
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

 

 

z 11. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 7. septembra 2004 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

____________________________________________________________  
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Mestské zastupiteľstvo mesta T r n a v a 

_________________________________________________________  

 

 

Z á p i s n i c a  

 

z 11. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 7. septembra 2004 v kon- ferenčnej sále trnavskej 

radnice __________________________________________________________  

 

 

Prítomní: Ing. Bošnák, primátor mesta 30 poslancov MZ mesta Trnava Ing. 

Holkovič, hlavný kontrolór Mgr. Keleši, náčelník mestskej polície 6 

vedúcich odborov mestského úradu 3 vedúci úsekov mestského úradu 5 



zástupcov mestských organizácií 12 riaditeľov škôl 1 zástupca CVČ 

Kalokagatia tlačový tajomník mesta novinári občania zapisovateľka  

 

 

P r o g r a m :  

 

a) Otvorenie  

 

1.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní Všeobecne 

záväzných nariadení mesta Trnava, v znení VZN č. 176 2.1) Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 111 o podmienkach 

státia vozidiel na území mesta Trnava - 3 -  

 

3.1) Majetkové záležitosti 4.1) Predaj bytov 4.2) Návrh na výnimky z 

nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 5.1) Združenie finančných 

prostriedkov na vybudovanie "STL plynovodu pre objekty Arcibiskupského 

úradu a Základnej umeleckej školy v Trnave na ulici Hollého, Halenárskej 

a Dolnopotočnej 5.2) Združenie finančných prostriedkov na vybudovanie 

druhej definitívnej trafostanice na Františkánskej ul. 6.1) Stredisko 

služieb škole, Paulínska 13, Trnava - vyradenie zariadenia zo siete škôl 

a školských zaria- dení MŠ SR 6.2) Informatívna správa o aktuálnej 

finančnej situácii a postupoch v oblasti školstva 7.1) Úprava Územného 

plánu mesta Trnava Cesta I/51 - severný obchvat - mimoúrovňové križovatky 

8.1) Schválenie Urbanistickej štúdie IBV Pekné pole - - II. etapa Trnava 

9.1) Zadanie Urbanistickej štúdie Obytný súbor Kočišské 10.1) 

Informatívna správa o riešení petície proti výstavbe obytného domu na 

Mozartovej ulici 11.1) Správa o uskutočnených metódach a postupoch 

verejného obstarávania v I. polroku 2004 s hodnotou predmetu obstarania 

tovarov a služieb nad 500.000,- Sk a prác nad 1.000.000,- Sk 12.1) Návrh 

Organizačného poriadku Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava 12.2) 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 32 o zásadách 

činnosti Útvaru hlavného kontro- lóra mesta Trnava a určenie pravidiel 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 12.3) Návrh Plánu kontrolnej 

činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31.12.2004 13.1) Návrh 

na zmenu v zložení Komisie kultúry Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

vo volebnom období 2003-2006 14.1) Informatívna správa o poplatkoch za 

parkovanie - 4 -  

 

15.1) Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 

termín plnenia je do 10.8.2004 16) R ô z n e 1) Návrh zmeny Odmeňovacieho 

poriadku funkcionárov mesta Trnava 2) Návrh na založenie nadácie "Nadácia 

Trnava Trnavčanom" 3) Návrh na poskytnutie dotácií na rok 2004 z grantového 

programu mesta Trnava 4) Informatívna správa o riešení sťažnosti Ing. 

Eduarda Horníka a Ing. Alexandry Horníkovej, Golianova 23, Trnava 5) 

Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1. do 

30.6.2004 Štatistický prehľad kriminality, verejného po- riadku a 

dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava mesto a OO PZ Trnava 

sever za obdobie od 1.1. do 30.6.2004  

 

17) Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva 18) Rekapitulácia 

uznesení 19) Z á v e r.  

 

 

11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava otvoril a 



viedol Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta. Privítal prítomných poslancov 

mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných.  

 

Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných celkom 18 poslancov mestského 

zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V 

priebehu rokovania sa zvýšil počet poslancov na 30.)  

 

Z neúčasti na rokovaní mestského zastupiteľstva sa písomne ospravedlnil 

MUDr. Július Duchoň, poslanec MZ.  
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Za overovateľov zápisnice z 11. riadneho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva boli určení poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Karol 

Kunovský a Ing. Pavol Nižnánsky. Na zasadnutí bola overená zápisnica z 

rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.6.2004. 

Overovatelia zápisnice MUDr. Božena Štegmannová a Marián Kramár 

konštatovali, že obsah zápisnice sa zhoduje s priebehom rokovania.  

 

Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov 

MZ: Ing. Jozefa Tomeka a MUDr. Boženu Štegmannovú. Na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení poslanci MZ: 

MUDr. Gabriel Pavelek a Jaroslav Kralčák. Mestská rada odporučila za 

predsedu návrhovej komisie pána Karola Opatovského, poslanca MZ. Na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie 

odporučení poslanci MZ: Ing. Ján Albert a Eduard Čechovič.  

 

Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 17. Hlasovaním (14:1:2) bolo jej zloženie schválené.  

 

 

Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 31. augusta 2004 o d 

p o r u č i l a nasledovné úpravy v programe rokovania mestského 

zastupiteľstva:  

 

a) doplniť do bodu "rôzne" materiál - Návrh na poskytnutie dotácií na rok 

2004 z grantového programu mesta (dotácie a dary) v bode 16.3a) Združeniu 

na ochranu zvierat v bode 16.3b) Mestskej televízii Trnava v bode 16.3c) 

krajskému mestu Prešov.  
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k programu rokovania 

neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 18. Hlasovaním (18:0:0) 

boli prijaté odporúčania mestskej rady. Hlasovaním (17:0:0) bol prijatý 

program rokovania mestského zastupiteľstva.  

 

Postupne boli prerokované jednotlivé materiály, ktoré boli zaradené do 

programu rokovania mestského zastupiteľstva.  

 

 

Materiál č. 1.1 Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 154, ktorým sa určuje postup pri 

prijímaní a vyhlasovaní všeobecne záväzných nariadení Mesta Trnava, v 



znení VZN č. 176 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: pán Karol Opatovský  

 

Rozprava: Mgr. Zachar - vzniesol technickú pripomienku k štylizácii textu 

"vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky". Ing. Bošnák, primátor 

mesta - uviedol, že sa jedná o citáciu zo zákona, avšak mestský úrad 

požiadal o preverenie gramatickej správnosti. Pozmeňovacie návrhy k 

materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené. Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom na úpravu textu v čl. 1 ods. 5: 5) Príslušnou 

na vyhodnotenie pripomienok podľa ods. 3) je mestská rada na svojom 

najbližšom zasadnutí po zverejnení návrhu VZN. V prípade potreby 

spracovateľ môže pripomienky podľa ods. 3) prerokovať v komisii určenej 

v zmysle čl. 6 ods. 1) tohto VZN. - 7 -  

 

Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto 

predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo 

a z akých dôvodov.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 18. Hlasovaním (17:0:0) bolo prijaté 

odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním (18:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ 

č. 373, ktorým bolo schválené VZN č. 216.  

