora mesta.  

 
 
 
Spravodajské správy k materiálom za Ing. Hambálka z dôvodu jeho zdravotnej indispozície 
predkladala poslankyňa Ing. Zatková.  
 
 
Materiál č. 5.1 
Výmena zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch právnických osôb 
s majetkovou účasťou mesta 

Spravodajca MR:  Ing. Augustín Hambálek 
  

V zmysle ustanovenia § 11 odsek 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov je mestskému zastupiteľstvu vyhradené okrem iného 
schvaľovať zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností 
a iných právnických osôb. 
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Podľa ustanovenia § 25 ods. 2 písm. b) cit. zákona zaniká mandát poslanca mestského 
zastupiteľstva uplynutím funkčného obdobia. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa 
končí zloţením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. 

V zmysle ustanovenia § 133 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov menuje konateľov valné zhromaţdenie z radov spoločníkov 
alebo iných fyzických osôb. V zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov členov dozornej rady volí valné zhromaţdenie, 
dozorná rada musí mať aspoň troch členov. 

Počnúc rokom 2002 realizovalo mestské zastupiteľstvo kompetenciu schvaľovania 
zástupcov mesta tak, ţe za zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch 
obchodných spoločností schvaľovalo aj poslancov mestského zastupiteľstva. 

V súčasnosti sú teraz uţ bývalí poslanci mestského zastupiteľstva členmi štatutárnych 
a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach Mestská televízia Trnava, s.r.o., TT-
IT s.r.o., .A.S.A. Trnava, spol. s r.o., TT-KOMFORT s.r.o. 

V obchodnej spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o. (100% účasť mesta) sú 
v súčasnosti členmi dozornej rady: Stanislav Hric, Ing. Ivan Šarvaic, Ing. František Krippel, 
Ing. Ján Albert, Ing. Jozef Tomek, Ing. Hana Dienerová, JUDr. Jana Tomašovičová. 

V obchodnej spoločnosti TT-IT s.r.o. (100% účasť mesta) sú v súčasnosti členmi 
dozornej rady: Mgr. Ladislav Bielko, Ing. Jozef Pobiecký a Stanislav Hric, ktorý vo volebnom 
období 2010 – 2014 uţ nie je poslancom mestského zastupiteľstva. 

V obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava, spol. s r.o., (50% účasť mesta) sú 
v súčasnosti 3 konatelia: Ing. Tomáš Antal, Ing. Ľudovít Púček a Eduard Čechovič, ktorý je 
zástupcom mesta. 

V obchodnej spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. (50% účasť mesta) sú v súčasnosti 
členmi dozornej rady: Ing. Manfred Blöch MBA, Dr. Martina Jochmann, Mag. Isabella Galli a 
Eduard Čechovič, JUDr. Jana Tomašovičová, ako zástupcovia mesta.  

Predloţený návrh materiálu uvaţuje s výmenou tých zástupcov mesta v štatutárnych 
a kontrolných orgánoch obchodných spoločností, ktorí uţ nie sú poslancami Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2010 – 2014. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj na základe politického rozhodnutia bol 
predloţený návrh na výmenu zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch 
obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta z dôvodu zániku mandátu poslanca 
mestského zastupiteľstva. 

 
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s tým, ţe personálne doplnenie návrhu na základe rokovania s primátorom 
mesta, bude predloţené poslancom na rokovaní mestského zastupiteľstva.  

 
Pri prezentácii na rokovaní mestského zastupiteľstva bol poslancom rozdaný 

materiál, v ktorom bol okrem návrhu na personálne obsadenie v štatutárnych a kontrolných 
orgánoch spoločností, zapracovaný aj ďalší návrh na zmenu člena dozornej rady obchodnej 
spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany. 
 
Rozprava: 
 Ing. Butko, primátor mesta – skonštatoval, ţe návrh predkladá primátor mesta a to na 
základe dohody z rokovania, ktoré sa konalo 14.2.2011. 
 Pozmeňovacie návrhy a pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva 
neboli vznesené. 
 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
Súčasťou materiálu bolo päť návrhov uznesení; o kaţdom uznesení sa hlasovalo 

osobitne.    
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdrţal sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 30 na 
zmenu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o., Trnava. 
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 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdrţali sa 2, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 31 
na zmenu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o., Trnava. 

 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 32 
na zmenu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti .A.S.A., spol. s r.o., Trnava. 

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 33 
na zmenu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti T-KOMFORT s.r.o., Trnava. 

Hlasovaním (za 20, proti 0, zdrţali sa 6, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 34 
na zmenu člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Piešťany. 

 
 
 
Materiál č. 5.2 
Návrh na ustanovenie Riadiaceho výboru Zdravého mesta a protidrogovej prevencie 
na volebné obdobie 2010 – 2014 

Spravodajca MR:  Ing. Augustín Hambálek 
 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20.2.2007 uznesením MZ č. 38/2007 
schválilo členov Riadiaceho výboru Zdravého mesta a protidrogovej prevencie. Po 
komunálnych voľbách v roku 2010 došlo k zmene poslancov mestského zastupiteľstva a 
nových členov z poslaneckého zboru schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Pre zabezpečenie 
realizovania projektu Zdravé mesto je predloţený návrh nových členov Riadiaceho výboru 
Zdravého mesta a protidrogovej prevencie ktorý je súčasťou materiálu. 

 
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom na rozšírenie počtu členov riadiaceho výboru o jedného člena, a to 
zástupcu za Trnavský samosprávny kraj. Meno delegovaného člena oznámi poslanec Ing. 
Hambálek na rokovaní mestského zastupiteľstva. 

 
Na základe dodatočnej informácie Mgr. Klenovského, vedúceho Odboru sociálneho MsÚ 

v Trnave, ţe v súvislosti so zvýšením počtu členov riadiaceho výboru je potrebné upraviť túto 
skutočnosť v štatúte výboru, mestská rada odporučila aj úpravu uznesenia.  

 
Po rokovaní mestskej rady bola doručená informácia spracovateľa materiálu, ţe Štatút 

predmetného výboru neustanovuje počet členov Riadiaceho výboru Zdravého mesta a 
protidrogovej prevencie. Na základe tejto skutočnosti nie je potrebné meniť uznesenie 
k predkladanému materiálu, ani v tejto časti riešiť úpravu štatútu. 

 
Rozprava: 

 Ing. Zatková – predloţila návrh na vymenovanie zástupcu za Trnavský samosprávny 
kraj ...Mgr. Annu Fajčíkovú..., čo odporúčala doplniť do uznesenia. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
 Predloţený návrh sa týkal uznesenia, preto sa hlasovalo o ňom i o uznesení súčasne. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdrţali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 35, 

ktorým bolo schválené zloţenie riadiaceho výboru Zdravého mesta a protidrogovej prevencie 
na volebné obdobie 2010 – 2014. 

