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volebného obdobia 2010 – 2014,  
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  
volebného obdobia 2010 – 2014, 

 konaného 21. decembra 2010 v  Aule Materiálovo-technologickej fakulty STU 
v Trnave, Ulica Paulínska 16 

 
 
 
Prítomní:       31 poslancov MZ mesta Trnava 
                           primátor mesta volebného obdobia 2006 – 2010 
                           primátor mesta volebného obdobia 2010 – 2014  
      hlavný kontrolór mesta 

                      náčelník Mestskej polície mesta Trnava 
                      prednostka Mestského úradu v Trnave 
                      vedúci odborov a úsekov Mestského úradu v Trnave 
                      riaditelia organizácií a spoločností zriadených mestom 
                      riaditelia základných škôl 
                      hostia 
                      zapisovateľka 
 
 
 

Program: 
 
I. časť  
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava volebného obdobia 2006 – 2010 

- záverečné zasadnutie 
__________________________________________________________________________ 
1. Otvorenie 
2. Vyhodnotenie volebného obdobia 2006 - 2010 
3. Príhovory zástupcov politických strán 
4. Zápis do pamätnej knihy mesta Trnava 
 
 
 

P r e s t á v k a 
 

II. časť  
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava volebného obdobia 2010 – 2014 
a) slávnostná časť 
__________________________________________________________________________ 
1. Otvorenie 
2. Informácia o výsledkoch komunálnych volieb v meste Trnava, konaných 27. 11. 2010 
3. Zloţenie sľubu primátora mesta Trnava 
4. Zloţenie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie  
    2010 - 2014 
5. Príhovor exposlanca  
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- 2 - 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava volebného obdobia 2010 – 2014 
b) pracovná časť 
__________________________________________________________________________ 
1. Otvorenie  
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava 
3.  Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného 

predsedníctva, overovateľov zápisnice 
4.   Overenie zloţenia sľubu primátora mesta Trnava a poslancov Mestského zastupiteľstva  
      mesta Trnava vo volebnom období 2010 - 2014 
5.   Príhovor primátora mesta Trnava 
6.  Návrh na určenie počtu členov Mestskej rady mesta Trnava a voľba členov Mestskej rady 

mesta Trnava vo volebnom období 2010 – 2014 
7.  Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom 

období 2010 - 2014, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského 
zastupiteľstva  

8.  Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 
2010 - 2014, voľba predsedu, podpredsedu a členov komisií z poslancov 

9.   Návrh na voľbu predsedu, podpredsedu a členov Komisie pre udeľovanie ocenení mesta 
Trnava pre volebné obdobie 2010 - 2014 

10. Zriadenie a zloţenie výborov v mestských častiach vo volebnom období 2010 – 2014  
11. Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vykonávať akty 
      uzavretia manţelstva vo volebnom období 2010 - 2014  
12. Určenie mesačného platu primátora mesta Trnava 
13. Rekapitulácia uznesení  
14. Záver. 
 
 
  Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2010 – 2014, 
primátor mesta volebného obdobia 2006 – 2010 Ing. Štefan Bošnák a novozvolený primátor 
mesta volebného obdobia 2010 - 2014 vstúpili do auly za zvukov Trnavských fanfár od 
profesora Burlasa. Po slávnostnom nástupe odznela hymna Slovenskej republiky. 
   
 Slávnostnú časť rokovania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
otvoril a viedol Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta volebného obdobia 2006 - 2010. 
Rokovanie otvoril v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a čl. 7 Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava.  
 
 Predsedajúci poţiadal Mgr. Jozefa Nádaského, predsedu Mestskej volebnej komisie 
o informáciu o výsledkoch komunálnych volieb, konaných 27.11.2010. 
Predseda Mestskej volebnej komisie oboznámil prítomných s obsahom  „Zápisnice mestskej 
volebnej komisie o výsledku volieb v meste Trnava do mestského zastupiteľstva a primátora 
mesta“. Ďalej informoval, ţe vo volebnom obvode č. 4 bol zvolený za poslanca mestského 
zastupiteľstva Ing. Vladimír Butko, ktorý bol zvolený aj za primátora mesta. Na uvoľnený 
mandát v tomto volebnom obvode nastupuje kandidát na poslanca s najvyšším počtom 
získaných hlasov, ktorý ale nebol zvolený za poslanca – Ing. Jozef Alchus.    
 
 Predseda Mestskej volebnej komisie potom odovzdal osvedčenie o zvolení za 
primátora mesta Trnava Ing. Vladimírovi Butkovi. Primátor mesta volebného obdobia 2010 – 
2014 následne zloţil zákonom stanovený sľub primátora mesta a prevzal vedenie rokovania 
mestského zastupiteľstva. 
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 Po zloţení sľubu primátora mesta Mgr. Jozef Nádaský, predseda Mestskej volebnej 
komisie odovzdal osvedčenia o zvolení za poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
novozvoleným poslancom, ktorí zloţili zákonom stanovený sľub poslanca mestského 
zastupiteľstva.  
 
 Príhovorom prof. MUDr. Bohumila Chmelíka, PhD., poslanca mestského 
zastupiteľstva v mene poslaneckého zboru volebného obdobia 2006 – 2010 sa slávnostná 
časť ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva ukončila. 
 
