
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

 

 

z 15. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 26. apríla 2005 v konfe- renčnej 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 15. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 26. apríla 2005 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 Ing. 

Tibenský, prednosta MsÚ 9 vedúcich odborov mestského úradu vedúci 



kancelárie primátora mesta 2 vedúci úseku mestského úradu 5 zástupcovia 

mestských organizácií 11 riaditeľov základných škôl 1 riaditeľ CVČ 7 

občanov zapisovateľka  

 

 

P r o g r a m :  

 

a) Otvorenie  

 

1.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 

1) k VZN č. 225 o miestnom poplatku za ko- munálne odpady a drobné stavebné 

odpady 1.2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok 

č. 2) k VZN č. 171 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 2.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva - 3 

-  

 

doplnok č. 1) k VZN č. 184 o správe a prevádzkovaní cintorínov na území 

mesta Trnava 3.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva 

doplnok č. 7) k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových 

priestorov v bytových domoch vo vlastníc- tve mesta Trnava 3.2) Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 5) k VZN č. 

155 o určovaní obvyklého nájom- ného za prenájom nebytových priestorov 

vo vlastníctve mesta Trnava 4.1) Záverečný účet mesta Trnava za rok 2004 

4.2) Rozpočtové pravidlá mesta Trnava 5.1) Optimalizácia základného 

školstva 6.) Majetkové záležitosti 7.1) Doplnok "Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol 

mestu zverený" 8.1) Predaj bytov 8.2) Návrh na výnimky pri prideľovaní 

bytov v zmysle VZN č. 161 o nakladaní s nájomnými bytmi pre mladé rodiny 

a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na Veternej ulici v Trnave v 

znení noviel 8.3) Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty 9.1) Návrh na zmenu 

výšky časti úhrady alimentačne povinných osôb voči občanovi umiestnenému 

v Zariadení opatrovateľskej služby 10.1) Spoluúčasť mesta Trnava na 

zriadení a prevádzke "Hospicu Svetlo" a zaradenie opatrovateľskej a oše- 

trovateľskej starostlivosti 11.1) Návrh na Organizačné zabezpečenie Dní 

zdravia 2005 12.2) Informatívna správa o možnej účasti mesta Trnava v 

obchodnej spoločnosti FC Spartak Trnava a.s. 13.1) Plnenie uznesení 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je do 

5.4.2005 14) R ô z n e 15) Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva 

16) Rekapitulácia uznesení 17) Z á v e r. - 4 -  

 

15. 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 21 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 

poslanec MZ pán Marián Kramár.  

 

Za overovateľov zápisnice z 15. riadneho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva boli určení poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Ján 

Albert a Stanislav Hric.  

 



Na zasadnutí bola overená zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 22.2.2005. Overovatelia zápisnice MUDr. Gabriel 

Pavelek a Karol Opatovský konštatovali, že obsah zápisnice sa zhoduje s 

priebehom rokovania.  

 

Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov 

MZ: Ing. Vladimíra Butka a Karola Opatovského. Na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení poslanci MZ: 

Ing. Ivan Haščík a Mgr. Štefan Zachar.  

 

Mestská rada odporučila za predsedu návrhovej komisie Ing. Jozefa Tomeka, 

poslanca MZ. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov 

návrhovej komisie navrhnutí poslanci MZ: MUDr. Martin Heriban a Ing. Janka 

Drábiková.  

 

Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli - 5 - vznesené. Kontrolný 

súčet poslancov MZ: 20. Hlasovaním (19:0:1) bolo jej zloženie schválené.  

 

Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 19. apríla 2005 

odporučila nasledovné úpravy v progra- me rokovania mestského 

zastupiteľstva: a) zaradiť do programu rokovania ako materiál č. 4.3 - 

Úverový rámec na zabezpečenie financovania investičných akcií 

odsúhlasených v rozpočte mesta Trnava pre rok 2005 b) zaradiť do programu 

rokovania ako materiál č. 5.2 - Obecná školská rada mesta Trnava c) zaradiť 

do programu rokovania ako materiál č. 5.3 - Zrušenie školských zariadení 

d) zaradiť do programu rokovania ako materiál č. 5.4 - Zrušenie Strediska 

služieb škole e) zaradiť do programu rokovania ako materiál č. 5.5 - 

Zrušenie Materskej školy Tehelná 9/B f) zaradiť do programu rokovania ako 

materiál č. 5.6 g) zaradiť do programu rokovania ako materiál č. 6.22 - 

Informatívnu správu o zámene a predaji nehnuteľností s Ministerstvom 

obrany SR h) zaradiť do programu rokovania ako materiál č. 8.4 - Návrh 

na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava i) zaradiť 

do programu rokovania ako materiál č. 14.1 - Povolenie spracovania doplnku 

textovej časti Územného plánu v kapitole A.2.6 j) zaradiť do programu 

rokovania ako materiál č. 15.1 - Petíciu vlastníkov nehnuteľností 

Trstínska cesta, Skladová ulica Trnava.  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k programu rokovania 

neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. Hlasovaním (21:0:0) 

bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním (21:0:0) bol schválený 

program rokovania mestského zastupiteľstva. - 6 -  

 

Postupne boli prerokované jednotlivé materiály, ktoré boli zaradené do 

programu rokovania mestského zastupiteľstva.  

 

 

Materiál č. 1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa vydáva 

doplnok č. 1 k VZN č. 225 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

____________________________________________________________ 

Spravodajca: pán Eduard Čechovič  

 

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 154 v znení noviel. 

V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené. Mestská rada mesta 



Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom na str. 1-1/1/4 v čl. 2 upraviť účinnosť ...od 

13. mája 2005... Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu 

pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. Hlasovaním 

(21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 534, ktorým bolo schválené VZN č. 

233.  

 

 

Materiál č. 1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva 

doplnok č. 2 k VZN č. 171 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: pán Eduard Čechovič  

 

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona - 7 -  

 

NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

VZN č. 154 v znení noviel. V určenej lehote pripomienky neboli k nemu 

uplatnené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhmi: a) na str. 154-1/2/4 v čl. 

1 opraviť opisovú chybu v čísle VZN ...171... b) upraviť na str. 15-1/2/4 

text v bode 3 na ...V článku 3 sa za bod 15 dopĺňajú body 16,17,18 

nasledovne: ... (súčasne prečíslovať pôvodný bod 14. na 16, bod 15. na 

17, bod 16. na 18) c) vo VZN č. 171 v čl. 3 v bode 9) z písmena a) vypustiť 

prvú vetu a adresy zberných dvorov (zostávajúci text "Zberné dvory majú 

na vývesnej tabuli..." ponechať). Na rokovaní mestského zastupiteľstva 

k materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 

22. Hlasovaním (21:0:1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 535, ktorým bolo 

schválené VZN č. 234.  

 

 

Materiál č. 2.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva 

doplnok č. 1) k VZN č. 184 o správe a prevádzkovaní cintorínov na území 

mesta Trnava 

___________________________________________________________ 

Spravodajca: pán Eduard Čechovič  

 

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 154 v znení noviel. 

V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené. Mestská rada mesta 

Trnava hlasovaním odporučila - 8 -  

 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

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

prijaté uznesenie MZ č. 536, ktorým bolo schválené VZN č. 235.  

 

 

Materiál č. 3.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa vydáva 

doplnok č. 7) k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových 

priestorov v bytoch domoch vo vlastníctve mesta Trnava 

____________________________________________________________ 

Spravodajca: Ing. Karol Česnek  

 



Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 154 v znení noviel. 

V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené. Mestská rada mesta 

Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k 

materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 537, ktorým bolo 

schválené VZN č. 236.  

 

 

 

Materiál č. 3.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva 

doplnok č. 5) k VZN č. 155 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom 

nebytových - 9 -  

 

priestorov vo vlastníctve mesta Trnava 

____________________________________________________________ 

Spravodajca: MUDr. Božena Štegmannová  

 

Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 154 v znení noviel. 

V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené. Mestská rada mesta 

Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Rozprava: MUDr. Heriban - 

poukázal na text na str. 3 bod l). Uviedol, že v objekte mestskej 

polikliniky funguje 134 zdravotníckych pracovísk a ich príjem je 

limitovaný, čiže poisťovňa im naviac nič nepreplatí. Pritom mesto 

predkladá návrh na zdvihnutie nájomného na 774,- Sk/m2. Ako opak poukázal 

na bod b) pedikúra, sauna, ktoré nájom majú stanovený na 632,- Sk/m2 a 

pritom ich príjem limitovaný nie. Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, 