 
 
 
Materiál č. 5.3 
Návrh na odvolanie a vymenovanie veliteľa Mestského hasičského zboru v Trnave 

Spravodajca MR:  Ing. Augustín Hambálek 
 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred poţiarmi v znení neskorších doplnkov pri zabezpečovaní ochrany pred poţiarmi            
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v meste plní mestské zastupiteľstvo úlohy: schvaľuje preventivára poţiarnej ochrany mesta,  
zriaďuje MHZ, stanovuje počet jeho členov, vymenúva a odvoláva veliteľa MHZ po schválení 
okresným riaditeľstvom spravidla na návrh Dobrovoľnej poţiarnej ochrany,  schvaľuje 
zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní poţiarov v meste, prerokúva správy       
o stave a plnení úloh ochrany pred poţiarmi v meste a prijíma opatrenia na skvalitnenie 
činnosti v tejto oblasti, zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov 
spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred poţiarmi,  schvaľuje "Poţiarny 
poriadok mesta" a iné všeobecne záväzné nariadenia mesta v oblasti ochrany pred poţiarmi. 

  V zmysle § 3 Poţiarneho poriadku mesta Trnava, vydaného Mestským zastupiteľstvom 
mesta Trnava Všeobecne záväzným nariadením č. 205, mestské zastupiteľstvo podľa § 3 
písm. c/ vymenúva a odvoláva veliteľa mestského hasičského zboru po schválení okresným 
riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru spravidla na návrh Dobrovoľnej poţiarnej 
ochrany. 

  Úlohy veliteľa mestského hasičského zboru pri zabezpečovaní ochrany pred poţiarmi 
vymedzuje § 10. 
   Mesto Trnava rešpektuje rozhodnutie Základnej organizácie dobrovoľnej poţiarnej 
ochrany v Trnave. Návrh základnej organizácie na vymenovanie nového veliteľa bol 
predloţený na základe oznámenia pána Miroslava Olivu o ukončení činnosti vo funkcii 
veliteľa DHZ mesta Trnava. Základná organizácia navrhuje vymenovať pána Jozefa Haraga 
sa narodil 21.06.1956, trvale bytom ul. A. Kubinu 13, Trnava. 
 

  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: 30. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 36,  

ktorým mestské zastupiteľstvo odvolalo pána Miroslava Olivu z funkcie veliteľa Mestského 
hasičského zboru v Trnave a menovalo do funkcie pána Jozefa Haragu.  

 
 
 
Materiál č. 5.4 
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rád školských zariadení a určenie 
zloženia rád škôl a rád školských zariadení 

Spravodajca MR:  Ing. Augustín Hambálek 
 

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 
vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia 
orgánov školskej samosprávy, o ich zloţení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení 
v znení neskorších predpisov, za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. V § 25 
ods. 4 vyššie uvedeného zákona sa uvádza: „Zloţenie a počet členov rady školy určí 
zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy, školského zariadenia, 
pričom dodrţiava zásadu, ţe počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy 
alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový“.  

Rada školy sa skladá z 5 aţ 11 členov. Ak má škola alebo školské zariadenie niţší 
počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy môţe byť niţší ako 11 (materské 
školy). 
Zloţenie Rady školy s 11 členmi  (ZŠ, ZUŠ, CVČ) je nasledovné: 
- 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, 
- 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 
- 4  zvolení zástupcovia rodičov, 
- 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.  

Spracovateľ materiálu navrhol, aby do základných škôl a základných umeleckých škôl 
boli za zriaďovateľa delegovaní 3 poslanci MZ a 1  zamestnanec MsÚ v Trnave (za Odbor 
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vzdelávania, športu a kultúry). Do materských škôl bude delegovaný 1 poslanec mestského 
zastupiteľstva. Počet členov rád škôl v materských školách bude 7, z pohľadu počtu 
zamestnancov MŠ (vrátane ŠJ). 
Zloţenie Rady školy so 7 členmi (MŠ): 
- 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, 
- 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 
- 3  zvolení zástupcovia rodičov, 
- 1 delegovaný zástupca zriaďovateľa. 
Obecná školská rada s 11 členmi má nasledovné zloţenie: 
- 4 zvolení zástupcovia z riaditeľov škôl a školských zariadení, 
- 2 zvolení zástupcovia z rodičov, 
- 3 zvolení zástupcovia z predsedov rád všetkých škôl a školských zariadení na území 
obce, 
- 2 delegovaní zástupcovia obce. 

 
Obecná školská rada vzhľadom na charakter obce pouţíva v Trnave pomenovanie  

Mestská školská rada mesta Trnava. 
Na zmeny v delegovaní poslancov bude podľa predloţeného návrhu splnomocnený 

primátor mesta. Zároveň sa materiálom ruší uznesenie MZ č. 469/2008 k delegovaniu 
zástupcov zriaďovateľa nakoľko poslancom, ktorí boli delegovaní uvedeným uznesením, 
zanikol poslanecký mandát. 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom na zmenu v prílohe č. 3: 
a/  ZŠ A. Kubinu č. 34  
poslanca „Ing. Martina Viskupiča“ nahradí poslanec „MUDr. Štefan Krištofík“ 
b/ ZŠ J. Bottu č. 27 
poslanca „MUDr. Štefana Krištofíka“ nahradí poslanec „Ing. Martin Viskupič“ 
c/ ZŠ Spartakovská č. 5 
vypustiť zamestnanca mesta „Mgr. Danielu Štefkovú“. 
 V súlade predchádzajúcimi zmenami pod písm. a/ a b/ bude upravená aj príloha č. 2.   
 
Rozprava: 
  Ing. Zatková  - upozornila, ţe k výmene dochádza medzi Ing. Martinom Viskupičom 
a Bc. Milošom Krištofíkom a to medzi ZŠ A. Kubinu 34  a ZŠ Vančurova 38. 
  Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady, spresnené poslankyňou Ing. Zatkovou. 
  Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 37,  
ktorým mestské zastupiteľstvo delegovalo zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských 
zariadení v zmysle materiálu a zapracovaného odporúčania mestskej rady, spresneného Ing. 
Zatkovou. 
 
 
 
Materiál č. 6.1 
Povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava /Aktualizované znenie 
rok 2009/ - Zmena A/2011 – Aktualizácia urbanistických obvodov a doplnenie 
vybraných regulatívov 

Spravodajca MR:  Ing. Jozef Pobiecký 
 

Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) bol spracovaný v zmysle 
platnej legislatívy a metodiky a na základe výsledkov verejného prerokovania bol schválený 
mestským zastupiteľstvom uznesením č. 705 dňa 15.12.2009, záväzná časť vyhlásená VZN 
č. 345. Orgán  územného  plánovania  -  mesto  Trnava,   obstaráva územnoplánovaciu  



29 
 

dokumentáciu  a v zmysle § 30  zákona  č.  50/1976   Zb.   je  povinný   sledovať,  či   sa   
nezmenili územno-technické,  hospodárske  a sociálne  predpoklady,  na  základe  ktorých   
bola navrhnutá koncepcia územia. Ak dôjde k zmene    predpokladov,     orgán      územného    
plánovania prostredníctvom  odboru územného rozvoja a koncepcií obstará    doplnok, 
zmenu alebo úpravu územného plánu.   
Navrhovaná Zmena A/2011 – Aktualizácia urbanistických obvodov a doplnenie vybraných 
regulatívov zahŕňa: 