 
Vystúpenie prof. MUDr. Bohumila Chmelíka, PhD., exposlanca v mene poslaneckého 
zboru volebného obdobia 2006 -2010:  
 
Váţený pán primátor, 
váţené pani poslankyne, váţení páni poslanci, 
ctení hostia, 
 
 dovoľte mi, aby som v mene dnes odstupivšieho mestského zastupiteľstva zaţelal 
novým, občanmi tohto mesta, zvoleným reprezentantom mesta Trnava všetko najlepšie do 
volebného obdobia, do práce, ktorá ich čaká. 
 
Pán primátor, 
 dnes ste vstúpili do role prvého občana mesta Trnavy. Prajem Vám, aby ste v tejto 
kontinuite, v histórii prvých muţov Trnavy pokračovali ďalej. Aby všetky Vaše rozhodnutia 
boli v súlade s Vaším svedomím, v prospech občanov mesta Trnavy. 
 
Vám, poslancom mestského zastupiteľstva 

ţelám, aby ste vytvorili dobrý kolektív, ako to bolo uţ dnes hovorené, ktorý bude 
pracovať v prospech nás, Trnavčanov, v prospech ďalšieho rozvoja mesta Trnavy. 
V kontinuite, ktorá s názorom na komunálnu politiku vznikala uţ v čase neţnej revolúcie 
demokraticky, v zmysle ústavnosti, zákonnosti, pri rovnosti všetkých občanov, budovať 
mesto spokojných, šťastných a zdravých ľudí. Toto vám úprimne prajem. 
 
 Trnava má jedno mimoriadne postavenie medzi inými slovenskými mestami. Básnik 
píše „...na vŕšku nad mestom, bdie naša pani, chráni nás...“ Preto dovoľte, aby som na záver 
vyslovil krátku modlitbu „Nech Vás, pán primátor, pani poslankyne a páni poslanci, vo vašej 
práci ţehná Všemohúci Boh na príhovor Trnavskej Panny Márie. Amen.“     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pred otvorením pracovnej časti rokovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava Ing. Vladimír Butko, primátor mesta pripomenul niektoré 
organizačné záleţitosti /vyhotovenie video záznamu v súlade s čl. 14 Organizačného 
a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, v súvislosti so spracovaním 
zápisnice predkladanie ústnych návrhov pri zvukovom zariadení a informácia k 
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spôsobu hlasovania, keďţe v rokovacej miestnosti nebolo k dispozícii hlasovacie zariadenie 
a sčítavanie hlasov  skrutátormi/.  
 
 
K bodu 1/ 
 Ing. Vladimír Butko, primátor mesta otvoril pracovnú časť rokovania 
ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 
2010 – 2014. Skonštatoval, ţe na zasadnutí je prítomných celkom 31 poslancov mestského 
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.  
 
 
 
K bodu 2/ 
 Predsedajúci predloţil na schválenie návrh programu pracovnej časti 
ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Pripomienky a návrhy k programu 
rokovania neboli poslancami vznesené.  

Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdrţal sa 0) bol program pracovnej časti rokovania 

mestského zastupiteľstva schválený tak ako bol uvedený v pozvánke. 
 
 
 
K bodu 3/ 
 V zmysle schváleného programu rokovania nasledovala voľba mandátovej komisie, 
návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva a 
overovateľov zápisnice. 
 Za predsedu mandátovej komisie primátor mesta odporučil Ing. Jozefa Alchusa a za 
členov JUDr., Ing. Petra Pacalaja a JUDr. Štefana Dvorského. 

Pripomienky a ďalšie návrhy k navrhovanému zloţeniu mandátovej komisie neboli 
vznesené. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 1) bolo zloţenie mandátovej 

komisie schválené. 
 
 
 Za predsedu návrhovej komisie primátor mesta odporučil Mgr. Mariana Rozloţníka 
a za členov Ing. Kvetoslavu Tibenskú a Mgr. Agnesu Petkovú.  

Pripomienky a ďalšie návrhy k navrhovanému zloţeniu  návrhovej komisie neboli 
vznesené. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţali sa 2) bolo zloţenie návrhovej komisie schválené. 

 
 
 Za predsedu volebnej komisie primátor mesta odporučil PhDr. Jána Ţitňanského a za 
členov MUDr. Štefana Krištofíka a MUDr. Angelu Štefánikovú. 

Pripomienky a ďalšie návrhy k navrhovanému zloţeniu volebnej komisie neboli 
vznesené. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţali sa 2 1) bolo zloţenie volebnej komisie schválené. 

 
 
 Primátor mesta do pracovného predsedníctva určil poslancov mestského 
zastupiteľstva : 

1. Ing. Štefana Bošnáka 
2. Ing. Augustína Hambálka 
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3. Ing. Bystríka Stanka 
4. Ing. Jozefa Pobieckého. 

 
Za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva 

primátor mesta určil poslancov mestského zastupiteľstva Ing. Evu Zatkovú a MUDr. 
Branislava Kramára.  

 
 
 

K bodu 4/ 
 Ing. Jozef Alchus ako predseda mandátovej komisie predloţil správu o uplatnení 
mandátu novozvoleného primátora mesta Trnava Ing. Vladimíra Butka a mandátu 31 
poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2010 – 2014. 
/Správa je priloţená k materiálom./ 
 

Pripomienky k správe mandátovej komisie neboli vznesené. 
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 1 k informácii 

o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta a zloţení sľubu primátora mesta Trnava 
a 31 poslancov mestského zastupiteľstva.  
 