 

 

Materiál č. 2.1 Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 111 o podmienkach státia vozidiel 

na území mesta Trnava 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: pán Eduard Čechovič  

 

Pán Čechovič, DUČMR - v rámci spravodajskej správy konštatoval, že návrh 

doplnku nariadenia vyplýva zo zákona NR SR č. 510/2003 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. 

o sociálnej pomoci. Zároveň zdôvodnil i odporúčanie mestskej rady, v 

zmysle ktorého sa vyhradenie parkovacieho miesta vzťahuje len pre tie 

vozidlá, na ktoré bol poskytnutý príspevok v zmysle platnej legislatívy. 

V odô- vodnených prípadoch vozidlám s osobitným značením 01 na základe 

posúdenia sociálno-zdravotnej komisie. V rámci rozpravy pripomienky k 

materiálu neboli vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s 

preformulovaním čl. 4 ods. 3) písm. a: - Vozidlá s osobitným označením 

01, na ktoré bol v zmysle § 61 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci 

poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, a to 

len v mieste trvalého - 8 -  

 

bydliska osoby odkázanej na individuálnu prepravu. V prípade, že 

individuálnu prepravu zabezpečuje rodinný príslušník, musí mať trvalé 

bydlisko totožné s prepravovanou osobou. - V odôvodnenom prípade, na 

základe posúdenia sociálno-zdravotnej komisie, vozidlá s osobitným 

označením O1, na prevádzku ktorých je v zmysle § 62 zákona č. 195/1998 

Z.z. o sociálnej pomoci poskytovaný peňažný príspevok na prepravu, a to 

len v mieste trvalého bydliska osoby odkázanej na individuálnu prepravu. 

V prípade, že individuálnu prepravu zabezpečuje rodinný príslušník, musí 



mať trvalé bydlisko totožné s prepravovanou osobou.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 20. Hlasovaním (17:0:1) bolo prijaté 

odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním (19:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ 

č. 374, ktorým bolo schválené VZN č. 217.  

 

 

 

Materiál č. 3.1 Novela Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: ku všetkým majetkovým materiálom Ing. Jozef Tomek  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s návrhom na vypustenie textu na str. 11-3/1/5 

v bode II., III., IV.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 20. Hlasovaním (18:0:2) bolo prijaté 

odporúčanie mestskej rady. - 9 -  

 

Hlasovaním (18:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 375.  

 

 

 

Materiál č. 3.2 Zmena v "Postupe pri usporiadavaní vzťahov k pozemkom vo 

vlastníctve fyzických osôb užívaných mestom Trnava" 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s návrhom na úpravu časti textu v čl. I v bode 

1) a v bode 2) nasledovne: "Cena prenájmu bude určená dohodou s vlastníkom 

takto: A) nájomné od dátumu podania žiadosti....3,00 Sk/m2/rok, B) 

jednorazová spätná úhrada za obdobie max. 3 roky spätne od dátumu podania 

žiadosti, ak o ňu vlastník požiada..............2,00 Sk/m2/rok. b) v čl. 

I v bode 2. upraviť časť textu "Dlžná suma bude určená dohodou s podielovým 

spoluvlast- níkom takto: A) jednorazovo za obdobie max. 3 roky spätne od 

dátumu podania žiadosti ak o ňu spoluvlastník požiada.........2,00 

Sk/m2/rok, B) ďalšie užívanie od dátumu podania žiadosti - spätná úhrada 

dlžnej sumy vždy za predchádzajúci rok.......3,00 Sk/m2/rok.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 20. Hlasovaním (20:0:0) bolo prijaté 

odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním (20:0:0) bolo k materiálu prijaté 

uznesenie MZ č. 376.  

 

 

 

Materiál č. 3.3 "Postup pri usporiadavaní vzťahov k pozemkom vo 

vlastníctve - 10 -  

 

fyzických osôb užívaných mestom Trnava pod STKO Boleráz" 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s úpravami textu na str. 11-3/3/4 a v čl. I. v 



bode 2: - v závere nadpisu doplniť ...pod STKO Boleráz... - v čl. I. v 

bode 2. upraviť časť textu ...Cena prenájmu bude určená dohodou s 

vlastníkom takto: A) nájomné od 1.9.2004 ......... 2,00 Sk/m2/rok, B) 

jednorazová spätná úhrada za obdobie max. 3 rokov spätne od dátumu podania 

žiadosti, ak o ňu vlastník požiada ........ 1,00 Sk/m2/rok...  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. Hlasovaním (20:0:1) bolo prijaté 

odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním (21:0:0) bolo k materiálu prijaté 

uznesenie MZ č. 377.  

 

 

 

Materiál č. 3.4 Zaradenie majetku mesta do ponukového konania 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 378.  

 

 

Materiál č. 3.5 Odpredaj 1-izbového bytu č. 74 na ul. Golianova 32 

____________________________________________________________ - 11 -  

 

Ing. Pullmann - poukázal na rozdielnosť plochy bytu v dôvodovej správe 

a v návrhu uznesenia. Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že správna 

rozloha je tá, ktorá je uvedená v návrhu uznesenia. Mestská rada hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Hlasovaním (18.2:3) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 379.  

 

 

 

Materiál č. 3.6 Predaj pozemku na ul. K. Čulena v Trnave 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Hlasovaním (20:0:3) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 380.  

 

 

 

Materiál č. 3.7 Súhlas s využitím pozemkov vo vlastníctve mesta na uloženie 

IS pre stavby "Trnava-rekonštrukcia kanalizácie" a "Trnava-kanalizácia, 

rekonštrukcia zberača AN" Súhlas so zriadením vecného bremena - práva 

uloženia IS na pozemkoch mesta 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok.  



 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. - 12 -  

 

Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 381.  

 

 

 

Materiál č. 3.8 Súhlas s prijatím daru do majetku mesta - IS a pozemkov 

IBV Kopánka, Átriová II, Trnava 

____________________________________________________________ Rozprava: 

Kramár - konštatoval, že veľmi dobre pozná predmetnú časť mesta. A keďže 

má mesto prevziať pozemok s miestnou komunikáciou a chodníkmi, odporučil 

aby boli najskôr uvedené do vhodného technického stavu. Pretože na sypkú 

zeminu bola uložená zámková dlažba, následne čoho povrch chodníka má 

nerovnosti. Túto skutočnosť odporučil doplniť do návrhu uznesenia. Ing. 