  V zmysle zákona č. 236/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 
pristúpil Odbor územného rozvoja MsÚ v Trnave k prehodnoteniu platných urbanistických 
obvodov. Zároveň bol upovedomený Slovenskou agentúrou ţivotného prostredia, ţe mestá 
a obce budú v roku 2010 oslovené prostredníctvom Obvodných úradov o odsúhlasenie 
hraníc urbanistických obvodov (základných sídelných jednotiek) s ich moţnou úpravou ako 
podkladom pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Nakoľko Trnava od 
zadefinovania hraníc urbanistických obvodov v 80-tych rokoch Urbionom Bratislava 
zaznamenala významný územný rozvoj predovšetkým v oblasti budovania dopravnej 
infraštruktúry nadmestského významu, bolo potrebné upraviť hranice urbanistických obvodov 
a prispôsobiť ich uţ v súčasnosti zrealizovanému severnému obchvatu mesta ako aj 
navrhovanému juţnému, z ktorého budovaním sa uvaţuje v najbliţšej budúcnosti.  Na 
základe rozhodnutia bol spracovaný návrh na aktualizáciu hraníc urbanistických obvodov 
a ich nové číslovanie, ktorý bol zaevidovaný do Registra základných sídelných jednotiek a 
nadobudli účinnosť aj nové hranice mestských častí mesta Trnava (v Štatúte mesta Trnava), 
ktoré sú zosúladené s hranicami urbanistických obvodov.  Slovenská agentúra ţivotného 
prostredia uloţila zapracovať aktualizované hranice  do územného plánu mesta, 
jeho grafickej a textovej časti. 

 Doplnenie vybraných regulatívov: 
- doplnenie regulatívov pre výrobné zóny v dotyku na bytovú výstavbu –  
 Obvodný úrad ţivotného prostredia v Trnave poţiadal o zapracovanie  opatrení do 
územného plánu, ktoré by zlepšili kvalitu ovzdušia a eliminovali hladinu hluku 
v problémových lokalitách, kde evidujú sťaţnosti obyvateľov na výrobné prevádzky (napr. 
Vlárska a Bulharská ulica).  
- nahradenie izolačnej zelene sprievodnou zeleňou komunikácií a zeleňou bodovou na 
parkoviskách v lokalite popri časti juhovýchodného obchvatu (od mimoúrovňového kriţovania 
so ţeleznicou na Sereď, po koniec plochy komerčnej vybavenosti Prúdy). Pozdĺţ celého 
obchvatu je v územnom pláne zadefinovaný pás izolačnej zelene ako ochrana proti 
negatívnym vplyvom dopravy.  V predmetnej časti, ktorú bude riešiť návrh zmeny, je v dotyku 
na obchvat územie určené pre podnikateľskú činnosť (funkčný kód B 06), t.j. nevyţaduje taký 
stupeň ochrany formou izolačnej zelene ako v dotyku obchvatu na navrhovanú obytnú 
zástavbu. 
- doplnenie pojmu parky  vo verejnoprospešných stavbách na úseku ţivotného 
prostredia v lokalite Kočišské 
Vzhľadom na to, ţe mesto môţe bezodplatne získať do svojho vlastníctva pozemky od 
Slovenského pozemkového fondu v Bratislave, ktoré sú vyhlásené za verejnoprospešné 
stavby a to konkrétne parky a lesoparky v lokalite Kočišské a v záväznej časti textovej sú 
zadefinované iba lesoparky, je   potrebné toto zosúladiť a doplniť do textovej časti do kapitoly 
Zoznam verejnoprospešných stavieb pojem parky. 
- spresnenie regulatívov – stanovenie % zelene pri zástavbe v rodinných domov 
a vyšpecifikovanie pojmu zastavaná plocha  
Návrh zmeny sa  dotkne funkčných kódov A 01 (nízkopodlaţná zástavba, rodinné domy – 
mestské formy), A 04 (bytové a  rodinné domy v zmiešanej zástavbe) a B 02/2 (polyfunkčná 
kostra mesta v zónach nízkopodlaţnej zástavby rodinnými domami a moţnosťou podielu 
nezávadných podnikateľských aktivít). V týchto zónach prichádza k redukovaniu plôch 
zelene spevnenými plochami a plochami parkovísk a je nutné zadefinovať percento 
poţadovanej zelene a spresniť pojem zastavaná plocha.     

Mestský úrad v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií odporúča schváliť 
alternatívu A, t.j. povoliť spracovanie zmeny Územného plánu mesta A/2011. 
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s odporúčaním alternatívy A – spracovania zmeny územného plánu povoliť. 
 

Stanovisko Komisie stavebnej, územného plánovania a KP: 
Komisia na svojom zasadnutí 15.2.2011 hlasovaním schválila predmetné návrhy na 
povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava. 

  
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
 Odporúčanie mestskej rady sa týkalo konkrétne návrhu uznesenia, preto sa hlasovalo 

o ňom i o uznesení súčasne.  
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 38, 

ktorým mestské zastupiteľstvo povolilo spracovanie zmeny územného plánu A/2011. 
 

 
 
 
Materiál č. 7.1 
Návrh na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a kolektívom v zmysle VZN č. 315 
a VZN č. 354, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava 

Spravodajca MR:  Ing. Vladimír Butko 
 

Komisia na udeľovanie ocenení mesta Trnavy v zmysle VZN č. 315/2009 v znení 
doplnkov na svojom zasadnutí 20.01.201 predloţené písomné návrhy na udelenie ocenení 
mesta za rok 2010 prerokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu udeliť ocenenia  
v zmysle predloţeného návrhu :                                              

       
     A. ČESTNÉ  OBČIANSTVO  MESTA  TRNAVY 

1. J. E. Mons. ThLic. Róbertovi Bezákovi / pri príležitosti životného jubilea / narodil sa  
v Handlovej 1. marca1960, po základnej škole  pokračoval  v štúdiách na gymnáziu                
v Prievidzi, kde zmaturoval v roku 1979. Následne študoval na teologickej fakulte 
v Bratislave a počas štúdií prijal rehoľnú formáciu v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa-
Redemptoristov, kde v roku 1983 zloţil aj celoţivotné rehoľné sľuby. Za kňaza Róberta 
Bezáka vysvätili 14. júna 1984 v Banskej Bystrici.V súčasnosti je diecéznym arcibiskupom 
Trnavskej rímskokatolíckej arcidiecézy. Za arcibiskupa bol vymenovaný pápeţom 
Benediktom XVI. 18. apríla 2009a konsekrovaný bol 6. júna 2009 kardinálom Jozefom 
Tomkom v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. 
2. Ing. Štefanovi Bošnákovi - narodil sa 30. 10. 1947 v Malţeniciach, vyštudoval  VŠP 
v Nitre, v rokoch 1991 – 1994 poslanec mestského zastupiteľstva a zástupca primátora 
mesta Trnava, člen Mestskej rady mesta Trnava, v júni 1992 zvolený za poslanca Snemovne 
národov Federálneho zhromaţdenia ČSFR, v rokoch 1994 aţ december 2010 primátor 
mesta Trnava, v jednom funkčnom období prezident ÚMS, podpredseda rady ZMO, 
podpredseda Zdruţenia historických miest a obcí Slovenska, zakladajúci člen  
a podpredseda  OZ Klubu priateľov Trnavy, člen správnej rady TU, je drţiteľom viacerých 
vyznamenaní a ocenení. 