 
 
K bodu 5/ 
 Ing. Vladimír Butko, primátor mesta vystúpil s príhovorom : 

  
Vážené poslankyne,  
vážení poslanci, ctení hostia! 
 

Príhovor primátora mesta na prvom pracovnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava nie je najdôležitejšou časťou dnešného rokovania. Tou je vytvorenie mestskej 
rady, komisií a výborov mestských častí. Primátor je však volený len raz za štyri roky a preto 
jeho prvý príhovor iste vzbudzuje očakávania verejnosti. 

Najskôr sa chcem poďakovať za dôveru, ktorú mi občania Trnavy dali vo voľbách. 
Ďakujem Vám všetkým, ktorých som presvedčil a zvolili ste ma za primátora. Uspieť nebolo 
jednoduché, lebo kandidátmi na primátora boli ďalší traja dobrí Trnavčania s veľmi 
zaujímavými a dobre odkomunikovanými volebnými programami. Vám, ktorí ste volili týchto 
kandidátov rozumiem a zároveň Vás chcem svojou prácou presvedčiť, že Trnava bude mať 
naďalej dobrého primátora. 

Z tohto miesta a pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať mojim protikandidátom 
a všetkým politickým stranám za korektne vedenú volebnú kampaň, ktorá sa stala súťažou 
a prehliadkou zaujímavých tém a myšlienok ako pomôcť Trnave a Trnavčanom.  Podobnou 
vysokou kultúrnosťou volebnej kampane sa nemôžu pochváliť viaceré veľké slovenské 
mestá. 

Ďakujem Trnave, ďakujem Trnavčanom! 
 
Dôležitou časťou komunálnych volieb boli voľby do Mestského zastupiteľstva. 

Politické strany navrhli kandidátov a občania zvolili nové Mestské zastupiteľstvo. Som rád, že 
za poslancov boli zvolení aj nezávislí kandidáti. Občania Trnavy obmenili Mestské 
zastupiteľstvo a zvolili celkom 22 nových poslancov. Väčšinu v mestskom zastupiteľstve tvorí 
klub SMER – HZD – ĽSHZDS – ND, teda poslanci z iného politického spektra ako je 
primátor. Hneď po voľbách a aj teraz, po rokovaniach so zástupcami najväčšieho klubu 
v Mestskom zastupiteľstve, mám a máme pocit, že občania nás všetkých novozvolených 
komunálnych politikov vyzvali: Dohodnite sa a posúvajte Trnavu vpred, riešte jej problémy, 
zaoberajte sa tým, čo Trnavčanov najviac trápi! Toto je pre nás všetkých veľká výzva! 



7 
 

Skončil čas, keď sme sľubovali. Ideme sľuby plniť . Zvolili ste kontinuitu i zmenu. Vo volebnej 
kampani rezonovali myšlienky o tom, že Trnava má naviac, že chceme v tomto meste žiť 
a že podľa skutkov ich poznáte. 

Všetci vieme, ktoré témy sa z úst občanov a kandidátov ozývali najčastejšie. Bola to 
doprava v rôznych jej podobách, životné prostredie a podmienky pre bývanie, voľno časové 
aktivity, pestrý a spokojný život v meste, čistota, zeleň, kultúra, školstvo, sociálna 
problematika. Vieme čo a spoločne budeme vedieť aj ako. V prvej  polovici januára 
vymenujem za prvého zástupcu primátora mesta Trnava pána poslanca Bystríka Stanka a za 
druhého zástupcu pani poslankyňu Kvetoslavu  Tibenskú. Po vzájomných konzultáciách 
a dohode v zmysle zákona písomne určím rozsah a spôsob môjho zastupovania. Som 
presvedčený o našej úspešnej spolupráci na radnici mesta Trnava. 

Spolieham sa samozrejme aj na pokračovanie dobrej práce a spolupráce medzi 
primátorom, mestským zastupiteľstvom a mestským úradom, príspevkovými organizáciami 
mesta, základnými a materskými školami a tiež podnikateľskými subjektami s majetkovou 
účasťou mesta. 

Vo svojej práci sa chcem opierať aj o jeden z najdôležitejších príkazov kresťanskej 
náuky: „Miluj blížneho svojho ako seba samého!“ Posudzovanie uplatňovania tohto príkazu 
je však vždy závislé od toho, či tú lásku, dobro, službu dávame alebo dostávame. V tom 
prvom prípade sme k sebe vždy veľmi tolerantní a zhovievaví, v druhom prípade sme 
dôslední, netrpezliví a veľmi kritickí. Vo vzťahu politika a občana tento princíp platí 
viacnásobne; uvedomujem si to. Tvrdím, že občan má vždy pravdu. Niekedy síce len časť 
pravdy, ale práve tú si treba všímať. Problémom je, ak jeden občan alebo subjekt v riešení 
veci očakáva nejaký výsledok a druhý občan práve opačný výsledok. Vyhovenie jednému je 
absolútne neuspokojenie druhého. Čiastočné vyhovenie obom znamená prepad politika 
u oboch. Aj preto sa hovorí, že politika je umenie možného. Kedysi som tejto vete vôbec 
nerozumel. 

Môžem sľúbiť, že kritériom môjho pôsobenia ako primátora mesta bude moje 
svedomie, záujem mesta Trnava a jeho obyvateľov. Opierať sa budem o svoje skúsenosti, 
rodinu, svojich spolupracovníkov a spoločenstvo nás, Trnavčanov. 

