
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 
 

zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  

ktoré sa uskutočnilo 11. decembra 2007 v konferenčnej sále trnavskej radnice 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  

ktoré sa uskutočnilo 11. decembra 2007 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:   Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta 

                   31 poslancov MZ mesta Trnava 

                   Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór  

                   Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície 

                   Ing. Hana Dienerová, prednostka Mestského úradu v Trnave    

                   10 vedúcich odborov mestského úradu 

                   1 vedúci úseku mestského úradu 

                   vedúci útvaru kancelárie primátora mesta 

                   4 riaditelia mestských organizácií 

                   8 riaditeľov základných škôl 

                   2 riaditelia základnej umeleckej školy 

                   riaditeľ Kalokagatie CVČ 

                   2 zástupcovia médií 

                   1 občan 

                   zapisovateľka 

 

 

 

P r o g r a m:  

 

a/ Otvorenie 

 

1.1.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností 

2.1.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 222 

o miestnych daniach v znení VZN č. 248 a VZN č. 267  

3.1.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 225 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN  

         č. 233 

4.1.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 239 

o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta 

Trnava 

5.1.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení 

VZN č. 239, VZN č. 259, VZN č. 270, VZN č. 282 a VZN č. 286 o Územnom pláne 

mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj 

mesta Trnava 

6.1.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 147/2000 o určení 

výšky úhrady za nájom obytných miestností v mestských ubytovniach mesta Trnava 

         v znení VZN č. 287 
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7.1.   Návrh na výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 161 o nakladaní s nájomnými 

bytmi pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na Veternej ulici 

v Trnave v znení neskorších predpisov 

7.2.   Návrh na zníženie výšky úhrady za nájomné v bytovom dome na Veternej č. 18/C-F   

o 10 %, oproti platnej výške nájomného podľa VZN mesta Trnava č. 168 

8.1.   4.  aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2007 

9.1.   Rozpočet mesta Trnava na rok 2008 a viacročný rozpočet na roky 2008-2010  

10.1.   Návrh na odpis pohľadávok mesta Trnava a príspevkových organizácií zriadených 

           mestom v hodnote nad 5 000,- Sk 

10.2.   Návrh na odpis pohľadávok mesta Trnava v správe SMM Trnava s.r.o. v hodnote nad    

5 000,- Sk podľa stavu k 30.9.2007 

11.      Majetkové záležitosti 

12.1.   Predaj bytov 

12.2.   Vyňatie bytov v bytovom dome na ul. Športová č. 15 v Trnave z kategórie bytov 

určených pre bývanie sociálne slabších skupín obyvateľov  

13.1.    Zásady nakladania s mestskými ubytovňami vo vlastníctve mesta Trnava 

14.1.    Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava a zmeny 

Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava 

15.1.    Koncepcia informačných systémov mesta Trnava 

16.1.    Návrh rozpočtu a organizačného zabezpečenia Medzinárodného hudobného festivalu 

DOBROFEST – TRNAVA 2008 

17.1.    Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov TRNAVSKÁ BRÁNA 

2007 

18.1.    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení za školský rok 2006/2007 

19.1.    Informatívna správa o legislatívnych možnostiach v oblasti ochrany pred hlukom na 

území mesta Trnava 

20.1.   Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých   

termín plnenia je v intervale plnenia od 4.10.2007 do 21.11.2007 

 

21. R ô z n e  

22. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

23. Rekapitulácia uznesení 

24. Z á v e r  

 

 

 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava otvoril a  viedol Ing. Štefan 

Bošnák, primátor mesta. V úvode rokovania privítal prítomných poslancov mestského 

zastupiteľstva a ostatných prizvaných. 

 

 Predsedajúci skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných celkom 23 poslancov mestského 

zastupiteľstva;  mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.  

(V priebehu rokovania sa zvýšil počet poslancov na 31.)   

 

 Za overovateľov zápisnice zo 7. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení 

poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Juraj Jurák a pán Stanislav Hric. 

 

 Na zasadnutí bola overená zápisnica zo 6. riadneho rokovania mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa uskutočnilo 23. októbra 2007. Overovatelia zápisnice prof. MUDr. Bohumil Chmelík, 
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PhD. a Mgr. Marian Rozložník skonštatovali, že v zápisnici je spracovaný priebeh rokovania 

v plnom rozsahu, čo potvrdili aj svojím podpisom. 

  

 Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov MZ  

Ing. Jozefa Tomeka a MUDr. Gabriela Paveleka. 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení poslanci 

MZ:  pani Eva Jevičová a Mgr. Jozef Pikna.  

 

 Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila PhDr. Ladislava 

Hrnčírika,  poslanca MZ.  

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci 

MZ: Ing. Blažena Královičová a Ing. Ján Albert. 