  3.  in  memoriam   MUDr. Tiborovi  Kružliakovi  / za celoţivotnú prácu chirurga /  
 - narodil sa 8. 8.. 1952 v Bratislave, zomrel 19. 10. 2010, jedna z najväčších osobností 
Slovenskej chirurgickej spoločnosti, po skončení štúdia začal pracovať v trnavskej 
nemocnici, vyprofiloval sa na popredného chirurga, od roku 2007 bol primárom chirurgickej 
kliniky, aktívny člen viacerých medzinárodných spoločností, trnavskej chirurgii i celej 
nemocnici dodával vysokú úroveň a vzácny lesk, Trnave zostal verný aţ do svojho náhleho 
úmrtia napriek viacerým ponukám z iných nemocníc, úctu a obdiv si získal popri vysokej 
odbornosti aj za ľudskosť, dobrotu a príkladnú kolegialitu.     

 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Arcibiskup
http://sk.wikipedia.org/wiki/Trnavsk%C3%A1_r%C3%ADmskokatol%C3%ADcka_arcidiec%C3%A9za
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pe%C5%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Tomko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Tomko
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B. CENA MESTA TRNAVY 
1. Margite Kánikovej -  pri príležitosti životného jubilea - narodila sa 5. 11. 1940 
v Jablonci, za Spartak Trnava hrala hádzanú 10 rokov, bola juniorskou reprezentantkou ČSR 
v hádzanej, jej veľkým koníčkom bola kultúra, ktorej sa venovala neskôr aj profesijne, najskôr 
ako dobrovoľná knihovníčka, neskôr ako pracovníčka DK ROH Trnava, kde zaloţila Literárny 
klub Bernolák, organizovala besedy aj so spisovateľmi nepohodlnými vtedajšiemu reţimu 
a následne literárnu súťaţ O cenu Slovenského učeného tovarišstva, spolupracovala 
s viacerými periodikami, v súčasnosti spolupracuje 
pri vydávaní  Trnavských literárnych listov a pravidelne prispieva do Noviniek z radnice, je 
autorkou štyroch kníh, ktoré sú spojené s Trnavou. 
 
C. UZNANIE  ZA  ZÁSLUHY  O ROZVOJ  A REPREZENTÁCIU  MESTA TRNAVY 
1. univ. prof. Mgr. art. Eve Blahovej - narodená 1. 12. 1944 v Skalici, umelkyňa, ocenenie 
udeliť za doteraz najúspešnejší 21. ročník Medzinárodnej speváckej súťaţe Mikuláša 
Schneidra-Trnavského ( máj 2010) od roku 1987 je členkou poroty a od roku 1994 
predsedníčkou poroty medzinárodnej speváckej súťaţe, je neúnavnou propagátorkou tvorby 
hudobného skladateľa Mikuláša Schneidra-Trnavského, významnou mierou zvýšila úroveň 
medzinárodnej súťaţe, z ktorej vzišlo uţ niekoľko generácií skvelých, svetom uznaných 
vokálnych umelcov. 
2. Mgr. Oľge Hajmássyovej -  pri príležitosti životného jubilea - narodila sa 18. 1. 1940 
v Seredi, je dlhoročnou aktívnou pretekárkou v atletike od roku 1952 do roku 1973 a stále 
aktívna pedagogička, trénerka atletiky a funkcionárka. Venovala sa šprintérskym disciplínam, 
prekáţkam a skoku do diaľky, reprezentovala Československo  i Slovensko na rôznych 
medzinárodných pretekoch, na Majstrovstvách ČSR získala zlatú, striebornú i bronzovú 
medailu, na Majstrovstvách Slovenska získala 50 zlatých, 5 strieborných a 5 bronzových 
medailí. Jej trénerom bol prof. Anton Hajmássy, ktorého si neskôr zobrala za manţela. 
3. Milanovi  Krahulcovi - narodil sa 1. 3. 1934 v Košiciach, stredoškolský učiteľ, 
najaktívnejšia časť ţivota Milana Krahulca sa viaţe ku Gymnáziu J. Hollého v Trnave, 
pedagogicky viedol študentský časopis BLESK, za jeho pôsobenia a pod jeho vedením 
dosiahol časopis najvyššie celoslovenské ocenenia a zviditeľnil tak prácu nielen študentov, 
samotného gymnázia,  ale aj celej Trnavy, okrem pedagogickej činnosti sa ako športovec 
telom i duchom aktívne zapájal do športového ţivota Trnavy, v sedemdesiatych rokoch 
pracoval vo funkcii predsedu basketbalového oddielu TJ Slávia Trnava, počas jeho vedenia 
bola postavená administratívna budova TJ Slávia na Rybníkovej ulici, jeho zdravotný stav ho 
trvale pripútal na invalidný vozík. 
4. Valeriánovi  Švecovi 
 - pri príležitosti životného jubilea 75. narodenín - ako prejav obdivu za jeho nebývalú 
vernosť trnavskému futbalovému dresu a ocenenie výnimočných športových úspechov, vţdy 
v duchu fair-play - narodil sa 20. 7. 1935 v Kmeťove, patrí medzi najvýznamnejšie postavy 
114-ročnej histórie trnavského futbalu, má 3 spartakovské tituly vo vtedajšej federálnej lige, 
najvyššiu československú súťaţ hral pätnásť sezón, za Spartak nastúpil v prvej lige do 219 
zápasov a nastrieľal 65 gólov, v európskych pohárových súťaţiach odohral za Trnavu 9 
duelov, v ktorých zaznamenal 7 gólov, ako tréner viedol svojich spartakovských zverencov 
v šiestich súbojoch európskych pohárov. 
 

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: 30. 
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 39, 

ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo udelenie ocenení mesta za rok 2010 podľa návrhu 
Komisie na udeľovanie ocenení mesta Trnava.   
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Materiál č. 8.1 
Predaj bytov 

Spravodajca MR:  Ing. Eva Zatková 
 
   Spravodajskú správu na rokovaní mestského zastupiteľstva predloţil PhDr. Ján 
Ţitňanský. 

 Spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o., v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení noviel, VZN č. 85/1995 o prevode vlastníctva bytov 
a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava v úplnom znení 
VZN č. 352/2009 a v zmysle príkazov primátora č. 1337/96 zo dňa 18.4.1996, č. 3061/96 zo 
dňa 16.10.1996, č.1008/97 zo dňa 24.4.1997, č. 1879/97 zo dňa 22.7.1997, č. 1993/98 zo 
dňa 2.7.1998, pripravila návrh na odpredaj ďalších bytov, v ktorých nájomcovia potvrdili 
k termínu spracovania materiálu „Dohody o spôsobe platenia ceny bytu“, a to 
v nasledovných bytových domoch : 
Ul. Botanická č. 3, Ul. Hospodárska č. 70, Ul. Lomonosovova č. 3,  Ul. Lomonosovova č. 4, 
Ul. gen. Goliana č. 2. 
 

  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
   Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
   Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 40, 
ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo predaj bytov v súlade s príslušnou legislatívou. 
 