Nie som obdivovateľom amerických politikov, ale jednu vec urobím podobne ako oni 
v závere svojich prejavov. 
Oni i ja hovorím: Tak mi a nám  Pán Boh pomáhaj! 

 
 
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 2 k príhovoru 

novozvoleného primátora mesta Trnava. 
 
 
 
K bodu 6/ 
 V tomto bode programu bol prerokovaný materiál „Návrh na určenie počtu členov 
Mestskej rady mesta Trnava a na voľbu členov Mestskej rady mesta Trnava vo 
volebnom období 2010 – 2014“.  
 Ing. Vladimír Butko, primátor mesta zdôvodnil predloţený materiál. Uviedol, ţe    
Mestská rada mesta Trnava bola zriadená uznesením MZ č. 1/1990 pod bodom 1c) v súlade 
s § 14 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a jej 
existencia je zakotvená v čl. 17 Štatútu mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo určuje počet 
členov mestskej rady a volí členov z poslancov mestského zastupiteľstva na celé funkčné 
obdobie. V zmysle čl. 17 Štatútu mesta Trnava a čl. 5 ods. 4 Organizačného a rokovacieho 
poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa určí počet členov mestskej rady tak, ţe 
tvorí najviac jednu tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva. Nakoľko počet členov 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2010 - 2014 je 31, odporúča 
sa, aby počet členov mestskej rady bol desať. V zloţení mestskej rady sa prihliada na 
zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom 
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zastupiteľstve.  
Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia. Prvé uznesenie sa týkalo určenie počtu 
členov mestskej rady a druhé obsadenia miest v mestskej rade poslancami mestského 
zastupiteľstva.  

Primátor mesta zároveň informoval prítomných o stretnutí so zástupcami 
poslaneckých klubov zastúpených v mestskom zastupiteľstve. Na stretnutí k úplnému 
konsenzu neprišlo. Dva najväčšie kluby /SMER – Sociálna demokracia, Hnutie za 
demokraciu, Ľudová strana – HZDS, NOVÁ DEMOKRACIA a klub 
Kresťanskodemokratického hnutia/ deklarovali počet členov mestskej rady desať s tým, ţe 6 
miest v mestskej rade pripadne koalícii SMER – Sociálna demokracia..., 3 miesta bude mať 
KDH a 1 miesto koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 
Sloboda a solidarita. V prípade, ţe sa vyhovie návrhu NEKA /Nezávislí kandidáti/, bolo by 
členov mestskej rady jedenásť. Nezávislí kandidáti, ktorí sú dvaja, by mali 1 miesto 
v mestskej rade. Pri počte členov mestskej rady desať, by to bolo na úkor počtu členov za 
KDH. 

 
V rámci rozpravy pripomienky k materiálu vznesené neboli. 
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Najskôr sa hlasovalo o určení počtu členov Mestskej rady mesta Trnava vo volebnom 

období 2010 – 2014 na 10. 
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 3, ktorým bol 

určený vo volebnom období 2010 – 2014 počet členov mestskej rady desať. 
 
Následne sa pristúpilo k voľbe členov mestskej rady.  
 

V čl. 7 ods. 7 Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava sa uvádza cit. „Ak jednotlivé  politické kluby predložia návrh na členov mestskej rady 
tak, že ich počet sa bude zhodovať s počtom miest prislúchajúcim jednotlivým politickým 
klubom, bude mestské zastupiteľstvo hlasovať za všetkých členov mestskej rady naraz, 
verejným hlasovaním. Mestská rada bude zvolená, ak za návrh bude hlasovať nadpolovičná 
väčšina prítomných poslancov.“ Keďţe jednotlivé politické kluby predloţili návrhy na členov 
mestskej rady tak, ako je to uvedené v ods. 9 čl. 7, o kandidátoch na členov mestskej rady, 
navrhnutých politickými klubmi sa hlasuje spoločne, verejným hlasovaním. 

 
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 1) boli an block za členov Mestskej rady mesta 
Trnava zvolení : 
1. Ing. Štefan Bošnák 
2. Ing. Augustín Hambálek 
3. Ing. Blaţena Královičová 
4. PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
5. Ing. Jozef Pobiecký 
6. Mgr. Marian Rozloţník 
7. Ing. Bystrík Stanko 
8. Ing. Kvetoslava Tibenská 
9. Ing. Eva Zatková 
10. PhDr. Ján Ţitňanský. 

 
 

PhDr. Ján Ţitňanský  ako predseda volebnej komisie prečítal správu k výsledku volieb 
členov mestskej rady. /Správa je priloţená k materiálom./ 

 
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
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Hlasovaním (za 31, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 4, ktorým mestské 
zastupiteľstvo zobralo na vedomie výsledky volieb členov mestskej rady tak, ako to bolo 
uvedené v materiáli.  

 
 
  
K bodu 7/ 
 V zmysle tohto bodu programu bol predloţený materiál „Návrh na poverenie 
poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2010 – 2014, 
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva“. 
 
