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z 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

________________________________________________________________ 

 

 
Z á p i s n i c a 

 

z 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo 

2. mája 2006 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta 

                   30 poslancov MZ mesta Trnava 

                   Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór 

                   Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície 

                   Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ 

                   8 vedúcich odborov mestského úradu 

                   1 poverený vedením odboru mestského úradu 

                   2 vedúci úsekov mestského úradu 

                   vedúci útvaru kancelárie primátora mesta 

                   5 riaditeľov mestských organizácií 

                   10 riaditeľov základných škôl 

                   1 novinár 

                   4 občania 

                   zapisovateľ 

 

 

P r o g r a m:  

 

a/       O t v o r e n i e 

 

1.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o správe a prevádzkovaní cintorínov na území 

mesta Trnava 

2.1)   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi na 

ul. V. Clementisa v Trnave 

3.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi na 

Františkánskej ul. v Trnave 

4.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 206 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb počas príležitostného trhu 

Dni zdravia 

5.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 221 

o Mestskej polícii mesta Trnava 

6.1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe opravného prostriedku proti 

rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy a školského zariadenia 

7.1) Návrh na povolenie spracovania zmeny ÚPN mesta Trnava - Kočišské - IV. etapa 

7.2) Návrh na povolenie spracovania zmeny ÚPN mesta Trnava - Výrobný areál bývalého 

závodu Milex na Trnstínskej ulici v Trnave 
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8.1) Záverečný účet mesta Trnava za rok 2005 

9.1) 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava v roku 2006 

10. ) Majetkové záležitosti  

11.1) Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 

11.2) Predaj bytov 

12.1) Rozpočet a organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2006 

13.1) Návrh na „Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2006“ 

14.1) Návrh na „Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2006“ 

15.1) Návrh Profilu zdravia mesta Trnava 2005 

16.1) Analýza efektívnosti činnosti Mestskej polície mesta Trnava podľa hodnoteného 

územia 

17.1) Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Správy kultúrnych a športových zariadení mesta 

Trnava 

17.2) Návrh na zmenu Zriaďovateľskej listiny Strediska sociálnej starostlivosti 

Vl. Clementisa č. 51 Trnava 

18.1) Projekt vybudovania a využiteľnosti Trnavskej optickej metropolitnej siete 

19.1) Informatívna správa k zberu bioplynu na skládke TKO Trnava – Zavarská cesta 

20.1) Informatívna správa o zápise a o počtoch otváraných tried prvých ročníkov v šk. roku 

2006/2007 na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava  

21.1) Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín 

plnenia je do 10.4.2006 

22.1) Žiadosť o prehodnotenie uznesenia č. 751 zo dňa 21.2.2006 

23) R ô z n e 

24) Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

25) Rekapitulácia uznesení 

26) Z á v e r  

 

 21. 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 19 poslancov mestského 

zastupiteľstva;  mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa 

zvýšil počet poslancov na 30. ) 

 

 Za overovateľov zápisnice z 21. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli 

určení poslanci mestského zastupiteľstva pán Jaroslav Kralčák a Ing. Karol Kunovský. 

 

 Na zasadnutí bola overená zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa 

uskutočnilo 21. februára 2006. Overovatelia zápisnice prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 
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a pán Marián Kramár konštatovali, že zápisnica zachytáva priebeh rokovania v plnom 

rozsahu. 

 

 Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov MZ 

MUDr. Pavla Caudta a pána Eduarda Čechoviča. 

 Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení 

poslanci MZ: Ing. Vladimír Butko a Ing. Augustín Pullmann. 

 

 Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila MUDr. Gabriela 

Paveleka, poslanca MZ. 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci 

MZ: pán Stanislav Hric a Ing. Blažena Královičová. 

 

 Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 18. 

 Hlasovaním (17:0:1) bolo zloženie návrhovej komisie schválené. 

 

Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 25. apríla 2006 odporučila 

nasledovné úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva: 

 

a) stiahnuť z prerokovania materiál 

č. 10.9 Súhlas so zriadením vecného bremena v prospech mesta Trnava a finančnou 

náhradou za zriadenie vecného bremena na pozemkoch fyzických osôb – 

Západná tribúna futbalového štadióna A. Malatinského 

 a predložiť ho na zasadnutie mestského zastupiteľstva v čase po zameraní 

geometrického plánu 

 

b) zaradiť do programu rokovania materiál 

č. 21.5  Zmena v uznesení č. 718/2005 

 

c) stiahnuť z prerokovania materiál  

č. 22.1 Žiadosť o prehodnotenie uznesenia č. 751 zo dňa 21.2.2006 

 a predloženie predmetného materiálu na nasledujúce rokovanie mestského 

zastupiteľstva po vypracovaní písomného stanoviska hlavným kontrolórom 

mesta 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k programu rokovania pripomienky 

poslancami mestského zastupiteľstva neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 20. 

 Hlasovaním (17:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady k programu rokovania. 