 
 
 
Materiál č. 9.1 
Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v II. polroku roka 2010 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov 
a služieb nad 16 596,95 eura a prác nad 33 193,91 eura 

Spravodajca MR:  Ing. Eva Zatková 
 
  Mesto Trnava je v zmysle § 6 ods. 1, písm b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pouţívať pri výbere zmluvného 
partnera pravidlá a postupy upravené zákonom. V zmysle § 2 verejným obstarávaním sú 
pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, 
zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie sluţieb a súťaţ návrhov. 
Od apríla 2010 pristúpilo mesto k forme výberového konania   uchádzačov vo verejnom 
obstarávaní aj elektronickou aukciou v zmysle § 43 a § 99 zákona č. 25/2006 Z. z.  
o verejnom obstarávaní. Ako vyplýva z prehľadu, výber dodávateľa v elektronickej aukcii sa 
uskutočnil pri obstarávaní uvedenom v bode 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a v bode 14 tabuľkovej 
časti k materiálu. Úspora bola dosiahnutá vo výške 467 028,42 eura. 
  Pôvodne mal jednotný systém elektronického obstarávania  zabezpečovať  Úrad pre 
verejné obstarávanie. Úrad však elektronické aukcie v rámci svojho softwérového programu 
„EVO“ nezabezpečuje, preto sa mesto rozhodlo  konať individuálne. Uzatvorilo so 
spoločnosťou Well management, s.r.o. Bojnice licenčnú zmluvu o poskytnutí prenájmu 
„Virtuálnej aukčnej siene“ pre verejné obstarávanie č. 8380.2/LB, ktorá bola podpísaná 18. 3. 
2010.  
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva bola mestskému zastupiteľstvu predloţená 
správa o uskutočnených verejných obstarávaniach v II. polroku roka 2010 s hodnotou 
predmetov obstarávania tovarov a sluţieb nad 16 596,95 eura a prác nad 33 193,91 eura. 
  Ako vyplýva z tabuľkovej časti k materiálu, v druhom polroku roka 2010 mesto 
realizovalo celkom 16 verejných obstarávaní nad 16 596,95 eura. Z toho 
* práce boli obstarávané v 14 prípadoch, takto:  
-  v 1 prípade  ako podlimitná zákazka realizovaná postupom verejnej súťaţe 
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-  v 6 prípadoch ako podprahová zákazka 
-  v 7 prípadoch ako zákazka s nízkou hodnotou, 
* tovary boli obstarávané  ako podlimitná zákazka postupom verejnej súťaţe  v 1 prípade 
* sluţby boli obstarávané ako podprahová zákazka v 1 prípade.  

 Príspevková organizácia  mesta -  Stredisko sociálnej starostlivosti  v II. polroku roka  
2010 obstarávalo len práce a to v jednom prípade ako zákazku s nízkou hodnotou. 

 Druhá príspevková organizácia mesta - Správa kultúrnych a športových zariadení Mesta 
Trnava obstarávala iba tovary a to  v jednom prípade ako podlimitnú zákazku postupom 
verejnej súťaţe, pričom prvýkrát bola verejná súťaţ zrušená, pretoţe uchádzač nesplnil 
podmienky účasti (viď bod 17. v tabuľkovej časti).  Sluţby a práce  v II. polroku roka 2010   
táto organizácia neobstarávala. 

 Z prehľadu vyplýva, ţe Mesto Trnava a jeho príspevkové organizácie postupovali pri 
obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní v  II. polroku roka 2010 v 19 prípadoch.  

 
 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: 30. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 41, 

ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloţenú správu. 
 

 
 
Materiál č. 10.1 
Správa o plnení  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na 
obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 za rok 2010 

Spravodajca MR:  Ing. Blaţena Královičová 
 

 Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na 
obdobie rokov 2007-2013 s výhľadom do roku 2020 za rok 2010 zahrňuje najdôleţitejšie 
aktivity v neinvestičnej aj investičnej oblasti, ktoré boli v priebehu roka vykonané. Pokiaľ 
v oblasti neinvestičných aktivít boli plnené všetky úlohy vyplývajúce zo schváleného 
dokumentu, v oblasti investičnej bolo mesto nútené prispôsobiť plnenie obmedzeným 
moţnostiam, spôsobeným všeobecnou hospodárskou krízou a z toho vyplývajúcich 
negatívnych dopadov na rozpočet. Napriek tejto skutočnosti dochádza k priebeţnému 
napĺňaniu cieľov PHSR mesta Trnava ako zásadného strategického dokumentu. MsÚ 
v Trnave v spolupráci s ostatnými dotknutými inštitúciami v nasledujúcom roku nadviaţe na 
pripravované a realizované aktivity PHSR a bude naďalej v rámci daných moţností 
zabezpečovať napĺňanie jeho cieľov. 

 
 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, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 42, 
ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.        
 
 
 
Materiál č. 11.1 
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2010 

Spravodajca MR:  Mgr. Marian Rozloţník 
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 Správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra predloţil hlavný kontrolór na základe 
uznesení MZ č. 652 zo dňa 25. 08. 2009, č. 789 zo dňa 23. 02. 2010 a č. 903 zo dňa 
29. 06. 2010, §18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, ako aj Zásad postupu pri uplatňovaní zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach 
v podmienkach samosprávy mesta Trnava. Táto povinnosť bola ustanovená zákonom          
č. 369/2004 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou správy 
o činnosti útvaru hlavného kontrolóra je správa o kontrolnej činnosti, ako aj rozbor sťaţností. 
Pri vyhotovení tejto správy vzhľadom na mnoţstvo ako aj rozsah a zloţitosť jednotlivých 
prípadov sú uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré charakterizujú kontrolný 
postup a výsledok kontroly. Podľa §18f ods. 4 zákona 369/1990 Zb. hlavný kontrolór je 
povinný na poţiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského 
zastupiteľstva alebo primátorovi mesta. Podľa týchto ustanovení informovanosť kaţdého 
poslanca mestského zastupiteľstva a primátora mesta je maximálna a zaručená zákonom. 

 Dňa 31.1.2011 komisia na riešenie mandátov a sťaţností prerokovala obsah správy 
o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2010. Komisia odporúča 
mestskému zastupiteľstvu predloţený materiál zobrať na vedomie v predloţenej podobe.  

 
 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: 30. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 43, 

ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o činnosti útvaru hlavného 
kontrolóra.   
        
 
 
Materiál č. 12.1 
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2010 /TTJ/ 

Spravodajca MR:  Ing. Eva Zatková 
           

 Tradičný trnavský jarmok sa konal v dňoch 09. – 12. septembra 2010 v zmysle 
uznesenia MZ č. 852/2010, ktorým bolo schválené Organizačné zabezpečenie TTJ 2010. 
Organizačná skupina riaditeľstva TTJ, menovaná riaditeľom TTJ na zabezpečenie 
organizácie a konania jarmoku, v rámci svojej činnosti zabezpečovala technické                    
a organizačné činnosti, kultúrne a spoločenské záleţitosti, kontrolnú a celkovú operatívno-
koordinačnú činnosť, v spolupráci s pracovníkmi Mestskej polície, podnikateľskými subjektmi 
a kultúrnymi inštitúciami. Organizačná skupina venovala zvýšenú pozornosť kontrole 
dodrţiavania VZN pre Tradičný trnavský jarmok a dodrţiavania podmienok schválených 
v Organizačnom zabezpečení TTJ. 