že sa jedná o základné nájomné, ktoré podlieha % atraktivity od 100 do 

500%. V zdravotníckych zariadeniach to však nie je. Uviedol, že predmetná 

čiastka bola dohodnutá už pri preberaní polikliniky. Zároveň podotkol, 

že mesto investovalo do objektu nad vybraný nájom 5 mil. Sk. Výška 

stanoveného nájmu je primeraná podmienkam, ktoré boli stanovené. Suma v 

zdravotníckych zariadeniach je stanovená bez atraktivity ako suma 

minimálna. MUDr. Heriban - podotkol, že napr. holičstvo nemá v poliklinike 

stanovené % atraktivity. Zároveň poukázal na sitáciu u detských lekárov, 

kde sa neustále znižujú počty detí a s tým súvisia i menšie príjmy. Navrhol 

v čl. 5 ods. 1) sumu ...632,- Sk/m2...(Neskôr svoj návrh stiahol, avšak 

žiadal zaviazať mesto o navýšenie sumy len o výšku inflácie, nie o ďalšie 

čiastky). Mgr. Tomášik, riaditeľ SSS Trnava - uviedol, že všetky prevádzky 

na úrovni lávky v objekte polikliniky majú 100% atraktivitu. U lekárov 

to neplatí. - 10 -  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta - konštatoval, že v tomto prípade sa nejedná 

o iné zvýšenie, než o % inflácie. Zároveň uviedol, že zrealizovaná bola 

montáž meračov spotreby vody v jednotlivých priestoroch, elektromerov (čo 

bolo na základe požiadaviek lekárov) a postupne sa pristupuje k úprave 

objektu a jeho zateplovaniu. Podotkol, že stanovenie bližšej špecifikácie 

nie je potrebné, pretože je to vo všeobecnosti uvedené vo všeobecne 

záväznom nariadení. MUDr. Pavelek - podotkol, že chápe dr. Heribana, avšak 

musí sa stotožniť s primátorom mesta. Pretože v tomto zmysle bola postavená 

i dohoda a zvýšenie zodpovedá 8 %-tnej inflácii, ktorá sa bude uplatňovať 

i v budúcnosti. Uviedol, že v uzatvorenej zmluve je i záväzok mesta o vklade 



prostriedkov z nájomného do obnovy objektu. Na záver svojho vystúpenia 

uviedol, že niektorí kolegovia lekári začínajú mať existenčné problémy 

a bude sa musieť pristúpiť k dife- rencovanému nájomnému. Konkrétne 

pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli vznesené. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 22. Hlasovaním (19:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 538, 

ktorým bolo schválené VZN č. 237.  

 

 

 

Materiál č. 4.1 Záverečný účet mesta Trnava za rok 2004 

____________________________________________________________ 

Spravodajca: Ing. Vladimír Butko  

 

Ing. Butko, zástupca primátora - v rámci spravodajskej správy 

skonštatoval, že stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu je 

osobitnou formou kontroly, zameranej na skúmanie ekonomických a 

finančných javov, procesov a činností súvisiacich so samosprávnymi 

funkciami mesta za dané obdobie. Osobitosť tejto kontroly spočíva v tom, 

že sa posudzuje hospodárnosť vynaložených prostriedkov, ktoré finančne 

vykrývajú a napĺňajú viacero kritérií. Tento - 11 -  

 

proces bol hlavným kontrolórom kontrolovaný jednak priebežne a tiež i v 

procese spracovania materiálu. Poďakoval preto hlavnému kontrolórovi za 

odvedenie pedantnej práce v tejto oblasti. Ďalej uviedol, že príjmy mesta 

za rok 2004 boli v čiastke 742 944 tis. Sk a transfer na financovanie 

obchodnej spoločnosti Invest Trnava s.r.o. bol 852 540 tis. Sk. Výdavky 

boli v čiastke 1 463 188 tis. Sk, prebytok hospodárenia je cca 145 633 

240 tis. Sk, z toho 110 401 060 tis. Sk je zostatok transferu na 

financovanie obchodnej spoločnosti Invest Trnava s.r.o. na pokračovanie 

v realizácii projektu v roku 2005. Prebytok hospodárenia mesta je teda 

v čiastke 21 295 700 tis. Sk a jeho rozdelenie je podrobne rozpísané v 

návrhu uznesenia. Na rokovaní mestského zastupiteľstva pozmeňovacie 

návrhy v rámci rozpravy vznesené neboli. Kontrolný súčet poslancov MZ: 

22. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Materiál prerokovala na svojom 

zasadnutí dňa 18.4.2005 i Finančná komisia MZ, ktorá odporúča mestskému 

zastupiteľ- stvu materiál schváliť bez výhrad v predloženom znení. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu bolo poslancom 

predložené v písomnej forme. Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie 

MZ č. 539, ktorým bol schválený záverečný účet mesta Trnava za rok 2004.  

 

 

Materiál č. 4.2 Rozpočtové pravidlá mesta Trnava 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko  

 

Ing. Butko, zástupca primátora - v rámci spravodajskej správy 

skonštatoval, že doterajšie rozpočtové pravidlá vychádzali z platnej 

legislatívy. Zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy sa upravilo - 12 -  

 

od 1.1.2005 postavenie rozpočtu verejnej správy, súčasťou ktorého sú aj 

rozpočty obcí. Súčasne vstúpil do platnosti aj zákon č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý upravuje špecifické 

postavenie samosprávy vo verejnej správe SR aj v súvislosti s presunom 



kompe- tencií z orgánov štátnu na samosprávu spolu s prislúcha- júcimi 

finančnými prostriedkami v rámci fiškálnej decen- tralizácie. Obidva 

zákony spolu úzko súvisia a všetky ustanovenia v zákone o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, ktoré nie sú upravené v zákone o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy sa vzťahujú na všetky subjekty verejnej 

správy, teda aj na obce. Rozpočtové pravidlá mesta majú 11 §-ov, v ktorých 

sú definované jednotlivé pojmy. Rozprava: Ing. Tomek - poukázal na § 6, 

ods. 2 a zaujímal sa, či sa myslí rozpočet mesta v globále alebo podľa 

jednotlivých programov. Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že celkové 

výdavky mesta nemôžu prekročiť 1/12-inu výdavkov z predchádzajúceho 

rozpočtu v globále. Zároveň uviedol, že toto sa v našom prípade ešte 

nestalo. Konkrétne pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli vznesené. 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s návrhom: * pôvodný bod 2. návrhu uznesenia 

ponechať a text v bode a) označiť ako ...b... a vypustiť slová "príspevkové 

a" text v bode b) označiť ako ...c... a slovo "pravidlá" nahradiť slovom 

...opatrenia... * doplniť ďalšiu časť do bodu 2. s textom  

- Správe mestského majetku Trnava, - Stredisku sociálnej starostlivosti 

Trnava - Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a) na základ 

e schválených Rozpočtových pravidiel mesta Trnava spracovať rozpočtové 

pravidlá pre príspevkové organizácie zriadené mestom a predložiť - 13 -  

 

ich na schválenie primátorovi mesta, po predchádzajúcej konzultácii s 

mestským úradom Termín: do 30.6.2005 ... * na str. 15-4/2/9 v § 11 v bode 

3. upraviť text  

* v bode 4. slovo "pravidlá" nahradiť ...opatrenia... Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 24. Hlasovaním (22:0:1) boli prijaté odporúčania mestskej 

rady. Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 540, ktorým boli 

schválené rozpočtové pravidlá mesta.  

 

 

Materiál č. 4.3 Úverový rámec na zabezpečenie financovania investičných 

akcií odsúhlasených v rozpočte mesta Trnava pre rok 2005 

___________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko  

 

Rozprava: Hric - podotkol, že v súčasnosti sa realizuje investícia s 

objemom 11 mil. Sk na Coburgovej ulici. Zaujímal sa, z akých prostriedkov 

je financovaná. Ing. Krajčovič, riaditeľ SMM Trnava - uviedol, že 

investícia je realizovaná z vlastných zdrojov Správy mestského majetku 

Trnava. Pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli vznesené. Mestská rada 

mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 541.  

 

 

Materiál č. 5.1 Optimalizácia základného školstva v zriaďovacej 

pôsobnosti mesta Trnava 

____________________________________________________________ - 14 -  

 

Spravodajca MR k materiálom pod bodom 5: Ing. Ľudovít Daučo.  

 

Ing. Daučo, DUČMR - konštatoval, že potreba optimalizácie škôl a školských 

zariadení v meste Trnava vznikla na základe viacerých faktorov a to jednak 

pokles počtu žiakov v meste Trnava v súvislosti s demografickým vývojom 



a zmenou spôsobu financovania základného a mater- ského školstva (finančné 

normatívy na žiaka). Podotkol, že materiál bol prerokovaný na rôznych 

úrovniach. Rozprava: Mgr. Zachar - podotkol, že navrhované uznesenie nie 

celkom korešponduje so zákonom č. 546, preto odporúčal v bode A) i B) 

doplniť ...žiadosť o vyradenie... a ...žiadosť o spojenie... Zároveň 

odporučil, aby mestský úrad požiadal o vyjadrenie rady školy. Ing. Tomek 

- na nesúlad so zákonom upozornil tiež vo svojom vystúpení. Zaujímal sa, 

kedy bude zo strany mestského úradu oslovený samosprávny orgán. Zároveň 

podotkol, že materiál obsahuje množstvo zaujímavých údajov, z ktorých 

niektoré nie sú už aktuálne. V rámci materiálu očakával informáciu i o 

rôznych záujmových a učebných možnostiach, čiže špecifiká niektorých 

škôl. V materiáli nie je ani informácia o voľných priestoroch. Na záver 

svojho vystúpenia uviedol, že demografický vývoj ukazuje, že k 

optimalizácii školstva je potrebné pristúpiť. Nemyslí si však, že zrušením 

navrhnutých škôl by dochádzalo k demokratickému presunu žiakov a tried. 