 Hlasovaním (18:0:0) bol prijatý celkový program rokovania májového zasadnutia 

mestského zastupiteľstva. 
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Materiál č. 1.1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o správe a prevádzkovaní cintorínov na území 

mesta Trnava 

Spravodajca MR: 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 bez pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 18. 

     Hlasovaním (18:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 774, ktorým bolo schválené VZN č. 251. 

 

 

 

Materiál č. 2.1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia nakladaní s nájomnými bytmi na ul. 

V. Clementisa v Trnave 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský 

 

      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 bolo k materiálu uplatnených 15 pripomienok. Stanovisko mestskej rady k uplatneným 

pripomienkam a jeho odôvodnenie sa nachádza v prílohe. 

      Mestská rada hlasovaním odporučila, aby pripomienka č. 1 nebola zapracovaná do VZN.  

      Pripomienku č. 2 mestská rada odporučila zapracovať v pozmenenom znení: 

„Ak PSA do mesiaca nenavrhne nájomníka na uvoľnený byt a nebude zaplatené nájomné, 

mesto Trnava bude mať právo tento byt obsadiť, na základe odporučenia bytovej komisie. 

Určiť podmienky evidovania takýchto žiadostí (Ak sa neschváli pripomienka č. 1).“ 

      Pripomienky č. 3 – 8 sa súviseli s pripomienkou č. 1. 

      Mestská rada hlasovaním odporučila zapracovať pripomienky č. 9, 10, 11, 12, 13, 14,15. 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 

s návrhmi: 

a) na str. 5 v bode 4 hore vypustiť slovo ...výlučne... 

b) na str. 8 čl. 7 bod 1 bude znieť: „Žiadosti na byty podľa čl. 6 ods. 1 a 2 si žiadateľ 

podá na Mestský úrad v Trnave – bytový referát a v kópii ju zašle na PSA.“ 

c) na str. 11 v čl. 11 bode 2 nahradiť text ...Výnimku z tohto VZN môže schváliť iba 

MR... za ...Výnimku z tohto VZN môže schváliť iba MZ... 

d) v čl. 2 a čl. 3 opraviť názov firmy „Peugeot Citroen Trnava“ za oficiálny názov 

spoločnosti PSA. 

e) do dôvodovej správy materiálu zapracovať informáciu o výstavbe bytov na 

Tajovského ulici. 

      Rozprava: 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. 

 Hlasovaním (16:0:2) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

 Hlasovaním (19:0:2) bol prijatý pozmeňovací návrh Mgr. Žitňanského.  

     Hlasovaním (15:0:5) bolo prijaté uznesenie MZ č. 775, ktorým bolo schválené VZN č. 252. 
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Materiál č. 3.1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi na 

Františkánskej ul. v Trnave 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský 

 

      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 bolo k materiálu uplatnených 15 pripomienok. Stanovisko mestskej rady k uplatneným 

pripomienkam a jeho odôvodnenie sa nachádza v prílohe. 

      Mestská rada hlasovaním odporučila, aby pripomienky č. 1-10, 12, 13, 14 a 15 boli 

zapracované rovnako ako v materiáli č. 2.1. 

      Mestská rada hlasovaním odporučila, aby sa pripomienka č. 11 zapracovala s tým, že cena 

ročného nájmu garáže sa nebude určovať percentuálne, ale bude stanovená v mesačnej výške 

3000,- Sk. Cena za nájmu za chránené parkovacie mesta sa nebude určovať percentuálne, ale 

bude stanovená mesačnou platbou vo výške 1000,- Sk. 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 

s návrhmi: 

a) na str. 5 v bode 4 hore vypustiť slovo ...výlučne... 

b) na str. 8 čl. 7 bod 1 bude znieť: „Žiadosti na byty podľa čl. 6 ods. 1 a 2 si žiadateľ 

podá na Mestský úrad v Trnave – bytový referát a v kópii ju zašle na PSA.“ 

c) na str. 11 v čl. 11 bode 2 nahradiť text ...Výnimku z tohto VZN môže schváliť iba 

MR... za ...Výnimku z tohto VZN môže schváliť iba MZ... 

d) v čl. 2 a čl. 3 opraviť názov firmy „Peugeot Citroen Trnava“ za oficiálny názov 

spoločnosti PSA. 

e) do dôvodovej správy materiálu zapracovať informáciu o výstavbe bytov na 

Tajovského ulici. 

      Rozprava: 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. 

 Hlasovaním (17:0:4) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

 Hlasovaním (19:0:2) bol prijatý pozmeňovací návrh Mgr. Žitňanského.  

      Hlasovaním (18:0:2) bol prijatý pozmeňovací návrh Ing. Tomeka. 

     Hlasovaním (15:0:6) bolo prijaté uznesenie MZ č. 776, ktorým bolo schválené VZN č. 253. 

 

 

 

Materiál č. 4.1. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 206 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb počas príležitostného trhu Dni 

zdravia 

Spravodajca MR: 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 pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 20. 