 V rámci konania TTJ 2010 sa zúčastnilo 370 komerčných predajcov a 164 remeselníkov 
predvádzajúcich ukáţky ľudových remesiel a zvykov.  
V zmysle Organizačného zabezpečenia VT 2010 bola časť zisku z TTJ 2010 v sume 10 772 
eur plánovaná a schválená na krytie rozpočtových výdavkov na Vianočné trhy 2010,              
s vytvorením areálu drevených stánkov, svetelnou výzdobou, ako i plánovanou drevenou      
a čečinovou výzdobou na Hlavnej ulici a Trojičnom námestí, nakoľko vianočné trhy nie sú 
rozpočtované ako ziskové. Rozpočet vianočných trhov 2011  bude predkladaný na rokovanie 
MZ v apríli 2011.  

Skutočné pouţitie výšky zisku z TTJ 2010 na krytie výdavkov prevyšujúcich príjmy 
vianočných trhov 2010 bude predloţené v Správe o priebehu a konečnom zúčtovaní VT 
2010, predkladaného na rokovanie MZ v apríli 2011. Prijatím rozpočtového opatrenia 
v rozpočte TTJ 2010 v zmysle Organizačného zabezpečenia TTJ 2010 bol schválený presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu TTJ 2010 v poloţke výzdoba, doprava 
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a materiálovo technické zabezpečenie a kultúra v celkovej výške 510,- eur. V roku 2010 boli 
oproti roku 2009 naplánované výdavky na poţiarny dozor – protipoţiarna asistenčná 
hliadka“, ktorú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi a v zmysle 
vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o poţiarnej prevencii a v zmysle Usmernenia kancelárie 
primátora, je usporiadateľ povinný zabezpečovať na podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje 
väčší počet osôb.  
Vzhľadom na obsaţný, kvalitný a plynulý priebeh kultúrno-spoločenských a sprievodných 
akcií, absenciu mimoriadnych udalostí a dosiahnutý hospodársky výsledok, moţno hodnotiť  
TTJ 2010 ako úspešný. 

 
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: 30. 
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ  č. 44 

v zmysle predloţeného materiálu.       
 
 

 
Materiál č. 12.2  
Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2011 

Spravodajca MR:  Ing. Eva Zatková 
 

Organizačné zabezpečenie TTJ 2011 sa opiera o skúsenosti a poznatky získané 
v predchádzajúcich ročníkoch usporiadania TTJ. TTJ 2011 sa bude konať v dňoch 
08.09.2011 – 11.09.2011, v lokalite ulíc: Hlavná, Dolné bašty, Paulínska, Dolnopotočná,  
Hviezdoslavova,  Trojičné námestie, Športová, A. Malatinského, Strelecká, Trhová, areál 
futbalového štadióna, Bernolákov park. Počas konania TTJ 2011 bude zabezpečený kultúrny 
program v zmysle schváleného rozpočtu.  Na určených stanovištiach v centre mesta budú 
mýtnici v dobových kostýmoch, ktorí budú zároveň dotvárať historicky kolorit jarmoku. 
Kultúrny program TTJ 2011 bude aj v tomto roku rozšírený o projekt „Stredovek pod 
hradbami – prierez historickým táborením“. Ide o dvojdňové podujatie, ktoré sa bude konať 
v Bernolákovom sade (piatok, sobota). Centrum kultúrneho programu – populárne hudobné 
skupiny, umelci bude sústredené na Trojičnom námestí – hlavné pódium. Vzhľadom k tomu, 
ţe zabezpečenie kultúrnych akcií v Bernolákovom sade a na Trojičnom námestí, sa stretlo 
u návštevníkov jarmoku s pozitívnym ohlasom je snahou mesta realizovať program v oboch 
uvedených lokalitách. Z tohto dôvodu je ţiaduce zvýšiť finančnú čiastku na kultúrny program. 
Zmena sadzobníka platieb a určenie nájomného za prenajatú plochu a predajné zariadenia 
vo vlastníctve obce v niektorých poloţkách cenníka, ako aj odčlenenie niektorých 
samostatných poloţiek vychádza zo skúseností s organizovaním jarmoku, ako aj z reálnych 
výdavkov súvisiacich s technickým zabezpečením, najmä náklady na energie a čistenie. 
Ostatné poloţky zachovávajú cenovú úroveň roku 2010. V prípade poţiadavky charitatívnych 
organizácií je týmto bezodplatne poskytovaný plastový stánok vo vlastníctve mesta.  
Ľudovoumeleckí remeselníci predvádzajúci ukáţky ľudových remesiel v stánkoch vo 
vlastníctve mesta a vo vlastných stánkoch majú priestory prenajaté bezodplatne.  
V príjmovej časti v poloţke prenájom plôch a predajných zariadení  dochádza k navýšeniu 
príjmov, nakoľko bolo navrhnuté doplniť nové poloţky – predvádzanie ľudových remesiel 
a zvykov spojené s predajom medoviny a vína na Hlavnej ulici a na Trojičnom námestí 
a poloţku maľovanie obrazov a bodypaiting (maľovanie na tvár) v celej lokalite jarmočniska 
z dôvodu potreby regulácie a umiestňovania týchto predajcov správcom príleţitostného trhu.  
Vo výdavkovej časti rozpočtu je navrhnutá nová poloţka generálna oprava drevených 
stánkov. Drevené stánky boli prvých 8 ks zakúpených v roku 2001, ďalších 16 ks bolo 
zakúpených v roku 2003 a 2 ks drevený otvorený stánok boli zakúpené v roku 2004. Ďalšie 4 
ks drevených stánkov boli dokúpené v roku 2008. Drevené stánky sú majetkom mesta a sú 
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na základe Zmluvy o výkone správy majetku zo dňa 16.04.2007 spravované spoločnosťou 
TT-KOMFORT s.r.o.. Drevené stánky vyuţíva mesto pre svoje potreby pri konaní jarmoku 
a vianočných trhov, pričom dovoz, montáţ a demontáţ drevených stánkov vykonáva 
spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. Počas celého obdobia boli vykonávané len drobné opravy 
a odstraňované drobné závady, ktoré boli zistené pri stavbe stánkov pred konaním akcie. 
Tieto finančné prostriedky boli doteraz financované z rozpočtu mesta z programu 15. Správa 
majetku a právny servis. V roku to bola suma v celkovej výške 1 250,93 eura. Keďţe niektoré 
stánky sú značne poškodené, je nevyhnutné postupne začať s ich generálnou 
rekonštrukciou, pričom k poškodzovaniu dochádza vplyvom poveternostných podmienok, 
ako aj súvisiacej manipulácie – preprava, montáţ, demontáţ. Poloţky rozpočtu pred 
navýšením vychádzali z reálnych potrieb a skutočnosti v roku 2010. 

 
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Zároveň odporučila za riaditeľa Organizačnej 
skupiny TTJ 2011 schváliť ...Ing. Jozefa Jakubca... /doplniť do bodu 1. písm. e/ uznesenia/. 

 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 45 

v súlade s predloţeným materiálom.        
 