Bošnák, primátor mesta - tento návrh odporučil doplniť do bodu 2 v časti 

b) ...po úprave chodníka v súlade s projektovou dokumentáciou... Mestská 

rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 

bez pozmeňovacích návrhov. Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Hlasovaním 

(17:1:6) bol prijatý vznesený návrh poslanca Kramára. Hlasovaním (20:0:3) 

bolo prijaté uznesenie MZ č. 382, v ktorom bola zapracovaná schválená 

pripomienka.  

 

 

 

Materiál č. 3.9 Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava 

parc. č. 3547/19 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s. č. 767 

na Hajdóczyho ul. č. 9 v Trnave 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na - 13 -  

 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. Hlasovaním (21:0:1) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 383.  

 

 

 

Materiál č. 3.10 Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava 

parc. č. 2540/36 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s. č. 3201 

na Ul. A. Kubinu č. 27 v Trnave 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestskej rady k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská 

rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 

s technickými pripomienkami: - na str. 11-3/10/3 v bode 11) doplniť za 

slovo "Bratislava" text ...Furdekova 4... - v celom texte uznesenia 

správne uviesť názov ulice ...A.Kubinu...  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Vzhľadom k tomu, že pripomienky mestskej 

rady boli technického rázu, hlasovalo sa o nich i o uznesení súčasne. 

Hlasovaním (20:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 384.  

 

 

 



Materiál č. 3.11 Priamy predaj časti pozemku vo vlastníctve mesta na 

Sladovníckej ulici 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok.  

 

- 14 -  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. Hlasovaním (20:0:2) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 385.  

 

 

 

Materiál č. 3.12 Zámena pozemkov s Krajským úradom v Trnave 

____________________________________________________________ Rozprava: 

Ing. Tomek - podotkol, že podľa materiálu, ktorý bol predložený na rokovaní 

mestského zastupiteľstva dňa 22.6.2004 bola rozloha pozemku ...1447 m2... 

Ing. Bošnák, primátor mesta - požiadal spracovateľa materiálu o preverenie 

pripomienky a upresnenie návrhu uznesenia, ktorý nezodpovedá záverom z 

rokovania mestskej rady. JUDr. Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ - uviedla, 

že z nového návrhu uznesenia vypadla len časť textu "bez vzájomného 

finančného vyrovnania". Ing. Bošnák, primátor mesta - žiadal spracovateľa 

materiálu naformulovať uznesenie v zmysle odporúčania mestskej rady, 

pretože mestský úrad nie je kompetentný meniť jej závery. Odporučil 

materiál zatiaľ odložiť a v priebehu rokovania preveriť všetky skutočnosti 

s tým, že mestské zastupiteľstvo sa následne vráti k jeho prerokovaniu.  

 

 

 

Materiál č. 3.13 Zriadenie vecného bremena pre uloženie inž. sietí na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta - "Rekonštrukcia NTL plynovodu - ul. J. 

Bottu" ____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok. - 15 -  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 386.  

 

 

 

Materiál č. 3.14 Zriadenie vecného bremena pre uloženie inž. sietí na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta - "Rekonštrukcia NN vedenia - ul. J. 

Hollého, Hviezdoslavova, Halenárska, Veselá" 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 

25. Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 387.  

 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva sa opätovne zaoberali materiálom č. 

3.12. JUDr. Tomašovičová - podotkla, že správna výmera je 1447 m2 a 

uznesenie odporučila v zmysle textu, ktorý je uvedený v spoločnom 



spravodaji na str. 5 s tým, že do bodu 2) na záver sa doplní ...so vzájomným 

finančným vyrovnaním vo výške 12.500,- Sk... Ing. Tomek - odporučil za 

čiastku "12.500,- Sk" doplniť text ...v prospech Krajského úradu v 

Trnave... Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. O odporúčaní mestskej rady, 

ktoré bolo spracovateľom na rokovaní mestského zastupiteľstva upravené 

i o uznesení sa hlasovalo súčasne. Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 388.  
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Materiál č. 3.15 Predaj pozemku na Botanickej ulici v Trnave 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 389.  

 

 

 

 

Materiál č. 3.16 Reálne rozdelenie nehnuteľností na ulici A. Žarnova v 

Trnave ____________________________________________________________ 

Ing. Bošnák, primátor mesta - žiadal upresniť v bode 1) návrhu uznesenia 

priezvisko spoluvlastníčky pozemku. JUDr. Tomašovičová - podotkla, že 

všetky údaje boli opísané z listu vlastníctva. Mestská rada hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Hlasovaním (23:0:2) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 390.  

 

 

 

 

Materiál č. 3.17 Započítanie nájomného za užívanie rozostavanej stavby 

- podstavby južnej tribúny futbalového štadióna A. Malatinského v Trnave 

a preinvestovaných nákladov s FC Spartak Trnava, o. z. 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. - 17 -  

 

Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. Hlasovaním (25:0:2) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 391.  

 

 

 

Materiál č. 3.18 Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava 

parc. č. 2516 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome s. č. 3616 



na Hospodárskej ul. č. 66, 67 v Trnave 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s návrhom na doplnenie dátumu narodenia v bode 

20) v časti I. ...12.4.1945...  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Odporúčanie mestskej rady bolo 

považované za technickú pripomienku. Preto sa o nej i o uznesení hlasovalo 

súčasne. Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 392.  

 

 

 

Materiál č. 3.19 Predaj pozemku na Veternej ulici v Trnave 

____________________________________________________________ Ing. 

Tomek - informoval prítomných o liste, ktorý bol doručený na mestský úrad 

právnym zástupcom spoločnosti s r.o. PARKER GREEN Slovakia, Bratislava, 

Laurinská 3 pánom Florkovičom. Predmetná spoločnosť prejavila záujem o 

kúpu predmetného pozemku. Keďže doklady neobsahujú všetky náležitosti, 

materiál zostáva v pôvodnom znení a k následnému vysporiadaniu príde medzi 

touto spoločnosťou a spoločnosťou s r.o. Mall Development Corp, so sídlom 

Bratislava, Podtatranského 1. - 18 -  

 

Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. Hlasovaním (25:0:2) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 393.  

 

 

 

Materiál č. 3.20 Súhlas s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na 

vybudovanie parkovacích miest na Hospodárskej ul. Darovanie investície 

do majetku mesta 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Hlasovaním (24:1:1) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 394.  

 

 

 

 

Materiál č. 3.21 Zaradenie majetku mesta do ponukového konania garáž na 

ul. Zelenečská č. 53, 55 

____________________________________________________________ Rozprava: 

Ing. Tomek - odporučil do uznesenia doplniť text  

stiahol.) Čechovič, DUČMR - neodporúčal zapracovať návrh kolegu poslanca 

z toho dôvodu, že predaj sa uskutočňuje v zmysle "postupu" a v prípade 

prijatia tohto návrhu by nemohla správcovská organizácia postupovať 

ďalej. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na - 19 -  

 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok.  



