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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia 
2014 – 2018, konaného 28. apríla 2015 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice  

 
Prítomní:  31  poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
                  JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta 
                  Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór 
                  Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície 
                  Ing. Hana Dienerová, prednostka mestského úradu 
                  9 vedúcich odborov mestského úradu 
                  1 vedúci kancelárie primátora mesta  
                  1 vedúci úseku mestského úradu 
                  2 riaditelia organizácií a spoločností zriadených mestom 
                  8 riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ 
                  7 občanov 
                  4 novinári  
                  zapisovateľka 
 
 
 
P r o g r a m : 
 
a/ Otvorenie 
b/ Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej 

komisie, voľba volebnej komisie, schválenie programu rokovania 
 

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov nových ulíc 
v meste Trnava 

2.1 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Trnava za 
rok 2014 

3.1 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 
3.2 Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy 

4.  Majetkové záležitosti 

5.1 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového 
sedenia - Trojičné námestie 6; posunutie exteriérového sedenia, žiadateľ: PASTIS 
s.r.o., Trnava - výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013 

5.2 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového 
sedenia - Halenárska 13; žiadateľ: B.A.S.E. s.r.o., Trnava - výnimka z uznesenia 
MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013 

5.3 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového 
sedenia - Halenárska 7; žiadateľ: Štefan Gašparík, Špačince - výnimka z uznesenia 
MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013 

6.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava 

7.1 Výmena a doplnenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch 
obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom 

8.1 Návrh na výnimku zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 378 o nakladaní 
s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel 

9.1 Novela Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava 
10.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 z rozpočtu Mesta Trnava 
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11.1 Návrh osláv 777. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta 
/informatívna správa/ 

12.1 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2015 

13.1 Organizačné zabezpečenie „7“ Dní zdravia 2015 
14.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 

03.02.2015 do 13.04.2015 
15.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 

obstarávania v II. polroku 2014 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov 
a služieb nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur - určené uznesením MZ                 
č. 158/2011 

16.1 Informatívna správa o stave prípravy mesta Trnava na nové programové obdobie 
2014 - 2020 

17.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 
ktorých termín plnenia je v intervale od 29.01.2015 do 09.04.2015 

 
18. 

 
R ô z n e  

19. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
20. Rekapitulácia uznesení 
 Z á v e r  

 
 
2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 

– 2018 otvoril a viedol JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta. Na rokovaní privítal 
poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných.  

 
Predsedajúci skonštatoval, že na rokovaní je prítomných všetkých 30 poslancov 

mestského zastupiteľstva. (V priebehu rokovania sa počet zvýšil na 31.)  
  
Za overovateľov zápisnice z 2. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení 

poslanci mestského zastupiteľstva p. Juraj Fuzák a Bc. Martin Královič.   
Za overovateľov zápisnice z 1. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného 

17. februára 2015 vystúpila Mgr. Veronika Virágová. Skonštatovala, že zápisnicu prečítala 
a keďže zachytila priebeh rokovania, tak i podpísala spolu s ďalším overovateľom Bc. 
Pavlom Nižnánskym. 

V zmysle čl. 11 ods. 7 Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava pracovné predsedníctvo bolo zložené z primátora, 1. zástupcu primátora Mgr. 
Tibora Pekarčíka, 2. zástupcu primátora mesta Mgr. Mateja Lančariča a dvoch zástupcov 
najväčších poslaneckých klubov Mgr. Ing. Mariána Galbavého a Mgr. Rastislava Mráza. 

  
Mestská rada mesta Trnava za predsedu návrhovej komisie odporučila poslanca 

mestského zastupiteľstva Dr. h. c. Ing. Štefana Bošnáka. 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli primátorom mesta ako členovia návrhovej komisie 
odporučení MUDr. Jana Fridrichová a Ing. Jozef Alchus. 
 V zmysle programu rokovania uvedeného v pozvánke  pri materiáli č. 6.1. sa uskutočnil 
proces voľby prísediacich pre Okresný súd Trnava. Z tohto dôvodu bol primátorom mesta 
predložený návrh na ustanovenie volebnej komisie, ktorej zloženie bolo totožné s komisiou 
návrhovou. 
 K návrhu primátora a k zloženiu komisie návrhovej a súčasne volebnej pripomienky 
neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo zloženie komisie schválené 
v zložení odporúčanom primátorom mesta.   

 
  JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta skonštatoval, že voľby môžu prebehnúť 
tajne, prostredníctvom hlasovacích lístkov alebo aklamačne, o čom sa poslanci dohodnú na 
zasadnutí. Mestská rada odporučila voľbu prísediacich uskutočniť s využitím hlasovacieho 
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zariadenia. Komisia pri tomto spôsobe overí platnosť výsledkov volieb a predloží mestskému 
zastupiteľstvu zápisnicu. 
 Iné návrhy k spôsobu voľby neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bol schválený spôsob voľby 
v rámci bodu programu č. 6 v zmysle odporúčania primátora mesta.  
 
 
 Mestská rada mesta Trnava na zasadnutí 21. apríla  2015 odporučila nasledovné úpravy 
v programe rokovania mestského zastupiteľstva:  
 
a/ stiahnuť z rokovania materiál č. 4.21 
Výpožička pozemku pre dočasnú stavbu v športovom areáli Slávia na Ul. Rybníková 
ul. v Trnave (City Arena a.s.) 

Dôvod: 
Podľa informácií vznesených členom MR na rokovaní boli zariadenia pre dočasnú stavbu 
umiestnené v inej lokalite. 
 
b/ zaradiť na rokovanie materiál pod č. 7.2 
Informácia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia Trnavská vodárenská 
spoločnosť, a. s. 

Dôvod: 
Poskytnúť poslancom dostupné informácie súvisiace so spoločnosťou a odporučiť 
primátorovi mesta konať vo veci na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva.  
 
Poznámka: 
Materiál v nadväznosti na požiadavku mestskej rady bol poslancom doručený so spoločným 
spravodajcom. 
 
c/ zaradiť na rokovanie v bode „Rôzne“ materiál č. 18.1  
Informatívna správa k žiadosti pani Valérie Oxxxxxxxxxxxxxxxxxx o zmenu Územného 
plánu mesta Trnava v lokalite Za traťou III/C 

Dôvod: 
Opätovne podaná žiadosť pani Valérie Oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pána Petra Fxxxxxxxxxx 
o povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava v lokalite Za traťou III/C. 
 
 
 S návrhom na zaradenie materiálu - Zriadenie bezodplatného vecného bremena 
(Západoslovenská distribučná, a.s.) do programu rokovania mestského zastupiteľstva 
v rámci bodu 4. „Majetkové záležitosti“ vystúpil Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora 
mesta.  
 Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - doplnil návrh predložený Mgr. Pekarčíkom, 
predsedom Majetkovej komisie MZ súvisí s rekonštrukciou mosta pri Bernolákovej bráne 
a ide o doplnenie formálnej veci. 
 Ďalšie pripomienky, resp. návrhy k programu rokovania mestského zastupiteľstva neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) boli prijaté odporúčania mestskej 
rady. 
 Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca 
Pekarčíka. 
 Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený program rokovania 
2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2014 - 
2018. 
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 Následne poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pristúpili k prerokovávaniu 
písomných materiálov zaradených do programu rokovania : 
 
 
 
Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov nových ulíc v meste 
Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner 
 
 Určenie názvu nových ulíc v meste Trnava v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   
 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 07.04.2015 do 17.04.2015. 
 V určenej lehote boli k nemu uplatnené dve pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 Mestská rada hlasovaním odporučila : 
- neakceptovať pripomienku č. 1 vznesenú MUDr. Hanou Chrvalovou a spol. 
- akceptovať pripomienku príbuzných pána Hadriana Radványiho. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez ďalších pripomienok. 
 
Rozprava: 
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - poukázal na gramaticky iný názov ulice 
v návrhu nariadenia a iný v tabuľkovej časti vyhodnocovaných pripomienok. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - odporúčal pripomienku poslanca Galbavého 
považovať ako pripomienku technickú. 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - konštatoval, že na titulnej strane materiálu je 
uvedený Ing. Norbert Halász ako vedúci odboru. Žiadal túto záležitosť opraviť, keďže ešte 
neprebehlo výberové konanie. Poukázal na pripomienku doktorky Chrvalovej vznesenú 
k návrhu nariadenia v súvislosti s pomenovaním ulice v novej štvrti rodinných domov po 
Karolovi Wojtylovi. Považoval túto myšlienku za natoľko vážnu, aby sa ňou seriózne mestské 
zastupiteľstvo zaoberalo. Odporučil sa nad týmto zamyslieť s prihliadnutím na tamojších 
obyvateľov a sídliace objekty. Vyslovil sa, že pre pomenovanie ulice po Jánovi Pavlovi II. je 
v Trnave celospoločenská objednávka a odporučil prijať uznesenie v nasledovnom znení : 
„Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
spracovať informatívnu správu o vhodných lokalitách na pomenovanie verejného 
priestranstva v meste Trnava po Jánovi Pavlovi II. a predložiť na najbližšie rokovanie 
mestskej rady 
Termín: MR 19.05.2015“. 
 
  Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) mestské zastupiteľstvo 
akceptovalo stanovisko mestskej rady k pripomienkam vzneseným k návrhu nariadenia. 
 Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) prijala uznesenie MZ č. 76, ktorým 
schválila Všeobecne záväzné nariadenie č. 443. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) prijala uznesenie MZ č. 77 
v zmysle návrhu poslanca Mráza.  
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Materiál č. 2.1 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Trnava za 
rok 2014 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner 
 
 Záverečný účet mesta za rok 2014 bol predložený na rokovanie mestského 
zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 
16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2014 po vylúčení zostatku nepoužitých účelových 
prostriedkov vo výške 528 689,98 eura je 4 694 564,46 eura. Výsledok hospodárenia je 
o 3 169 294,46 eura vyšší ako rozpočtovaný a dosiahnutý bol úsporou v bežných výdavkoch, 
zostatkom nepoužitých príjmových finančných operácií a dosiahnutými vyššími príjmami. 
Tieto finančné prostriedky bolo navrhované prideliť do rezervného fondu.  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Stanovisko hlavného kontrolóra, 
ktorým odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet, je súčasťou materiálu 
a poslancom bolo expedované so spoločným spravodajcom. 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ 
Komisia prerokovala materiál na zasadnutí 16.04.2015 a odporučila mestskému 
zastupiteľstvu záverečný účet a hodnotiacu správu za rok 2014 schváliť bez výhrad 
v predloženom znení.  
 
Rozprava: 
 Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - skonštatoval, že rok 2015 je prvým rokom pre nové 
mestské zastupiteľstvo a pre nového pána primátora. Všetci očakávajú ako sa oživí už 
zabehnutý konzervatívny mestský kolos, mestský úrad i radnica. Následne sa vyjadril 
k hodnotiacej správe za rok 2014 z makroekonomického pohľadu, spomenul jednotlivé 
programy ich plnenie a najdôležitejšie akcie zrealizované v rámci mesta. Podrobnejšie sa 
vyjadril k problémom na sídlisku Linčianska, ale aj v ďalších častiach mesta a tiež 
k úspechom, ktoré sa dosiahli. (Príspevok v plnom znení je súčasťou archívnych 
dokumentov.) 
 Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - vystúpila s faktickou pripomienkou a uviedla, že 
v m. č. Modranka sa nenachádza Ulica Jasná a súčasťou mestskej časti nie sú ani ulice 
Lúčna, Jabloňová, Malinová. Žiadala danú vec preveriť kompetentnými pracovníkmi. 
 Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - nebola mu jasná pripomienka kolegyne Petkovej. 
Uviedol, že voliť chodia ľudia podľa katastra, ale to neznamená, že ulice nie sú v mestskej 
časti Modranka. 
 Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o hospodárenie 
uvedené v záverečnom účte za rok 2014. Spomenul počet bytov v Trnave 26 tisíc, t. j. 400 
bytov na 1000 obyvateľov, s čím sa mesto dostalo na úroveň vyspelého sveta. Následne 
poukázal na dostupnosť dokumentu na webovej stránke mesta /na webových stránkach 
niektorých krajských miest, uvádzaných ako transparentné mesto, ho ani nenašiel/. Napr 
Mesto Martin malo dokument zverejnený až 27.4.2015, v ktorom sa dočítal o investíciách 
v  oblasti športu, ktoré boli 11x menšie ako dalo do športu mesto Trnava v minulom roku. 
Tým reagoval na vyjadrenie primátora mesta na jednom zo zasadnutí majetkovej komisie, že 
„dlhodobo sú poddimenzované investície do športu“. Spokojnosť vyslovil s rozhodnutím 
primátora dať urobiť audit cez Transparency International Slovensko a spomenul rebríček 
transparentnosti miest. Následne upozornil na niekoľko vecí, ktoré by sme si mali uvedomiť. 
Vo viacerých oblastiach boli dosiahnuté výsledky, o ktorých môžu v iných mestách snívať: 
napr. úhrady za parkovanie motorových vozidiel - najnižšie parkovné a príjem 840 tisíc eur 
ročne, počet novovytvorených parkovacích miest, počet novovysadených stromov 814, 
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plochy udržiavaných záhonov a kríkov o rozlohe 4 ha, vyseparovaných 50 kg komunálneho 
odpadu na jedného obyvateľa. Mesto investovalo do rekonštrukcie Hlavnej ulice, Zariadenia 
pre seniorov, do budov škôl a školských zariadení.  
Na záver uviedol, že poslanci mestského zastupiteľstva a primátor mesta musia určiť ciele 
a finančné prostriedky rozumne využiť. Takýto záverečný účet želal mestu aj v ďalších 
rokoch.    
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - slová exprimátora si zobral k srdcu a teší sa 
na spoluprácu, hlavne v oblasti programovacieho obdobia.  
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - skonštatoval, že urobilo sa veľa vecí 
a z vlastnej skúsenosti vie, že parkovné v Banskej Bystrici je rovnaké ako v meste Trnava 
a lacnejšie parkovné má dokonca Senica.  
 Ďalšie pripomienky k materiálu neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 78  
tak ako bolo predložené v prerokovávanom materiáli.    
 