Bude to otázkou niekoľkých rokov a či to bude správne riešenie, rozhodnú 

ďalšie roky. Súčasne podotkol, že preto, aby mohol kvalifikovane 

rozhodnúť, mu v materiáli chýbajú mnohé informácie. Ing. Bošnák, primátor 

mesta - informoval prítomných, že sa počíta s 26 žiakmi na triedu, pričom 

v súčasnosti napr. na Limbovej bolo 19 žiakov. Či sa z 5 tried urobia 4, 

to zostane naďalej v kompetencii riaditeľa školy. Z navrhovaného riešenia 

však vychádza znížene počtu zamestnancov. Podotkol, že zo strany 

riaditeľov škôl bol podaný návrh na zrušenie jednej školy, avšak po 

spracovanej analýze vychádzalo zrušenie dvoch škôl. Bolo by to riešenie 
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demokratické, avšak navrhované riešenie je vhodnejšie. Novozriadené školy 

budú zvýhodnené oproti ostatným, pretože budú mať finančné prostriedky 

podľa počtu žiakov na základe normatívov. Týmto návrhom by sa uvoľnili 

niektoré pavilóny, ktoré by mohli dať na prenájom napr. univerzite, ktorá 

žiadosť na mesto už predložila. Prostriedky získané z prenájmu by škola 

využila na skvalitnenie vyučovacieho procesu resp. prevádzku školy. Mesto 

týmto riešením nepostupuje radikálnym spôsobom, ale sa ním zlepšia 

ekonomické podmienky na prevádzku škôl. U tých škôl, ktoré neprídu do tejto 

etapy je otázkou spolupráca, presun žiakov a riešenie pracovných úväzkov 

podľa aprobácie učiteľov napr. na viacerých školách úväzok učiteľa. 

Poukázal na zníženie počtu žiakov o 424 v šk. roku 2003-2004, pričom v 

tomto roku sa zníži počet o ďalších 300, a tiež sa očakáva ďalší úbytok 

v nasledujúcich 4 až 5 rokoch. Vzhľadom na pripravovanú realizáciu bytovej 

výstavby sa počíta so zvýšením počtu žiakov na Základnej škole na ul. 

A.Kubinu. Uvažuje sa i o VII. ZŠ a III. ZŠ ako rezerve pre IBV Pekné pole 

a v súvislosti s výstavbou pri obchodnom centre TESCO. Zvažovala sa i 

otázka špeciálnych tried, ktoré je treba rozdeliť úmerne napr. na 3 školy. 

Na záver svojho vystúpenia uviedol, že z rozpočtu mesta môžu byť 

prostriedky použité na opravu a údržbu budov z titulu ich prechodu do 

majetku mesta. V oblasti miezd a prevádzkových nákladov, ktoré sú 

prenesenou kompetenciou, sa môžu využiť len prostriedky, ktoré dostane 

mesto od štátu. MUDr. Heriban - konštatoval, že v štatistických údajoch 

chýba hodnotenie kvality škôl, či už podľa priemerných známok, resp. počty 

žiakov, ktorí pôjdu ďalej študovať. Do budúceho zasadnutia žiadal túto 

informáciu predložiť. Zároveň konštatoval, že navrhovaným riešením sa 

ušetrí cca 3 mil. Sk na platoch 3 riaditeľov a mesto získa i finančné 

prostriedky z prenájmu. Osobne si myslí, že by malo prísť k zrušeniu ešte 

jednej školy. Dal preto návrh na ...zrušenie ZŠ Vančurova... Ďalej 

uviedol, že v súvislosti s výstavbou - 16 -  



 

v lokalite Kočišské bude potrebné realizovať výstavbu školy i v tejto 

lokalite. Poukázal tiež na prechod žiakov cez frekventované cesty napr. 

na Gorkého ul. resp. Sparta- kovskú. Ing. Drábiková - odporúčala mestskému 

úradu zamyslieť sa nad využitím uvoľnených budov v areáli škôl. Pretože 

voľné priestory budú prenajímané na vzdelávanie, kde platí VZN a vzniknú 

určité kruhy, ktoré budú riaditeľov zvierať. Kým sa opatrenia zrealizujú, 

uplynie určitý čas a úspory tiež nebudú okamžite. Poukázala tiež na 

záležitosť vyplácania odstupného. Pokiaľ by sa schválil predložený 

materiál, postráda v uznesení to, čo vyplynie z prijatých opatrení. 

Odporučila preto uznesenie doplniť o text  

optimalizáciou, vyčísliť úspory, priestory a zamestnancov a finančných 

prostriedkov za obdobie od januára do septembra 2006 podľa jednotlivých 

škôl a predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva, prípadne za celý 

rok... Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že v súvislosti s prenájmom 

budov sa bude akceptovať spotreba energie nájomcom a škola tak získa 

minimálne nájom a podiel z nákladov na energie. Zároveň reagoval na 

predchádzajúce vystúpenie. Podotkol, že každá zmena musí byť robená 

postupne a mesto ráta i s vyplácaním odstupného. Podotkol, že vyhodnotenie 

za obdobie mesiacov 1 až 9 nebude možné urobiť, pretože nový systém nabehne 

až od 1.1.2006, pričom čiastočné zhodnotenie by mohlo byť k 1.3.2007. 

Odporúčal preto pri tejto úlohe termín ...apríl 2007... Čo sa týka 

štruktúry žiakov, tá by mohla byť riaditeľmi škôl spracovaná do 31.7.2005 

s tým, že mestský úrad správu predloží na septembrové zasadnutie. Návrh 

na zrušenie Základnej školy na ul. Vančurova neodporúčal riešiť, pretože 

by sa tým neriešil predložený zámer. Ing. Butko, zástupca primátora - v 

rámci svojho vystúpenia uviedol, že v roku 1994 pripadalo na 1 učiteľa 

17,7 žiaka v priemere a teraz je to 13,4 žiaka. V prípade, že by finančné 

prostriedky neboli prideľované na žiaka, ale na učiteľa, mesto problémy 

nemá. Zaujímal sa, či by bol - 17 -  

 

problém v súvislosti s normatívmi, ak by na všetkých školách nebolo 13,4 

žiaka, ale 17,7 žiaka na učiteľa. Pretože ak z normatívu na jedného žiaka 

by išlo 1.000,- Sk na učiteľa, tak by jeho plat mohol byť 17.700,- Sk. 

Podotkol, že situácia sa určitým spôsobom vyprofilovala a je ju potrebné 

riešiť. Treba nájsť cestu ako vyhovieť všetkým a vyjsť i s normatívmi. 

Konštatoval, že odchodom učiteľov do dôchodku v 34 prípadoch, by došlo 

tiež k určitým úsporám. Normatívy by boli tiež postačujúce, ak by mesto 

zrušilo ešte jednu školu, zrušilo by i cca 50 učiteľských miest. Ak by 

na riaditeľskom poste fungoval schopný manažér, tiež by to bola cesta na 

úsporné využitie normatívov. Konštato- val, že predložený návrh je 

spracovaný formou zrušenia 6 škôl a následného spojenia a vytvorenia 3 

škôl. S názorom poslanca Heribana vyjadril nesúhlas, pretože sa nejedná 

o úsporu platov 3 riaditeľov. Ak by sa malo jednať v tejto rovine, tak 

je to absurdné. Je to len jav sprievodný, sekundárny. V ďalšom období môžu 

byť na škole zástupcovia traja a nie dvaja ako doteraz. Ukazovateľ kvality 

škôl by neabsolutizoval, pretože vo vzťahu k žiakom to má aspekty dva - 

výchovu a vzdelávanie. Proti vypracovaniu prehľadu však nie je. Podotkol, 

že prechod žiakov cez frekventovanú cestu je vážnym problémom. Berieme 

ho, no nie je vyvolaný spojením základnej školy Spartakovská a V jame. 

Na záver svojho vystúpenia uviedol, že navrhovaným riešením sa chcú 

vytvoriť podmienky úplne logické, aby bolo v triedach o niečo viac žiakov, 

pričom v prvých ročníkoch by sa nič nemenilo. Nebude to mať žiadny dopad 

na život žiakov ani na rodiny, z ktorých pochádzajú. Ing. Daučo, DUČMR 

- uviedol, že z územného pohľadu sa nerieši záležitosť lokalizácie ZUŠ, 



CVČ a ani sa nerieši rozmach v súvislosti s PSA Peugeot Citröen. Rovnako 

sa nerieši situácia rozvoja v oblasti individuálnej bytovej výstavby v 

meste a ani rozvoj v oblasti bývania v okolitých obciach. V mate riáli 

tiež absentuje riešenie talentovanej mládeže (v tejto oblasti teraz 

funguje ZŠ Vančurova, preto jej zrušenie si nevie predstaviť). O 

výsledkoch uskutočneného - 18 -  

 

monitoringu neinformoval, pretože pravdepodobne nebol robený 

transparentne. Na záver svojho vystúpenia spomenul projekt "Vyhrňme si 

rukávy", ktorý vychádza z francúzskych skú- seností. Jedná sa o projekt 

francúzsko-slovenskej spoluprá- ce smerujúcej k rozvoju vyučovania 

prírodovedných predmetov na l. stupni základných škôl. Od 1.9.2004 sa 

realizuje na troch základných školách v meste Trnava a to ZŠ Vanču- rova, 

ZŠ K.Mahra a ZŠ Atómova. MUDr. Heriban - podotkol, že síce aj v súčasnosti 

cestujú žiaci do škôl, avšak dobrovoľne. Vyslovil názor, že k zrušeniu 

ďalšej školy v budúcnosti ešte príde. Ing. Tomek - konštatoval, že 

jestvujúci stav v lokalite západ na ZŠ K.Mahra v 9. ročníku je taký, že 

sú 4 triedy s počtom 24-27 žiakov. Z toho jasne vychádza, že zo ZŠ Mozartova 

sa nemôže nikto presunúť a v najbližších rokoch nebude žiadny veľký zásah 

v tejto oblasti. Ing. Bošnák, primátor mesta - neodporúčal "strašiť" 

záležitosťou prechodu detí do školy cez komunikácie. Toto rozhodnutie bude 

zásadné a porieši problém v oblasti optimalizácie školstva a mzdové pomery 

učiteľov. Jedná sa o riešenie najmenej problematické a jeho príprave sa 

mesto venovalo na viacerých pracovných stretnutiach. Ing. Kunovský - 

konštatoval, že termín 31.7.2005 na predloženie prehľadu zo strany 

riaditeľov škôl je nereálny, odporúčal až september 2005, po ukončení 

prijímacieho konania. Ing. Bošnák, primátor mesta - termín neodporúčal 

presúvať, pretože na školách základné informácie na školách budú. 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. Hlasovanie o návrhoch: - MUDr. Heribana 

na predloženie štruktúry (13:7:4) a na zrušenie ZŠ Vančurova (1:22:4) - 

Ing. Drábikovej na doplnenie uznesenia v znení upresnenia primátora mesta: 