 Ing. Vladimír Butko, primátor mesta zdôvodnil predloţený materiál. Podotkol, ţe 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava poveruje iného poslanca, ktorý bude oprávnený 
zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v súlade s § 12 ods. 2, 3, 5, 6 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Následne citoval § 
12 zákona č. 369/1990 Zb.: 
„(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak 
požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta 
zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia 
žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta 
zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od 
vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. 
 (2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, 
zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak 
starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. 
(3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, 
zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na 
jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej 
vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania 
volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť 
zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným 
zastupiteľstvom. 
(4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v 
obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku 
zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne 
viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným 
zastupiteľstvom. 
(6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom 
programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca 
právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak 
zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“ 
 

Primátor mesta odporučil mestskému zastupiteľstvu poveriť Mgr. Mariana Rozloţníka, 
ktorý ako dlhoročný poslanec má skúsenosti v tejto oblasti. 
 

V rámci rozpravy pripomienky k materiálu vznesené neboli. 
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 5, ktorým 

mestské zastupiteľstvo poverilo vo volebnom období 2010 – 2014 Mgr. Mariana Rozloţníka, 
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poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava zvolávaním a vedením zasadnutí 
mestského zastupiteľstva v súlade s § 12 ods. 2, 3, 5, 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   
  
 Primátor mesta ďalej uviedol, ţe voľba členov mestskej rady prebehla podľa čl. 7 ods. 
6, 7 a 9  Organizačného a rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Podľa ods. 10 
na spôsobe voľby ostatných orgánov mesta sa dohodne mestské zastupiteľstvo na 
zasadnutí. Ak sa počet členov príslušného orgánu bude zhodovať s počtom navrhnutých 
jednotlivými politickými klubmi, dal návrh na stanovenie spôsobu voľby do ostatných orgánov 
mesta pre dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva verejným hlasovaním.  
 

Pripomienky a návrhy k materiálu neboli vznesené. 
 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdrţal sa 0) bol schválený spôsob voľby do ostatných 

orgánov mesta na ustanovujúcom zasadnutí verejným hlasovaním. 
 
 
K bodu 8/  
 Podľa schváleného programu bol prerokovaný materiál „Návrh na zriadenie komisií 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2010 – 2014, voľba 
predsedu, podpredsedu a členov komisií z poslancov mestského zastupiteľstva.“  
 
            Ing. Vladimír Butko, primátor mesta zdôvodnil predloţený materiál. Podotkol, ţe 
mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne 
a kontrolné orgány v súlade s § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v 
znení neskorších predpisov, čl. 18 Štatútu mesta Trnava a čl. 6 Organizačného a 
rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.    Komisie sú zloţené z 
poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským 
zastupiteľstvom, ktoré zároveň volí a odvoláva predsedu a podpredsedu komisie. Sekretára 
komisie zo zamestnancov mestského úradu určuje primátor mesta. Sekretár nie je členom 
komisie, plní iba administratívne úlohy, spojené s činnosťou komisie. Komisie sú 
zriaďované čo do počtu diferencovane, v závislosti od počtu poslancov mestského 
zastupiteľstva a ďalších osôb. Počet členov komisie z obyvateľov mesta je o jedného menej 
ako počet členov komisie z poslancov mestského zastupiteľstva.  
 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií je zriaďovaná  
v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá 
verejným funkcionárom raz ročne podávať “Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a 
majetkových pomerov”. Podľa čl. 7 ods. 5 vyššie uvedeného zákona, cit. “oznámenie sa 
podáva komisii obecného zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec 
obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a 
politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej 
politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. 
Komisia musí mať aspoň 3 členov, ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní 
sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším 
počtom poslancov.” 
 Komisia na riešenie mandátov a sťaţností,  Majetková komisia a  Komisia na ochranu 
verejného záujmu pri výkone verejných funkcií pracovali doteraz v zloţení výlučne 
z poslancov mestského zastupiteľstva, odporúča sa zachovať túto skutočnosť.  
       Voľba predsedu, podpredsedu a ďalších členov Komisie na udeľovanie ocenení 
mesta Trnava bola riešená  samostatným materiálom v bode programu č. 9. 
  Zloţenie jednotlivých komisií vychádza z návrhov politických strán zastúpených  
v mestskom zastupiteľstve, s prihliadnutím na profesijnú profiláciu poslancov. V návrhu 
uznesenia je zapracovaná aj poţiadavka na poslancov mestského zastupiteľstva o 
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predloţenie návrhov na voľbu ďalších členov do komisií z radov odborníkov, ktorí môţu byť 
prínosom pri riešení problematiky v komisiách.  
    Na záver svojho vystúpenia primátor mesta uviedol, ţe materiálom je predloţený 
návrh na zriadenie komisií vo volebnom období 2010 – 2014. Podotkol, ţe na stretnutí so 
zástupcami politických klubov bolo dohodnuté proporčné zastúpenie poslancov v 
jednotlivých komisiách a návrh na ich voľbu do funkcie predsedu, podpredsedu a ďalších 
členov komisií. Zo vzájomnej dohody vzišiel návrh, ktorý je súčasťou materiálu.   
 
  V predloţenom materiáli boli zapracované dva návrhy uznesenia. Jedno uznesenie 
sa týkalo zriadenia komisií a stanovenia, ktoré komisie mestského zastupiteľstva budú 
zloţené výlučne len z poslancov mestského zastupiteľstva. Druhé  uznesenie sa týkalo voľby 
poslancov do jednotlivých komisií. 
 