     Hlasovaním (20:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 777, ktorým bolo schválené VZN č. 254. 
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Materiál č. 5.1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 221 

o Mestskej polícii mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

      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: 20. 

     Hlasovaním (20:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 778, ktorým bolo schválené VZN č. 255. 

 

 

 

Materiál č. 6.1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe opravného prostriedku proti 

rozhodnutiu riaditeľa základnej umeleckej školy a školského zariadenia 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo 

 

      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. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 18. 

     Hlasovaním (18:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 779, ktorým bolo schválené VZN č. 256. 

 

 

 

Materiál č. 7.1 

Návrh na povolenie spracovania zmeny ÚPN mesta Trnava Kočišské – IV. etapa 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 19. 

     Hlasovaním (18:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 780. 

 

 

Materiál č. 7.2 

Návrh na povolenie spracovania zmeny ÚPN mesta Trnava Výrobný areál bývalého 

závodu Milex na Trstínskej ulici v Trnave 
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Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

Rozprava: 

      Ing. Butko – upresnil, že sa jedná o lokalitu pri bývalom závode Milex, kde bude 

realizovaná kruhová križovatka. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 17. 

     Hlasovaním (17:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 781. 

 

 

Materiál č. 8.1 

Záverečný účet mesta Trnava za rok 2005 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 

 

      K záverečnému účtu mesta Trnava prijala Finančná komisia uznesenie FK MZ č. 340. 

Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Trnava tvorí prílohu k materiálu č. 8.1. 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. 

      Stručne spravodajská správa Ing. Butku 

      Ing. Butko, zástupca primátora v spravodajskej správe konštatoval, že Záverečný účet 

mesta Trnava je dokument, ktorý sa schvaľuje v mestskom zastupiteľstve po vyhodnotení 

všetkých aktivít, nachádza sa v ňom hospodárenie za minulý rok, sú v ňom uvedené potrebné 

komentáre aj s prílohami. Je v ňom tiež uvedené podrobné finančné hospodárenie organizácií 

mesta. Uviedol, že v spravodajskej správe sa bude sústrediť iba na makročísla. Konštatoval, 

že záverečný účet je zmiešaný s transferom pre spoločnosť Invest Trnava, s.r.o.. Informoval 

o príjmoch pred započítaním transferu pre spoločnosť Invest Trnava, s.r.o.. Skutočné príjmy 

mesta za rok 2005 boli vo výške 859 mil. Sk. Poukázal na tabuľku č. 3 – Finančné operácie, 

v ktorej sú uvedené súhrnné údaje za prevody z fondov, úvery zo ŠFRB a komerčné úvery.  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 18. 

     Hlasovaním (18:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 782. 

 

 

Materiál č. 9.1 

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2006 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 

 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 

s návrhom: 

a) na strane 21-9/1/10, položka 1.2.2, akcia „ odvodnenie MK Beethovenova“  

v texte namiesto ...na Beethovenovej ulici č. 1-4, má byť ...na Beethovenovej ulici č. 4-7.   

      Ing. Butko, zástupca primátora v rámci svojej spravodajskej správy k materiálu uviedol, 

že návrh na 1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2006 bol vyvolaný rôznymi 

dôvodmi. V stručnosti popísal položky, v ktorých sa aktualizácia rozpočtu navrhuje, 

postupoval od výdavkov k príjmom. Spomenul najmä programy: 

Doprava – zvýšenie o 8 mil. Sk, ktoré súvisí s dotáciami pre MHD, rekonštrukciou 

MK Veterná, rekonštrukciou MK Michalská, odvodnením MK Beethovenova. 

Bytová výstavba – zvýšenie o 7 mil. Sk, súvisiace s bytovou výstavbou na Coburgovej ul., 

naviac prácami na nájomných bytoch na Františkánskej a Clementisovej ul.  
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Verejné osvetlenie – zvýšenie o 14,5 mil. Sk, súvisiace s rekonštrukciou verejného osvetlenia 

a zvýšením cien elektrickej energie. 

V programe Školstvo a vzdelávací systém nastalo zvýšenie. Zvýšenie nastalo aj v programe 

Mládež a šport o 50 mil. Sk, ktoré súvisí s rekonštrukciou športového areálu 

FK Lokomotíva, budovaním vyhrievaného trávnika a stavebných úprav na futbalovom 

štadióne A. Malatinského a príspevkom pre SKaŠZ. Výdavky na program  Kultúra vzrastú 

o 2,5 mil. Sk, program Správa majetku a právny servis si vyžiadal zvýšenie o 22 mil. Sk 

a súvisí s vrátením uhradenej časti kúpnej ceny spoločnosti L.M. Financ, s.r.o. a príspevkom 

pre SMM. 

Ďalej sa zaoberal príjmovou časťou rozpočtu, kde poukázal na zvýšenie v časti Miestne dane 

a poplatky o 15,2 mil. Sk. Pričom dodal, že na stanovenie plánovanej sumy položky 

sa použila hodnota výberu dane z nehnuteľnosti za minulý rok. Následne poukázal na 

výpadky z príjmovej časti a to 32,5 mil. Sk ŠF EÚ – Trnavská metropolitná optická sieť. 