 
 
Materiál č. 3.1 
1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 
 
 Prvá aktualizácia rozpočtu bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva 
v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 14 zákona 
č.  583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Navrhovala zmeny 
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a aj vo finančných operáciách. 
  Mestská rada mesta Trnava uložila Odboru ekonomickému MsÚ spracovať materiál 
v zmysle záverov z rozpravy členov mestskej rady a najneskôr 23.04.2015 dokument e-
mailom rozposlať členom rady na prípadné pripomienkovanie.  
 Mestská rada sa materiálom zaoberala na mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 
pred rokovaním mestského zastupiteľstva, t. j. v utorok 28.04.2015 o 14,30 h v zasadacej 
miestnosti mestskej rady. 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ 
Komisia prerokovala materiál na zasadnutí 16.04.2015 a materiál zobrala na vedomie.  
 
Rozprava bola otvorená k materiálu, ktorý mestská rada prerokovala na mimoriadnom 
zasadnutí a ktorý odporučila schváliť bez úprav. 
Upravený materiál poslanci dostali pri prezentácii. 
 
Rozprava: 
 Ing. Jozef Klokner. poslanec MZ - aktivitou klubu NEKA je otvorenie školských areálov 
a ich celoročné využívanie, zlepšenie možností pre krátkodobý relax, efektívne využitie 
priestorov a enviromentálny dopad na mesto. I napriek dohode na mestskej rade sa bude 
pokračovať v aktualizácii rozpočtu v tomto programe /na školské dvory navrhnutých 10 tisíc 
eur ako štartovacia poloha/. Vyslovil presvedčenie, že v budúcom období, v mesiaci jún 
2015, bude pripravená aktualizácia rozpočtu, aby školské dvory boli účelnejšie využívané.    
 Bc. Martin Královič, poslanec MZ - ide o dobrý nápad, ale kolegovia by vedeli povedať, 
aké sú problémy z hľadiska bezpečnosti. 
 Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - potreba vytvoriť koncepciu aj s prítomnosťou osoby, 
ktorá bude zabezpečovať aj túto činnosť.  
 p. Adam Peciar, poslanec MZ - uviedol, že bol to aj jeho nápad, pretože sa pozeral na 
zatvorené ihriská, ktoré si návštevníci otvárali rôznym spôsobom. Ihriská je potrebné otvoriť 
pre ľudí v určitom režime.  
 Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - nie je problém dať ľúbivý nápad, ale mať nápad, 
ktorý bude uprataný do rozumných medzí. Na rozbeh stavu je navrhnutých 10 tisíc eur 
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postačujúcich a spätnou väzbou sa ukáže, ako školské dvory fungujú. Na základe spätnej 
väzby odporúčal potom robiť dobré systémové kroky. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - kontext školských dvorov netreba zužovať 
len na športovanie. Mestský úrad sumarizuje dokumenty v tejto veci a priestor na diskusiu 
bude vytvorený. 
 Bc. Martin Královič, poslanec MZ - sa stotožnil s názorom kolegu Butka. 
 Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - priklonila sa k sume 10 tisíc eur, ktorá bude na 
odštartovanie projektu dostačujúca. 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - podstata materiálu je v tom, že sa dohodli na 
základnom rámci pre fungovanie úradu. Rezervný fond nie je nedotknuteľný, ale každý dobrý 
hospodár si ponechá rezervu pre nepredvídané okolnosti, resp. väčšie investície. Druhý 
návrh v materiáli bol trošku upravený na základe požiadavky klubov a tretí návrh vyplynul z 
upratania si základných parametrov chodu úradu vyplývajúcich z rozpočtových opatrení 
primátora mesta a potrieb, ktoré sú obmedzené časovo. Ďalšie návrhy poslancov z klubov 
možno preniesť do aktualizácie, ktorá bude v mesiaci jún 2015. Priznal sa, že očakával 
aktualizáciu rozpočtu súvisiacu so znižovaním nákladov na čistenie mesta, údržbu zelene, 
pri ktorých sú zmluvy dlhoročné a finančne nevýhodné, tak ako to bolo avizované 
primátorom mesta. Následne prezentoval na premietacom plátne návrh k bankovým úverom, 
ktoré si vyžiadal od kolegov z mestského úradu, vyjadril sa k priemernej úrokovej sadzbe 
a predložil návrh riešenia a spomenul úsporu na úrokoch. (Odprezentovaný materiál je 
súčasťou archívnych dokumentov.) 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - uviedol, že konkrétny návrh na údržbu 
zelene bude na mestskom zastupiteľstve v mesiaci jún 2015. O informácie k refinancovaniu 
úverov požiadal prednostku mestského úradu. 
 Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ - doplnila informáciu o úveroch, ktoré boli 
nečitateľné a boli brané ešte v období, keď neplatilo euro. Sú podmienky, ktoré banky 
analyzujú. Ide o úvery, ktoré by sa mali zmeniť, sankčný výsledok posúdenia zatiaľ nie je. 
Nevie sa, či by to bolo efektívne, alebo či by sa dali úvery vypovedať. Mesto hľadá efektívne 
riešenie a primátor mesta v danej veci uskutočnil už viacero rokovaní s bankami. 
 Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - vystúpil so zámerom, ktorý mal pred 20 rokmi ako 
zástupca primátora mesta, že mesto by malo mať na účte jeden celý mestský rozpočet 
dopredu. Bol to sen a dostal sa do polohy, že na štvrtinu teraz platí. Poukázal na diskusie na 
internetových portáloch, kde diskutujúci nechcú vidieť peniaze na rezervnom fonde, ale 
v meste, je to sen všetkých. Spomenul centrálnu vládu, správanie sa k samosprávam, 
finančnú sebestačnosť mesta, neodkázanosť na príspevky z podielových daní, resp. 
prerozdeľovania zdrojov zo štátu. Poukázal na finančné problémy Grécka a prehru 
najtransparentnejšieho Mesta Martin na súde a zaplatením 8 mil. eur. Skonštatoval, že na 
mestskej rade dokument prešiel redukciou. Nie je proti, ale primátor mesta a mestské 
zastupiteľstvo by si malo povedať, čo vlastne chce za štyri roky urobiť. Treba nájsť prienik, 
za ktorým pôjdu všetci poslanci spolu a preto odporúčal otvoriť diskusiu aj na mestskej rade.  
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - stotožnil sa s Ing. Butkom a v ďalšej fáze 
navrhoval zapojiť do diskusie aj občanov vo výboroch mestských častí.  
 
 Ďalšie pripomienky k materiálu neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 3, nehlasovali 2) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady uvedené v materiáli z mimoriadneho zasadnutia mestskej rady.  
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 79  
tak ako bolo predložené v materiáli, ktorý vzišiel z rokovania mimoriadneho zasadnutia 
mestskej rady.    
 
  
  
Materiál č. 3.2 
Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 
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  Navrhovaná novelizácia súvisela so zmenami, ktoré vyplynuli z novelizácie zákona 
č.  523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s nasledovnými úpravami textu na str. 2-3/2/7 v § 7: 
a/ text § 7 bod 4 
...4. Zmeny rozpočtu sú v priebehu rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými 
opatreniami, ktorými sú: 
a/ presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky, 
b/  povolené prekročenie a viazanie príjmov,  
c/  povolené prekročenie a viazanie výdavkov,  
d/  povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. ... 
b/ za bod 4 doplniť nový ods. 5. s textom :  

„ 5. Primátor mesta schvaľuje zmeny rozpočtu do výšky 3.000 eur, najviac do výšky 150.000 

eur ročne.“ 
 c/ za dopĺňaný text  pod bodom 5 doplniť ako ods. 6 s textom : 
...6. Primátor mesta schvaľuje zmeny rozpočtu na základe uznesenia mestskej rady 
v  nasledovnom rozsahu: 
a/ presun rozpočtových prostriedkov v rámci programu najviac do výšky 10 % vrátane, 
schváleného rozpočtu príslušného programu, 
b/ presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými programami rozpočtu, do výšky 5 %  
vrátane, schváleného rozpočtu programu, z ktorého majú byť rozpočtové  prostriedky 
presunuté, najviac však do sumy (500 tis. Sk) 16 600 eur vrátane, 
c/ povolené prekročenie a viazanie príjmov do výšky 2,5 % vrátane, schváleného rozpočtu 
s podmienkou zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu mesta, 
d/ povolené prekročenie a viazanie výdavkov do výšky 2,5 % vrátane, schváleného rozpočtu 
s podmienkou zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu mesta. ... 
d/ pôvodné body 5 - 27 sa prečíslovávajú na ...7 - 29... 
e/ do pôvodného bodu 6. na str. 2-3/2/8 (po prečíslovaní bod 8)  
za pôvodný text doplniť slová: ...a podávať informácie na každom zasadnutí mestskej rady. 
Nový text bodu 8: 
... 8. Mestský úrad je povinný viesť o všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach 
operatívnu evidenciu a podávať informácie na každé zasadnutie mestskej rady. ... 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ 
Komisia prerokovala materiál na zasadnutí 16.04.2015 a materiál zobrala na vedomie. 
 
Rozprava: 
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - konštatoval, že novelizácia má dve časti. 
Jedna vyplýva z novelizácie zákona o rozpočtových pravidlách a bola schválená 
odporúčaním Finančnej komisie MZ. Druhá časť je obmedzenie právomoci súčasného 
primátora mesta, keďže si vybral svojich zástupcov z klubu Lepšia Trnava a poukázal na bod 
b) spoločného spravodajcu. Citoval vyjadrenia niektorých vedúcich odborov mestského 
úradu, podľa ktorých by obmedzenie znížilo efektivitu práce mestského úradu. Smernica by 
sa mala prijať na všeobecnú situáciu s ohľadom do budúcnosti, nie preto lebo je tu tento 
primátor a viceprimátori. Malo by to byť platné pre všetkých v tejto funkcii. Z tohto dôvodu 
odporučil bod b/ spoločného spravodajcu týkajúci sa bodu 4 ods. 5 § 7 a bod c/ spoločného 
spravodajcu vypustiť a zvyšok prijať.  
 Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - uviedol, že mestské zastupiteľstvo nechce brať 
primátorovi mesta kompetencie a citoval § 11 ods. 4 písm. b/ zo zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zároveň uviedol, že rozpočet je 
v kompetencii mestského zastupiteľstva, nie primátora. Rozpočtové opatrenia v uplynulom 
období ako primátor mesta podpisoval po predchádzajúcom podpísaní jedného zo svojich 
zástupcov. Keďže situáciu pochopil, naučil sa ju akceptovať. Opätovne zopakoval, že 
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predkladaný návrh primátorovi nič neberie, ale mestské zastupiteľstvo sa vzdáva svojej 
kompetencie v prospech primátora mesta.  
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - zopakoval, že návrh sa týka bodu b/ a c/ 
spoločného spravodajcu a uviedol, že ak by limitovanú výšku opatrení využil do júna 2015, 
potom do konca roka by mal nulu. 
 Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - problém videl na konci roka, keď sa nedajú niektoré 
veci stihnúť a musia byť riešené operatívne. Počas kalendárneho roka problém nevidel. 
Návrh odporučil prijať a podľa situácie z praxe sa môže mestské zastupiteľstvo k tomu vrátiť. 
Obáva sa navýšenia práce v mestskej rade a častejšie zasadnutia. 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - uviedol, že o rozpočtových opatreniach mal 
informácie a na ich získanie použil zákon č. 211/2000 Z. z.  Z celkového počtu 59 opatrení 
ich 44 % bolo do 3 000 eur a 56 % nad túto sumu. Niekedy to boli sumy, ktoré presiahli 100 
tisíc eur. Nemyslí si, že by o nich poslanci  na úrovni mestskej rady nemali vedieť. Poukázal 
na podpísané rozpočtové opatrenie z 28.1.2015, prekročenie rozpočtovaných prostriedkov 
o 11 400 eur v kapitole správa majetku a právny servis na vypracovanie analýzy 
hospodárnosti prevádzky zimného štadióna a kúpaliska Kamenný mlyn.  
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - analýza bude kľúčová pri ďalšom postupe, 
ktorý bude prerokovávaný na zastupiteľstve, ale i iných fórach, ukáže akým spôsobom sa 
postavíme k tejto veci. Audit ukáže v číslach, v akých sa zariadenie nachádza.  
 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - reagoval na vystúpenie kolegu Kloknera 
a príklady uviedol zo svojej praxe primátora mesta v uplynulých obdobiach. Povedal, že 
v  rozpočtových opatreniach dáva mestské zastupiteľstvo kompetencie primátorovi mesta, 
ktorý ich zo zákona nemá. Návrhom chcú naplniť ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. 
a kontrolovať čerpanie rozpočtu. Z tohto dôvodu neodporúčal prijať návrh poslanca 
Galbavého a prijať návrh mestskej rady. So schválením predloženého návrhu mestskej rady 
žiadny problém s ohrozením chodu mesta nemôže byť.  
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - reagoval na vystúpenie kolegu Mráza 
a nemyslí si, že s rozpočtovými opatreniami mohli robiť nejaké „čachre“. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - poslanci MZ nemusia získavať spôsobom 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. informácie a zaťažovať sa administratívou. V niektorých 
prípadoch snáď nebude možné získať informáciu na počkanie, ale vedúci odborov boli v tejto 
veci poučení.  
 Mgr. Martin Uhlík, poslanec MZ - vyjadrenie poslanca Mráza mu nedalo zmysel 
z dôvodu šetrenia. 
 Hlasovaním (za 15, proti 11, zdržali sa 5, nehlasoval 0) nebolo prijaté odporúčanie 
mestskej rady. 
 Bc. Pavol Nižnánsky, poslanec MZ - požiadal o zopakovanie hlasovania z dôvodu svojho 
omylu pri hlasovaní. 
 