 
 
 
Materiál č. 13.1 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 
termín plnenia je v intervale od 11.11.2010 do 26.01.2011   

Spravodajca MR:  Mgr. Marian Rozloţník 
 

  Štandardný materiál, v tabuľkovej časti ktorého bolo vyhodnotené plnenie uznesení 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia bol v intervale od 11. 11. 
2010 do 26. 1. 2011. Súčasťou dôvodovej správy k materiálu boli návrhy gestorov na zmenu 
textu,  zmenu termínu uznesení a zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva.  
 

  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: 30. 
  Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 46 
v súlade s predkladaným materiálom.       
 
 
 
 
Materiál č. 14.1 
Informatívna správa k projektu „Optimalizácia liniek mestskej autobusovej dopravy 
v Trnave“ – prezentácia 

Spravodajca MR:  Ing. Bystrík Stanko 
 

 Na základe poţiadavky vedenia mesta uplatnenej v rámci prezentácie projektu 
„Optimalizácia liniek mestskej autobusovej dopravy v Trnave“ konanej dňa 12.1.2011 bol 
predkladaný mestskému zastupiteľstvu informatívny materiál o projekte „Optimalizácia liniek 
mestskej autobusovej dopravy v Trnave“ vrátane prezentácie spracovateľa – DIC Bratislava, 
s. r. o. V roku 2008 bol pre Mesto Trnava spracovaný Generálny dopravný plán, ktorý  rieši 
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špecifické územno-technické a dopravné problémy mesta a navrhuje koncepciu riešenia 
optimálneho fungovania dopravného systému mesta. V nadväznosti na tento dokument 
Mesto Trnava pristúpilo k podrobnejšiemu rozpracovaniu mestskej autobusovej dopravy 
v Trnave prostredníctvom projektu „Optimalizácia liniek mestskej autobusovej dopravy 
v Trnave“, ktorý spracovala spoločnosť DIC Bratislava, s. r. o. na základe vykonaného 
prieskumu spoločností zaoberajúcich sa optimalizáciou hromadnej dopravy osôb. Výstupom 
spracovanej úlohy je projekt „Optimalizácia liniek mestskej autobusovej dopravy v Trnave“ 
(ďalej len „projekt“). Projekt bol rozdelený na etapy : 
1. etapa projektu – apríl 2009 – marec 2010  

V tejto etape bola spracovaná analýza jestvujúceho stavu mestskej autobusovej dopravy 
(ďalej len „MAD“). Z analýzy vyplynula potreba optimalizácie vedenia liniek. Z toho dôvodu 
bol v tejto etape spracovaný návrh usporiadania liniek MAD v Trnave, súčasne 
spracovateľ projektu vypracoval dokument „Štandardy dopravnej obsluţnosti MAD 
v Trnave“, ktoré vychádzajú z § 14a  zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a STN 
EN 13816 – Preprava. Logistika a sluţby. Verejná osobná doprava. Definícia, ciele 
a meranie kvality sluţby. 

2. etapa projektu – marec 2010 – december 2010.  
Predstavuje podrobnejšie prepracovanie projektu do úrovne grafikonov. Boli spracované 
modelové cestovné poriadky, ktoré je moţné prehliadať prostredníctvom softvéru 
GRAFIX. Súčasne bolo spracované softvérové vybavenie CONMED, ktoré slúţi na 
sledovanie, kontrolu a evidenciu výkonov dopravcu. 

3. etapa – rok 2011  
Zahŕňa spracovanie softvérového vybavenia na tvorbu zastávkových cestovných 
poriadkov vyvesených na označníkoch zastávok a vozových cestovných poriadkov, podľa 
ktorých budú nasadzované vozidlá na smeny. Etapa by mala byť ukončená zavedením 
projektu do praxe. 

 
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
Projekt „Optimalizácia liniek mestskej autobusovej dopravy v Trnave“ na rokovaní 

mestského zastupiteľstva odprezentovali spracovatelia projektu zo spoločnosti DIC 
Bratislava, s.r.o.- dr. Ing. Skýva a p. Dúbravický.  

 
Pri prerokúvaní  tohto bodu programu bol prítomný aj zástupca dopravcu - SAD Trnava, 

a.s.  Ing. Kuzma, ktorého primátor mesta poţiadal o zaznamenávanie si pripomienok a pre 
danú chvíľu podať informácie len rešerţom. 

   
Po odprezentovaní projektu bol daný priestor na otázky, na ktoré spracovatelia následne  

odpovedali:   
 
Ing. Butko, primátor mesta -...aby cestovné v mestskej hromadnej doprave bolo lepšie 

a lacnejšie, v akom stave je riešenie tejto záleţitosti. Ďalej sa pýtal, aké sú náklady 
v mestskej hromadnej doprave v súčasnosti a aké budú po zavedení projektu. Spomenul 
prestoje, sluţby a pod., čo ovplyvňuje cenu. Zaujímal sa, kedy sa mesto dozvie reálnu cenu. 
Spracovateľ: 
Jestvujúci dopravný výkon neprekračovať, zachovať na doterajšej úrovni. Systém orientovať 
na efektívne vyuţitie autobusov a pravidelnú premávku, určité rezervy vo vozokilometroch 
boli ponechané. V raňajších hodinách bude treba vyčleniť školské autobusy. Systém dopravy 
je mobilný a intenzitu je moţné riešiť. Dopravný výkon zostáva na rovnakej úrovni, od 
ktorého sa odvíja aj cena /1 voz/km sa rovná 1,00 euro/. Túto záleţitosť ovplyvní obeh 
vozidiel, ak sa pristúpi k optimalizácii, aby neboli prestoje a príde k zaradeniu vyrovnávacích 
časov. Úlohou je presnosť mestskej autobusovej dopravy.  
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 Ing. Bošnák, poslanec MZ – konštatoval, ţe vozokilometre sú smerodajné v súvislosti 
s úhradou nákladov. Dôleţitým ukazovateľom je však počet cestujúcich. Poloţil otázku, či sa 
uvaţuje, ţe zmena dopravného reţimu zvýši počet cestujúcich a o koľko percent, čo by bol 
pre mesto hlavný prínos – doúčtovanie straty spôsobenej výkonom vo verejnom záuj; aby to 
neohrozilo ekonomiku prevádzkovateľa a zníţilo nároky na mesto. 
Spracovateľ: 
Zmluva o zabezpečení mestskej autobusovej dopravy je postavená s meradlom 
vozokilometre. Nový pohľad na zmluvu hovorí o bonifikácii na cestujúceho. Za súčasného 
stavu sa predpokladá vytvorenie dopravy pravidelnejšej a s lepšou ponukou, čo uvaţuje 
o zvýšení cestujúcich o 5-10 %. 
 