Konštatoval, že sa zvyšujú zostatky úverov zo ŠFRB o 2,9 a 3,3 mil. Sk a zostatky 

nevyčerpaných komerčných úverov z roku 2005 o 55,4 mil. Sk. Uvedené príjmy kryjú 

výdavky a teda rozpočet je vyrovnaný. Na záver dodal, že Finančná komisia Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava odporúča uznesenie prijať. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 18. 

     Hlasovaním (18:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 783. 

 

 

 

Materiál č. 10 

Majetkové záležitosti 

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek 

 

č. 10.1 

Vyhodnotenie 1-kolového ponukového konania na predaj bytov 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 18. 

     Hlasovaním (15:1:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 784. 

 

 

 

č. 10.2 

Vyhodnotenie ponukového konania (pozemky v lokalite Kozáckej ulice v Trnave) 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

     Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 785. 

 

 

č. 10.3 

Zaradenie pozemkov „Obytného súboru Kočišské v Trnave“ do ponukového konania 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. 
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      Rozprava: 

      Ing. Butko, zástupca primátora – pýtal sa, či sa úloha uvedená v ukladacej časti uznesenia 

stihne zrealizovať do termínu 19.5.2006. 

      JUDr. Tomašovičová, vedúca OPaM – uviedla, že nepredpokladala, že podmienky tendra 

bude ešte niekto schvaľovať. 

      Ing. arch. Horák, vedúci OÚRaK –ak má podmienky schváliť MZ, je potrebné do návrhu 

uznesenia zapracovať návestie o znovupredložení na rokovanie mestského zastupiteľstva.  

      Ing. Drábiková – navrhla v bode 3 zmeniť text zo „stanoviť podmienky“ na „spracovať 

podmienky“. 

      O návrhu Ing. Drábikovej a uznesení sa hlasovalo súčasne. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

     Hlasovaním (19:1:5) bolo prijaté uznesenie MZ č. 786. 

 

č. 10.4 

Zmena uzn. MZ č. 340/2004 22.6.2004 (súhlas s použitím pozemku mesta na 

vybudovanie park. miesta - ul. Markovičova) 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

     Hlasovaním (21:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 787. 

 

 

č. 10.5 

Zriadenie vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

(Rekonštrukcia NN siete – Pekárska ul.) 

      Mestská rada 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. 788. 

 

 

č. 10.6 

Zriadenie vecného bremena – verejný rozvod elektriny na pozemkoch vo vlastníctve 

Mesta Trnava – Ul. 9. mája 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

     Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 789. 

 

 

 

 

 

č. 10.7 

Zriadenie vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

(prekládka horúcovodu – ul. T. Vansovej) 
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      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. 

     Hlasovaním (21:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 790. 

 

 

 

č. 10.8 

Zriadenie vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

Trnava pre verejný rozvod tepla na ul. G. Dusíka, J. G. Tajovského, B. Smetanu 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

      Rozprava: 

      Ing. Tomek – vzniesol technickú pripomienku a to pridať ulice Mozartova a Čajkovského 

k navrhovanej trase horúcovodu, z dôvodu, že trasa cez dané územie prechádza, avšak 

uvedené dve ulice v návrhu uznesenia spomenuté chýbali. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

     Hlasovaním (21:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 791. 

 

 

 

č. 10.10 

Zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Trnava v prospech 

spoločnosti Tenisové centrum Trnava, a.s. 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. 

     Hlasovaním (20:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 792. 

 

 

č. 10.11 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/68 v k. ú. Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2808 na Čajkovského 2 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

     Hlasovaním (21:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 793. 

 

 

č. 10.12 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/69 v k. ú. Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6474 na Ul. J. Slottu 36, 37, 38 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 
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     Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 794. 

 

 

č. 10.13 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5312/5 v k. ú. Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6863 na Ul. Na hlinách 60-64 

      Mestská rada 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. 795. 

 

 

č. 10.14 

Predaj pozemku v k. ú. Modranka 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

     Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 796. 

 

 

č. 10.15 

Priamy predaj pozemku na ul. Kalinčiakova 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

     Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 797. 

 

 

 

č. 10.16 

Predaj pozemku vo vlastníctve mesta na Okružnej ul. v Trnave 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

     Hlasovaním (18:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 798. 

 

 

 

 

č. 10.17 

Predaj pozemkov na ul. K. Čulena v Trnave 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

     Hlasovaním (22:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 799. 
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č. 10.18 

Predaj pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou v lokalite ulíc Prechodná a 

Oblúková 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

     Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 800. 

 

 

č. 10.19 

Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava spoločnosti TAMA Slovakia, s.r.o. 

za účelom vybudovania šachty IS 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

     Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 801. 

 

 

č. 10.20 

Kúpa pozemkov na Veternej ulici do majetku mesta pre stavbu „Rekonštrukcia MK 

Veterná ul. v Trnave“ 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

     Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 802. 