Vyhlásená bola prestávka. 
 
 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, predseda návrhovej komisie na požiadanie primátora mesta 
návrh uznesenia nepredložil, keďže predchádzajúce hlasovanie bolo zmätočné.  
 JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ - na požiadanie predsedajúceho dala 
vyjadrenie. Uviedla, že odporúčanie mestskej rady nebolo schválené hlasovaním 48 % 
poslancov. Na schválenie návrhu je potrebných 16 poslancov. Uviedla, že návrh poslanca 
Galbavého bol totožný s mestskou radou; malo by sa hlasovať o návrhu uznesenia. 
   Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, predseda návrhovej komisie - vyslovil nespokojnosť so 
stanoviskom a zaujímal sa, prečo sa teraz mení rokovací poriadok. Hlasovať sa malo 
o odporúčaní mestskej rady v bodoch 5/ a 6/, ktoré boli poslancom napadnuté.  
   Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - odporučil vyjasniť si postup. Najskôr hlasovať 
o pozmeňovacích návrhoch poslancov, až potom o návrhu mestskej rady. S názorom 
poslanca Bošnáka sa nestotožnil. Podotkol, že mestské zastupiteľstvo vyjadrilo vôľu 
hlasovaním a predseda návrhovej komisie nemôže podmieňovať predloženie návrhu 
uznesenia. Hlasovanie nie je možné vyhlásiť za zmätočné, pretože každému bolo jasné 
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o čom sa hlasuje. Každý úkon má svoje miesto a čas, aby svoj úkon poslanec urobil. Keď ho 
vykonal, je to prejav jeho vôle, môže sa to stať každému. Hlasovanie je platné 
a nezameniteľné. 
 Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - dal na zváženie vysporiadať sa s pripomienkou 
poslanca Nižnánskeho. 
 JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ - uviedla, že hlasovať by sa malo 
o návrhoch v poradí ich predloženia. Keď sa niektorý z poslancov pri hlasovaní pomýlil, tak je 
to jeho smola.   
 Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór - uviedol, že na prijatie uznesenia je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 
 Ing. Juraj Novota, poslanec MZ - poukázal na čl. 12 bod 4/ rokovacieho poriadku 
a uviedol, že malo by sa pokračovať v hlasovaní o ďalších variantoch, ktoré boli predložené.  
   Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, predseda návrhovej komisie - požiadal predsedajúceho 
o hlasovanie k uzneseniu.  
 Hlasovaním (za 7, proti 13, zdržali sa 9, nehlasoval 1) nebolo uznesenie k materiálu 
č. 3.2 prijaté. 
 
 
 
 
Materiál č. 4 
Majetkové záležitosti 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 
 
 
Č. 4.1 
Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Hlavná 5 z fyzickej osoby 
Pavol Šxxxxxx na fyzickú osobu Milan Schxxxxxx 

 Doterajší nájomca nebytových priestorov, v ktorých je vinotéka otvorená nepretržite 16 
rokov, požiadal o ukončenie nájmu. Zároveň odporučil nájom uzatvoriť so svojím dlhoročným 
zamestnancom a odborníkom na víno, ktorý by pokračoval v nájme za rovnakých podmienok 
ako doteraz. 
 Prevod nájmu bol schvaľovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci 
v dôvode rozpísanom v materiáli. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 80 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
Č. 4.2 
Započítanie preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov 
v objekte na Ulici Trhová 2 - Diligencia R.C., s.r.o. 

 Predmetom materiálu bolo schválenie preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy 
nebytového priestoru a ich započítanie s nájomným vo výške 50 % ročného nájmu. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s ponechaním sumy preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy 
nebytových priestorov vo výške 156 745,00 eur bez DPH, ktorá bola schválená uznesením 
MZ č. 568/2013 : 
a/ v návrhu uznesenia v bode 1. Schvaľuje zmena : 
    pôvodnú sumu ...172 727,54 eura bez DPH...  
    nahradiť sumou ...156 745,00 eur bez DPH... 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
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 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 81 
v zmysle prerokovávaného materiálu a schváleného odporúčania mestskej rady. 
 
 
Č. 4.3 
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ul. 
Štefana Moyzesa  a zriadenie vecného bremena (SWAN, a. s.) 

 Spoločnosť požiadala o súhlas so situovaním optickej telekomunikačnej siete na 
pozemkoch mesta, čo je možné v zmysle § 14 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 82 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
Č. 4.4 
Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie preložky VNK vedenia a zriadenie 
odplatného vecného bremena na Orešianskej ulici  (Západoslovenská distribučná, a. 
s.) 

 Umiestnenie podzemných rozvodov elektriny na mestských pozemkoch v súvislosti 
s realizáciou stavby - Zvieracia klinika - na Orešianskej ulici, čo bolo riešené v zmysle § 14 
ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 83 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
Č. 4.5 
Súhlas s použitím pozemku pre stavbu „Obnova NTL plynovodov Trnava, Špačinská 
cesta  UOO2858“ (SPP – distribúcia, a. s) 

 Na základe žiadosti spoločnosti Termomont Dolná Krupá s.r.o. riešený súhlas 
s umiestnením inžinierskych sietí na pozemkoch mesta pre investičnú akciu - Obnova NTL 
plynovodov Trnava. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 84 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
Č. 4.6 
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie horúcovodných rozvodov Na hlinách 18 
a 19 (Trnavská teplárenská, a. s.) 

 Spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. Trnava požiadala o súhlas s rekonštrukciou 
horúcovodných rozvodov a prípojok na pozemkoch mesta pre účely vydania stavebného 
povolenia. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 



13 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 85 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
Č. 4.7 
Súhlas použitím pozemku na umiestnenie horúcovodných rozvodov na Ulici 
Saleziánska (Trnavská teplárenská, a. s.) 

 Spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. Trnava požiadala o súhlas s rekonštrukciou 
horúcovodných rozvodov a prípojok na pozemkoch mesta pre účely vydania stavebného 
povolenia. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 86 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
Č. 4.8 
Súhlas s použitím  pozemku na Ul. Kornela Mahra (Západoslovenská distribučná, a. s.) 

 Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava o zriadenie vecného 
bremena a o súhlas s použitím pozemkov mesta na rekonštrukciu starých káblov na Ulici 
Kornela Mahra a priľahlých uliciach v mestskej časti Prednádražie.  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Uznesenie k prerokovávanému materiálu nebolo poslancami odhlasované.  
 
 
 
 Bc. Martin Královič, poslanec MZ - žiadal spätne overiť hlasovanie kolegu Peciara, ktorý 
niekoľkokrát hlasoval za poslanca Štefunka so zneužitím hlasovacej karty i napriek tomu, že 
nebol v rokovacej miestnosti prítomný.  
 

Vyhlásená bola prestávka na preverenie veci. 
 
 

 p. Adam Peciar, poslanec MZ - vyslovil ľútosť nad tým, čo svojím konaním spôsobil. 
Pripravený je znášať následky mandátovej komisie, ktorá bude túto situáciu zrejme riešiť. 
 Bc. Šimon Štefunko, poslanec MZ -  sa za vzniknutú situáciu tiež ospravedlnil.  Uviedol, 
že nebolo to úmyselné, išiel som von, s kolegom Peciarom si asi zle rozumeli. Mrzí ho, že 
takéto niečo sa stalo. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - celú vec odstúpi na riešenie mandátovej 
komisie, o výsledku ktorej bude zastupiteľstvo informované. 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ -  uviedol, že komisiu zvolá do dvoch týždňov, aby sa 
tomuto incidentu venovala a prijala príslušné opatrenie. 
 JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ - odporučila pozrieť hlasovanie 
a pozrieť na to, aké bolo a či to ovplyvnilo výsledok hlasovania. Zákon tento prípad nerieši, je 
to problém etiky.  
 Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - uviedla, že klamať sa nepatrí a takéto konanie ju 
prekvapilo.  
 p. Adam Peciar, poslanec MZ - reagoval na vyjadrenie poslankyne a uviedol, že 
neklamal, k situácii sa priznal a dôvod na obviňovanie z klamstva nevidí.  
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 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - nevidel dôvod pokračovať v rokovaní, 
hrubým spôsobom bol porušený zákon. Treba prijať uznesenie, že poslanec hlasoval za 
iného poslanca a  malo by sa zopakovať aspoň posledné hlasovanie. Hlasovanie nemožno 
vyhlásiť za platné, keď niekto porušil zákon. Návrhová komisia tento skutok odporučila 
postúpiť mandátovej komisii na riešenie - porušenie zákona pri hlasovaní. 
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - jediný orgán, ktorý má právo konštatovať, že 
došlo k porušeniu zákona, je úplne odlišný od zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo nemá 
oprávnenie prijímať uznesenia o tom, že bol porušený zákon. 
 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - vyslovil prekvapenie zo stanoviska poslanca 
Galbavého. Uviedol, že poslanci sa k veci priznali a mandátová komisia by ich mala riešiť. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - na to, či bol alebo nebol porušený zákon, 
na to je tu súd. Neobhajoval konanie alebo nekonanie týchto dvoch poslancov, ale musíme 
sa držať toho, čo v tomto štáte platí – a to je, že o porušení zákona rozhoduje súd. Plne sa 
stotožnil s tým, aby táto záležitosť bola prerokovaná príslušnou komisiou.  
 Bc. Martin Královič, poslanec MZ - uviedol, že z jeho strany existuje podozrenie, že         
k hlasovaniu za kolegu malo dôjsť aj na februárovom zastupiteľstve, no v opačnom garde. 
O veci diskutovali kolegovia z poslaneckého klubu už po minulom rokovaní. Myslím si, že ide 
o opakovaný prípad. Vyslovil to ako podozrenie, preto navrhol preskúmať záznamy               
z minulého rokovania. Zároveň pripomenul precedens z národnej rady, kedy pani Radičová 
hlasovala podobne za svoju kolegyňu. Jej politická úroveň a morálka jej ukázali, že sa má 
vzdať poslaneckého mandátu. Veľmi milo a nad očakávanie by ma prekvapil pán Peciar, 
keby urobil podobné transparentné a férové gesto, čo však neočakáva. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - uviedol, že na riešenie veci v mandátovej 
komisii nie je potrebné prijať uznesenie mestského zastupiteľstva; o výsledku komisie bude 
mestské zastupiteľstvo oboznámené. 
 
 
  
 Č. 4.9 
Súhlas s použitím pozemku na Farskom mlyne (ZEAINVENT Trnava, s. r. o.) 

 Spoločnosť má v prenájme mestské pozemky na základe nájomnej zmluvy. Požiadali 
o predaj časti pozemku, na ktorom plánujú vybudovať studňu pre zavlažovanie pozemku. 
Studňa zostane ako súčasť pozemku vo vlastníctve mesta aj po prípadnom ukončení 
nájomného vzťahu. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 88 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
Č. 4.10 
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov pre obec Biely Kostol 
(SWAN, a. s.) 

 Spoločnosť požiadala o súhlas so situovaním optickej telekomunikačnej siete na 
pozemkoch mesta, čo je možné v zmysle § 14 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 89 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
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Č. 4.11 
Umiestnenie stožiara verejného osvetlenia na Ulici Strednej v Trnave (František 
Jxxxxxxxxxxxxxxxxx a manž. Eleonóra) 

 Doplnenie stožiara verejného osvetlenia je plánované na základe požiadavky občanov. 
Z priestorových dôvodov nie je možné stožiar osadiť na príjazdovej komunikácii, ktorá je vo 
vlastníctve mesta. Preto bol spracovaný návrh na jeho umiestnenie na pozemku fyzických 
osôb na základe zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 90 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
Č. 4.12 
Použitie pozemkov mesta na rekonštrukciu horúcovodných rozvodov na Ulici 
Spartakovská v Trnave  (Trnavská teplárenská, a.s.) 

 Spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. Trnava požiadala o súhlas s rekonštrukciou 
horúcovodných rozvodov v rámci pripravovanej investičnej akcie na pozemkoch mesta  
v lokalite ulice Spartakovská. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 91 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
Č. 4.13 
Umiestnenie elektrických zariadení a rozvodov na pozemkoch mesta na Ulici 
Dohnányho v Trnave  (Západoslovenská distribučná, a.s.) 

  O vydanie kladného stanoviska na umiestnenie svojich elektrických zariadení a rozvodov 
na pozemkoch mesta a o zriadenie vecného bremena pre ich uloženie požiadala spoločnosť 
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava. Ide o pripravovanú stavbu, v rámci ktorej má 
byť jestvujúce vzdušné vedenie v lokalite Ulice Dohnányho zrušené a nahradené novými 
pozemnými rozvodmi.  
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 92 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
Č. 4.14 
Predaj častí pozemkov v areáli bývalého TAZ spoločnosti ZF Slovakia, a. s. 

 Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. požiadala o odkúpenie častí pozemkov situovaných 
v areáli bývalého podniku TAZ, ktoré pre potreby mesta nie sú využiteľné. K predaju došlo 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je rozpísaný v materiáli.   
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 93 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
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Č. 4.15 
Zriadenie bezodplatného vecného bremena (Západoslovenská distribučná, a. s.) 

 V rámci stavby okružnej križovatky Bratislavská - Strojárenská, realizovanej mestom 
Trnava, bola riešená aj požiadavka na preložku elektroenergetického zariadenia VNK 
vedenia vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Na vykonanie preložky 
bola uzatvorená zmluva medzi Mestom Trnava a spoločnosťou.  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 94 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
Č. 4.16 
Prenájom pozemku na Ulici Oblúkovej (Peter Hxxxxxxx) 

 Vlastník susediaceho pozemku požiadal o prenájom mestského pozemku, ktorý chce 
využívať na parkovanie vozidiel, ktoré používa na podnikanie. Pozemok sa nachádza pod 
budúcou prístupovou komunikáciou do plánovaného objektu spoločnosti VÚJE a.s. v súlade 
so schváleným územným plánom.  Záležitosť bola riešená v súlade s § 9a ods. 8/ písm. e/ 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa.   
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Rozprava: 
 p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - dal návrh, aby tento bod programu bol stiahnutý 
z rokovania. Uviedol, že na majetkovej komisii si nebol vedomý niektorých skutočností. 
Požiadal príslušný odborný útvar o vyjadrenie, či by nebolo možné tento priestor využívať 
zatiaľ ako provizórne parkovacie miesta ako je to napr. na Starohájskej ulici pri poliklinike. 
 Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - pozemok susedí s nehnuteľnosťou pôvodných 
majiteľov, ktorí sa o neho starajú a tento je určený na budúcu miestnu komunikáciu. 
Nepochopil predchádzajúci návrh na parkovisko, pretože ide o dočasný prenájom pozemku.  
   p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - je to mestský pozemok, ktorý je oplotený a mohol by sa 
dočasne využívať ako parkovacie miesta pre ľudí, keďže je problém s parkovaním a nie na 
parkovanie firemných vozidiel. 
 Ing. Peter Halada, poslanec MZ - v tejto lokalite nikdy nebol problém s parkovaním; na 
priľahlej komunikácii parkovanie tiež nie je využívané. Zároveň poukázal na šírkové 
parametre dotknutého pozemku. 
 p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - pozemok má určitú rozlohu a v súčasnosti je oplotený.  
 Ďalšie pripomienky na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené. 
      Hlasovaním (za 11, proti 10, zdržali sa 10, nehlasoval 0) nebol prijatý návrh poslanca 
Fuzáka.  
 Hlasovaním (za 21, proti 4, zdržali sa 6, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 95 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
Č. 4.17 
Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v OZ Trnava Kočišské 

 Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v lokalite Kočišské. Prístup na jednotlivé 
stavebné pozemky a napojenie na všetky inžinierske siete je zabezpečené z Rekreačnej 
ulice.   
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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. 
 Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 96 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
  
 
Č. 4.18 
Zámena pozemkov na uliciach: Hlboká, Starohájska a na Námestí Jozefa Herdu 
v Trnave (DUPOS INVEST, a.s.) 

 Spoločnosť požiadala o zámenu pozemkov vo svojom vlastníctve za pozemky vo 
vlastníctve mesta z dôvodu záujmu revitalizovať okolie svojich stavieb a vybudovať dostatok 
parkovacích miest.  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s požiadavkou na spracovateľa materiálu - preveriť záležitosť a riešenie 
vlastníctva parkovacích miest  v rámci zámeny pozemkov a predložiť spravodajcovi pred 
rokovaním mestského zastupiteľstva. 
 Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ ako spravodajca MR - na základe informácie 
spracovateľa materiálu predložil návrh na úpravu uznesenia, ktorá sa týkala rozdielu výmery 
zamieňaného pozemku, ktorá predstavovala 17 m2 v prospech Mesta Trnava. Spoločnosť 
DUPOS INVEST, a.s. nepožaduje kompenzáciu a zabezpečí tiež spracovanie 
geometrického plánu. 
 
Rozprava: 
 Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - na základe informácie, ktorá odznela, do uznesenia 
by sa mala doplniť záležitosť parkoviska a to, či bude odovzdané do majetku mesta napr. za 
1,00 euro, za zostatkovú cenu alebo výmenou za rozdiel vo výmere pozemkov. 
 Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - súhlasil s návrhom kolegu Butka a požiadal 
spracovateľa materiálu o naformulovanie návrhu uznesenia.  
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - sa zaujímal, či v pôvodnej žiadosti spoločnosti 
bolo aj parkovisko; či riešiť záležitosť nad rámec niečoho.  
 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - za návrhovú komisiu odporúčal spoločnosti 
odpredať parkovisko za zostatkovú cenu.  
 Ing. Peter Halada, poslanec MZ - odporučil, aby spoločnosť vybudovala dostatočný 
počet parkovacích miest v okolí. (Neskôr svoj návrh stiahol.) 
 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - predložil návrh na stiahnutie materiálu s tým, 
aby majetková komisia záležitosť parkoviska doriešila so záujemcom o zámenu pozemkov. 
 Mgr. Tibor Pekarčík, poslanec MZ - situáciu si preveril priamo na mieste. Nevie, či to 
spĺňa normu parkoviska; parkovné sa tam nevyberá a pýtal sa z akého dôvodu. 
 Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - uviedol, že parkovné sa vyberá v tých lokalitách, 
v ktorých to bolo určené všeobecne záväzným nariadením. 
     Ďalšie pripomienky na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené. 
         Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca 
Bošnáka na stiahnutie materiálu. 
  
 
Č. 4.19 
Zmena ceny za prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava pod garážami v k. ú. 
Trnava 

 Návrh na zvýšenie ceny za prenájom pozemkov pod garážami z pôvodnej 0,1825 
eura/m2/rok na rok 2015 na 2,00 eurá/m2/rok.   
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
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 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 97 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
Č. 4.20 
Schválenie nájmu poľnohospodárskej pôdy a súťažných podmienok obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy – poľnohospodárska pôda 
v lokalite Medziháj 

 Doterajšiemu nájomcovi poľnohospodárskej pôdy v lokalite Medziháj bola daná výpoveď 
z nájmu v zmysle § 6 zákona č. 504/2003 Z. z.  Materiálom bol predložený návrh na 
schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej 
zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta v dotknutej lokalite.  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravou návrhu uznesenia na str. 2-4/20/6 v č. IX. v písm. C. v tretej odrážke 
časť pôvodného textu ...v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 5 rokov... 
nahradiť ...v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 3 roky... 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 98 
v zmysle prerokovávaného materiálu a schváleného odporúčania mestskej rady. 
 
 
Č. 4.21 
Výpožička pozemku pre dočasnú stavbu v športovom areáli Slávia na Ul. Rybníková 
ul. v Trnave (City Arena a.s.) 

 Spoločnosť City Arena a.s. požiadala o súhlas s umiestnením zariadenia z buniek 
/kontajnerov/ ako dočasnej stavby v športovom areáli Slávia, čo by malo skvalitniť jeho 
prevádzku. Bunky by boli využívané ako šatne pre športovcov, miestnosti pre rozhodcov, 
trénerov, masérov, sociálne zariadenia, regeneračné miestnosti, ktoré by boli sprístupnené aj 
pre verejnosť.  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál z rokovania mestského 
zastupiteľstva    s t i a h n u ť . Odporúčanie mestskej rady na stiahnutie materiálu bolo 
hlasovaním schválené v úvodnej časti rokovania.  
 
 
 
 
V úvodnej časti rokovania bol do programu zaradený materiál, ktorý bol poslancom rozdaný 
pri prezentácii :  
 
Č. 4.22 - Zriadenie bezodplatného vecného bremena (Západoslovenská distribučná, 
a.s.) 

 Mesto realizuje stavbu - Rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici, v rámci ktorej je 
riešená aj preložka NN rozvodu vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s., nakoľko rozvod je situovaný v časti telesa mosta, ktorá má byť ostránená.   
 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - spresnil v predkladanom návrhu uznesenia 
niektoré údaje, ako doplnenie parc. č. 8807 do reg. „C“, do reg. „E“ parc. č. 747/3 a reg. „C“ 
8743/11. Išlo o doplnenie na základe požiadavky spracovateľa materiálu.  
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 99 
v zmysle prerokovávaného materiálu a technickej úpravy na základe požiadavky 
spracovateľa materiálu. 
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Materiál č. 5.1 
Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového 
sedenia - Trojičné námestie 6; Žiadateľ: PASTIS s.r.o., Trnava - výnimka z uznesenia 
MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013 

Spravodajca MR:  Ing. Jozef Pobiecký 
 
 Schválenie výnimky z uznesenia MZ č. 698/2013 z čl. VII., bod 3., keď letné exteriérové 
sedenia svojim umiestnením nesmú zasahovať pred susednú nehnuteľnosť. Exteriérové 
sedenie spoločnosti PASTS s.r.o. je potrebné posunúť o 2,6 m pred susedný objekt, ktorý je 
vo vlastníctve mesta.  O výnimke rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa § 9 ods. 8 písm. e/ 
a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 100 
v zmysle prerokovávaného materiálu.. 
 
 
Materiál č. 5.2 
Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového 
sedenia - Halenárska 13 - Žiadateľ: B.A.S.E. s.r.o., Trnava - výnimka z uznesenia MZ 
č.  698/2013 zo dňa 10.12.2013 

Spravodajca MR:  Ing. Jozef Pobiecký 
 
 Schválenie výnimky z uznesenia MZ č. 698/2013 z dôvodu, že v podmienkach sa hovorí 
o max. Výške pódia 15 - 18 cm, pričom žiadateľ žiada výšku pódia 75 cm.  O výnimke 
rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa § 9 ods. 8 písm. e/ a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom na schválenie alternatívy 2, t. j. ako výnimky zo Všeobecných 
podmienok a postupov umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení 
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava - s výškou pódia v max. 75 cm. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady k alternatíve 2.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 101 
v zmysle prerokovávaného materiálu v alternatíve 2. 
 
 
Materiál č. 5.3 
Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového 
sedenia - Halenárska 7 - Žiadateľ: Štefan Gašparík, Špačince - Výnimka z uznesenia 
MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013 

Spravodajca MR:  Ing. Jozef Pobiecký 
 
 Schválenie výnimky z uznesenia MZ č. 698/2013 z dôvodu, že v podmienkach sa hovorí 
o max. Výške pódia 15 - 18 cm, pričom žiadateľ žiada výšku pódia 75 cm.  O výnimke 
rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa § 9 ods. 8 písm. e/ a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom na schválenie alternatívy 2, t. j. ako výnimku zo Všeobecných 
podmienok a postupov umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení 
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava - s výškou pódia v max. 75 cm. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
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 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady k alternatíve 2.  
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 102 
v zmysle prerokovávaného materiálu v alternatíve 2. 
 
 
 
Materiál č. 6.1 
Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava 

Spravodajca MR:  p. Adam Peciar 
 
 Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava sa uskutočnila v súlade so zákonom 
č.  385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k navrhovaným kandidátom pripomienky 
neodzneli. 
 Spôsob voľby prostredníctvom hlasovacieho zariadenia bol schválený v úvodnej časti 
rokovania. JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta odporučil o kandidátoch na 
prísediacich hlasovať an block, t. j. spoločne. 
 Návrh primátora bol prijatý hlasovaním ((za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2). 
 Voľba prísediacich na rokovaní mestského zastupiteľstva sa uskutočnila aklamačne, 
s využitím hlasovacieho zariadenia. Proces voľby riadil Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, 
poslanec MZ a predseda návrhovej a volebnej komisie  zmysle schváleného spôsobu.  
 Za kandidátov na prísediacich hlasovalo za 29, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0. 
(Zápisnica volebnej komisie je súčasťou archívnych dokumentov.)  
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 103, 
ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie výsledky volieb občanov do funkcie 
prísediacich pre Okresný súd Trnava. 
   