 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 395.  

 

 

 

Materiál č. 3.22 Priamy odpredaj pozemkov na ul. K. Mahra a Botanickej 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s návrhom na zmenu kupujúceho...spoločnosť GWS 

SLOVAKIA, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava, IČO: 35 860 502...  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Hlasovaním (23:1:1) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 396.  

 

 

 

 

Materiál č. 4.1 Predaj bytov 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský Na rokovaní mestského zastupiteľstva 

k materiálu pripomienky neboli vznesené. Mestská rada hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 397.  
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Materiál č. 4.2 Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta 

Trnava ____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský  

 

Rozprava: Kralčák - v prípade, ak by neprešiel návrh mestskej rady, navrhol 

prijať uznesenie v znení ...vypustiť bod 1c) a uložiť bytovej komisii 

hľadať vhodný byt pre rodinu Herákovcov... Ing. Bošnák, primátor mesta 

- skonštatoval, že v jednej časti predložený návrh poslanca je totožný 

s návrhom mestskej rady a v druhej veci už mestský úrad začal konať. Ing. 

Šarvaic - pripomienkoval bod 1a) návrhu uznesenia a uviedol, že bol 

oslovený JUDr. Vysudilovou v danej veci. Menovaným bol zo strany Správy 

mestského majetku Trnava pridelený náhradný byt na Hospodárskej ulici č. 

9, preto žiadal zdôvodnenie, prečo prichádza k zmene a poskytuje sa im 

byt na ul. Golianovej č. 23. Mgr. Žitňanský - podotkol, že tento problém 

sa rieši už dlhšie a od roku 2003 už boli prijaté v danej veci dve uznesenia. 

Mesto má v zmysle súdneho rozhodnutia poskytnúť náhradný byt a myslíme 

si, že riešením je poskytnutie aj tohto bytu. Ing. Bošnák, primátor mesta 

- vyslovil presvedčenie, že týmto dochádza k neoprávnenému prideleniu 

bytu. Pretože prechod nájmu bytu na rodinných príslušníkov je možný vtedy, 

ak bývajú aspoň jeden deň v spoločnej domácnosti. Táto podmienka splnená 

nebola. Mesto záležitosť rieši poskytnutím bytu, ktorý má k dispozícii. 



RsDr. Brežák, vedúci odboru MsÚ - podotkol, že táto skutočnosť je rozpísaná 

v dôvodovej správe a náhradný byt, ktorý im bol pridelený ešte v roku 1993 

odmietli.  

 

Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom na vypustenie písm. c) v bode 1) návrhu uznesenia. 
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním (24:3:1) bolo prijaté 

odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním (24:3:1) bolo prijaté uznesenie MZ 

č. 398, z ktorého bol vypustený bod 1c).  

 

 

 

Materiál č. 5.1 Združenie finančných prostriedkov na vybudovanie "STL 

plynovodu pre objekty Arcibiskupského úradu a základnej umeleckej školy 

v Trnave na ulici J. Hollého, Halenárskej a Dolnopotočnej" 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko  

 

Rozprava: Ing. Butko, zástupca primátora - navrhol v uznesení za čiastku 

"1.223418,15 Sk" doplniť text ...t.j. 50%... Mestská rada hlasovaním 

odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom 

doplniť do uznesenia objem nákladov pre investora.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. Návrh Ing. Butka bol považovaný za 

technickú pripomienku. Preto sa o ňom i o uznesení hlasovalo súčasne. 

Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 399.  

 

 

 

Materiál č. 5.2 Združenie finančných prostriedkov na vybudovanie druhej 

definitívnej trafostanice na Františkánskej ulici v Trnave 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na - 22 -  

 

rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom na úpravu textu uznesenia 

nasledovne: 1. Schvaľuje a) združenie finančných prostriedkov na 

vybudovanie trafostanice na parc.č. 95/78 o výmere 36 m2 na Františkánskej 

ulici v Trnave s podielom 60 % celkových nákladov stavby trafostanice, 

s ďalším účastníkom združenia - Západoslovenskou energetikou a.s., 

Čulenova 6, Bratislava, s podielom 40 % celkových nákladov stavby 

trafostanice. 

b) bezodplatný prevod podielu 60 % zrealizovanej investície nákladov 

stavby trafostanice podľa písm. a) a predaj pozemku parc.č. 95/78 o výmere 

36 m2 Západoslovenskej energetike a.s., Čulenova 6, Bratislava. 

2. Súhlasí s vybudovaním trafostanice na pozemku s parc.č. 95/78 o výmere 

36 m2 3. Ukladá Mestskému úradu v Trnave 

a) pripraviť v spolupráci so Západoslovenskou energetikou, a.s. 

Bratislava Zmluvu o združení finančných prostriedkov a predložiť 

primátorovi na podpis 

Termín: do 31.10.2004 b) pripraviť zmluvu o bezodplatnom prevode podielu 

60 % na investícii v zmysle bodu 1. písm. b) tohoto uznesenia 

Termín: do 60 dní po kolaudácii stavby trafostanice 



c) po kolaudácii stavby trafostanice predložiť MZ materiál týkajúci sa 

predaja pozemku s parc.č.95/78 o výmere 36 m2 Termín: do najbližšieho 

zasadnutia MZ po kolaudácii 

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 400.  
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Materiál č. 6.1 Stredisko služieb škole, Paulínska 13, Trnava - vyradenie 

zariadenia zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo  

 

Rozprava: Ing. Bošnák, primátor mesta - upozornil spravodajcu, že 

spravodajská správa nemá byť predložená formou čítania materiálu, ale 

zdôvodnením spracovania a predloženia materiálu. Zároveň odporučil z 

dôvodovej správy v závere vypustiť slovo "učebníc", pretože stredisko 

učebnice nezabezpečovalo. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom vypustiť na str. 11-6/1/5 

celý text 2. odstavca a na str. 11-6/1/6 text v poslednom odstavci nahradiť 

novým textom:  

služieb škole Trnava v oblasti obstarávania školských tlačív, potrieb, 

učebníc budú zabezpečované prostred- níctvom riaditeliek materských škôl.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. Odporúčanie mestskej rady bolo 

považované za technickú pripomienku. Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 401.  

 

 

 

Materiál č. 6.2 Informatívna správa o aktuálnej finančnej situácii a 

postupoch v oblasti školstva 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo  

 

Ing. Daučo, DUČMR - v rámci spravodajskej správy informoval, že na 

prenesené kompetencie na úseku základných škôl je potrebných 144 168 tis. 

Sk. Základné školy by mesto - 24 -  

 

ako zriaďovateľ z vytvorenej rezervy dokázalo sanovať na 95% z objemu 

finančných prostriedkov na žiaka v roku 2003. Zároveň podotkol, že 

originálne kompetencie bude potrebné sanovať v čiastke cca 4 mil. Sk.  