 

 

 

 

č. 10.21 

Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Trnava, parcela registra E č. 

1483 v areáli streleckého centra Štrky za účelom majetkoprávneho vysporiadania 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

Rozprava: 

Mgr. Žitňanský – upozornil, že v zozname spoluvlastníkov by sa osoby z tej istej rodiny mali 

písať rovnako. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

     Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 803. 

 

 

č. 10.22 

Odkúpenie (zámena) časti pozemku na Športovej ul. v Trnave vo vlastníctve Františka 

Rozmana a Alana Zaťka 
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      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 

s odporúčaním alternatívy č. 2 po upresnení novým náčrtom. Po upresnení spracovateľ 

predložil nové znenie uznesenia. 

      Rozprava: 

      Ing. Butko, zástupca primátora -  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

     Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 804. 

 

 

č. 10.23 

Odkúpenie pozemku pod komunikáciou (Ul. Zelená) 

      Mestská rada 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. 805. 

 

 

č. 10.24 

Predaj pozemku na Hornopotočnej ul. v Trnave Odstúpenie mesta od zmluvy 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

     Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 806. 

 

 

č. 10.25 

Priamy predaj pozemku – prístup k rodinnému domu z Murgašovej ulice 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. 

      Rozprava: 

      Ing. Královičová – dlho zvažovala nad týmto materiálom. Na jednej strane možno vidieť 

pochopiteľnú snahu o kúpu pozemku, na druhej strane vlnu odporu zo strany kolektívu 

materskej školy. Podľa predloženej dôvodovej správy a geometrického plánu má žiadateľ 

vstup zo Špačinskej ulice. Problém je v tom, či sa daný spoluvlastníci dokážu dohodnúť. 

Navrhla, aby sa suma získaná z predaja pozemku použila na rekonštrukciu záhradného 

zariadenia a rekultiváciu záhradnej zelene MŠ Murgašova. 

      Ing. Drábiková – navrhla do návrhu uznesenia doplniť premiestnenie pieskoviska 

s lavičkami na náklady kupujúceho, ale nakoľko predávaný pozemok do pieskoviska 

nezasahuje, svoj návrh stiahla. Pýtala sa, či bola preverená skutočnosť, že údajne zmenšený 

areál materskej školy nebude spĺňať hygienické normy. 

      MUDr. Pavelek – informoval, že si bol uvedenú situáciu pozrieť priamo na mieste 

a presvedčil ho argument, že v prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa nie je možné 

k rodinnému domu žiadateľa dostať. Tento problém nebol dovtedy, kým bol voľný susedný 

pozemok. Ten však mesto predalo a v súčasnosti na ňom stojí dom. 

       

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

      Hlasovaním (23:2:2) bol prijatý pozmeňovací návrh Ing. Královičovej. 

      Hlasovaním (15:7:6) bolo prijaté uznesenie MZ č. 807. 
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č. 10.26 

Návrh na odpustenie pohľadávky a odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky Správy 

kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Rozprava: 

      Mgr. Žitňanský – vyjadril nespokojnosť s bodom č. 2, kde sa p. Legnavský bude 

usmievať, že mu bol záväzok voči SKaŠZ odpustený. Pýtal sa, ako je prijímanie úhrad za 

prenájom športovej haly ošetrené v súčasnosti a či podobná situácia nemôže vzniknúť 

opätovne. 

      Mgr. Hrubý – uviedol, že na základe takýchto skúseností sa v súčasnosti požaduje 100 % 

výšky poplatku za prenájom vopred. Dodal, že pohľadávka voči p. Legnavskému nebude 

odpustená, ale iba odpísaná a budú sa hľadať ďalšie možnosti na jej vymoženie. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

     Hlasovaním (22:3:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 808. 

 

 

č. 10.27 

Predaj prenajatého pozemku na Okružnej ulici v Trnave 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

     Hlasovaním (22:4:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 809. 

 

 

č. 10.28 

Zriadenie vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

Trnava, pre prepojovací plynovod Hlavná – J. Bottu 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

     Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 810. 

 

Od tohto bodu vedenie rokovania prevzal primátor mesta Ing. Štefan Bošnák. 

 

Materiál č. 11.1 

Návrh na výnimky z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský 

 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

     Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 811. 
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Materiál č. 11.2 

Predaj bytov 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský 

 

      Mestská rada 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. 812. 

 

 

 

Materiál č. 12.1 

Rozpočet a organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2006 

Spravodajca MR: MUDr. Božena Štegmannová 

 

      Mestská rada 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. 813. 