 
 
Materiál č. 7.1 
Výmena zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných 
spoločností a iných právnických osôb založených mestom 

Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota 
 
 Mestskému zastupiteľstvu je v zmysle § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem iného vyhradené schvaľovať 
zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností a iných 
právnických osôb založených mestom.    
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravami uznesení, ktoré sú súčasťou materiálu. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva rozprava prebiehala postupne k jednotlivým 
spoločnostiam a rovnako to bolo i pri schvaľovaní uznesení. 
 
a/ návrh uznesenia na str. 2-7/1/2 a str. 2-7/1/3 týkajúci sa obchodnej spoločnosti 
Mestská televízia Trnava, s.r.o. 
- do pôvodného uznesenia sa dopĺňa nový člen dozornej rady namiesto Bc. Martina 
Královiča, ktorý sa funkcie vzdal 
- doplnkom uznesenia sa určuje komisia pre výber konateľa obchodnej spoločnosti, 
poslaneckým klubom sa ukladá nominovať zástupcov do tejto komisie a členom dozornej 
rady spoločnosti organizačne zabezpečiť vykonanie výberového konania, pričom o výbere 
oboznámiť primátora mesta 
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Nový návrh uznesenia v zmysle odporúčania mestskej rady: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Berie na vedomie 
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestská televízia Trnava, 
s.r.o., Hlavná 1, Trnava, IČO: 36 219 681, 

Bc. Martina Královiča  
schváleného do funkcie člena dozornej rady uznesením Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava č. 61/2015 zo dňa 17. 2. 2015 
2. Schvaľuje 
a) zmenu člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o., 
Hlavná 1, Trnava, IČO: 36 219 681 tak, že zástupcu mesta: 

Bc. Martina Královiča, nahradí vo funkcii člena dozornej rady zástupca mesta: 
Bc. Pavol Nižnánsky 

b) zmenu počtu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o., 
Hlavná 1, Trnava, IČO: 36 219 681 zo 7 na 3 
3. Určuje 
komisiu pre výber konateľa obchodnej spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, 
Trnava, IČO: 36 219 681 v nasledovnom zložení: 

- 3 členovia dozornej rady spoločnosti, 
- 5 zástupcov poslaneckých klubov zastúpených v Mestskom zastupiteľstve Mesta 

Trnava, 
- 1 zástupca zamestnancov obchodnej spoločnosti. 

4. Poveruje 
primátora mesta zabezpečiť zmeny podľa bodu 2 na zasadnutí valného zhromaždenia 
obchodnej spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o. 
5. Ukladá 
Predsedom poslaneckých klubov a zástupcovi zamestnancov spoločnosti 
nominovať zástupcov do komisie pre výber konateľa a nomináciu oznámiť členom dozornej 
rady spoločnosti 
Termín: 5.5.2015 
Členom dozornej rady spoločnosti 
organizačne zabezpečiť vykonanie výberového konania na pozíciu konateľa spoločnosti 
a o výbere oboznámiť primátora mesta  
Termín: 15.6.2015 
Mestskému úradu v Trnave  
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti Mestská televízia 
Trnava, s.r.o. 
Termín: 5.5.2015 

 
Rozprava: 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - zareagoval na niektoré skutočnosti, ktoré odzneli na 
predchádzajúcom rokovaní mestského zastupiteľstva, kedy boli obvinení z účelovej 
spolupráce s klubom Lepšia Trnava. V pracovnom predsedníctve je preto, že zastupuje 
jeden z najväčších poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve. K trafikám uviedol, že 
Klub KDH nominuje zástupcov do dozorných rád spoločností TT-IT, s.r.o., MTT, TT-
KOMFORT s.r.o. Preveril si vyplácanie odmien za členstvo v dozorných radách. V prvých 
dvoch uvedených spoločnostiach sa nevyplácajú a na ostatnom zasadnutí rady požiadal 
primátora mesta, aby na valnom zhromaždení spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. dojednal, aby 
to tiež nebolo. Po poslednom zastupiteľstve boli klubom stiahnutí nominanti za KDH, resp. 
dobrovoľne odišli aj tí, čo boli zvolení. Do dozorných rád chceli nominovať zamestnancov 
mesta, ktorí túto ponuku odmietli, aby neboli zaraďovaní ku KDH. Z tohto dôvodu po dohode 
na klube bol predložený návrh nových nominantov, čo považuje za korektné. Poďakoval 
mestskej rade za osvojenie si jeho návrhu na výber konateľov spoločností.  
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - informoval prítomných o odmenách, ktoré 
boli priznávané členom dozorných rád v jednotlivých spoločnostiach. Člen dozornej rady 
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spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. poberal 175,00 eur mesačne /za rakúsku stranu okolo 400 
eur mesačne, ale presnú sumu si musí zistiť/, v spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o. 1250,00 eur 
polročne, v spoločnosti TAVOS a.s. 200,00 eur mesačne, v spoločnostiach Trnavatel s.r.o., 
MTT s.r.o., TT-IT s.r.o., City Arena a.s. člen dozornej rady odmenu nepoberal. V prípade, že 
niekto prejaví záujem, túto informáciu môže primátor mesta sprístupniť. (Informácia je 
súčasťou archívnych dokumentov.) 
  
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie  pripomienky neboli vznesené. 
 Keďže odporúčanie mestskej rady sa týkalo návrhu uznesenia, hlasovalo sa o ňom 
i o uznesení súčasne. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 104 
v zmysle odporúčania mestskej rady. 
 
b/ návrh uznesenia na str. 2-7/1/4 týkajúci sa obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o. 
- do pôvodného uznesenia sa dopĺňa nový člen dozornej rady namiesto Ing. Jozefa 
Alchusa, ktorý sa funkcie vzdal a ďalší člen dozornej rady 
- doplnkom uznesenia sa určuje komisia pre výber konateľa obchodnej spoločnosti, 
poslaneckým klubom sa ukladá nominovať zástupcov do tejto komisie a členom dozornej 
rady spoločnosti organizačne zabezpečiť vykonanie výberového konania, pričom o výbere 
oboznámiť primátora mesta 
Nový návrh uznesenia v zmysle odporúčania mestskej rady : 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Berie na vedomie 
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o., Trhová 2, 
Trnava, IČO: 44 102 771, 

Ing. Jozefa Alchusa  
schváleného do funkcie člena dozornej rady uznesením Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava č. 62/2015 zo dňa 17. 2. 2015 
2. Schvaľuje 
v obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava, IČO: 44 102 771 zmenu a doplnenie 
členov dozornej rady tak, že zástupcu mesta: 

Ing. Jozefa Alchusa 
nahradí vo funkcii člena dozornej rady zástupca mesta: 
Mgr. Rastislav Mráz 
a doplní vo funkcii člena dozornej rady zástupca mesta:  
Ing. Anton Babka 

3. Určuje 
komisiu pre výber konateľa obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o., Trhová 2, Trnava, 
IČO: 44 102 771 v nasledovnom zložení: 

- 3 členovia dozornej rady spoločnosti, 
- 5 zástupcov poslaneckých klubov zastúpených v Mestskom zastupiteľstve Mesta 

Trnava, 
- 1 zástupca zamestnancov obchodnej spoločnosti. 

4. Poveruje 
primátora mesta zabezpečiť zmeny podľa bodu 2 na zasadnutí valného zhromaždenia 
obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o. 
5. Ukladá 
Predsedom poslaneckých klubov a zástupcovi zamestnancov spoločnosti 
nominovať zástupcov do komisie pre výber konateľa a nomináciu oznámiť členom dozornej 
rady spoločnosti 
Termín: 5.5.2015 
Členom dozornej rady spoločnosti 
organizačne zabezpečiť vykonanie výberového konania na pozíciu konateľa spoločnosti 
a o výbere oboznámiť primátora mesta  
Termín: 15.6.2015 
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Mestskému úradu v Trnave  
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti TT-IT, s.r.o. 
Termín: 5.5.2015 

 
Rozprava: 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta  - poukázal na zloženie orgánov spoločnosti 
a konateľa. Každý klub bude síce zastúpený, ale nie v rovnakom počte. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie  pripomienky neboli vznesené. 
 Keďže odporúčanie mestskej rady sa týkalo návrhu uznesenia, hlasovalo sa o ňom 
i o uznesení súčasne. 
 Hlasovaním (za 21, proti 1, zdržali sa 6, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 105 
v zmysle odporúčania mestskej rady. 
 
 
c/ návrh uznesenia na str. 2-7/1/5 týkajúci sa obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava, 
spol. s r.o. v y p u s t i ť, s čím sa stotožnilo aj mestské zastupiteľstvo 
 
 
d/ návrh uznesenia na str. 2-7/1/6 týkajúci sa obchodnej spoločnosti TT-KOMFORT 
s.r.o. 
- do pôvodného uznesenia doplniť členov dozornej rady, ktorí nahradia doterajších 
- vypustiť z bodu 1. Schvaľuje bod b/  
Nový návrh uznesenia v zmysle odporúčania mestskej rady: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Schvaľuje 
v obchodnej spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 16, Trnava, IČO: 36 277 215 
zmenu členov dozornej rady tak, že zástupcov mesta: 

Ing. Augustína Hambálka 
Ing. Petra Benčata, PhD. 

nahradia vo funkcii členov dozornej rady zástupcovia mesta: 
Mgr. Jozef Pikna 
Mgr. Peter Haščík 

2. Poveruje 
primátora mesta zabezpečiť zmeny podľa bodu 1 na zasadnutí valného zhromaždenia 
obchodnej spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave  
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva obchodnej spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. 
Termín: 5.5.2015 
 
Rozprava: 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta  - navrhol poslanca „Mgr. Jozefa Piknu“ 
nahradiť poslancom „Ing. Jurajom Novotom“. O každom navrhovanom kandidátovi odporučil 
hlasovať osobitne.  
 Bc. Martin Královič, poslanec MZ - požiadal o krátke vysvetlenie, pretože potom 
vychádza to, že väčšina členov dozorných rád je z klubu Lepšia Trnava. Myslí si, že v rámci 
transparentnosti by malo byť zastúpenie v dozorných radách. Reprezentovaná by mala byť 
tiež vôľa občanov.  
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta  - predmetný podnik považuje za extrémne 
kľúčový, čo bolo poznamenané aj na rokovaní mestskej rady. Práve pri tomto podniku by to 
malo byť transparentné. Na člena dozornej rady budú kladené najväčšie úlohy a preto si 
treba zvážiť svoje možnosti. Zároveň spomenul zámer rakúskeho partnera na odpredaj 
obchodného podielu spoločnosti, čo súvisí s voľbami v Rakúsku. Spomenul aj svoj zámer - 
vytvoriť team hlavne pre tento podnik, kde by bol z každého poslaneckého klubu jeden 
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poslanec, keďže v tejto oblasti čaká mesto množstvo práce a obrovská výzva. Na záver 
svojho vystúpenia uviedol, že poslanca Piknu hodnotiť by si nedovolil.  
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - poukázal na nominovanie členov Za Lepšiu Trnavu 
/5 členov/ do dozorných rád spoločností a uviedol, že práve pri tejto spoločnosti má klub 
KDH právo nominovať svojho poslanca. Nominantovi Mgr. Jozefovi Piknovi do tejto 
spoločnosti vyjadril podporu.  
 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - uviedol, že návrh na člena dozornej rady 
musí predložiť mestské zastupiteľstvo, nie primátor mesta. Požiadal primátora mesta, aby 
o predloženie návrhu požiadal niektorého z poslancov.  
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - si osvojil návrh primátora mesta. 
 Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - požiadala kolegov o zrozumiteľnejšie 
predkladanie návrhov a hovoriť priamo na mikrofón. 
 Hlasovaním (za 18, proti 4, zdržali sa 9, nehlasoval 0) bol schválený procedurálny návrh, 
aby sa o každom nominantovi za člena dozornej rady hlasovalo osobitne.  
Hlasovanie o jednotlivých nominantoch: 
- Mgr. Jozef Pikna -  za 14, proti 8, zdržali sa 9 
- Mgr. Peter Haščík - za 22, proti 2, zdržali sa 7 
- Ing. Juraj Novota - za 14, proti 6, zdržali sa 11. 