  K predloţenému materiálu pripomienky a ďalšie návrhy vznesené neboli. 
   Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

Hlasovaním (za 31, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 6, ktorým boli 
zriadené vo volebnom období 2010 – 2014 nasledovné komisie : 
a) Finančná komisia  
b) Komisia kultúry  
c) Komisia mládeţe a športu  
d) Komisia sociálna a zdravotná  
e) Komisia bytová  
f)  Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok  
g) Komisia školstva a vzdelávania  
h) Komisia ţivotného prostredia a prírodných hodnôt  
i) Komisia dopravy a verejnoprospešných sluţieb  
j)   Majetková komisia  
k)  Komisia na riešenie mandátov a sťaţností 
l)  Komisia na udeľovanie ocenení mesta Trnava  
m) Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 
a zároveň stanovilo, ţe komisie podľa pod písm. j/, k/ a m/ budú zloţené výlučne z 
poslancov mestského zastupiteľstva. 

 
 

Následne sa pristúpilo k voľbe predsedu, podpredsedu a ďalších členov komisií 
mestského zastupiteľstva /okrem Komisie na udeľovanie ocenení mesta Trnava, ktorá bola 
riešená materiálom č.   9/.            
 

Ďalšie návrhy  k zloţeniu komisií mestského zastupiteľstva vznesené neboli. 
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdrţal sa 0) boli zvolení an block predsedovia, 

podpredsedovia a ďalší členovia komisií mestského zastupiteľstva v zmysle predloţeného 
materiálu nasledovne:  
 
a) Finančná komisia  
predseda:  Ing. Štefan Bošnák 
podpredseda: Ing. Kvetoslava Tibenská 
Ďalší členovia: 
Ing. Blaţena Královičová 
JUDr. Ing. Peter Pacalaj 
Ing. Eva Zatková 
 
b) Komisia kultúry 
predseda: Ing. Martin Viskupič 
podpredseda: Mgr. Katarína Baničová 
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Ďalší členovia: 
PaedDr. Marta Gubrická 
PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
MUDr. Milan Paulini 
 
c) Komisia mládeže a športu 
predseda: Mgr. Marian Rozloţník 
podpredseda: Ing. Blaţena Královičová 
Ďalší členovia: 
Jozef Adamec 
JUDr. Veronika Gašparíková 
Bc. Miloš Krištofík 
 
d) Komisia sociálna a zdravotná  
predseda: MUDr. Štefan Krištofík 
podpredseda: MUDr. Gabriel Pavelek 
Ďalší členovia: 
Ing. Jozef Čavojský 
MUDr. Jana Fridrichová 
PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 
e) Komisia bytová  
predseda: PhDr. Ján Ţitňanský 
podpredseda: JUDr. Štefan Dvorský 
Ďalší členovia: 
Ing. Peter Benčat, PhD. 
MUDr. Gabriel Pavelek 
Ing. Eva Zatková  
 
f) Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok  
predseda: PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
podpredseda: Ing. Jozef Pobiecký 
Ďalší členovia: 
Marcel Behro 
Ing. Augustín Hambálek 
PhDr. Ján Ţitňanský 
 
g) Komisia školstva a vzdelávania  
predseda: Ing. Augustín Hambálek 
podpredseda: Mgr. Agnesa Petková 
Ďalší členovia: 
MUDr. Katarína Jelačičová 
Bc. Miloš Krištofík 
Ing. Martin Viskupič 
 
h) Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt  
predseda: Mgr. Matej Lančarič 
podpredseda: Ing. Jozef Čavojský 
Ďalší členovia: 
Ing. Peter Benčat, PhD. 
MUDr. Branislav Kramár 
MUDr. Štefan Krištofík 
 
i) Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb  
predseda: Marcel Behro 
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podpredseda: Bc. Miloš Krištofík 
Členovia: 
Ing. Jozef Alchus 
Mgr. Matej Lančarič 
Ing. Bystrík Stanko 
 
j) Majetková komisia  
predseda: Ing. Bystrík Stanko 
podpredseda: Ing. Kvetoslava Tibenská 
Ďalší členovia: 
Ing. Jozef Alchus 
Ing. Štefan Bošnák 
Ing. Augustín Hambálek 
MUDr. Milan Paulini 
Ing. Jozef Pobiecký 
Mgr. Marian Rozloţník 
MUDr. Angela Štefániková 
 
k) Komisia na riešenie mandátov a sťažností  
predseda: JUDr. Štefan Dvorský 
podpredseda: Ing. Blaţena Královičová 
Ďalší členovia: 
Ing. Peter Benčat, PhD. 
MUDr. Jana Fridrichová 
Mgr. Marian Rozloţník 
 
l) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 
predseda: Ing. Jozef Alchus, Kresťanskodemokratické hnutie 
podpredseda: Ing. Eva Zatková, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 
Ďalší členovia: 
Marcel Behro, NOVÁ DEMOKRACIA 
JUDr. Štefan Dvorský, SMER – Sociálna demokracia 
JUDr. Veronika Gašparíková, Nezávislý kandidát 
Ing. Jozef Pobiecký, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 
MUDr. Angela Štefániková, Hnutie za demokraciu 
Ing. Martin Viskupič, Sloboda a Solidarita. 
  
 

PhDr. Ján Ţitňanský  ako predseda volebnej komisie prečítal správu k výsledku volieb 
predsedu, podpredsedu a členov komisií mestského zastupiteľstva. /Správa je priloţená 
k materiálom./ 

 
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 7, ktorým mestské 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie výsledky volieb predsedov, podpredsedov a ďalších 
členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2010 – 2014 
a určilo úlohy súvisiace so zriadením komisií. 
 