 

Rozprava: Mgr. Žitňanský - dal návrh na vystúpenie Mgr. Jozefíny 

Hrašnovej, riaditeľky Základnej školy na Atómovej ulici v Trnave na 

prednesenie stanoviska k situácii na základných školách. Hlasovaním 

(23:0:4) bolo vystúpenie Mgr. Hrašnovej schválené.  

 

 

Mgr. Hrašnová V úvode svojho vystúpenia poďakovala primátorovi a poslancom 

za možnosť vystúpiť na tomto fóre a v krátkosti informovala o veľmi ťaživej 

situácii v školstve. Uviedla, že školský rok začali s nesmiernymi 



problémami, hlavne čo sa týka financovania. Normatívy nie sú dostatočne 

napočítané. Chybu urobil štát, preto žiadala, aby bola poskytnutá pomoc 

na preklenutie tohto kalendárneho roka. Školy tlačia bremeno finančných 

prostriedkov mesačne pred sebou. Podľa tabuľky z mesiaca september 

disponuje škola s prostriedkami už decembrovými. Napr. originálnou 

kompetenciou sú i školské kluby, na ktoré nie sú prostried- ky už teraz 

a nemožno ich ani presúvať. Robili sa i úsporné opatrenia, osobné príplatky 

učiteľom sa nevyplácajú od mesiaca apríl 2004. Je to veľmi negativistické 

a nie je oceňovaná práca, ktorú učitelia robia naviac. V mene učiteľskej 

obce žiadala mestské zastupiteľstvo, aby veľmi korektne pristúpilo k tomu, 

aby školy mohli tento kalendárny rok uzatvoriť v prospech učiteľov, ale 

i rodičov žiakov. Na záver vystúpenia poďakovala za pozornosť.  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta - požiadal o vyjadrenie Ing. Lančaričovú, 

pretože niektoré veci nekorešpondujú s - 25 -  

 

tým, čo bolo povedané. Ťažko sa to však teraz vyrieši, to sa bude musieť 

konzultovať. Ak boli veci premietnuté do dohadovacieho konania, malo by 

mesto finančné prostriedky dostať. Ing. Lančaričová, ved. odboru MsÚ - 

podotkla, že na základe materiálu, ktorý bol prečítaný Ing. Daučom bude 

rozpočet upravený. Východiskom bude garantovanie 95 %-tného minima na 

žiaka oproti minulému roku. Na prenesené kompetencie mesto dostalo + 10 

828 tis. Sk. Normatívy však nezohľadňujú valorizáciu platov, infláciu, 

ceny energií, ktoré išli nahor. Hoci sa realizovali úsporné opatrenia, 

situácia je kritická. Krajský školský úrad nebude vykrývať ani odstupné, 

ktoré je na základe kolektívnej zmluvy. Ing. Daučo, DUČMR - informoval 

prítomných, že mesto žiadalo na dofinancovanie škôl v roku 2004 18 134 

tis. Sk, na školské zariadenia (okrem ŠJ-OK) v čiastke 25 636 tis. Sk a 

na zariadenia školského stravovania 6 348 tis. Sk, t.j. celkom 50 118 tis. 

Sk. Ing. Bošnák, primátor mesta - odporučil do uznesenia doplniť bod 2), 

ktorým sa uloží mestskému úradu vypracovať komplexnú finančnú analýzu 

financovania základného, materského školstva a školských zariadení s 

výhľadom k 31.12.2004 s tým, že správa bude predložená na októbrové 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. Zároveň podotkol, že v tomto roku 

mesto nepristúpilo k dostatočnej redukcii počtu základných škôl, avšak 

v budúcnosti sa tomu nevyhne. Uviedol, že sa pripravuje sa tiež materiál 

na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva v súvislosti s 

racionalizáciou v oblasti školstva, v ktorom sa bude vychádzať z 

hospodárenia škôl a ich nákladov. V rámci limitu budú vyčlenené 

prostriedky na rekonštrukcie, v ktorých mesto bude pokračovať a budú sa 

hľadať cesty na zefektívnenie prevádzky zariadení, hlavne čo sa týka 

energetickej náročnosti. Požiadal riaditeľov škôl o pripravenie rámcových 

návrhov, pretože v mesiaci október 2004 sa uskutoční pracovné stretnutie 

za účelom prediskutovania záležitostí. Ďalej konštatoval, že na školách 

je 550 detí z okolitých obcí, ktoré neuhrádzajú - 26 -  

 

náklady a v rámci fiškálnej decentralizácie budú obce dostávať finančné 

prostriedky práve na svojich obyvateľov. V rámci prenesených kompetencií 

bude mesto dostávať prostriedky podľa počtu žiakov. Treba si preto 

uvedomiť, že každá škola, ktorá bude mať malý počet žiakov, bude odčerpávať 

prostriedky na úhradu svojich nákladov všetkým ostatným. Bude sa preto 

pristupovať k zlučovaniu základných škôl, prípadne časť areálu bude daná 

do prenájmu. Zvažuje sa tiež zlučovanie základných škôl s tým, že prvý 

stupeň bude na obidvoch a druhý stupeň bude zriadený spoločný pre obidve 

školy. Nebude to úloha jednoduchá, avšak vyslovil nesúhlas, aby sa 



prostriedky "prejedli" a teň kameň, ktorý tlačia školy pred sebou, sa 

tlačil ďalej. Zo strany mesta sa robia všetky kroky, aby sa situácia 

vylepšila. Otázkou fiškálnej decentralizácie sa budú zaoberať i primátori 

K-8 na svojom stretnutí v dňoch 13.- 14.9.2004, ktoré sa uskutoční v meste 

Trnava. Pretože fiškálna decentralizácia je nastavená príliš solidárne 

(rozdeľovanie finančných prostriedkov podľa počtu dôchodcov a detí) bez 

ohľadu na to, koľko sa v ktorom regióne vytvorí. Z hľadiska dane zo mzdy, 

ktorá je hlavným príjmom samosprávy, príspevky budú realizované plošne. 

Ing. Drábiková - odporúčala spracovať zásady prerozdeľovania rozpočtu, 

pretože sa môže stať, že niektorá škola nebude mať prostriedky na prevádzku 

a iná by mala nadštandard. Ing. Bošnák, primátor mesta - podotkol, že v 

mesiaci december 2004 bude mestské zastupiteľstvo schvaľovať návrh na 

riešenie školstva od 1.1.2005 a v rámci neho bude i systém analýzy.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Mestská rada hlasovaním odporučila 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

O návrhu uznesenia i o odporúčaní primátora mesta na doplnenie uznesenia 

sa hlasovalo súčasne. Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 

402. - 27 -  

 

Materiál č. 7.1 Úprava Územného plánu mesta Trnava Cesta I/51 - severný 

obchvat - Mimoúrovňové križovatky (Ú 2004/01) 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek  

 

Rozprava: MUDr. Paulini - žiadal bližšie vysvetliť záležitosť na náčrte. 