Bc. Martin Královič, poslanec MZ - to znamená, že na ďalšie zasadnutie mestského 
zastupiteľstva bude predložený materiál opäť a kluby sa budú dohadovať o tom, koho 
podporia a koho nie. Môže to byť o dokazovaní si počtov, nie o transparentnosti. Vyzval na 
otvorenú debatu o tom, prečo sú výhrady voči kandidátom. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - konštatoval, že mestské zastupiteľstvo sa 
vyjadrilo hlasovaním. Možno je to signál naspäť ku klubom, že nesprávne zvolili kandidáta. 
Toto je najtransparentnejšia forma. Podľa názoru Mgr. Mráza možno vec presunúť na ďalšie 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Chod dozornej rady spoločnosti ochromený nebude.  
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
 Keďže odporúčanie mestskej rady sa týkalo návrhu uznesenia, hlasovalo sa o ňom 
i o uznesení súčasne, s prihliadnutím na výsledky hlasovania o jednotlivých nominantoch. 
 Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržali sa 8, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 106 
v zmysle odporúčania mestskej rady s tým, že do dozornej rady bol zvolený zatiaľ len Mgr. 
Peter Haščík. 

 
e/ návrh uznesenia na str. 2-7/1/7 týkajúci sa oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Trnava Tourism 
- do pôvodného uznesenia doplniť člena dozornej rady, ktorý nahradí doterajšieho 
- vypustiť z bodu 1. Schvaľuje bod b/, keďže k zmene  v kontrolnom orgáne nedochádza  
Nový návrh uznesenia v zmysle odporúčania mestskej rady: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Schvaľuje 
v oblastnej organizácii cestovného ruchu Trnava Tourism, Hlavná 5, Trnava, 
IČO: 42 288 924 
a) zmenu v štatutárnom orgáne (predseda predstavenstva), s účinnosťou od zvolenia 
valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu tak, že zástupcu mesta:  
PhDr. Marcela Behra 
nahradí vo funkcii štatutárneho orgánu - predsedu predstavenstva zástupca mesta: 
Mgr. Peter  Nízl 
2. Poveruje 
primátora mesta zabezpečiť zmeny podľa bodu 1 na zasadnutí valného zhromaždenia 
oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism 
3. Ukladá 
Mestskému úradu Trnava 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva oblastnej organizácii cestovného ruchu 
Trnava Tourism 
Termín: 5.5.2015 
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 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržali sa 8, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady.  
 Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 7, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 107 
v zmysle odporúčania mestskej rady. 
 
 
f/ doplniť do materiálu nový návrh uznesenia týkajúci sa schválenia zástupcu mesta 
do kontrolného orgánu - dozornej rady záujmového združenia právnických osôb 
Automobilový klaster Slovensko z dôvodu, že Mesto Trnava je spolu s Trnavským 
samosprávnym krajom základajúcim členom záujmového združenia právnických osôb 
Automobilového klastra Slovensko, Hlavná 5, Trnava, IČO: 37 840 312. Podľa článku VIII. 
Stanov záujmového združenia, kontrolným orgánom záujmového združenia je dozorná rada, 
ktorá má piatich členov. Členom dozornej rady je jeden zástupca každého zo zakladajúcich 
členov a ďalší traja členovia určení valným zhromaždením záujmového združenia. Funkčné 
obdobie členov dozornej rady je dvojročné. Členovia dozornej rady sú volení valným 
zhromaždením.  
V súčasnosti je zástupcom mesta v dozornej rade záujmového združenia Ing. Mária 
Burzová; zástupca mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
č. 580/2013 dňa 25. 6. 2013.  
Vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia súčasného zástupcu mesta v dozornej rade 
záujmového združenia, ako aj na základe požiadavky riaditeľa Automobilového klastra 
Slovensko o schválenie zástupcu mesta v kontrolnom orgáne záujmového združenia, a po 
vyjadrení primátora mesta zo dňa 20. 4. 2015 bol predkladaný návrh uznesenia : 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Schvaľuje 
zástupcu mesta Ing. Máriu Burzovú 
do kontrolného orgánu – dozornej rady záujmového združenia právnických osôb 
Automobilový klaster Slovensko, Hlavná 5, Trnava, IČO: 37 840 312 
2. Poveruje 
primátora mesta zabezpečiť zmeny na zasadnutí valného zhromaždenia záujmového 
združenia právnických osôb Automobilový klaster Slovensko 
3. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
zaslať výpis uznesenia mestského zastupiteľstva záujmovému združeniu právnických osôb 
Automobilový klaster Slovensko 
Termín: 15.5.2015 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 7, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 108 
v zmysle odporúčania mestskej rady. 

 

 

 V úvodnej časti rokovania bol do programu mestského zastupiteľstva na základe 
odporúčania mestskej rady zaradený materiál, ktorý poslanci dostali so spoločným 
spravodajcom:  
 
Č. 7.2  
Informácia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia Trnavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. 
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 Návrh materiálu zdôvodnil Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ, ktorý bol aj 
iniciátorom na jeho spracovanie. Na základe dostupných informácií, ktoré boli uvedené 
v materiáli žiadal primátora mesta, aby nehlasoval za vznik dcérskej spoločnosti, pokiaľ 
nebudú k dispozícii relevantné podklady.   
Rozprava:  
 Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - chýba v uznesení odporúčanie pre primátora mesta, 
aby rokoval až po schválení veci v mestskom zastupiteľstve. Týmto návrhom právomoci 
primátora nemal záujem okliešťovať.  
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - s návrhom poslanca sa stotožnil.  
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie  pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca Stanka.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 109 
v súlade s prerokovávaným materiálom a schváleným poslaneckých návrhom.  

 

 

Materiál č. 8.1 
Návrh na výnimku zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 378 o nakladaní 
s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel 

Spravodajca MR:  Mgr. Matej Lančarič 
 
 Komisia bytová sa zaoberala žiadosťou pani Adriany Vxxxxxxxxxxx, ktorá požiadala 
o opakované uzavretie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového bytu na ulici J. G. Tajovského 
20. Žiadosť zdôvodnila svojou zlou sociálnou situáciou. Z tohto dôvodu bol daný návrh na 
rokovanie mestského zastupiteľstva s odporúčaním schváliť výnimku z VZN č. 378. 
Povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu si riadne plní. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s opravou technickej chyby -  v závere textu bodu 1. uznesenia správne uviesť 
...do 27.09.2017... 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, o ktorej sa osobitne 
nehlasovalo.  
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 110 
v súlade s prerokovávaným materiálom a zapracovaním technickej úpravy.   

 

 
 
Materiál č. 9.1 
Novela Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava 

Spravodajca MR:  Mgr. Tibor Pekarčík 
 
 Podstatnou zmenou v odmeňovacom poriadku funkcionárov bola úprava výšky 
vyrovnávacieho príspevku zástupcov primátora v nadväznosti na výšku odstupného 
primátora so zreteľom na novelu zákona č. 154/2011 Z. z.  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s nasledovnými úpravami : 
a/ v čl. 1. ods. 3 
... Mestské zastupiteľstvo môže určiť výšku mesačnej odmeny hlavného kontrolóra v rozpätí 
podľa bodu 11, písm. Ab. Plat hlavného kontrolóra sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom 
nahor.   
b/ v čl. 1. ods. 16 
... 10 eur/hod; k času trvania obradu sa pripočítava najviac jedna hodina v kalendárnom dni 
bez ohľadu na počet obradov ako čas, potrebný na úpravu zovňajška a osobnú prípravu 
účinkujúceho;  
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c/ v čl. 2 ods. 2 
... Zástupcovia primátora majú pri ukončení funkcie nárok na vyrovnávací príspevok, ktorý 
slúži na zmiernenie dôsledkov zastaveného pracovného postupu a stagnácie kvalifikácie 
počas výkonu verejnej funkcie v rozsahu minimálne 12 mesiacov. 
d/ v čl. 2 ods. 3 
nový text : 
...Výška vyrovnávacieho príspevku je určená nasledovným spôsobom:  

a) ak výkon verejnej funkcie trval minimálne 12 mesiacov 1 plat, 
b) ak výkon verejnej funkcie trval minimálne 30 mesiacov 2 platy, 
c) ak výkon verejnej funkcie trval minimálne 42 mesiacov 3 platy. 

e/ v čl. 2 ods. 4 sa vypúšťa 
f/ v čl. 2 ods. 5 sa vypúšťa 
g/ v čl. 2 pôvodný ods. 6 sa prečísluje na 4. 
 
Rozprava: 
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - vysvetlil podstatu zmeny odmeňovacieho 
poriadku, čo sa týka odstupného zástupcov primátora. V zásade možno s týmto návrhom 
súhlasiť, pretože kopíruje odstupné podľa Zákonníka práce. Verejní funkcionári by si nemali 
schváliť väčšie výhody ako zamestnanci. Pýtal sa, prečo sa tento návrh podáva teraz. Návrh 
je so zámermi Lepšej Trnavy, preto možno s ním súhlasiť. 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - stotožnil sa s návrhom, ktorý odporučila mestská 
rada. Zároveň sa dotkol ustanovenia čl. 1 ods. 2 a určenia platu primátora mesta 
s prihliadnutím na zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo 
určuje plat primátora na aprílovom zasadnutí, po oficiálnom zverejnení výšky priemernej 
mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci rok. Vyzval spracovateľa materiálu o vyjadrenie, 
aké východisko z tohto problému navrhne.  
 Ing. Norbert Halász, vedúci odboru MsÚ - odpovedal, že materiál bude predložený na 
ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - keď sa malo zrovnoprávniť odstupné 
primátora a viceprimátorov, toto mohlo prebehnúť za predchádzajúceho vedenia mesta, čím 
sa mohli prostriedky ušetriť. Prečo to takto nebolo, nechcel polemizovať. 
 Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - reagoval na poznámku a uviedol, že pri odchode 
z funkcie mu boli vyplatené dva platy. 
 p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - uviedol, že pri odchode z funkcie po skončení mandátu 
zobral poslanec Stanko dva platy, ale pred prvým odchodom z funkcie to boli štyri platy. 
 Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ -  reagoval na pripomienku kolegu poslanca a uviedol, 
že to bolo v roku 2011, pred prijatím zákona. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
 Odporúčanie mestskej rady bolo schválené hlasovaním (za 28, proti 0, zdržali sa 3, 
nehlasoval 0). 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0 ) bolo prijaté uznesenie MZ č. 111 
v súlade s prerokovávaným materiálom a schválenými odporúčaniami mestskej rady. .   

 

 
 
Materiál č. 10.1 
Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 z rozpočtu Mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 
 
 Poskytovaním dotácií sa mesto snaží podporovať a vytvárať podmienky pre zdravý 
spôsob života, chrániť životné prostredie, podporovať aktivity vzdelávacieho, športového 
a kultúrneho charakteru. Na rokovanie mestského zastupiteľstva boli predložené návrhy na 
dotácie, ktorých finančný limit spadá do kompetencie mestského zastupiteľstva.     
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 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom na poskytnutie dotácií tak ako je to uvedené v aktualizovaných 
tabuľkách. Záležitosť projektu por. č. 96. - Baseballový klub Angels Trnava bude riešená 
osobitným materiálom na rokovanie MZ 23.06.2015, po predchádzajúcom prerokovaní veci 
v mestskej rade 19.05.2015, aj za účasti štatutára klubu.  
 
 Súčasťou prerokovávaného materiálu je aj informácia súvisiaca so žiadosťou o zmenu 
v osobe žiadateľa o dotáciu na organizovanie festivalu EKOFEST. Návrh uznesenia k tejto 
záležitosti bol naformulovaný v dvoch alternatívach - jedna s návrhom na schválenie zmeny 
v osobe žiadateľa o dotáciu, druhá na neschválenie zmeny. 
 Mestská rada hlasovaním odporučila záležitosť na rokovanie mestského zastupiteľstva 
bez svojho stanoviska. 
 
Rozprava: 
 Ing. Juraj Novota, poslanec MZ - dal návrh na schválenie zmeny v osobe žiadateľa 
o dotáciu na organizovanie festivalu EKOFEST, t. j. alternatívu 1. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 112 
v súlade s odporúčaním mestskej rady.   
 Hlasovaním (za 17, proti 2, zdržali sa 12, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca 
Novotu. 
 Hlasovaním (za 18, proti 2, zdržali sa 11 nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 113 
v zmysle alternatívy 1, t. j.  schváliť zmenu v osobe žiadateľa o dotáciu v zmysle 
prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
Materiál č. 11.1 
Návrh osláv 777. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta /informatívna 
správa/ 

Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič 
 
 Základné informácie o aktivitách spojených s oslavami 777. výročia povýšenia mesta 
Trnavy na slobodné kráľovské mesto.  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 114 
v súlade s odporúčaním mestskej rady.   
 
 
 
Materiál č. 12.1 
Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2015 

Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík 
 
 Materiál predložený na rokovanie v nadväznosti na plnenie uznesenia MZ č. 73/2015, 
v ktorom boli podrobne rozpísané organizačné zabezpečenie jarmoku, ktorý sa bude konať 
v dňoch 10. - 13.9.2015. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom - na str. 2-12/1/15 v časti „Platby a určenie nájomného za predajné 
zariadenie...“ v bode 1. Všetci komerční predajcovia okrem sortimentu 3. .......pôvodnú sumu 
...300 eur... zvýšiť na ...330 eur...     
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
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 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 2) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 115 
v zmysle prerokovávaného materiálu a schváleného odporúčania mestskej rady.   
 
 
 
 
Materiál č. 13.1 
Organizačné zabezpečenie „7“ Dní zdravia 2015 

Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz 
 
 V dňoch 5. - 11.6.2015 sa uskutoční 20. ročník tohto podujatia, ktoré je určené širokej 
verejnosti, zamerané na zdravotnícku osvetu, prevenciu, propagáciu zdravého spôsobu 
života a aktívne trávenie voľného času. Mestskému zastupiteľstvu bol predložený návrh na 
jeho organizačné zabezpečenie. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s tým, že spracovateľ materiálu rozpíše jednotlivé výdavkové položky rozpočtu 
na predmetnú akciu. 
 