 Mgr. Petková, poslankyňa MZ – podotkla, ţe osobne sa zúčastnila pripravovaného 
monitoringu mestskej autobusovej dopravy. Uviedla, ţe mestská časť Modranka je 
v mnohých spojoch spojená s Nemečankou a Bielym Kostolom; či je teda povaţovaná za 
dopravu prímestskú. Doprava v tejto časti mesta je náročná a vznikajú časté problémy 
s dopravou obyvateľov do práce a študentov do škôl. Poukázala na dopravné spojenie a ako 
príklad uviedla spoje z Trnavy do Modranky o 10,28, 11,123 a 12,48 h. 
Spracovateľ: 
V tomto prípade ide o trasu doplnkovej linky, pričom je moţné vytvoriť aj niekoľko 
alternatívnych trás z dôvodu kapacity. Ak vznikne potreba ďalšieho spoja, je moţné 
prilepšenie. Pri súčasnom stave v mestskej autobusovej doprave je asi 35% podiel 
autobusov do počtu prepravovaných osôb 25 a len na 3% autobusov je zaznamenaná 97% 
vyťaţenosť. Interval spojov v špičke je postavený na 40 minút a mimo nej na 60 minút.  
  
 PhDr. Ţitňanský, poslanec MZ – poukázal na zhoršenie kvality mestskej autobusovej 
dopravy a obavy návratu obyvateľov do tejto formy prepravy z dôvodu narušenia ich intímnej 
zóny /málo priestoru, zápach, ohrozovanie od inej osoby a pod./. Na záver svojho vystúpenia 
poloţil otázku, či by ho osobne presvedčili, ţe autobusom sa dostane na určené miesto skôr, 
neţ autom. 
Spracovateľ: 
Uviedol, ţe koeficient je 1 ku 1,8. Pokiaľ však bude parkovanie v centrálnej mestskej zóne za 
1,00 euro na deň, individuálna doprava nebude obmedzená. Systémom optimalizácie je 
zlepšiť dopravu systémovo, zvýšiť ponuku pre verejnosť a zaviesť informácie pre cestujúcich, 
za akú dobu príde ďalší spoj. Vyhradený autobusový pruh na Hospodárskej ulici by v tejto 
oblasti pomohol. 
  
 Ing. Butko, primátor mesta – dopravný pruh pre autobusovú dopravu na Hospodárskej 
ulici je moţné zriadiť z jestvujúceho počtu pruhov, pričom je potrebné zohľadniť pripomienky 
a riešiť finančné kryt. Postupom času sa podarí zatraktívniť autobusovú dopravu zriadením 
miest s moţnosťou občerstviť sa, prípadne si zakúpiť noviny. 
 Ing. Viskupič – konštatoval, ţe podľa odprezentovaného návrhu budú vytvorené 
dopravné uzly s moţnosťou prestupu a platbou cestovného. Zaujímal sa, či by nebolo 
vhodnejšie urobiť okruhy, pričom v jednej zóne by to bolo bez prestupu a poplatku. 
Spracovateľ: 
Zavedený by bol systém mesačného lístka, pričom trendom sú čipové karty ako inteligentný 
systém dopravy /prejazdenie, rôzne benefity/, pričom za prestup by bol poplatok len jeden 
cent. Prestupový systém je vtedy, ak si cestujúci prestupom z jedného autobusu vylepší spoj, 
s max. dobou čakania 10 minút, resp. okamţitým prípojom, zastávky budú pritom strategické 
a doplnkové. 
  
 Bc. Krištofík, poslanec MZ – zastával názor na vytlačenie osobných motorových vozidiel 
z centra mesta a obyvateľov dostať na prepravu autobusmi. Vyslovil názor, ţe osobitný pruh 
na Hospodárskej ulici problémy nevyrieši. Poloţil spracovateľovi návrhu otázku, či bol 
v niektorom meste robený audit v tejto oblasti, kde a či sa osvedčil.  
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Spracovateľ: 
Audit bol zrealizovaný v 13 mestách napr. Bratislava, Michalovce, Spišská Nová Ves, 
Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Trenčín, Rimavská Sobota, v časti Prahy. Ţiadne veci 
však nemoţno robiť skokom, pripravený je inteligentný systém dopravy. Poukázal na 
nevyuţitú Hlbokú ulicu, cez ktorú by mohli niektoré spoje prechádzať. Hospodárska ulica je 
lievikom a chýba pre autobusovú dopravy vybudovanie okruhu na tranzitnú dopravu. Uviedol, 
ţe vo veľkých mestách je braná dostupnosť 500 m.   
  
 Ing. Kuzma, SAD Trnava, a.s. – informoval, ţe na mestskú autobusovú dopravu 
pribudne 19 nových autobusov, čo bude po rokoch určite krokom k zlepšeniu. K dispozícii je 
i 15 takmer nových dieselových autobusov. Podporoval zriadenie zastávok na Hlbokej ulici 
a k zlepšeniu dopravy prispejú aj ďalšie opatrenia z pohľadu dopravcu, ktoré boli uţ 
predloţené. Na záver svojho vystúpenia poukázal na kladné a záporné stránky v tejto 
oblasti. 
  
 Ing. Butko, primátor mesta – uviedol, ţe v  meste Trnava bola odštartovaná diskusia 
o novom linkovaní mestskej autobusovej dopravy, pričom ťaţisko práce sa presunie do 
príslušných komisií a mesto počíta sa aj s pomocou odborníkov a aktívnou činnosťou 
mestského úradu. Zároveň podotkol, ţe ak sa problém v tejto oblasti vyrieši aj tým najlepším 
spôsobom, nie všetci ľudia budú spokojní. K čomu sa však dospeje spoločným riešením, 
bude určite lepšie a výsledkom bude doprava vhodnejšia a za lepšie peniaze.  
 
 Z rozpravy nevyplynul ţiadny konkrétny návrh, o ktorom sa malo hlasovať. 
 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ 
č. 47, ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informatívnu správu 
k prezentovanému projektu. 
     
 

Ďalšie návrhy v bode „rôzne“ neboli vznesené. 
 

V zmysle schváleného programu nasledoval bod 15/ Interpelácie poslancov Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava.  

Na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci nevzniesli ústne interpelácie, ale 
predloţili ich v písomnej forme.  

 
Týmto bol program rokovania mestského zastupiteľstva prerokovaný.  
Ing. Pobiecký, predseda návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia prijaté na 1. 

riadnom zasadnutí  mestského zastupiteľstva; skonštatoval, ţe na rokovaní boli prijaté 
uznesenia od č. 12 do č. 47 vrátane.  

 
 
 

Ing. Vladimír Butko, primátor mesta poďakoval poslancom mestského zastupiteľstva za 
účasť na rokovaní a rokovanie 1. riadneho zasadnutia vo volebnom období 2010 - 2014  
ukončil.  
Opätovne spomenul dôvod neúčasti poslanca Adamca na tomto rokovaní a pripomenul 
nedeľu, 6. marec 2011 - termín konania slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva 
zvolaného pri príleţitosti udeľovania ocenení mesta Trnava za rok 2010. 
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Na záver primátor mesta uviedol, ţe vo volebných programoch bol aj prísľub  na 
zabezpečenie priamych prenosov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva; skonštatoval, ţe   
1. riadne rokovanie mestského zastupiteľstva bolo vysielané uţ v priamom prenose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Vladimír  B u t k o         Ing. Hana  D i e n e r o v á  
    primátor mesta                                                                      prednostka MsÚ 
 
 
 
 
Ing. Blažena  K r á l o v i č o v á       PhDr. Peter  N á h l i k, PhD.              
 overovateľka                                                                      overovateľ 
  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Lackovičová 
     zapisovateľka 
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