Ing.arch. Horák, ved. odb. MsÚ - podotkol, že na náčrte sú vyznačené 

mimoúrovňové križovatky: Chovateľská, ktorá je plánovaná, Špačinská a 

Piešťanská, by v roku 2010 už nezodpovedala požiadavkám Európskej únie. 

Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že z hľadiska finančného nie sú 

možnosti na riešenia ulice J.Hlubíka. Ale v budúcnosti, ak by prišlo k 

enormnému zaťaženiu dopravy, môže sa táto záležitosť otvoriť.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. Mestská rada hlasovaním odporučila 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom na doplnenie 

termínov do bodu 1) návrhu uznesenia a dôvodovej správy  

Odporúčania mestskej rady boli brané ako technické pripomienky, preto sa 

o nich i o uznesení hlasovalo súčasne. Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 403.  

 

 

 

Materiál č. 8.1 Schválenie Urbanistickej štúdie IBV Pekné pole - II. etapa, 

Trnava ____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko  

 

Rozprava: Ing. Tomek - v návrhu uznesenia v bode 1) odporúčal - 28 - správne 

označiť jednotlivé body. Kramár - požiadal o pozornosť v súvislosti so 

stanoviskom 69 občanov z ulíc Átriová, M.Benku, Bohúňova a Mudroňova. V 

stanovisku konštatujú, že sa dozvedeli o prerokovaní územného plánu, avšak 

o tejto záležitosti nemali žiadne informácie. Zásadne nesúhlasia, aby pri 

výstavbe tejto lokality bola Átriová ulica využívaná ako príjazdová 

komunikácia, pretože nespĺňa všetky technické podmienky. Mesto má síce 

vytvárať podmienky pre výstavbu, avšak občania odporúčajú pred 

realizáciou vybudovať príjazdovú komunikáciu na stavenisko z ulice 



J.Hlubíka resp. z cesty Krupanskej. S názormi občanov sa zhodoval i samotný 

poslanec, preto žiadal, aby do uznesenia mestského zastupiteľstva bola 

doplnená záležitosť riešenia prístupu do lokality Pekné pole, kde príde 

k výstavbe 385 rodinných domov z cesty Krupanskej. Na záver svojho 

vystúpenia podotkol, že ľudia mali možnosť o prerokovaní územného plánu 

sa dozvedieť (nie je teda pravdou, že nemali informácie) a rovnako bola 

táto záležitosť zverejnená i vo vývesných skrinkách výboru mestskej časti. 

Ing. Bošnák, primátor mesta - konštatoval, že mesto berie na vedomie 

aktivitu občanov z tejto lokality. Jedná sa však o verejnú komunikáciu, 

ktorá je vo vlastníctve mesta a zodpovedá podmienkam. Keď by sa boli 

dohodli všetci vlastníci, problémy nemuseli nastať. Prišiel však záujemca 

na investíciu v tejto lokalite, predložil štúdiu i s dopravným napojením 

na jestvujúcu komunikáciu pre výstavbu 50 rodinných domov na svojom 

pozemku. Zároveň uviedol, že riešenie príjazdu z cesty Krupanskej si nevie 

predstaviť, pretože by sa jednalo o záber poľnohospodárskej pôdy a 

vyžadovalo by si to ďalšie investície. O stanovisko požiadal Ing. arch. 

Horáka. Ing. arch. Horák - podotkol, že poslanec mal na mysli dočasný záber 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu a to po dobu realizácie výstavby v tejto 

lokalite. A po realizácii výstavby domy napojiť na jestvujúcu 

infraštruktúru. Táto záležitosť by bola uložená i v POV. - 29 -  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta - do uznesenia túto záležitosť nemožno 

doplniť. Táto záležitosť by znamenala zvýšenie nákladov, s ktorými 

dotknutí ľudia súhlasiť nemusia, pretože komunikácia k dispozícii je. 

Zároveň podotkol, že i pri výstavbe rodinných domov na ulici Átriovej sa 

využívali jestvujúce komunikácie. Ing. Královičová - konštatovala, že s 

ulicou J.Hlubíka sa počíta ako s nosnou a riešená bude v priebehu 20 rokov. 

Ing. arch. Horák - uviedol, že v rámci tejto výstavby je zaradená i ulica 

J.Hlubíka i s dimenziami inžinierskych sietí. Ing. Bošnák, primátor mesta 

- odporučil riešenie hľadať v dočasnom pripojení z Krupanskej cesty. Ing. 

Butko, zástupca primátora - informoval mestské zastupiteľstvo o 

iniciatíve majetkovej komisie v súvislosti s vyzvaním vlastníkov pozemkov 

(po ktorých by mala nadväzovať ulica J.Hlubíka) na darovanie pozemkov na 

základe zmluvy o budúcej darovacej zmluve, s možnosťou združenia 

finančných prostriedkov a s investorstvom mesta. Zároveň podotkol, že 

doteraz sa v meste nenašiel investor, ktorý by všetko zabezpečil. V 

prípade, že do záležitosti nevstúpi mesto, riešenie sa nedostane do 

žiadúcej polohy.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. Mestská rada hlasovaním odporučila 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

Hlasovaním (17:3:9) bol prijatý návrh poslanca Kramára. Hlasovaním 

(25:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 404, do ktorého bol doplnený bod 

d) s textom ...v ďalšom stupni stavebného konania v rámci spracovania POV 

riešiť možnosť dočasného dopravného napojenia tejto lokality na Krupanskú 

cestu, počas realizácie výstavby IBV...  

 

 

Materiál č. 9.1 Zadanie urbanistickej štúdie Obytný súbor Kočišské 

____________________________________________________________ - 30 -  

 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko  

 

Rozprava: Ing. arch. Horák, vedúci odboru MsÚ - predložil tématické námety 

troj- najviac štvorpodlažných bytových domov v tejto lokalite, kde smerom 



bližšie k Bielemu Kostolu bidú domy rodinné. MUDr. Heriban - zaujímal sa, 

akým spôsobom sa obyvatelia z tejto lokality dostanú do mesta. Ing. Báňas 

- zaujímal sa o reálny čas začatia výstavby v tejto lokalite. Ing. Bošnák, 

primátor mesta - podotkol, že v súčasnosti sa schvaľuje zadanie štúdie, 

ktorá obsahuje i dopravné riešenie. Určite však príde k stavebnej úprave 

jestvujúcej miestnej komunikácie do Bieleho Kostola. Ing.arch. Horák - 

v mesiaci máj 2005 bude spracovaný projekt inžinierskych sietí a miestnej 

komunikácie. Podľa technických parametrov, ktoré vzídu zo štúdie sa bude 

hľadať najschodnejšia cesta.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Mestská rada hlasovaním odporučila 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom na doplnenie 

textu na str. 11-9/1/3 dôvodovej správy:  

možnosti realizácie obytného súboru bol počet riešených bytových 

jednotiek v I. etape znížený z 585 (počet schválený v zmene ÚPN 01/2004) 

na 490 b.j. V ďalších etapách bude riešený počet bytových jednotiek tak, 

aby bol celkový súčet v rámci riešenia celej výmery plochy určenej na 

bývanie dodržaný regulatív najmenej 80 b.j. na hektár, ktorý je podmienkou 

zo strany MVaRR SR pre získanie dotácie na technickú infraštruktúru. 