21:4:4. O návrhu Mgr. Zachara sa nehlasovalo, ten bol považovaný za 

technickú pripomienku. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila 
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materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

Hlasovaním (22:2:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 542.  

 

 

Materiál č. 5.2 Obecná školská rada mesta Trnava 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet 

poslancov MZ:27. Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 543.  

 

 

Materiál č. 5.3 Zrušenie školských zariadení - MŠ Spojná 6, Trnava - ŠJ 

pri MŠ Spojná 6, Trnava 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet 

poslancov MZ:29. Hlasovaním (27:1:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 544.  

 



 

Materiál č. 5.4 Zrušenie Strediska služieb škole, Paulínska 13, Trnava 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez - 20 -  

 

pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ:29. Hlasovaním (29:0:0) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 545.  

 

 

Materiál č. 5.5 Zrušenie Materskej školy Tehelná 9/B, Trnava 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet 

poslancov MZ:29. Hlasovaním (27:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 546.  

 

 

Materiál č. 5.6 Základá škola s materskou školou I.Krasku 27, Trnava - 

zriadenie ____________________________________________________________ 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet 

poslancov MZ:27. Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 547.  

 

 

 

 

Materiál č. 6 Majetkové záležitosti 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR k materiálom pod bodom 6: MUDr. Pavol Caudt  

 

 

- 21 - Materiál č. 6.1 Predaj bytu v zmysle postupu "Nakladania s bytmi 

vo vlastníctve mesta Trnava" - legalizácia 

____________________________________________________________ Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s tým, že spracovateľ materiálu doplní do dôvodovej správy 

pôvodnú cenu bytu t.j. v zmysle znaleckého posudku. Na základe požiadavky 

mestskej rady bol do dôvodovej na str. 15-6/1/3 v 4. odstavci na záver 

doplnený text  

18.5.2000 bola 91.500,- Sk x 2 = 183.000,- Sk... Na rokovaní mestského 

zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 21. Hlasovaním (20:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 548.  

 

 

Materiál č. 6.2 Predaj pozemku na Poštovej ulici v Trnave 

____________________________________________________________ Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s tým, že do návrhu uznesenia bude zapracovaná podmienka 

v súvislosti s oplotením: v bode 1) na záver doplniť text ...s podmienkou, 

že pozemok nebude oplotený betónovým plotom... Na rokovaní mestského 

zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 23. Hlasovaním (18:1:3) bolo prijaté odporúčanie mestskej 



rady. Hlasovaním (20:1:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 549.  

 

 

Materiál č. 6.3 Prevod pozemkov Na hlinách Krajskému úradu v Trnave 

___________________________________________________________ - 22 -  

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského 

zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 23. Hlasovaním (22:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 550.  

 

 

Materiál č. 6.4 Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome na Hospodárskej ul. č. 77 

___________________________________________________________ Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k 

materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 551.  

 

 

Materiál č. 6.5 Odpredaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome na Ul. T.Tekela č. 4 

____________________________________________________________ Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k 

materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 552.  

 

 

Materiál č. 6.6 Predaj pozemku vo vlastníctve mesta Trnava  
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pod garážou na Prechodnej ulici v Trnave 

____________________________________________________________ Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k 

materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 553.  

 

 

Materiál č. 6.7 Zámena pozemkov na Ul. I.Krasku v Trnave - Modranke 

____________________________________________________________ Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k 

materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

Hlasovaním (25:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 564.  

 

 

Materiál č. 6.8 Súhlas s prijatím daru do majetku mesta - pozemkov pre 

prepojovaciu komunikáciu a IS pre IBV Cukrová, Kopánka Trnava 

____________________________________________________________ Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k 



materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 555.  

 

 

 

- 24 - Materiál č. 6.9 Súhlas s delimitáciou vlastníctva štátu do majetku 

mesta Trmava - pozemkov pod stavbou "Komunikačné prepojenie ulíc 

Trstínska-Cukrová v Trnave" 

____________________________________________________________ Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Rozprava: Ing. Bošnák, primátor mesta - 

sa zaujímal, či mesto bude platiť poplatok pri vklade na správe katastra. 

JUDr. Tomašovičová, odbor právny a majetkový MsÚ - uviedla, že sa jedná 

o delimitáciu, preto poplatok by nemal byť hradený. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 25. Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 556.  

 

 

Materiál č. 6.10 Zriadenie vecného bremena pre uloženie inž. sietí na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta - "Rekonštrukcia NTL plynovodov - ul. 

Orgovánova, Mýtna, Markovičova, Bratislavská ul." 

____________________________________________________________ Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k 

materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 557.  

 

 

Materiál č. 6.11 Zmena textu uznesenia MZ č. 509/2005 zo dňa 22.2.2005 

____________________________________________________________ Ing. 

Bošnák, primátor mesta - konštatoval, že už rok sa hovorí o transformácii 

Trnavskej teplárenskej a.s., avšak posledný návrh pre mesto bol 

neprijateľný. Fond - 25 -  

 

národného majetku SR navrhol predaj 66 % akcií s tým, že mesto Trnava by 

malo 33%. Kvalifikovaná väčšina je však 34%, preto by mesto nemohlo 

zasahovať do fungovania spoločnosti. O pomoc v riešení záležitosti 

požiadal i predsedu vlády SR. Pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 27. Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 558.  

 

 

Materiál č. 6.12 Zriadenie vecného bremena pre uloženie inž. sietí na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta - VN elektrického vedenia pre stavbu 

"Tenisové centrum Trnava" 

____________________________________________________________ Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k 

materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 559.  

 

 

Materiál č. 6.13 Zaradenie pozemkov vo vlastníctve mesta do ponukového 

konania ____________________________________________________________ 

Rozprava: Hric - do ukladacej časti odporúčal doplniť i zverejnenie v tlači 



celoštátnej. Pretože predmetné územie nemá dobrú povesť a snahou 

majetkovej komisie je jeho využitie na lukratívnejšie bývanie. Týmto by 

bolo vhodné získať investora i mimo regiónu. Ing. Bošnák, primátor mesta 

- odporučil termín skrátiť - 26 -  

 

na ...31.7.2005... Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Mestská rada mesta 

Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Hlasovaním (27:1:0) bol prijatý vznesený 

návrh. Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 560.  

 

 

Materiál č. 6.14 Predaj pozemkov na Hornopotočnej ulici v Trnave 

____________________________________________________________ Mestská 

rada mesta Trnava na základe ďalšieho prejaveného záujmu o kúpu 

predmetných pozemkov uvedených v rámci materiálu č. 6.14 zvažovala 

záležitosť neschváliť priamy predaj pozemkov, ale vypísať ponukové 

konanie na ich predaj. V danom kontexte odporučila mestskému 

zastupiteľstvu nasledovnú úpravu návrhu uznesenia: 1. Nesúhlasí s priamym 

predajom pozemkov vo vlastníctve mesta v k. ú. Trnava, parc. č. 215, zast. 

pl., výmera 513 m2, parc. č. 216/2, zast. pl., výmera 29 m2, parc. č. 216/1, 

záhrady, výmera 298 m2, parc. č. 217, zast. pl., výmera 227 m2, parc. č. 

218, zast. pl., výmera 334 m2, parc. č. 219 zast. pl., výmera 349 m2, parc. 