 

 

Materiál č. 13.1 

Návrh na „Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2006“ 

Spravodajca MR: pán Karol Opatovský 

 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 

s návrhom do ukladacej časti uznesenia zapracovať text: 

„Ukladá – Mestskému úradu v Trnave 

Oznámiť FC Spartak, že požičiavateľ bude počas konania nakladať s majetkom, ktorý je 

predmetom výpožičky a použije ho za účelom umiestnenia atrakcií ĽTZ počas konania TTJ.“ 

      Rozprava: 

      Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval poslancov MZ, že výťažok z prenájmu 

priestoru sa použije na úhradu záväzku FC Spartak za vodu voči TAVOS, a.s.. Uviedol, že 

predmetný priestor FC Spartak prenajímal a vznikol tam problém s dlhom za vodu. Pýtal sa, 

či sa podmienka vyrovnávania dlhu zapracovala do návrhu rozpočtu vo výdavkovej časti. 

Navrhol do bodu 2. d) návrhu uznesenia doplniť vetu „a finančné prostriedky poukáže mesto 

pre FC Spartak na vyrovnanie jeho dlhu voči TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, 

A.S. PIEŠŤANY. 

      Ing. Jakubec, vedúci OKS – uviedol, že sa podmienka v návrhu rozpočtu zapracovaná nie 

je, odporučil ju zapracovať do návrhu uznesenia. 

      Ing. Butko, zástupca primátora – mal technickú pripomienku a to opraviť v materiáli 

názov štadiónu na oficiálny, čiže štadión A. Malatinského. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

 Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady spolu s doplnkom v znení: 

„Ukladá – Mestskému úradu v Trnave 
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Oznámiť FC Spartak, že požičiavateľ bude počas konania nakladať s majetkom, ktorý je 

predmetom výpožičky a použije ho za účelom umiestnenia atrakcií ĽTZ počas konania TTJ 

a získané finančné prostriedky poukáže mesto pre FC Spartak na vyrovnanie jeho dlhu voči 

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A. S. PIEŠŤANY.“ 

     Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 814. 

 

 

Materiál č. 14.1 

Návrh na „Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2006“ 

Spravodajca MR: pán Karol Opatovský 

 

      Mestská rada 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. 815. 

 

 

Materiál č. 15.1 

Návrh Profilu zdravia mesta Trnava 2005 

Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt 

 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 

s úpravami technických chýb. 

 Rozprava: 

      prof. Chmelík, poslanec MZ – uviedol, že predkladaný materiál je dôležitý z hľadiska 

politického, v každej chvíli je potrebné rozmýšľať o zdraví trnavčanov. Skonštatoval, že 

mnohé mestá takýto materiál nerobia. Ako novinku v materiáli označil odporúčanie pre 

mestské zastupiteľstvo, na ktoré problémy má orientovať svoju činnosť a to predovšetkým na 

osamelo žijúcich občanov, sociálne zložky, rast prírodných športovísk, rast počtu cyklotrás. 

Vyzval prítomných, aby mysleli na zdravie trnavčanov. V závere uviedol, že sa jedná už 

o tretie vydanie Profilu zdravia, podotkol, že ešte stále sa nestanovili definitívne indikátory 

zdravia, aby bolo možné zhodnotiť zdravie trnavčanov a jeho vývoj v čase, súbor, ktorý by 

dokázal naznačiť trend, že zdravie obyvateľov sa zlepšuje. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

     Hlasovaním (22:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 816. 

 

Materiál č. 16.1 

Analýza efektívnosti činnosti MsP Trnava podľa hodnoteného územia 

Spravodajca MR: Ing. Karol Česnek 

 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. 

 Rozprava: 

      Ing. Daučo, DUČMR – upozornil na preklep na str. 12 v bode 7 ods. 3 materiálu, kde je 

potrebné opraviť text „Projekt krádeží motorových vozidiel“ na „Projekt prevencie krádeží 

motorových vozidiel“. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

     Hlasovaním (22:1:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 817. 
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Materiál č. 17.1 

Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Správy kultúrnych a športových zariadení mesta 

Trnava 

Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt 

 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

     Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 818. 

 

 

Materiál č. 17.2 

Návrh na zmenu Zriaďovateľskej listiny Strediska sociálnej starostlivosti Vl. 

Clementisa č. 51 Trnava 

Spravodajca MR: MUDr. Pavol Caudt 

 

      Mestská rada 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. 819. 

 

 

Materiál č. 18.1 

Projekt vybudovania a využiteľnosti Trnavskej optickej metropolitnej siete 

Spravodajca MR: pán Eduard Čechovič 

 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

 Pán Čechovič – v spravodajskej správe uviedol, že predmet projektu je zhrnutý 

v dôvodovej správe materiálu. Mestské zastupiteľstvo bolo už s týmto projektom 

oboznámené, vznikol na základe potrieb mesta. Dodal, že v súvislosti s internetizáciou 

požiadalo mesto o príspevok zo Štrukturálnych fondov Európskej únie na tri projekty. 