      Pripomienky k navrhovanému zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. 

     Kontrolný súčet poslancov MZ: 22 . 

 Hlasovaním (21:0:1) bolo zloženie návrhovej komisie schválené. 

 

 

 Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 4. decembra 2007 odporučila 

nasledovné úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva: 

a/ zaradiť do programu rokovania materiál č. 10.3. 

- Návrh na odpustenie pohľadávky Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

a tak spoločne riešiť pohľadávky mesta a všetkých organizácií zriadených mestom Trnava;    

b/ stiahnuť z programu rokovania materiál č. 12.2 

- Vyňatie bytov v bytovom dome na ul. Športová č. 15 v Trnave z kategórie bytov  určených 

pre bývanie sociálne slabších skupín obyvateľov 

s tým, že mestská rada sa bude objektami v správe SMM Trnava s.r.o., ktoré sú v centrálnej 

mestskej zóne zaoberať na januárovom zasadnutí v roku 2008, na ktorom určí ďalší postup. 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva predložil Ing. Bošnák, primátor mesta návrh na 

doplnenie programu rokovania o materiál č. 21.1. – Prerokovanie protestu prokurátora proti 

uzneseniu MZ č. 2/2006. Informoval, že materiál bol spracovaný v zmysle protestu okresného 

prokurátora, doručeného na mesto Trnava 7.12.2007, a ktorý bol poslancom rozdaný 

v priebehu rokovania mestského zastupiteľstva. Uviedol, že lehota stanovená na vybavenie 

protestu je 30 dní, z toho dôvodu dal pokyn na spracovanie materiálu  na decembrové 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. Inak by musel na prerokovanie protestu zvolať 

mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (23:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady na úpravu programu 

rokovania mestského zastupiteľstva. 

 Hlasovaním (24:0:1) bol prijatý návrh primátora mesta na doplnenie rokovania o materiál 

č. 21.1. 

 Hlasovaním (26:0:0) bol hlasovaním schválený  program decembrového zasadnutia 

mestského zastupiteľstva, vrátane schválených úprav. 

 

 Následne poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava prerokovali jednotlivé písomné 

materiály, zaradené do programu rokovania decembrového zasadnutia mestského 

zastupiteľstva.  
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Materiál č. 1.1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič 

 

 p. Čechovič, DUČMR – v rámci spravodajskej správy uviedol, že materiál bol spracovaný 

v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade so 

zmenami, ktoré boli doplnené a upravené v novele č. 538/2007 Z.z. V novele zákona sú 

rešpektované zámery v oblasti daní, prijaté v rámci daňovej reformy a požiadaviek fiškálnej 

decentralizácie, ktoré predpokladajú posilnenie významu dane z nehnuteľností najmä 

z hľadiska jej výnosu do rozpočtu mesta. Návrh nariadenia je zameraný na tie ustanovenia 

zákona, v zmysle ktorých má správca dane právomoc rozhodovať. Pri návrhu zvýšenia 

sadzieb dane sa vychádzalo z percenta inflácie, ktoré je vypočítané ako súčet percent inflácie 

za roky 2005 až 2007, cca 10%. Za toto obdobie sa sadzby dane nemenili okrem 

podnikateľských objektov, ktoré boli zmenené v roku 2006. Následne sa vyjadril k návrhom 

úpravy sadzieb, ktoré sú podrobne rozpísané v dôvodovej správe: 

- zvýšenie sadzby dane za stavebné pozemky v CMZ z 1,875 na 2,63 %, na nezastavané 

pozemky určené územným plánom na zastavanie zo 6,40 na 10,00 %, 

- úprava sadzieb za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné 

pozemky, rybníky z 0,32 na 0,50 %, 

- úprava sadzieb z pozemkov, u záhrad, u zastavaných plôch a nádvorí, stavebných pozemkov 

a ostatných plôch okrem stavebných pozemkov  v k.ú. Trnava a v k.ú. Modranka na rovnakú 

úroveň, 

- zvýšenie sadzby dane z bytov na úroveň rodinných domov, keďže slúžia na rovnaký účel, na 

bývanie /v k.ú. Trnava zo 4,00 Sk/m2 na 7,00 Sk a v k.ú. Modranka a osadách v k.ú. Trnava 

z 3,50 Sk/m2 na 6,00 Sk, 

- zvýšenie sadzby dane za nebytový priestor a nebytový priestor určený na garážovanie. 

 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN, v znení 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: 26. 

 Hlasovaním (21:3:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 190, ktorým bolo schválené Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 292. 