Návrh finančného rozpočtu „7“ Dní zdravia 2015 spracovaný MsÚ, Odborom sociálnym, 
v zmysle požiadavky MR: 

 

ZDROJE FINANCOVANIA (v eurách)  

Z rozpočtu mesta 8 700 

  

 
VÝDAVKY 

Predpokladané 
výdavky  
 v eurách 

plagáty, tlač, propagačné materiály           800 

nákup testovacieho - diagnostického materiálu  
(testovacie prúžky do reflotrónu na vyšetrenie cholesterolu, glukózy, 
triglyceridy, kapiláry, lancety,  
chemické prípravky na vyšetrenie vody, teplomer vody a pod.)                      

1 800 

montáž a demontáž tribúny, reklamných tabúľ, stánkov, montáž 
a demontáž lavičiek 

2 200 

kultúrny program  800 

dohody o vykonaní práce      600 

materiálové a iné výdavky  (SOZA, oprava tabúľ a transparentov, 
odvoz smetí, spotrebný materiál- plastové poháre, utierky, servítky, 
masážne emulzie, čaje na ochutnávku, tekuté mydlá, dezinfekcia, 
rukavice, príspevok na aktivity pre Kalokagatiu, zapožičanie 
mobilného dopravného ihriska, technické zabezpečenie podujatia 
v priestoroch ZUŠ,  výlep plagátov a pod.)                                                         

1 800 

ochutnávka zdravej výživy, strava pre študentov SZŠ, občerstvenie    700 

SPOLU:                                                                               8 700 

 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Odporúčanie mestskej rady malo charakter spresňujúcej informácie, preto sa o ňom 
osobitne nehlasovalo. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 116 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
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Materiál č. 14.1 
Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 
03.02.2015 do 13.04.2015 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner 
 
 Informatívna správa o výsledkoch kontrol realizovaných útvarom hlavného kontrolóra 
v uvedenom období, bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s § 
18f ods. 1 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 117 
v zmysle prerokovávaného materiálu.   
 
 
 
Materiál č. 15.1 
Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v II. polroku 2014 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb 
nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur - určené uznesením MZ č. 158/2011 

Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota 
 
 Správa sa predkladá mestskému zastupiteľstvu na základe uznesenia MZ č. 158/2011 
a okrem informácií za mesto Trnava obsahuje informácie aj z príspevkových organizácií. 
Súčasťou materiálu je prehľadná tabuľka verejného obstarávania tovarov, služieb a prác.  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Rozprava: 
 Ing. Peter Halada, poslanec MZ - položil otázku, či je to v súlade s § 9 ods. 9 zákona, 
keďže v limite do 30 000 eur toto zákon nepozná. 
 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - reagoval na pripomienku a uviedol, že ide 
o vnútornú smernicu a limit bol stanovený mestským zastupiteľstvom. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 118 
v zmysle prerokovávaného materiálu.   
 
  
 
Materiál č. 16.1 
Informatívna správa o stave prípravy mesta Trnava na nové programové obdobie 2014 
- 2020 

Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota 
 
 Aktuálne informácie o stave prípravy na nové programové obdobie EÚ na roky 2014 - 
2020 s dôrazom na krajské mesto Trnava a jeho záväzne určené mestské funkčné územie 
boli podrobne rozpísané v prerokovávanom materiáli.   
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 119 
v zmysle prerokovávaného materiálu.   
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Materiál č. 17.1 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 
termín plnenia je v intervale od 29.01.2015 do 09.04.2015 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 
 
 Štandardný materiál, ktorým mestské zastupiteľstvo vyhodnocuje plnenie uznesení 
s termínom splatnosti v danom intervale. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom na doplnenie uznesenia a dôvodovej správy o ďalší bod v časti 
zmeny textov uznesení : 
 
a/ bod  a10) 
 

Predkladá: MsÚ v Trnave, Odbor  právny a majetkový 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 550/2013   
 

Názov uznesenia Súhlas s použitím pozemkov na vybudovanie inžinierskych sietí, 
rekonštrukciu verejnej infraštruktúry a zriadenie vecného bremena 
pre stavbu (CITY ARENA TRNAVA) 

Navrhovaná zmena:  v bode 1. e) vypustiť text : „rozvody elektro VN a NN“. 

 bod 1. doplniť o písm. f) zriadenie odplatného časovo 
neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch v k. ú. 
Trnava zapísaných na LV č. 5000 ako  parc. reg. „C“ 
č.  8939/2, 5671/95 a parc. reg. „E“ č. 1072/19 v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 
6, Bratislava, IČO 36 361 518, spočívajúceho v povinnosti 
každodobého vlastníka strpieť na svojich pozemkoch 
umiestnenie rozvodov VN a NN a  výkon s tým súvisiacich 
užívateľských práv, za odplatu, ktorej výška bude 
spresnená na základe porealizačného zamerania stavby, 
pričom správny poplatok spojený s vkladom do katastra 
nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. 

Dôvod zmeny: Listom zo 17. 04. 2015 požiadala spoločnosť City – Arena, a. s. 
o zmenu oprávneného z vecného bremena pre uloženie VN a NN 
rozvodov na pozemkoch vo vlastníctve mesta schváleného uzn. MZ 
č. 550/2013 zo spoločnosti  City – Arena, a. s. na spoločnosť 
Západoslovenská distribučná, a. s.  Dôvodom pre zmenu 
oprávneného z vecného bremena je, že spoločnosť 
Západoslovenská distribučná, a. s. požaduje už pred kolaudáciou 
rozvodov VN a NN, aby sa zmluva o zriadení vecného bremena  
uzatvorila priamo s ich spoločnosťou. 

 
Rozprava: 
 Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - na základe požiadavky gestora predložil návrh na 
doplnenie ďalšej zmeny a to uznesenia MZ č. 798/2014. K zmene došlo v nadväznosti na 
zmenu vlastníkov bytov v bytovom dome na Saleziánskej ulici č. 42, 44, 46 a 48. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 
 O odporúčaní mestskej rady i návrhu predloženom Ing. Stankom sa hlasovalo súčasne; 
hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) boli návrhy prijaté. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 120 
v zmysle prerokovávaného materiálu a zapracovaním schválených návrhov.   
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 V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod „R ô z n e“. V tomto bode 
bol v úvodnej časti rokovania zaradený materiál, ktorý poslanci dostali spolu so spoločným 
spravodajcom.   
 
Materiál č. 18.1 
Informatívna správa k žiadosti pani Valérie Oxxxxxxxxxxxxxxx o zmenu Územného 
plánu mesta Trnava v lokalite Za traťou III/C 

Spravodajca MR: p. Adam Peciar 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez svojho stanoviska s návrhom na prijatie uznesenia v nasledovnom znení : 
...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Berie na vedomie 
Informatívnu správu k žiadosti pani Valérie Oxxxxxxxxxxxxx o zmenu Územného plánu 
mesta Trnava v lokalite Za traťou III/C 

 
Spracovateľ materiálu, Odbor územného rozvoja a koncepcií MsÚ spresnil text na str. 
2/18/1/8, t. j. v závere prvého odstavca doplniť text: 
...To zároveň nebráni využitiu pozemkov v zmysle  územného plánu určených ako  plochy 
a bloky areálov mestotvornej podnikateľských aktivít, komercie a služieb. ...  
 List z Okresného úradu Trnava zo dňa 23.3.2015 so stanoviskom v zmysle § 4 písm. a) 
v zmysle zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe bol poslancom doručený so spoločným 
spravodajcom. 
  List z Okresného úradu Trnava zo dňa 27.04.2015, ktorým bolo  pani Valérii 
Oxxxxxxxxxxxx okrem iného oznámené, cit. „Môžeme teda konštatovať, že ste nemali 
zmarenú možnosť podať pripomienky k návrhu zmeny Územného plánu mesta Trnava - 
„Zmena C/2011 - IBV Za traťou III/B, nakoľko bol v plnej miere dodržaný stavebný zákon.“ 
 
Rozprava: 
   Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - dal návrh na možnosť vystúpiť p. 
Petrovi Frátrikovi. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bol návrh poslanca Lančariča 
schválený. 
  
Vystúpenie obyvateľa mesta p. Petra Frátrika : 
Ako vlastník pozemku v lokalite IBV Za traťou III/B požiadal o opravu v informatívnej správe 
materiálu, kde je zmena uvádzaná ako III/C a v stručnosti priblížil prítomným poslancom 
problematiku týkajúcu sa dotknutých pozemkov.  
Uviedol, že z procesu verejného obstarávania vo veci predmetného návrhu zmeny 
územného plánu bolo účelovo vynechané podielové spoluvlastníctvo z línie rodiny Ostrožlík. 
Poľnohospodárske družstvo Trnava si z titulu duplicitného vlastníctva platenia dane z ich 
pozemkov ako svoje právo nárokuje ich užívanie. Rozšírenie územného plánu v lokalite Za 
traťou III/B podmienilo mesto majetkovým usporiadaním, čo bolo z ich strany splnené. 
Vtedajšie vedenie mesta napriek tomu požiadavku opäť zamietlo a z týchto 
poľnohospodárskych pozemkov im navyše vyrubilo likvidačnú daň; že išlo o nezákonné 
konanie mesta potvrdila Finančná správa Banská Bystrica, ktorá rozhodnutie mesta zrušila. 
Poľnohospodárske družstvo naďalej pokračuje v aktivitách, ktoré im ako majiteľom 
znemožňuje prístup na svoj majetok. 
    V tejto súvislosti sa obrátil na mestské zastupiteľstvo vo veci odpustenia dane za rok 
2014 v zmysle Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle súčinnosti obce pri 
ochrane obyvateľa obce. Zároveň požiadal o vykonanie zmeny územného plánu na 
dotknutých pozemkoch z komerčno-podnikateľskej zóny izolačnej zelene na obytné plochy, 
ako súčasť lokality Za traťou III/B. 

 
 p. Juraj Fuzák, poslanec MZ – požiadal o stanovisko príslušný odborný útvar. 



33 

 

       Ing. arch. Milan Horák, vedúci odboru – uviedol, že tohtoročná korešpondencia mesta 
s pánom Frátrikom a pani Ostrožlík je veľmi obsiahla. Na obrazovej projekcii vysvetlil situáciu 
na dotknutých pozemkoch. Podotkol, že ochranné pásma boli zrušené v roku 2010 a potom 
bola schválená zmena územného plánu vo vtedy platných hraniciach v lokalite III/B. V časti 
dotknutých pozemkov sa mesto v maximálnej miere snažilo vyriešiť otázku umiestnenia 
stavieb na týchto pozemkoch. Nedošlo k dohode o poskytnutí prenájmu pozemkov pre 
poľnohospodárske družstvo. V súčasnosti  mestský úrad eviduje viacero sťažností na 
zápach šíriaci sa z poľnohospodárskeho družstva a to aj od vlastníkov pozemkov, ktoré sú 
od neho viac vzdialené. Keď poľnohospodárske družstvo ukončí svoju činnosť, okamžite 
bude možné vypracovať návrh na zmenu územného plánu v lokalite III/C, pretože lokalita 
III/B už bola schválená a z hľadiska územného plánovania to už nie je možné. Orgánom 
územného plánovania je mestské zastupiteľstvo, mestský úrad je jeho výkonnou zložkou. 
V prípade, že mestské zastupiteľstvo rozhodne o povolení spracovania tejto zmeny, bude 
mestský úrad konať v zmysle platnej legislatívy. 
       Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – požiadal o hlasovanie o možnosti vystúpenia pani 
Ostrožlík. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo vystúpenie pani Ostrožlík 
schválené. 
  
Vystúpenie obyvateľky mesta p. Ostrožlík Gabovicovej: 
Uviedla, že nikdy nežiadali o zmenu územného plánu III/C, žiadali o zmenu využitia 
pozemkov v už schválenej lokalite III/B na IBV tak, ako to bolo v tej istej lokalite z mesiaca na 
mesiac povolené pánom Hambálkovi a Kramplovi. Predmetné pozemky nie sú v nájme 
poľnohospodárskeho družstva a toto ich nemá právo užívať. Ako majiteľom pozemkov im 
poľnohospodárske družstvo, ani výbeh koní nevadí a chcú ich využiť na výstavbu pre 
vlastných členov rodiny. Podotkla, že Mesto tu povolilo stavať pozemkovému fondu aj 
evanjelickej cirkvi. 
 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – reagoval, že mesto postupovalo v súlade 
s pravidlami. Za každú cenu riešiť bytovú výstavbu pri maštaliach, v ktorých je živočíšna 
výroba a ktorá nebude reálne zlikvidovaná, neodporúčal. Išlo by o zavádzanie všetkých ľudí, 
ktorým by tie pozemky v budúcnosti chceli ich vlastníci predať. Sťažnosti budú potom 
adresované mestu.  
       Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – požiadal o ukončenie rozpravy, keďže sa 
obsahovo nikam neposúva. 
 O návrhu poslanca Galbavého sa v zmysle čl. 11 ods. 17/ hlasovalo bez ďalšieho 
prerokovania. Hlasovaním (za 25, proti 1, zdržal sa 5, nehlasoval 0) bol návrh na ukončenie 
rozpravy schválený. 
 Hlasovaním (za 16, proti 13, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie 
mestskej rady. 
 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržali sa 7, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 121 
v zmysle odporúčania mestskej rady.  
 