č. 220 záhrady, výmera 183 m2, parc. č. 221, zast. pl., výmera 364 m2, 

parc. č. 222, zast. pl., výmera 318 m2, parc. č. 223, zast. pl., výmera 

573 m2, parc. č. 224, zast. pl., výmera 676 m2, spolu vo výmere 3 864 m2 

na Hornopotočenej ul. v Trnave spoločnosti AX INVEST, spol. s r. o., 

Kapitulská 16, Trnava na výstavbu polyfunkčného objektu v zmysle platného 

územného plánu za cenu 6.000,- Sk/m2. 2. Schvaľuje zaradenie pozemkov vo 

vlastníctve mesta v k. ú. Trnava parc. č. 215, zast. pl., výmera 513 m2, 

parc. č. 216/2, zast. pl., výmera 29 m2, parc. č. 216/1, záhrady, výmera 

298 m2, parc. č. 217, zast. pl., výmera 227 m2, parc. č. 218, zast. pl., 

výmera 334 m2, parc. č. 219 zast. pl., - 27 -  

 

výmera 349 m2, parc. č. 220 záhrady, výmera 183 m2, parc. č. 221, zast. 

pl., výmera 364 m2, parc. č. 222, zast. pl., výmera 318 m2, parc. č. 223, 

zast. pl., výmera 573 m2, parc. č. 224, zast. pl., výmera 676 m2, spolu 

o výmere 3 864 m2 na Hornopotočnej ul. v Trnave do ponukového konania na 

výstavbu polyfunkčného objektu v zmysle platného územného plánu a 

podmienok určených Majetkovou komisiou. 2. Ukladá Mestskému úradu v Trnave 

a) oznámiť stanovisko mestského zastupiteľstva spoločnosti AX Invest, 

s.r.o., Kapitulská 16, Trnava Termín: do 15.5.2005 Mestskému úradu v 

Trnave a Majetkovej komisii MZ b) realizovať ponukové konanie Termín: do 

31.12.2005.  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta - odporučil termín v bode 2b) uznesenia skrátiť 

do ...30.9.2005... Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním (24:1:3) 

bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 561, v ktorom bol upravený termín v zmysle odporúčania 

primátora mesta.  

 

 

Materiál č. 6.15 Súhlas so zmenou úhrady kúpnej ceny za pozemky na 



Chovateľskej ulici v Trnave 

____________________________________________________________ Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom úpravy textu uznesenia nasledovne: * v bode 1) 

opraviť číslo uznesenia MZ na ...431/2004... * v bode 1) upraviť text  

DeltAspol, spol. s r.o. so sídlom Chovateľská 10, 917 01 Trnva - časť kúpnej 

ceny (ďalej pokračuje pôvodný text). - 28 -  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. Hlasovaním (27:1:0) bolo 

prijaté odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním (25:0:3) bolo prijaté 

uznesenie MZ č. 562.  

 

 

Materiál č. 6.16 Súhlas so zmenou úhrady kúpnej ceny za pozemky, súhlas 

s použitím pozemku mesta na vybudovanie parkovacích miest, darovaním 

investície parkovacích miest na ul. K.Mahra do majetku mesta 

____________________________________________________________ Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Na rokovaní mestského zastupiteľstva k 

materiálu pripomienky neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 563.  

 

Materiál č. 6.17 Priamy predaj časti pozemku vo vlastníctve mesta na 

výstavbu hotelového a kongresového zariadenia 

____________________________________________________________ Mestská 

rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva v alternatíve B, ktorá je rozpísaná v rámci dôvodovej 

správy. Mestská rada zároveň požiadala Ing. Butka, zástupcu primátora 

mesta o zvolanie rokovania so spoločnosťou BK Group s tým, že stanovisko 

bude prezentované pred rozpravou k danému bodu programu. Poslanci pri 

prezentácii obdržali nový návrh uznesenia, ktorý vyplynul z rokovania, 

zvolaného zástupcom primátora v zmysle odporúčania mestskej rady.  

 

- 29 - Rozprava: Ing. Butko, zástupca primátora - skonštatoval, že poslanci 

obdržali pri prezentácii nový návrh uznesenia, ktorý vyplynul z rokovania 

so zástupcami BK Group. Zhodnotené boli obidve alternatívy a spoločnosť 

sa mala písomne vyjadriť. Písomné vyjadrenie bolo zaslané listom zo dňa 

25.4.2005 a s ich stanoviskom možno súhlasiť. Zároveň požiadal o bližší 

odborný komentár Ing. arch. Horáka. Ing. arch. Horák, odbor územného 

rozvoja a koncepcií MsÚ - uviedol, že dal by otáznik nad použitím parkingu 

oproti stojaceho objektu, ktorý bude mať dosť problémov s vyriešením 

svojej statickej dopravy. Konštatoval, že predložené stanovisko je však 

zo strany investora ústretovým krokom. Ing. Bošnák, primátor mesta - 

podotkol, že počet parkovacích miest by bol pri plnom obsadení hotela. 

Parkovanie na druhej strane ulice bude skôr cez deň, takže k určitej dohode 

by mohlo prísť. Túto záležitosť odporučil dopracovať do zmluvy. Ing. Tomek 

- zaujímal sa, či miestna komunikácia bude mať šírku 5,5 m a či bude 

jednosmernou. Ing. arch. Horák - reagoval na vznesenú pripomienku a 

uviedol, že bude to na výnimku, avšak MK spĺňa parametre. Nebude slúžiť 

pre nákladné autá a bude na nej obmedzená rýchlosť na 40 km/hod. Prof. 

Chmelík - sa zaujímal, či bude Univerzitné námestie uzatvorené a či má 

s tým súvis i táto ulica. Ing. Butko, zástupca primátora - odporučil 

upresniť uznesenie tak, aby časové hľadisko v bode b) bolo zosúladené s 

bodom a) ...do majetku mesta do termínu začatia realizácie prepojovacej 



komunikácie... Ing. Bošnák, primátor mesta - odporučil vypustiť "dočasné 

parkovanie" a doplniť ...na výstavbu prepojovacej komunikácie, ktorej 

časť bude použitá na dočasné parkovanie... Kontrolný súčet poslancov MZ: 

29. Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 564 v zmysle nového 

návrhu, v ktorom bol zapracovaný i návrh primátora mesta. - 30 - Materiál 

č. 6.18 Výpožička častí pozemkov na vybudovanie odbočovacieho pruhu, 

združenie finančných prostriedkov a súhlas s použitím pozemku mesta na 

vybudovanie parkovacích miest na Hospodárskej ulici 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 27. Hlasovaním (26:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 565.  

 

 

Materiál č. 6.19 Súhlas s použitím pozemku mesta na vybudovanie 

parkovacích miest Darovanie investície parkovacích miest na B.Smetanu do 

majetku mesta 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 25. Hlasovaním (22:1:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 566.  

 

 

Materiál č. 6.20 Majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod skládkou TKO v 

k.ú. Boleráz 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. - 31 -  

 

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

uznesenie MZ č. 567.  

 

 

Materiál č. 6.21 Zmena uznesenia MZ č. 489/2004 zo dňa 14.12.2004 k 

združeniu finančných prostriedkov mesta so Slovenským futbalovým zväzom 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Kontrolný 

súčet poslancov MZ: 21. Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 

568.  

 

 

Materiál č. 6.22 Informatívna správa o zámene a predaji nehnuteľností s 

Ministerstvom obrany SR 

____________________________________________________________ Rozprava: 

Ing. Bošnák, primátor mesta - odporučil prijať obidve uznesenia a zároveň 

predložil zopár informácií. Podotkol, že v danej veci sa uskutočnilo 

viacero rokovaní a možno práve vstup do NATO dopomohol k tomu, že doterajší 

objekt vojenského archívu je vyhodnotený ako nevyhovujúci a malo by prísť 

k vybudovaniu nového. Z tohto dôvodu bolo mesto požiadané o poskytnutie 

pozemku na jeho výstabu. Táto záležitosť je zaujímavá i pre mesto, pretože 



vo vojenskom archíve pracuje cca 50 civilných zamestnancov. Ministerstvu 

obrany SR boli ponúknuté tri lokality: ulica Starohájska, Bratislavská 

cesta a Medziháj. Záujem prejavili o prvú lokalitu a dohodlo sa i na právnej 

forme riešenia a to, zámena pozemkov a vzájomné odkúpenie za 1,- Sk. S 

výstavbou by začali už v roku 2005, ihneď po získaní finančných 

prostriedkov. - 32 -  

 

Ing. Tomek - zaujímal sa, či by do uznesenia nemali byť zapracované 

podmienky v súvislosti s predajom mestských pozemkov a predmetnej budovy. 

Ing. Bošnák, primátor mesta - neodporúčal akceptovať vznesený návrh, 

radšej rokovať a následne to riešiť v rámci zmluvy. Pretože pri stanovení 

podmienok by mohli vzniknúť problémy. Ing. Butko, zástupca primátora - 

konštatoval, že v dô- vodovej správe je spomínaná aj zmluva darovacia. 

Zaujímal sa, či by nebolo možné zapracovať i toto do uznesenia. Ing. 

Bošnák, primátor mesta - odporúčal uznesenie ponechať v tej forme, v akej 

bolo predložené v rámci materiálu. Predložený návrh vyplynul zo vzájomnej 

dohody a len v krajnom prípade by bolo zvolané mimoriadne zasadnutie 

mestského zastupiteľstva. Ing. Drábiková - konštatovala, že odpredaj ide 

cez Ministerstvo financií SR, preto sa zaujímala, či je známe ich 

stanovisko. Ing. Bošnák, primátor mesta - do predmetnej veci zatiaľ MF 

SR nebolo zainteresované, avšak je si vedomý potreby ich stanoviska. 

Konkrétne pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli vznesené. Kontrolný 

súčet poslancov MZ: 24. Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 

569 a hlasovaním (22:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 570.  

 

 

Materiál č. 7.1 Doplnok Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez - 33 - pripomienok. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 25. Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 571.  

 

 

Materiál č. 8.1 Predaj bytov 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR k materiálom pod bodom 8: Mgr. Ján Žitňanský  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 21. Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 572.  