Žiadosti neboli odsúhlasené. Konštatoval, že pracovníci mestského úradu sa i naďalej 

zaoberali predmetnou problematikou. V rámci siete bolo definovaných 131 prípojných bodov, 

pričom sieť bude zabezpečovať nasledovné služby: 

- zapojenie ostatných prípojných bodov mesta do štruktúry metropolitnej siete spojené so 

sprevádzkovaním služieb internetu a VoIP, 

- zapojenie ďalších objektov a zariadení určených z hľadiska implementácie projektu 

Trnavská karta,  

- zapojenie ďalších objektov určených z hľadiska požiadavky priameho prenosu signálu MTT,  

- pripojenie mestského kamerového systému mestskej polície, 

- pripojenie pultov centrálnej ochrany a bezpečnostných kamier v mestských objektoch na 

dispečing mestskej polície, 

- pripojenie svetelných križovatiek a organizácia dopravy z riadiaceho pultu, 

- pripojenie parkovacích automatov, 

- vybudovanie a pripojenie infokioskov pre rozvoj turizmu v meste, 
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- zapojenie ostatných objektov verejnej správy (štátne inštitúcie, organizácie samosprávneho 

kraja) a zvolených spolupracujúcich inštitúcií do štruktúry metropolitnej siete. 

 Rozprava: 

      Ing. Butko, zástupca primátora – skonštatoval, že v súvislosti s týmto materiálom sa na 

mestskom úrade vykonal veľký kus práce, poďakoval sa za to, že sa projekt dostal až do tejto 

fázy. Uviedol, že sa najskôr riešili prenájmy, v minulom roku sa schválili dve uznesenia a táto 

zmena mala jasné smerovanie k spracovaniu realizačnej štúdie. Za najdôležitejší bod návrhu 

uznesenia označil ukladaciu časť, v ktorej sa mestskému úradu ukladá ďalej budovať sieť 

TOMNET a predložiť návrh na zriadenie obchodnej spoločnosti, nakoľko sa jedná o úzko 

špecializovaný problém. V závere ešte raz poďakoval. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

     Hlasovaním (24:3:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 820. 

 

 

 

 

Materiál č. 19.1 

Informatívna správa k zberu bioplynu na skládke TKO Trnava – Zavarská cesta 

Spravodajca MR: pán Eduard Čechovič 

 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 

s návrhom: 

a) v dôvodovej správe v predposlednom odseku upraviť slová ...Slovenské elektrárne... za 

oficiálny platný názov spoločnosti ...Západoslovenská energetika, a.s. ... 

 Pán Čechovič, DUČMR – v rámci spravodajskej správy informoval, že sa jedná o ponuku 

holandskej strany na vybudovanie zariadenia na zber plynov na skládke komunálneho odpadu 

a súvisí s Kjótskym protokolom a znižovaním emisií. Uviedol, že takáto ponuka prichádza 

mestu vhod, nakoľko do budúcnosti ušetrí pre mesto 6-7 mil. Sk. Jedná sa o reciprocitu za to, 

že si Holandské kráľovstvo plní svoje záväzky podľa Kjótskeho protokolu. Dodal, že uvedená 

záležitosť bola prediskutovaná aj so spoločnosťou A.S.A. Trnava a nebude narúšať plynulý 

chod skládky. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

     Hlasovaním (21:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 821. 

 

 

 

Materiál č. 20.1 

Informatívna správa o zápise a o počtoch otváraných tried prvých ročníkov v šk. roku 

2006/2007 na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Ľudovít Daučo 

 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pozmeňovacích návrhov. 

      Rozprava: 

       Ing. Butko, zástupca primátora – konštatoval, že sa nezvykne vyjadrovať k problémom 

školstva, pripomenul rozpravy z predchádzajúcich mestských zastupiteľstiev, na ktorých sa 

rozoberala skutočnosť, že každá škola bude mať záujem sa zatraktívniť a získať prvákov. 

Prečítal tabuľku, ktorá uvádza počet otvorených tried na jednotlivých školách. 
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Základná škola Koef. (PŠD/26) Schválený počet tried 

A. Kubinu 1,4 2 

J. Bottu 27 3,9 3 

K. Mahra 11 2,4 3 

Gorkého 21 2,4 2 

Spratakovská 5 3,3 3 

Vančurova 38 1,5 2 

Atómová 1 1,1 2 

Nám. Slov. učen. tov. 12 2,5 3 

I. Krasku 27 0,9 1 

 

      Uviedol, že na ZŠ Gorkého budú otvorené aj špeciálne triedy. Ako člen mestskej školskej 

rady a v kontexte toho čo povedal, informoval, že počty prvákov na jednotlivých školách sa 

nemôžu nechať iba na „trh“, ale zaokrúhlenia boli vykonané tak ...... 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

      Hlasovaním (24:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 822. 

 

 

Materiál č. 21.1 

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín 

plnenia je do 10.4.2006 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 

pripomienok. 

      Mestská rada hlasovaním odporučila doplniť zmenu uznesenia č. 718/2005 v samostatnom 

materiáli č. 21.5, z toho dôvodu bolo potrebné z materiálu č. 21.1 vypustiť bod f) 

v schvaľovacej časti návrhu uznesenia, pričom sa tento presunul do materiálu č. 21.5. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

     Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 823. 