 
 Ďalej o vystúpenie v tomto bode programu požiadal poslanec Ing. Jozef Čavojský. Vo 
svojom vystúpení sa zameral na sťažnosť pána Ladislava Vadoviča vo veci platenia 
zálohových platieb za užívanie bytu. 
Skonštatoval, že presne pred rokom vystúpil na mestskom zastupiteľstve v tejto veci. 
Odhodlal sa k tomu po preštudovaní materiálov pána Vadoviča, ale i vyjadrení vedúcich 
pracovníkov spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., rôznych súdnych vyjadreniach, či už 
okresného súdu, krajského súdu, Ministerstva spravodlivosti SR, okresnej, krajskej 
a Generálnej prokuratúry SR a Najvyššieho súdu SR. Následne spomenul niektoré 
skutočnosti od vzniku kauzy, od kedy prešlo už 20 rokov. Až v roku 2012 bola na jeho 
urgenciu zriadená primátorom mesta Ing. Vladimírom Butkom  poslanecká komisia na 
dokončenie tejto kauzy v zložení : Ing. Augustín Hambálek, Mgr. Matej Lančarič a Ing. Jozef 
Čavojský. Komisia mala k prípadu zaujať jasné vecné a objektívne stanovisko. Komisia 
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pracovala iba niekoľko mesiacov a kolegovia poslanci nevideli riešenie. Zostal v tomto 
prípade sám a reálne videl a vidí riešenie v mimosúdnej dohode, vzhľadom na nekonečné 
súdne spory. Následne spomenul návrh, ktorý odprezentoval aj na zasadnutí MZ 
29.04.2014, na základe čoho aj pán Vadovič splatil istinu z dlhu vo výške 2 700 eur 
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. a v rámci ktorého Mesto Trnava malo odpustiť p. Vadovičovi 
úroky z omeškania /penále/ a odpredať nájomníkovi byt podľa zákona č. 182/1993 Zb. 
Obidve strany mali zabezpečiť späťvzatie návrhov na začatie všetkých súdnych sporov 
vedených voči sebe navzájom.  
Podľa názoru poslanca je zo strany mesta snaha potrestať p. Vadoviča a neumožniť mu 
odkúpenie bytu do osobného vlastníctva za zostatkovú cenu v zmysle zákona č. 182/1993. 
Na záver uviedol, že spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. je bohatá firma, ktorá mestu odvádza 
ročne 400 tisíc eur, preto si myslí, i s príchodom nového primátora, právnika, že je najvyšší 
čas tento spor ukončiť. (Príspevok poslanca v plnom texte je súčasťou archívnych 
dokumentov.) 
 
 Ďalej vystúpil Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ, ktorý zacitoval z jedného nálezu 
ústavného súdu úvodný odsek: „V prípade mestského zastupiteľstva, podmienky a spôsob 
vykonávania povinnosti poskytovať informácie o činnosti zastupiteľstva zahŕňajúc do toho aj 
informáciu o hlasovaní poslancov stanovuje, ako to plynie z jeho ustanovení, predovšetkým 
zákon o slobode informácií.“ Dal otázku a chce odpoveď, či už od pána primátora, alebo pani 
prednostky, alebo obidvoch na otázku, ako hlasovali páni poslanci Peciar a Štefunko 
o uzneseniach materiálov 4.1 až 4.8. V rozprave, ktorá tu bola a ku ktorej sme neprijali 
uznesenie sme sa dozvedeli, že v podstate hlasoval za obidvoch poslancov jeden poslanec. 
Neviem, či ku všetkým materiálom, alebo iba k niektorým a preto by som chcel na papieri 
odpoveď na tú otázku, teda nedávam ju v zmysle zákona o informáciách, ale ako hlasovali 
títo poslanci reálne a ako je to zaznamenané v hlasovacom zariadení.  
Zároveň doložil, že tá trápna situácia, ktorá tu nastala, podľa neho má iba jediné riešenie 
a tým riešením nie je mandátová komisia. 

 
 Do bodu „Rôzne“ sa prihlásil aj Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ : 
Obrátil sa na primátora mesta so žiadosťou o zvolanie mimoriadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva v súlade s ustanovením čl. 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 8 ods. 3 Organizačného a rokovacieho poriadku 
mestského zastupiteľstva. O zvolanie zasadnutia požiadal na 15.5.2015 s programom : 
predaj pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici v Trnave, návrh kúpnej zmluvy - 
spoločnosť RELAX TEAM, s.r.o. Uviedol, že samotný materiál bude doručený do kancelárie 
primátora mesta 30.4.2015 v dopoludňajších hodinách. Keďže ide o prevod majetku mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, požiadal o jeho zverejnenie na 
úradnej tabuli a internetovej stránke mesta v deň doručenia a to až do termínu konania 
mimoriadneho mestského zastupiteľstva. Súčasťou predloženej žiadosti bolo 16 podpisov 
poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.  
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – reagoval na žiadosť informovaním 
o aktuálnom stave prebiehajúcich rokovaní k danej záležitosti. 
 
 Na rokovaní vystúpil ja Bc. Juraj Královič, poslanec MZ, ktorý vzhľadom na extrémnu 
dĺžku rokovania požiadal o zváženie skoršieho začiatku mestského zastupiteľstva. Pri 
súčasnej dĺžke rokovania odporučil zaradiť bod „rôzne“ bližšie k začiatku rokovania, pretože 
o tomto čase už poslanci od svojich pôvodných zámerov vystúpiť v rámci tohto bodu 
upúšťajú. 
Ďalej sa informoval, ako funguje nájomná zmluva so spoločnosťou Amfik s.r.o, keďže má 
informácie, že bola nejaký čas odpojená od energií. Upozornil, že po spustení do prevádzky 
City Areny  dostane amfik nový význam. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – k dĺžke mestského zastupiteľstva reagoval, 
že nejde o čas začiatku, ale o frekvenciu mestských zastupiteľstiev. Prerokovávanej agendy 
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je príliš veľa na to, aby sa riešila v dvojmesačných intervaloch. Uviedol, že v júni navrhne 
nový harmonogram mestských zastupiteľstiev. Prípadný presun bodu „Rôzne“ i do stredu 
programu nevylúčil. K spoločnosti Amfik s.r.o. potvrdil, že nastal problém s energiami. 
Zmluvu by bolo možné vypovedať, no ako už bolo povedané po otvorení City Areny 
nadobudne amfik nový význam, preto chce najprv  otvoriť na túto tému nové rokovania 
a diskusie. 
 
 Poslanec MZ Ing. Jozef Pobiecký – požiadal o možnosť vystúpenia obyvateľa p. Titusa 
Szekelyho k téme Aquaparku  
 Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo vystúpenie odsúhlasené. 
 
p. Titus Sekely poďakoval za možnosť vystúpiť na rokovaní mestského zastupiteľstva 
a informoval sa na aktuálny stav riešenia problematiky Aquaparku, keďže nerozumie 
problémom, ktoré v tejto súvislosti vychádzajú na verejnosť. Pýtal sa, či môže byť verejnosť 
účastná aj na rokovaní mestského zastupiteľstva. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – reagoval, že mimoriadne mestské 
zastupiteľstvo bude verejné a verí v úspešné doriešenie tohto projektu. 
 
 
 V rámci bodu „Interpelácie poslancov“ vystúpili nasledujúci poslanci : 
 
1/ Mgr. Rastislav Mráz - prezentáciou informoval o vizuálnom smogu v meste Trnava. Ide 
o trvalé reklamné pútače na nadchodoch pre peších firmy Mercedes. Zaujímal sa ako je to 
s povoľovaním pútačov a kedy budú zdemontované.  
 
Nefunkčné reklamné lavičky na území mesta /v zime studené, v lete prehriate/, ktoré boli 
osadené na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi Mestom Trnava a spoločnosťou 
Fortezza (podľa obrázkov, ktoré sú súčasťou nájomnej zmluvy i v inom type). Zmluva končí 
k termínu 1.1.2016 a neodporúčal ju predlžovať.   
 
Uviedol, že odpovede na ním vznesené interpelácie dostal v prvom prípade na 29. deň 
a v druhom bola podpísaná na 30. deň, ale keďže boli nejaké voľné dni, tak mu bola 
doručená odpoveď na 36. deň. Na základe tejto skutočnosti predložil návrh na úpravu 
Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v čl. 13  
a v zmysle predloženého návrhu prijať uznesenie v nasledovnom znení : 
„Mestské zastupiteľstvo  mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Schvaľuje 

zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

schváleného uznesením MZ č. 862/2010 v znení zmien a doplnkov schválených 

uzneseniami MZ č. 597/2002, 483/2004, 64/2007, 277/2012, 496/2013, 771/2014 takto : 

a) v čl. 13 ods. 2) pôvodný text „do 30 dní“ sa nahrádza textom ...do 10 pracovných dní... 

b) v čl. 13 ods. 2) sa dopĺňa druhá veta v nasledovnom znení : ...V prípade, že poslanec 

požiada o doručenie odpovede elektronicky, bude táto doručená na ním určenú 

elektronickú adresu. 

2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 

a) zapracovať schválenú zmenu do Organizačného a rokovacieho poriadku MZ 

Termín: do 05.05.2015 

b) uplatňovať nové znenie Organizačného a rokovacieho poriadku MZ 

Termín: trvalý“. 

 

 JUDr. Peter Bročka, LL.M.,  primátor mesta - reagoval na vystúpenie poslanca Mráza. 
Uviedol, že osobne sa zaujímal o lavičky, avšak zmluvu nemôže zrušiť, keďže je 
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vypovedateľná v určitom termíne. Môže však zaručiť, že zmluva nebude predĺžená. Či je typ 
lavičiek v súlade so zmluvou sa vyjadriť nemôže.  
Reklamné plochy pre Mercedes sú tiež záhadou; majiteľ bol vyzvaný na ich odstránenie do 3 
dní, k čomu doteraz neprišlo. Súhlasil s tým, aby sa proces vybavovania a odpovedí na 
interpelácie sflexibilnil. V prípade, ak zamestnanec mestského úradu odmietne sprístupniť 
poslancovi informácie bez zdôvodnenia, môže poslanec primátora mesta v tejto veci 
kontaktovať osobne.  
  Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - odporúčal aby takéto materiály boli 
predkladané písomne a riadnym spôsobom. Navrhol záležitosť predložiť na ďalšie 
zasadnutie mestského zastupiteľstva.  
 Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - zásah do organizačného poriadku bez prípravy 
považoval za neprijateľný. 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - skonštatoval, že občan dostane skôr odpoveď na 
podnet daný na portáli „odkaz pre starostu“, než poslanec na interpeláciu. 
 p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - konštatoval, že ide o triviálny návrh a nie je potrebné ho 
riešiť cez ďalšie komisie.  
 MUDr. Jana Fridrichová, poslankyňa MZ - uviedla, že nie je to len vecou legislatívy, 
pretože keď požiadavku riešila na mestskom úrade telefonicky, resp. mailom, vec bola 
operatívne vybavená.  
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - podotkol, že v rámci jeho profesijnej práce tiež 
boli skrátené lehoty a dopad to malo na zvýšenie stavu zamestnancov. Zaujímal sa, či to 
nebude mať dopad na mestský úrad. 
 Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ - uviedla, že poslanec má právo prísť na mestský 
úrad, resp. zatelefonovať a informácie získať obratom, mnohí to však nevyužívajú. 
Informácie o tom, že poslanec bol odmietnutý alebo sa mu zamestnanec nevenoval, nemá. 
  Ďalšie pripomienky vznesené neboli. 
 Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržali sa 6, nehlasovali 4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 122 
v zmysle návrhu poslanca Mráza. 
 
2/ Ing. Jozef Čavojský  - interpeloval náčelníka mestskej polície a odbor právny a majetkový 
v súvislosti s riešením karavanu, ktorý je pred bytovým domom Jiráskova 17 odstavený už 
dva roky a zaberá parkovacie miesto. 
  
 V zmysle programu ďalej nasledoval bod „Rekapitulácia uznesení“. Dr. h. c. Ing. 
Štefan Bošnák, predseda návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia prijaté na 2. riadnom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva; prijaté boli uznesenia od č. 76 do č. 122 vrátane.  
 
 Týmto bol program rokovania mestského zastupiteľstva prerokovaný.  
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - poďakoval prítomným za účasť a 2. riadne 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil. 
 
 
 
JUDr. Peter  B r o č k a, LL. M.                          Ing. Hana  D i e n e r o v á 
       primátor mesta                              prednostka MsÚ 
 
 
Juraj  F u z á k                                 Bc. Martin  K r á l o v i č   
   overovateľ                                                                    overovateľ 
  
 
Mgr. Eva Lackovičová 
      zapisovateľka 
 
V Trnave 15.05.2015 