 

 

 

Materiál č. 8.2 Návrh na výnimky pri prideľovaní bytov v zmysle VZN č. 

161 o nakladaní s nájomnými bytmi pre mladé rodiny a občanov s ŤZP na 

Veternej ulici v Trnave v znení noviel 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet 



poslancov MZ: 23. Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 573.  

 

 

Materiál č. 8.3 Odpustenie zmluvnej pokuty - Dáša Gažovičová 

____________________________________________________________ Na 

rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. - 34 -  

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s alter- ternatívou A, s tým, že odpustí sa 

zmluvná pokuta vo výške 15.000,- Sk a pani Dáša Gažovičová uhradí 5.000,- 

Sk. V zmysle tohto odporúčania bol predložený návrh na úpravu uznesenia 

v alternatíve 1):...odpustiť zmluvnú pokutu pani Dáši Gažovičovej, bytom 

Odbojárska 30 Trnava v čiastke 15.000,- Sk s tým, že pani Gažovičová uhradí 

čiastku 5.000,- Sk... Kontrolný súčet poslancov MZ:24. Hlasovaním 

(21:2:1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. Hlasovaním (22:0:1) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 574.  

 

Materiál č. 8.4 Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta 

Trnava ____________________________________________________________ 

Ing. Bošnák, primátor mesta - odporučil termín v bode 2) skrátiť ...do 

3.5.2005... Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 26. Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 575, 

v ktorom bol zapracovaný návrh primátora mesta.  

 

 

Materiál č. 9.1 Návrh na zmenu výšky časti úhrady alimentačne povinných 

osôb voči občanovi, umiestnenému v Zariadení opatrovateľskej služby 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. - 35 -  

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet poslancov MZ: 

25. Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 576.  

 

 

 

Materiál č. 10.1 Spoluúčasť mesta Trnava na zriadení a prevádzke "Hospicu 

Svetlo" a zariadenia opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 26. Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 577.  

 

 

 

Materiál č. 11.1 Návrh na "Organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2005" 

____________________________________________________________ 



Spravodajca MR: MUDr. Božena Štegmannová  

 

Rozprava: Ing. Bošnák, primátor mesta - v rámci predmetnej akcie odporučil 

dať do popredia občanov mesta Trnava, pretože odbery i rozbory sú počtom 

limitované a sú financované z rozpočtu mesta. Zároveň informoval o prípade 

z akcie, ktorá sa uskutočnila v minulom roku, keď pani z obce Zeleneč sa 

sťažovala, že nedostala časenku na vyšetrenie. Odporúčal organizačnému 

štábu robiť vyšetrenia na základe občianskeho - 36 -  

 

preukazu a tiež informovať o tom v rámci celej akcie. MUDr. Štegmannová 

- uviedla, že pre tento rok je dohodnutých 100 vzoriek vody. Ing. Daučo, 

DUČMR - podotkol, že časenky budú vydávané len občanom mesta. Konkrétne 

pozmeňovacie návrh k materiálu neboli vznesené. Kontrolný súčet poslancov 

MZ: 26. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Hlasovaním (25:0:1) 

bolo prijaté uznesenie MZ č. 578.  

 

 

Materiál č. 12.1 Informatívna správa o možnej účasti Mesta Trnava v 

obchodnej spoločnosti FC Spartak Trnava a.s. 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek  

 

Rozprava: Ing. Tomek - na základe požiadania pána Bachratého, prezidenta 

FC Spartak Trnava a.s. podal návrh na jeho vystúpenie na rokovaní mestského 

zastupiteľstva. Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Hlasovaním (20:2:4) 

bolo schválené vystúpenie pána Bachratého na rokovaní mestského 

zastupiteľstva.  

 

Ing. Bachratý V rámci svojho vystúpenia sa zameral na doplnenie informácií 

v materiáli. Podotkol, že list od prezidenta Slovenského futbalového zväzu 

nezohľadňuje základný rozpor FC Spartaka so SFZ. Pretože FC Spartak a.s. 

nie je nástupníckou organizáciou, o čom je uznesenie Obvodného súdu 

Bratislava III. a SFZ postupoval protiprávne. Po zistení stavu v FC Spartak 

Trnava OZ dal návrh na likvidáciu občianskeho združenia. Návrh na 

likvidáciu je na Krajskom súde v Bratislave a vo veci koná dr. Pagáč - 
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z Dubnice. Občianske združenie je bez majetku a v priebehu krátkej doby 

príde aj k jeho likvidácii. Rozhodnutie prislúcha krajskému súdu, ktorému 

bol i prípad pridelený. V občianskom združení bol neudržateľný stav a 

transfor- mácia musela prebehnúť. Uviedol, že snaha o komunikáciu s mestom 

bola už niekoľkokrát až sa vec dostala na rokovanie mestského 

zastupiteľstva. Svojou iniciatívou chce FC dosiahnuť to, čo konštatuje 

správa nezávislého auditora a tiež dosiahnuť nezávislosť od spriaznených 

osôb. Vyslovil myšlienku, aby mesto Trnava pojalo rovnaký názor na vec 

ako v Žiline, Trenčíne, Prešove, Dunajskej Strede. Aby sa mesto pokúsilo 

postarať o svoj majetok, ktorý je v nadobúdacej hodnote 30 mil. Sk. Zároveň 

podotkol, že FC nie je dobrým užívateľom majetku mesta, pretože v súčasnej 

situácii nie je dostatok zdrojov a tiež nie sú schopní naďalej tento 

majetok udržiavať. FC Spartak Trnava a.s. vlastní asi 30% súčasného 

majetku. Odporučil zaoberať sa i tou otázkou, že FC vychováva niekoľko 

stoviek mladých futbalistov, ktorých prevádzka stojí tiež nemalé finančné 

prostriedky. Rovnako sa zvyšujú i náklady na bežnú prevádzku. Poukázal 

na mesto Trenčín, ktoré spravuje zo svojej pozície všetky ihriská, 



štadión, zázemie a na seba prevzalo i nákladové položky, vrátane 

zamestnancov. Vyslovil presved- čenie, že k zblíženiu s mestom Trnava by 

mohlo prísť, pretože FC Spartak a.s. nemá záujem niečo mestu tajiť. FC 

má od SFZ udelenú licenciu už druhý ročník a môže sa brániť len takou 

formou, akú teraz uplatňuje. Nie je tiež snahou FC zatiahnuť mesto do 

nekalých praktík, ale vyčistenie vzťahov, príprava na vstup mesta do 

spoločnosti alebo sa zo strany mesta pokúsiť o poskytnutie pomoci pri 

zabezpečení prvej ligy. Ing. Bošnák, primátor mesta - konštatoval, že so 

zástupcami FC Spartak sa stretol asi pred 1,5 rokom a z dôvodu zhodnotenia 

situácie žiadal informáciu o prevádzko- vých nákladoch na štadióne. 

Podklady však doteraz nedostal. Podotkol, že o danej záležitosti rozprával 

i so štatutárom - 38 -  

 

mesta Trenčín. Tam všetko prešlo "čistým spôsobom", uznali sa záväzky a 

všetko je dotiahnuté. Na základnú prevádzku mesto Trenčín prispieva ročne 

5-6 mil. Sk a v našom prípade by to bolo až 20 mil. Sk. V prípade FC Spartak 

to preto tak nemôže byť. Zároveň uviedol, že na mesto sa obrátili hráči, 

voči ktorým občianske združenie FC Spartak má podlžnosti. Ďalej uviedol, 

že radil sa i s právnikmi a keď FC Spartak a.s. nie je nástupníckou 

organizáciou občianskeho združenia, nemala byť SFZ vydaná ani licencia 

na l. ligu. Podotkol, že spoločnosť je zverejnená aj na zozname dlžníkov 

sociálnej poisťovne. Preto, že mesto nakladá s verejnými finančnými 

prostriedkami, musí postupovať uvážlivo. Chce pomôcť, ale len takým 

spôsobom, aby bola pomoc skutočne účelná. Poukázal na mesačné mzdové 

náklady 350 tis. Sk, ktoré sa mu zdajú privysoké a preto i z tohto dôvodu 

bol FC Spartak a.s. požiadaný o doloženie podkladov. Zároveň poukázal na 

oblasť bežných výdavkov, ktoré je potrebné tiež preveriť. V prípade, ak 

by mesto malo informácie už teraz, mohlo sa stanovisko zaujať. Na základe 

tohto poznania neodporúčal vstup do spoločnosti. Smerovanie mesta v 

terajšom stave je také, že pomôže finančným príspevkom v čiastke 500 tis. 