Doplnenie textu navrhnutého mestskou radou bolo považované za technickú 

pripomienku. Pozmeňovacie návrhy k materiálu na rokovaní mestského 

zastupiteľstva neboli vznesené. Hlasovaním (26:1:1) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 405. - 31 -  

 

Materiál č. 10.1 Informatívna správa o riešení petície proti výstavbe 

obytného domu na Mozartovej ulici 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Karol Česnek  

 

Rozprava: Kralčák - konštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva bol predkladateľom petície občanov Mozartovej 

ulice proti výstavbe obytného domu na predmetnej ulici. Uviedol, že 

počiatočné emócie upadli, zvlášť po predložených informáciách o riešení 

daného územia, za čo poďakoval spracovateľom. Ing. Bošnák, primátor mesta 

- odporučil o návrhu mestskej rady hlasovať, pretože z toho vyplývajú 

záväzky mesta voči občanom.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. Mestská rada hlasovaním odporučila 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom doplniť na str. 

11-10/1/4 v závere text ...Mesto Trnava vytvorí podmienky pre súčasné 

odovzda nie bytov a úpravy priestranstva v riešenom území. Hlasovaním 

(27:0:2) bol prijatý návrh mestskej rady. Na rokovaní mestského 

zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Hlasovaním 

(28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 406.  

 

 

 

Materiál č. 11.1 Správa o uskutočnených metódach a postupoch verejného 

obstarávania v I. polroku roku 2004 s hodnotou predmetu obstarávania 

tovarov a služieb nad 500 000,- Sk a prác nad 1 000 000,- Sk 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt  

 

- 32 - Rozprava: Ing. Butko, zástupca primátora - konštatoval, že v rámci 

takto predloženej správy poslanci získajú prehľad o tom, čo mal možnosť 



riešiť mestský úrad. Súťaží je však veľmi veľa a nie všetky sú zachytené 

v tejto správe. Odporučil preto do návrhu uznesenia doplniť text ...ukladá 

mestskému úradu - spracovať informatívnu správu ako komplexný prehľad 

všetkých metód a foriem verejného obstarávania v zmysle príkazu primátora 

mesta resp. v zmysle zákona č. 523/2003 Z.z. od nadobudnutia jeho účinnosti 

od 1.1.2004 do 30.9.2004 vrátane...  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Mestská rada hlasovaním odporučila 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

Hlasovaním (22:0:2) bol prijatý návrh Ing. Butka. Hlasovaním (23:0:2) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 407.  

 

 

 

Materiál č. 12.1 Návrh Organizačného poriadku útvaru hlavného kontrolóra 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Božena Štegmannová  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 408.  

 

 

 

Materiál č. 12.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN 

č. 32 o zásadách činnosti Útvaru - 33 -  

 

hlavného kontrolóra mesta a určenie pravidiel kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta Trnava 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Božena Štegmannová  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 409, ktorých bolo schválené všeobecne záväzné nariadenie 

č. 218.  

 

 

 

Materiál č. 12.3 Návrh Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

mesta Trnava do 31.12.2004 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Božena Štegmannová  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté 



uznesenie MZ č. 410.  

 

 

Materiál č. 13.1 Návrh na zmenu v zložení Komisie kultúry Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2003 - 2006 

____________________________________________________________ - 34 -  

 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Hlasovaním (22:0:2) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 411.  

 

 

 

Materiál č. 14.1 Informatívna správa o parkovaní v CMZ - poplatky 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: pán Eduard Čechovič  

 

Rozprava: Čechovič, DUČMR - podotkol, že terajší parkovací systém, ktorého 

prevádzkovateľom je mesto patrí medzi prvé systémy a je platný od roku 

1992. Samotný systém je už zastaralý a zastaralé sú aj parkovacie automaty. 

Napĺňa sa len na 20% z možnej sumy za parkovanie, i keď si je vedomý, že 

na 100% ho naplniť nie je možné. Súčasný systém spoplatnenia parkovania 

voči zvyšujúcim sa nárokom na statickú dopravu a služby súvisiace s 

parkovaním stagnuje. Pre zlepšenie funkcie systému je preto potrebné 

prehodnotiť spôsob prevádzkovania, pravidelne monitorovať a štatisticky 

vyhodnocovať účinnosť systému s návrhom okamžitých a dlhodobých opatrení. 

Ing. Tomek - požiadal náčelníka mestskej polície, aby poskytol informácie 

o kontrolnej činnosti a jej zabezpečenia z hľadiska organizačného a 

personálneho. Mgr. Keleši, náčelník MsP - odpovedal na vznesenú 

pripomienku poslanca Tomeka a uviedol, že kontrolnú činnosť v tejto 

oblasti zabezpečujú 4 zamestnanci v pracovných dňoch od 8 do 16.00 hod. 

a jeden spracováva lustráciu vozidiel a predvolania. - 35 -  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Mestská rada hlasovaním odporučila 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom na doplnenie 

uznesenia o bod 2) s textom: ukladá - Mestskému úradu v Trnave - pripraviť 

zmenu systému prevádzkovania, regulovania a spoplatnenia parkovania v 

Centrálnej mestskej zóne mesta Trnava v termíne do 30.6.2005. Na rokovaní 

mestského zastupiteľstva pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli vznesené. 

O odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo súčasne. Hlasovaním 

(24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 412.  

 

 

 

Materiál č. 15.1 Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktorých termín plnenia je do 10.08.2004 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: pán Karol Opatovský  

 

Rozprava: Ing. Tomek - odporúčal v uznesení č. 324/2004 spresniť sezónu, 



pre ktorú táto záležitosť je platná. Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, 

že doplnenie nie je potrebné, pretože sa to týka tejto sezóny, čo je uvedené 

aj v poriadku.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. Mestská rada hlasovaním odporučila 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom na doplnenie bodu 

2. schvaľuje v časti 2.2. v písm. b) s textom: 324/2004 v bode 1A) 

schvaľovacej časti uznesenia v 5. odrážke úprava textu - vo výške komerčnej 

ceny v pondelok, štvrtok, piatok, sobotu, nedeľu po 20.00 hod. v utorok 

a stredu po 21.30 hod. - 36 -  

 

Toto opatrenie platí do doby spustenia prevádzky druhej ľadovej plochy. 