 
 
K bodu 9/ 
 V tomto bode programu bol prerokovaný materiál „Návrh na voľbu predsedu, 
podpredsedu a ďalších členov Komisie na udeľovanie ocenení mesta Trnava vo 
volebnom období 2010 – 2014“. 
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Ing. Vladimír Butko, primátor mesta zdôvodnil predloţený materiál. Uviedol, ţe 
v predchádzajúcom materiáli č. 8.1 bol schválený návrh na zriadenie Komisie na udeľovanie 
ocenení mesta Trnava vo volebnom období 2010 - 2014. Zloţenie komisie je potrebné 
konštituovať na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva, nakoľko proces prípravy  
udeľovania ocenení mesta Trnava v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 315 o 
udeľovaní ocenení mesta Trnava v znení č. 354 začal výzvou o moţnosti predkladania 
návrhov občanmi do 31. 12. 2010. Výzva na predkladanie návrhov bola zverejnená na 
webovej stránke mesta a v regionálnych periodikách. Ocenenia mesta odovzdáva primátor 
na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, tradične prvú marcovú nedeľu o 16,00 
hodine. Zároveň informoval, ţe pred rokovaním mestského zastupiteľstva klub SMER – 
Sociálna demokracia predloţil návrh na doplnenie ďalšieho kandidáta – doc. Jozefa Hagaru. 

 
Rozprava: 

JUDr. Ing. Peter Pacalaj – uviedol, ţe doteraz sa volili do komisií členovia len 
z poslancov mestského zastupiteľstva. V tejto komisii sú aj osoby z radov neposlancov. 
Z dôvodu právnej istoty predloţil návrh, aby predkladateľ materiálu odprezentoval ich súhlas, 
prípadne ak sú na rokovaní prítomní, aby tak učinili sami. 
 Ing. Vladimír Butko, primátor mesta – uviedol, ţe osobne o členstve v predmetnej 
komisii rozprával s docentom Roháčom, profesorom Šimončičom; PhDr. Hrnčírik bol 
navrhnutý klubom SDKÚ-DS. Z klubu SMER – Sociálna demokracia boli navrhnutí docent 
Matúš, pani Kániková a docent Hagara. Podľa informácie Ing. Stanka, s nomináciou na 
členov komisie všetci súhlasili.  
 

Následne poslanci mestského zastupiteľstva pristúpili k voľbe predsedu, podpredsedu 
a ďalších členov komisie v zmysle predloţeného materiálu a primátorom mesta 
odprezentovaného doplnku. 
 

Ďalšie návrhy  k zloţeniu komisie vznesené neboli. 
 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdrţal sa 0) bolo an block zvolené zloţenie Komisie na 

udeľovanie ocenení mesta Trnava nasledovne:  
 
Predseda: Ing. Vladimír Butko 
Podpredseda: PaedDr. Marta Gubrická 
Ďalší členovia: 
Jozef Adamec 
PhDr. Katarína Baničová 
Ing. Štefan Bošnák 
MUDr. Katarína Jelačičová 
Mgr. Matej Lančarič 
MUDr. Milan Paulini 
Ing. Bystrík Stanko 
MUDr. Angela Štefániková 
Ing. Martin Viskupič 
PhDr. Ladislav Hrnčírik 
Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. 
prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc. 
Doc.  Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.  
Margita Kániková 
Doc.  PhDr. Jozef Hagara, CSc. 
 
 
 PhDr. Ján Ţitňanský ako predseda volebnej komisie prečítal správu o výsledku volieb  
predsedu, podpredsedu a ďalších členov Komisie na udeľovanie ocenení mesta Trnava. 



15 
 

 
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 8, ktoré zobralo 

na vedomie výsledky volieb predsedu, podpredsedu a ďalších členov Komisie na udeľovanie 
ocenení mesta Trnava. 
 
 
 
K bodu 10/ 
 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava sa v tomto bode programu zaoberalo materiálom 
„Zriadenie a zloženie výborov v mestských častiach vo volebnom období 2010 – 
2014“. 
  Prerokovávaný materiál zdôvodnil Ing. Vladimír Butko, primátor mesta. Podotkol, ţe 
zriadenie výborov mestských častí je upravené v § 23 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v čl. 23 Štatútu mesta Trnava. Následne 
citoval čl. 3 a čl. 23 štatútu mesta : 
“Čl. 3 
Územie mesta je členené na 6 mestských častí:  
1. Trnava-stred (Staré mesto, Špiglsál, …) 
2. Trnava-západ (Prednádražie, …)  
3. Trnava-sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň, …)  
4. Trnava-východ (Hlboká, Vozovka, …)  
5. Trnava-juh (Tulipán, Linčianska, …)  
6. Modranka.”  
 
“Čl. 23  
1. V mestských častiach uvedených v čl. 3 ods. 5 štatútu sa zriaďujú výbory mestských 
častí (ďalej len "výbory"). Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva 
zvolení za príslušnú mestskú časť a obyvatelia príslušnej mestskej časti zvolení mestským 
zastupiteľstvom, pričom celkový počet členov výboru nemôže byť viac ako 13. V prípade 
vzdania sa obyvateľa príslušnej mestskej časti členstva vo výbore v priebehu volebného 
obdobia, nového člena výboru mestskej časti vymenuje primátor mesta bezodkladne na 
základe doručeného návrhu výboru mestskej časti.”  
 