Sk mládežníckemu športu. V súvislosti so štadiónom si mesto dalo preveriť 

svoj majetok a svojej zodpovednosti za majetok sa nezba- vuje. Ďalej 

podotkol, že spomínané mesto Trenčín má v spoločnosti 10%-tný podiel, 

ročne finančne prispieva 5-6 mil. Sk, ktoré však nedáva na prevádzku klubu, 

ale rieši štadión. Ing. Butko, zástupca primátora - v rámci svojho 

vystúpenia zopakoval to, čo bolo pánom Bachratým napísané v prvom liste 

- ponuka vstupu do akciovej spoločnosti a hradenie nákladov. Uviedol, že 

mesto Trnava sa prvýkrát (čo je vo funkcii 10 rokov) stretá s problémom 

vrcholového futbalu. Mesto Trnava do športu vstupuje takým spôsobom, ktorý 

je pre samosprávu najprirodzenejší (od športu najjednoduchšieho po 

vrcholový). Mesto investovalo do dostavby mestského zimného štadióna 132 

mil. Sk, rekonštruk- - 39 -  

 

cia chladiacej zmesi 20 mil. Sk, dokončenie krytého bazéna na Zátvore 20 

mil. Sk, 11 mil. Sk na bazén Castiglione, 28 mil. Sk na atletický štadión 

Slávia a každoročne schvaľuje i dotácie na činnosť športových klubov, čiže 

priame dotácie, ktoré tvoria čiastku 15 007 tis. Sk. Nepriame dotácie 

(napr. formou výpožičky majetku) predstavujú čiastku 11,4 mil. Sk. 

Športovci tiež dostali formou výpožičky športové areály s rozlohou 39,7 

ha a tiež výpožičkou nebytových priestorov. Listom FC Spartaka sa presunul 

problém aj na mesto Trnava. Riešenie sa hľadá, avšak v túto chvíľu vstup 

do spoločnosti nie je možný, zostáva preto podielanie sa na nákladoch. 

Ani priamo v uznesení nie je schvaľované zásadné smerovanie v tejto 

oblasti, preto dal návrh ...poskytnúť ešte grant na úhradu prevádzkových 

nákladov - na spotrebu energií v čiastke 300 tis. Sk... Ing. Drábiková 



- konštatovala, že rozpočet je spracovaný pre určitý účel. Je vyvážený 

a z tohto návrhu nie je vidieť jasný priestor, v ktorom by sa malo mesto 

uplatniť. Potreba vykrytia výdavkov nie je. Ing. Bošnák, primátor mesta 

- uviedol, že priložený rozpočet je na prevádzku športovej časti, nie 

štadióna, až na položku miezd pracovníkov. S predloženým návrhom Ing. 

Butka súhlasil a ak mesto dostane podklady, o ktoré žiada, bude hľadať 

cestu na riešenie prevádzkových nákladov štadióna. Mesto chce postupovať 

korektne, jednak v oblasti futbalu i mládežníckych mužstiev, nie je však 

stavané na financovanie vrcholového športu. Ing. Tibenský, prednosta MsÚ 

- konštatoval, že viackrát bola spomínaná starostlivosť o majetok mesta. 

Uviedol, že spracovaný bol preto súpis majetku, ktorý má FC Spartak vo 

výpožičke. Mesto však nemá informácie o tom, akým spôsobom sú prenajímané 

iné časti štadióna a ako sú využívané prostriedky z toho získané. Ing. 

Daučo, DUČMR - podotkol, že mestské zastupiteľstvo je postavené pred veľký 

problém, ako sa začne zaujímať o futbalový klub na území mesta. Z toho 

dôvodu sleduje i ostatné športové kluby, ktoré majú podiel - 40 -  

 

na výchove mladej generácie. Podotkol však, že návrh na dotáciu 500 tis. 

Sk vyprovokuje lavínu u ostatných klubov, odporúčal preto, aby grant nebol 

neurčitý, navrhol stretnúť sa a dohodnúť sa na tom, ako bude slúžiť pre 

mladé generácie. Zrealizuje sa v praxi jeden projekt, ktorý by mal účinok 

na výchovu mladej generácie. Odporučil v rámci pomoci FS Spartak riešiť 

určitý koncept pre možnosť spolupráce mládežníckych družstiev na území 

mesta. Ing. Bošnák, primátor mesta - požiadal predrečníka o presnú 

formuláciu návrhu, ktorá bude predložená pracovnej skupine. Čechovič, 

DUČMR - odporučil uznesenie doplniť o text  

športu vypracovať zámer na stabilizovanie a ďalší rozvoj mládežníckeho 

športu do budúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva... Zároveň 

podotkol, že na jestvujúci problém sa treba pozerať nachádza v troch 

polohách - fanúšik, poslanci a občania mesta. Súčasne poukázal na 

návštevnosť na jednotlivých zápasoch. Keď sa pozerá na to ako občan, či 

treba dať na platy trénerov, tréningy v kempoch na Cypre a pod., tak by 

mu to vadilo a poslancom by to vôbec netoleroval. Ako poslanec však v tejto 

rovine má najväčšie problémy, ktoré nastupujú do roviny teórie. 

Konštatoval, že už viackrát povedal slovo "futbal", ale nikdy nepovedal 

FC Spartak Trnava. Dva roky súbežne fungovalo občianske združenie i 

akciová spoločnosť s takmer s rovnakým obsadením, preto sa stotožňuje s 

primátorom mesta. Poukázal na spracovaný záverečný účet i rozpočet mesta, 

v ktorom je rozpísaná každá koruna. Keď by to mali myslieť poslanci vážne, 

tak rozpočet FC Spartak by mal vyzerať podobne. A v tom je i tá zodpovednosť 

poslanca. Na záver svojho vystúpenia uviedol, že slová "postupnými krokmi 

by malo prísť k zblíženiu", ktoré povedal pán Bachratý majú pre neho veľkú 

hodnotu. Jedná sa o zblíženie mesta a trnavského futbalu, čo si vie osobne 

predstaviť v rôznych intenciách. Ing. Pullmann - konštatoval, že z toho, 

čo tu odznelo - 41 -  

 

je zrejmé, že za súčasnej situácie mesto do akciovej spoločnosti FC Spartak 

nevstúpi. Našla sa cesta ako pomôcť futbalu, ktorý tvorí vrcholový šport, 

od ktorého sa potom odvíjajú i športy ďalšie. K danej problematike sa bude 

potrebné ešte stretnúť, po predložení doplňujúcich materiálov. Vstup do 

spoločnosti môže mesto zvážiť po vyriešení záležitosti dlhov akciovej 

spoločnosti, ktorá ziskovou nie je. Na záver uviedol, že FC prostriedky 

z prenájmov získava, avšak tie idú na réžiu. Ing. Bachratý, prezident FC 

Spartak - reagoval na pripomienky vznesené v rozprave: - záležitosť 

pracovníkov môže zdôvodniť, všetky zmluvy, ktoré tvoria pracovno-právne 



vzťahy môže zdokladovať. Sú v tom zahrnuté i všetky odvody čo sa týka 

vodiča, 2 údrž- bárov, jeden sa stará o trávnik, pričom dvaja sú s preukazom 

ŽŤP. Platy sa pohybujú v rozpätí 10 až 12 tisíc Sk v hrubom plus nadčasy 

cca 2 tis. Sk. V tejto položke je zarátaná i jedna ekonomická pracovníčka. 

- v oblastí energií sú čísla zdokumentované dodávateľmi jednotlivých 

médií, faktúry je možné dodať. Napr. mesačná spotreba vody je fakturovaná 

čiastkou 50 tis. Sk. - vyjadril sa tiež k mestu Trenčín, kde je 

profesionálnymi pracovníkmi riešená celá údržba štadióna. - požiadal o 

zmenu určenia využitia finančného príspevku 500 tis. Sk, pretože dodávku 

športového materiálu má klub zabezpečenú sponzorsky. Poukázal na 

zatekajúcu tribúnu a potrebu opráv v areáli na Rybníku, preto požiadal 

o zmenu účelu využitia grantu, na vykrytie záležitosti opráv. - informoval 

o prostriedkoch získaných z prenájmu napr. centrum voľného času na 

kalokagatiu 15 tis. Sk, z prenájmu priestorov počas jarmoku na zariadenia 

ĽTZ 100 tis. Sk, prenájom za uskutočnený medzinárodný zápas 1501 tis. Sk, 

z toho sa však odrátajú všetky náklady a odmeny usporiadateľom, takže čistý 

zisk je 60 tis. Sk. - položil otázku, či dať platy hráčom alebo nie. Ich 

platy v minulosti boli iné, dnes je rozpätie od 12 do 50 tis. Sk mesačne. 

Podotkol, že kvalita niektorých hráčov momentálne moc nepresvedčuje. - 
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- klub predal hráča Karhana do Sevily za 58 mil. Sk. Na základe zmluvy, 

ktorá bola uzatvorená 15.12. mal klub zaplatiť do 30.3. dane vo výške 30 

mil. Sk. Vedenie klubu po odchode pána Bachratého nedokázalo dotiahnuť 

veci s daňovým úradom do konca a podlžnosti len v tomto prípade narástli 

na čiastku 200 mil. Sk. Zároveň sa vyjadril k prípadu Krištofík a k 

právoplatnému rozhodnutiu súdu. Na záver uviedol, že nie je upnutý na 

značku "Spartak", avšak tá niečo znamená a postupovať s iným názvom by 

nerobilo problém v tejto oblasti. Ing. Butko, zástupca primátora - po 

deklarácii dohody na športové vybavenie družstva odporučil zmenu účelu 

dotácie v čiastke 500 tis. Sk na ...dotáciu presunúť z rozpočtu mesta do 

rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, ktorá bude 

po dohode s vedením FC Spartak poskytnutá na nevyhnutné opravy a údržbu 

majetku mesta v areáli štadióna A.Malatinského... Mgr. Žitňanský - 

podotkol, že keď akciová spoločnosť nie je jasným nástupcom občianskeho 

združenia, zaujímal sa či je v poriadku výpožička s občianskym združením. 