O odporúčaní mestskej rady i o uznesení sa hlasovalo súčasne. Hlasovaním 

(23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 413.  

 

 

 

V zmysle schváleného programu rokovania sa poslanci mestského 

zastupiteľstva zaoberali v bode "r ô z n e" nasledovnými materiálmi:  

 

 

 

Materiál č. 16.1 Návrh zmeny Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta 

Trnava ____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 

26. Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 414.  

 

 

 

Materiál č. 16.2 Návrh na založenie nadácie "Nadácia Trnava Trnavčanom" 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo  

 

Ing. Daučo, DUČMR - predniesol návrh mestskej rady na doplnenie členov 

do orgánov nadácie, na ktorom sa mestská rada dohodla na stretnutí, ktoré 

sa uskutočnilo v priebehu rokovania mestského zastupiteľstva: * návrh na 

zloženie správnej rady: - 37 -  

 

Ing. Štefan Bošnák Mgr. Ján Žitňanský Ing. Augustín Pullmann 

Prof.MUDr.Bohumil Chmelík, PhD. Ing. Hana Dienerová + dve miesta ponechať 

pre zástupcov najväčších sponzorov * návrh na správcu: Ing. Pavol 

Tomašovič * návrh na zloženie dozornej rady: Ing. Blažena Královičová Ing. 

Karol Česnek Ing. Mária Burzová.  

 

Pripomienky k predloženému návrhu neboli vznesené. Ing. Bošnák, primátor 

mesta - vzhľadom k tomu, že ďalšie návrhy neboli vznesené, odporučil 

hlasovať o uznesení am block s tým, že o delegovanie členov do orgánov 

nadácie budú požiadaní i najväčší sponzori. Túto pripomienku odporučil 

prijať ako bod b) v ukladacej časti uznesenia. Kontrolný súčet poslancov 

MZ: 24. Hlasovaním (23:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 415 so 

zapracovaním vznesenej pripomienky primátora mesta.  



 

 

 

 

Materiál č. 16.3 Návrh na poskytnutie dotácií na rok 2004 z grantového 

programu mesta (dotácie a dary) 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Karol Česnek  

 

 

16.3a Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2004 Združenie na ochranu zvierat 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. - 38 -  

 

Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom na dotáciu v čiastke 100.000,- Sk. Kontrolný 

súčet poslancov MZ: 25. Hlasovaním (19:4:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 

416, ktorým bola schválená dotácia v čiastke 100.000,- Sk.  

 

 

16.3b Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2004 Mestská televízia Trnava 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s návrhom na dotáciu v čiastke 300.000,- Sk. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Hlasovaním (23:0:2) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 417, ktorým bola schválená dotácia v čiastke 300.000,- 

Sk.  

 

 

16.3c Návrh na poskytnutie dotácie na rok 2004 na pomoc obciam poskytnutých 

povodňami ____________________________________________________________ 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s návrhom na dotáciu v čiastke 100.000,- Sk s 

tým, že dotácia bude poskytnutá krajskému mestu Prešov ako pomoc krajského 

mesta Trnava na odstránenie škôd spôsobených povodňami. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 24. Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 

rady. Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 418.  

 

 

 

- 39 - Materiál č. 16.4 Informatívna správa o riešení sťažnosti Ing. 

Eduarda Horníka a Ing. Alexandry Horníkovej, bytom Golianova 23, Trnava 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 

22. Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 419.  

 

 

 



Materiál č. 16.5a Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za 

obdobie od 1.1. do 30.6.2004 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt Rozprava: Ing. Šarvaic - pripomienkoval 

údaje, ktoré sú uvedené pri priestupkoch týkajúcich sa parkovania 

nákladných vozidiel. Zaujímal sa, nakoľko je vieryhodný tento prehľad, 

keď len teraz napr. na sídlisku Prednádražie by zistili takýchto 

priestupkov viacej. Mgr. Keleši, náčelník MsP - uviedol, že priestupky 

boli zdokumentované a odstúpené. Uvedené je číslo, ktoré bolo dosiahnuté. 

Kralčák - poukázal na priestupky, ktoré sa týkajú chovu a držania zvierat. 

Sú veľmi nízke, pretože osobne je denno - denne svedkom viacerých 

priestupkov v tejto oblasti. Zároveň podotkol, že podobne je to i v oblasti 

nakladania s odpadmi. Odporučil náčelníkovi mestskej polície, aby sa 

činnosť útvaru zamerala aj na tieto oblasti. Ing. Bošnák, primátor mesta 

- reagoval na vznesenú pripomienku a uviedol, že mestská polícia má na 

jednej smene šesť príslušníkov a musí riešiť viacero vecí, preto sa - 40 

-  

 

nemôže sústrediť len na kontrolu psov. Kontrola chovu a držania psov sa 

robí účelovo na základe operačných stretnutí. Zároveň informoval o 

kontrolách zameraných na ochranu spoločného majetku školských zariadení, 

ktoré boli realizované počas letných mesiacov. Mgr. Keleši - reagoval na 

pripomienku poslanca Kralčáka, pretože v zmysle novely zákona č. 216, 

ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.1.2004 bola odobratá právomoc mestskej 

polícii v riešení priestupkov týkajúcich sa psov. Priestupky sa odstupujú 

na riešenie správnemu orgánu a rovnako je to pri riešení divokých skládoch 

odpadu.  

 

Pozmeňovacie návrhy na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli 

predložené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva tiež bez pozmeňovacích návrhov. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 23. Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 420.  

 

 

Materiál č. 16.5b Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a 

dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava-mesto a Trnava-sever 

za obdobie od 1.1. do 30.6.2004 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 24. Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 421.  
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V zmysle schváleného programu rokovania nasledovali interpelácie 

poslancov mestského zastupiteľstva. MUDr. Pavelek - vzhľadom na pokročilý 

čas v rokovaní mestského zastupiteľstva odporučil interpelácie poslancov 

predložiť písomne. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. Hlasovaním (19:3:3) 

bol návrh poslanca prijatý.  

 

 



Pán Opatovský, predseda návrhovej komisie skonštatoval, že na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva bolo prijatých celkom 49 uznesení t.j. od č. 373 

po č. 421 vrátane.  

 

Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a 11. 

riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil. V závere 

rokovania odporučil do pozornosti Tradičný trnavský jarmok 2004 a s ním 

spojený celý rad kultúrnych akcií a o týždeň konajúce sa Trnavské dni 

lásky, pokoja a porozumenia.  

 

 

 

 

 

Ing. Štefan B o š n á k Ing. Juraj T i b e n s k ý primátor mesta zástupca 

primátora  

 

 

 

 

Ing. Karol Kunovský Ing. Pavol Nižnánsky overovateľ overovateľ  

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lackovičová, zapisovateľka  