     

 

Materiál č. 21.2 

Zmena údajov v uznesení MZ č. 758/2006 z 21.2.2006 (Odkúpenie pozemkov pod 

stavbou „Južná miestna komunikácia“ realizovanou v rámci výstavby závodu PSA 

Citroen) 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

      Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 

s návrhom, že sa uvedená zmena údajov vypracuje ako text úplného znenia uznesenia. 

      Rozprava: 

Ing. Bošnák, primátor mesta – návrh uznesenia, ktorým sa rušilo pôvodné uznesenie 

č. 758/2006 a schvaľovalo nové upravené, odporučil naformulovať ako zmenu uznesenia 

č. 758/2006 s tým, že uznesenie MZ č. 758/2006 zostalo v platnosti. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

      Hlasovaním (21:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 824. 
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Materiál č. 21.3 

Zmena v uznesení č. 552/2005 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

      Mestská rada 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. 825. 

 

 

 

Materiál č. 21.4 

Zmena v uznesení č. 708/2005 a 753/2006 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

      Mestská rada 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. 826. 

 

 

Materiál č. 21.5 

Zmena v uznesení č. 718/2005 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

      Mestská rada hlasovaním odporučila zaradiť materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. Materiál bol zaslaný poslancom MZ spolu so Spoločným 

spravodajcom MR. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

      Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 827. 

 

 

     Týmto boli prerokované všetky písomné materiály, zaradené do programu rokovania 

mestského zastupiteľstva. V zmysle schváleného bodu programu nasledoval bod „rôzne“.  

 

R ô z n e 

 

      V rámci bodu rôzne Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta informoval poslancov MZ o liste 

Ing. Dauču, DUČMR, zo dňa 21.4.2006, v ktorom žiadal uvoľnenie z funkcie DUČMR 

z dôvodu jeho zvolenia za poslanca Trnavského samosprávneho kraja a bol zvolený za 

dlhodobo uvoľneného poslanca Trnavského samosprávneho kraja. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

      Hlasovaním (22:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 828. 
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      Ďalej Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta oboznámil poslancov MZ s listom od 

Spoločenstva vlastníkov bytov OROL, v ktorom SVB žiada o pomoc pri riešení sťažnosti 

v súvislosti so štekajúcim strážnym psom v nočných hodinách v objekte bývalého Balakova. 

Uvedený problém sa SVB snažilo riešiť prostredníctvom mestskej polície, odboru životného 

prostredia. V uvedenom liste autori konštatujú, že nie je v nikoho kompetencii zabrániť tomu, 

aby boli týraný psom, z toho dôvodu sa obrátili na mestské zastupiteľstvo. 

      Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta si v súvislosti s uvedeným problémom nechal 

pripraviť stanovisko mestskej polície a tiež obdržal interné oznámenie z odboru komunálnych 

služieb. Na základe týchto podkladov nie je zo strany mesta možné vydať jednoznačný zákaz 

držania psa. Primátor mesta navrhol do uznesenia zapracovať odporúčanie pre SVB, aby daný 

problém riešili v občiansko-právnom konaní a mestskému úradu dal za úlohu zaslať 

majiteľovi psa list v mene mestského zastupiteľstva so žiadosťou o elimináciu vzniknutého 

problému. 

      Mgr. Keleši, náčelník MsP – uviedol, že zo strany mestskej polície bola situácia 

preverovaná trikrát na základe anonymnej sťažnosti. Konštatoval, že pes je riadne evidovaný, 

umiestnený na priestore v súkromnom vlastníctve p. Daniša, brechot psa je spôsobovaný tým, 

že pes reaguje na pouličný hluk. Zároveň dodal, že p. Daniš sa bude snažiť uvedenú situáciu 

napraviť. 

      Ing. Pullmann – informoval, že na brechot psa sa sťažujú občania z okolitých budov, 

poukázal na rast pociťovania tohto problému počas jarných dní po oteplení. 

       

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

      Hlasovaním (20:1:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 829. 

 

 

     Ďalej nasledoval bod „interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva“. Interpelácie 

poslancov mestského zastupiteľstva boli predložené v písomnej forme. 

 

      MUDr. Gabriel Pavelek, predseda návrhovej komisie konštatoval, že na rokovaní boli 

prijaté uznesenia od č. 774 po č. 829 vrátane a 6 všeobecne záväzných nariadení mesta. 

     

      Týmto bol program rokovania májového zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava vyčerpaný. 

       

       Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta pripomenul poslancom mestského zastupiteľstva 

termíny zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva tak, ako sú uvedené 

v harmonograme zasadnutí.  

 

     Na záver rokovania mestského zastupiteľstva Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta 

poďakoval prítomným za účasť a májové rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Štefan  B o š n á k  Ing. Hana  D i e n e r o v á 

primátor mesta prednostka MsÚ 
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Ing. Karol Kunovský Jaroslav Kralčák 

overovateľ  overovateľ 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Štefunko 

zapisovateľ 

   

  

 