Zároveň poukázal na to, čo je uvedené v materiáli, že akciová spoločnosť 

nevedie žiadny súdny spor, avšak povedané bolo niečo iné. Ing. Bošnák, 

primátor mesta - reagoval na pripomienku a podotkol, že výpožička je už 

uzatvorená s akciovou spoloč- nosťou. Ing. Bachratý, FC Spartak - uviedol, 

že akciová spoločnosť FC Spartak nevedie žiadny súdny spor. Spor má 

občianske združenie. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom na úpravu: * 

názvu materiálu v texte materiálu i v návrhu uznesenia materiálu 

...Informatívna správa o stanoviskách a možnej účasti Mesta Trnava v 

obchodnej spoločnosti FC Spartak Trnava a.s....a * uznesenia v bode 1b)  
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Františka Laurinca, CSc., podľa ktorého je FK FC Spartak Trnava a.s. 

nástupníckym... (ďalej pokračuje pôvodný text) * uznesenia v bode 3c)  

pokračuje pôvodný text) * vypustiť v bode B/ SKaSŽ bod "a/zabezpečiť 

revíziu osvetlenia štadióna FC Spartak Trnava". Kontrolný súčet poslancov 

MZ: 27. Hlasovaním (23:1:3) boli prijaté odporúčania mestskej rady. 

Hlasovanie o návrhoch vznesených v rámci rozpravy: - Ing. Butku o využití 

grantu 500 tis. Sk: 22:1:3 - Ing. Butku o poskytnutí grantu na úhradu časti 



prevádzkových nákladov na energie v čiastke 300 tis. Sk: 14:7:6 - pána 

Čechoviča na spracovanie zámeru na stabilizáciu a ďalší rozvoj futbalu 

v meste Trnava so zameraním na výchovu talentovaných futbalistov do 

30.6.2005: 23:1:3. Hlasovaním (22:2:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 579.  

 

 

Ing. Bošnák, primátor mesta konštatoval, že obvyklý čas rokovania 

mestského zastupiteľstva je do 20.00 hodiny. Dal preto hlasovať o tom, 

či sa v rokovaní bude pokračovať i po tomto čase alebo zvolá pokračujúce 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

Hlasovaním (22:2:1) bolo schválené pokračovať v ro- kovaní mestského 

zastupiteľstva i po 20.00 hodine.  

 

 

 

Materiál č. 13.1 Plnenie uznesení MZ mesta Trnava, ktorých termín plnenia 

je do 5.4.2005 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: pán Karol Opatovský - 44 -  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva s nasledovnými návrhmi: * v bode 2b) 

návrhu uznesenia upraviť text na  

vlastníkom bytu č. 49 Márii Vražičovej, rod. Kollarovičovej, nar. 9.5.1962 

a Bohušovi Srdošovi, nar. 2.12.1950, obaja s podielom 1/2 a bytom Ul. 

J.Bottu 22, za cenu 79,00... * v bode 2c) návrhu uznesenia doplniť na záver 

text v bode 1.1) zmena adresy ...obaja bytom Ul. A.Kubinu 12... a v bode 

2.12) zmena adresy ...bytom Ul. A.Kubinu 13... * v súvislosti s 

prerokovávaným materiálom č. 6.15. v rámci majetkových záležitostí v bode 

3) návrhu uznesenia predĺžiť termín pri uznesení MZ č. 431/2005 do 

31.5.2005 * na str. 7 tabuľkovej časti materiálu pri uznesení MZ č. 

489/2004 doplniť plnenie ...riešené materiálom MZ č. 6.21 na rokovaní dňa 

26.4.2005... * v súvislosti s prerokovávaným materiálom č. 6.22. v rámci 

majetkových záležitostí doplniť do návrhu uznesenia bod ...4. Ruší 

uznesenie MZ č. 381/2000... Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. Hlasovaním 

(25:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady. Hlasovaním (26:0:0) bolo 

prijaté uznesenie MZ č. 580.  

 

 

Materiál č. 14.1 Povolenie spracovania doplnku textovej časti ÚPN v 

kapitole A.2.6 Návrh funkčného využitia územia 

____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 

vznesené. Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila - 45 -  

 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Kontrolný 

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

581.  

 

 

Materiál č. 15.1 Petícia vlastníkov nehnuteľností Trstínska cesta, 

Skladová ul. Trnava 



____________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli. 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Kontrolný súčet 

poslancov MZ:27. Hlasovaním (24:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 582.  

 

 

Týmto boli prerokované všetky písomné materiály zaradené do programu 

rokovania mestského zastupiteľstva. Ing. Bošnák, primátor mesta - 

informoval prítomných, že na rokovaní sú prítomní i zástupcovia obyvateľov 

Hraničnej ulice z m.č. Modranka. Vzhľadom k tomu, že petícia bola doručená 

na mestský úrad len včera a bez vyjadrenia odborných útvarov sa nedá o 

nej rokovať. Rovnako sa nebude rokovať ani o výstavbe rodinných domov v 

lokalite bývalej čističky odpadových vôd v m.č. Modranka.  

 

 

 

Primátor mesta následne otvoril bod " r ô z n e ".  

 

A) Ing. Kunovský - vystúpil s problémom, ktorý bol riešený troma 

interpeláciami, pričom na dve mu bolo odpovedané. - 46 -  

 

Jedná sa o situáciu na Hraničnej ulici v m.č. Modranka, kde komunikácia 

má šírku len 4,7 m, je značne poškodená a pôvodne bola využívaná len ako 

spojnica ulíc Sereďská, Rajčúrska a Vodná. Pred 13 rokmi sa začalo s 

výstavbou IBV na Bosniackej ulici, nadväzne na uliciach Jabloňová a Lúčna. 

Teraz pribudla ešte ulica Malinová. Problém by nebol, ak by miestna 

komunikácia bola využívaná osobnými motorovými vozidlami. Prechádzajú po 

nej aj nákladné automobily a využívaná je tiež na parkovanie 14 ťahačov 

súkromnej firmy. Bude preto iniciovať prešetrenie podnikateľskej činnosti 

tejto firmy a tiež i vybudovanie čerpacej stanice PHM v blízkosti 

prečerpávacej stanice plynu. Požiadal mestský úrad, aby po preštudovaní 

a oboznámení sa s týmto problémom, tento problém riešil. Zároveň dal návrh 

na vystúpenie zástupcu občanov pána Mariána Kosnáča.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. Hlasovaním (26:1:0) bol návrh schválený.  

 

Marián Kosnáč poďakoval v mene obyvateľov ulice Hraničná za možnosť 

vystúpiť na rokovaní mestského zastupiteľstva. Podotkol, že pán Kunovský 

zhrnul väčšinu problémov, ktoré obyvateľov Hraničnej ulice trápia. 

Poprosil, aby sa v rámci toho prešetrila záležitosť kamiónovej dopravy, 

ktorá obyvateľov najviac zaťažuje. Pretože miestna komunikácia nevyhovuje 

osobným automobilom a nie ešte nákladným. Pre občanov tejto ulice prináša 

ďalší problém i pripravovaná výstavba na ulici Malinová. Vhodným riešením 

by bolo vytvorenie inej prístupovej komunikácie mimo ulice Hraničná. Na 

záver svojho vystúpenia skonštatoval, že potrebné by bolo riešiť i 

záležitosť kamiónovej firmy, ktorá sídli priamo v obytnej zóne.  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že petícia bola postúpená na mestský 

úrad. Podotkol, že mnohé veci sú mu známe, ale a o stanovisko požiadal 

odborné útvary. Týmto sa - 47 -  

 

bude zaoberať i porada vedenia mesta a bude sa hľadať riešenie v zmysle 



platnej legislatívy.  

 

 

B) Ing. Daučo, DUČMR - v mene zástupcov poslaneckých klubov zastúpených 

v mestskom zastupiteľstve predložil návrh na stanovenie platu primátora 

mesta Trnava. Zároveň skonštato- val, že posledné zvýšenie platu primátora 

bolo k 1.4.2003. Predložený návrh: - plat 77.100,- Sk - odmeny 50% mesačne 

s účinnosťou od 1.4.2005.  

 

Pripomienky k predloženému návrhu vznesené neboli. Kontrolný súčet 

poslancov MZ: 26. Hlasovaním (25:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 584 

v zmysle predloženého návrhu.  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta poďakoval poslancom za rozhodnutie v danej 

veci.  

 

 

V zmysle schváleného programu nasledoval bod) interpelácie poslacov 

mestského zastupiteľstva. Všetky interpelácie boli poslancami predložené 

v písomnej forme.  

 

Ing. Tomek, predseda návrhovej komisie - skonštatoval, že na zasadnutí 

bolo prijatých celkom 52 uznesení t.j. od č. 534 po č. 584 vrátane.  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta - v závere rokovania poďakoval poslancom 

mestského zastupiteľstva za schválenie záverečného účtu mesta za rok 2004 

a ostatným za jeho naplnenie do predloženej podoby. Súčasne informoval 

o rokovaní konanom dňa 12.5.2005 v sú- vislosti s projektom "Vyhrňme si 

rukávy" a o kontrolnom dni - 48 -  

 

na stavbe PSA Peugeot Citröen.  

 

Ing. Bošnák, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

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

MsÚ  

 

 

 

 

 

Stanislav H r i c Ing. Ján A l b e r t overovateľ overovateľ  

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lackovičová, zapisovateľka  