  

Návrhy, resp. pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva 
vznesené neboli. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 9, ktorým bolo 

zriadených 6 výborov mestských častí, ktorých členmi sú všetci poslanci mestského 
zastupiteľstva zvolení za príslušnú mestskú časť, pričom voľba obyvateľov do výborov 
mestských častí bude riešená na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
K bodu 11/  
 Podľa schváleného programu nasledoval materiál „Poverenie poslancov 
mestského zastupiteľstva vykonávať akty uzavretia manželstva počas volebného 
obdobia 2010 -2014“. 
 Ing. Vladimír Butko, primátor mesta zdôvodnil predloţený materiál a uviedol, ţe 
sobášiacim v zmysle príslušnej legislatívy je primátor mesta. V prípade, ţe nemôţe vykonať 
tento akt z rozličných dôvodov /pracovné povinnosti, choroba a pod./, bolo zvykom, ţe v tejto 
veci boli poverení členovia mestskej rady.  
Zároveň informoval, ţe pred rokovaním mestského zastupiteľstva bol doručený návrh poveriť 
vykonávaním aktov uzavretia manţelstva aj ďalších dvoch poslancov mestského 
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zastupiteľstva – MUDr. Katarínu Jelačičovú a Mgr. Marcela Behra, ktorí svoj záujem prejavili 
osobne.  
 

Ďalšie návrhy  k materiálu vznesené neboli. 
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 10, ktorým 

mestské zastupiteľstvo poverilo vo volebnom období 2010 – 2014 vykonávaním aktov 
uzavretia manţelstva poslancov mestského zastupiteľstva : 

1.  Ing. Štefan Bošnák 
2.  Ing. Augustín Hambálek 
3.  Ing. Blaţena Královičová 
4.  PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
5.  Ing. Jozef Pobiecký 
6.  Mgr. Marian Rozloţník 
7.  Ing. Bystrík Stanko 
8.  Ing. Kvetoslava Tibenská 
9.  Ing. Eva Zatková 

10. PhDr. Ján Ţitňanský 
11. MUDr. Katarína Jelačičová 
12. Mgr. Marcel Behro. 

 
 
 
K bodu 12/ 
 V tomto bode programu rokovania bol prerokovaný materiál „Určenie platu 
primátora mesta Trnava“, ktorý poslanci mestského zastupiteľstva obdrţali pri prezentácii.  
 Materiál uviedol a zdôvodnil Ing. Jozef Pobiecký, poslanec mestského zastupiteľstva.  

Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov podľa § 11 ods. 4 písm. i) určuje plat starostu podľa osobitného 
zákona, ktorým je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Uznesením č. 864 
z 29.6.2010 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava schválilo rozsah výkonu funkcie primátora 
mesta Trnava pre volebné obdobie 2010 – 2014 na plný pracovný úväzok.  

Základný plat primátora mesta Trnava ustanovený podľa § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov tvorí 3,54 – násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za 
predchádzajúci rok na základe údajov ŠÚ SR. Obecné zastupiteľstvo môţe tento plat 
rozhodnutím zvýšiť aţ na dvojnásobok a rozhodnúť o poskytnutí odmien s prihliadnutím na 
náročnosť a kvalitu výkonu funkcie aţ do 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena 
poskytuje. 
 

Návrhy k materiálu vznesené neboli. 
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdrţal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 11, ktorým 

mestské zastupiteľstvo určilo mesačný plat primátora mesta Trnava Ing. Vladimíra Butka. 
 
 
 
 Týmto bol program ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva prerokovaný. 
 Mgr. Marian Rozloţník, predseda návrhovej komisie skonštatoval, ţe na 
ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo prijatých celkom 11 uznesení. 
 
 Ing. Vladimír Butko, primátor mesta poďakoval poslancom za aktívnu a 100 %-tnú 
účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva a za prácu v komisiách, ktoré boli pre rokovanie 
stanovené. Skonštatoval, ţe to bolo jeho prvé rokovanie vo funkcii primátora mesta. 



17 
 

Poďakoval sa všetkým, ţe aktívnou a empatickou činnosťou mu bolo riadenie rokovania 
uľahčené. 
Členom mestskej rady primátor mesta oznámil termín prvého zasadnutia – 18.01.2010, na 
ktoré bude pozvánka s materiálmi vyexpedovaná. Poslancov mestského zastupiteľstva,  ktorí 
nevyuţili foto termín v ateliéri 4 F poţiadal, aby tak urobili v najbliţších dňoch, keďţe  
dodávka fotografií ovplyvňuje spracovanie ďalších dokumentov.  
 
 Primátor mesta poďakoval všetkým za účasť a rokovanie Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava s prianím krásnych vianočných sviatkov ukončil. 
   

V závere rokovania mestského zastupiteľstva vystúpili členovia detského folklórneho 
súboru Drienka s koledami. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vladimír  B u t k o      Ing. Hana  D i e n e r o v á 
     primátor mesta                          prednostka MsÚ 
 
 
 
 
 
Ing. Eva  Z a t k o v á     MUDr. Branislav  K r a m á r 
    overovateľka       overovateľ 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Lackovičová 
    zapisovateľka 