 

 

 

Materiál č. 2.1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 222 

o miestnych daniach v znení VZN č. 248 a VZN č. 267 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič 
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 p. Čechovič, DUČMR – v predloženej spravodajskej správe konštatoval, že vypracovanie 

návrhu doplnku všeobecne záväzného nariadenia si vyžiadali legislatívne zmeny. Súčasne sa 

vyjadril k jednotlivým návrhom, týkajúcich sa dane za psa, dane za užívanie verejného 

priestranstva, dane za ubytovanie, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové 

zariadenia. 

 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN, v znení noviel. 

 V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené. 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom: 

a/  z textu návrhu VZN  na str. 7-2/1/8  v bode (24)        

     vypustiť časť textu 

     „Ak je daňovníkov v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením  

     niekoľko, Mesto Trnava vyrubí pomernú časť dane za jadrové 

     zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť za jadrové zariadenie 

     sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.“   

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (22:1:3) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

 Hlasovaním (21:4:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 191, ktorým bolo schválené Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 293. 

 

 

 

Materiál č. 3.1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 225 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN 

č. 233 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič 

 

 p. Čechovič, DUČMR – v spravodajskej správe konštatoval, že poplatok za zber, prepravu 

a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu vyberá mesto Trnava v zmysle 

intencií zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku. 

V období od roku 2005 do roku 2007 prišlo k zvýšeniu výdavkov potrebných na zabezpečenie 

služieb súvisiacich  s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

a to: 

- zvýšenie poplatku za uloženie odpadu v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z., 

- zmena frekvencie vysýpania zberných nádob na sídliskách na 3x týždenne, 

- rozšírenie separovaného zberu /zvýšenie počtu zberných nádob/, zavedenie separovaného 

zberu na základných školách, zmena cyklu zberu zberných nádob na papier a PET fľaše, 

- zvýšenie periodicity odkladaného veľkorozmerného odpadu zo stojísk pri kontajneroch, 

- inflačné vplyvy uplatnené v cenách za vykonávanie služieb. 

Medzi faktory, ktoré majú vplyv na výšku celkových výdavkov pre rok 2008 patrí hlavne 

avizovaná úprava cien z dôvodu inflačných tendencií ako i potreby nárastu miezd 
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pracovníkov spoločnosti, zvýšenie poplatku za uloženie l tony odpadu z 200,- Sk na 300,- Sk 

a započítanie účelovej finančnej rezervy vo výške 7 200 tis. Sk, ktorá doteraz nebola do 

výdavkov pre výpočet poplatku započítavaná.  Táto rezerva sa ukladá na samostatný úče 

a v budúcnosti bude použitá na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky odpadu.  

Spravodajca materiálu následne informoval o dopade úpravy poplatku na občanov mesta 

v rodinných domoch a bytových domoch /rozpísané na str. 4 dôvodovej správy k materiálu/.    

 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN, v znení noviel. 

 V určenej lehote bola k nemu uplatnená jedna pripomienka a to pánom Petrom Blahom, 

bytom UL. V.P. Tótha 3, Trnava: 

„Navrhoval, aby sa osamelo žijúcim osobám nad 60 rokov alebo dôchodcom – manželom, 

ktorých spoločný mesačný príjem z dôchodku nepresahuje trojnásobok minimálnej mzdy 

alebo 25 tis. Sk, zostal poplatok nezmenený, vo výške 410,- Sk za osobu a rok.“ 

 

 Mestská rada mesta Trnava vyhodnotila uplatnenú pripomienku a neodporučila ju 

akceptovať  v zmysle  zdôvodnenia pripomienky odborným útvarom mestského úradu. 

Prepočet výšky nákladov /1983,- Sk/ a výšky poplatku pre dvojčlennú domácnosť /630,- 

Sk/osoba/rok/ je rozdiel 723,- Sk. Z prepočtu je zrejmé, že výška poplatku je nižšia ako výšky 

nákladov na zber, prepravu a likvidáciu odpadu. Pre prípady, že občan sa nachádza 

v hmotnej núdzi a túto skutočnosť doloží dokladmi v zmysle príkazu primátora mesta č. 

8/2002, môže požiadať o jednorazovú finančnú výpomoc, z ktorej sa tento poplatok uhradí.    

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva: 

a/ na str. 7-3/1/4 v časti „kalkulačná položka“  vypustiť „Účelovú finančnú rezervu“ 

    Odporúčaním mestskej rady na vypustenie účelovej finančnej rezervy z kalkulácie pre 

výpočet poplatku za odpad sa zníži index na cca 1,4.  Na základe tohto návrhu boli 

spracovateľom prepočítané údaje v tabuľkách uvedených na str. 7-3/1/4 a 7-3/1/5 dôvodovej 

správy. 

 Finančná komisia na svojom zasadnutí 3.12.2007 prerokovala materiál, súhlasila 

s materiálom a odporučila ho na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva 

v predloženom znení.      

 

 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu 

predložené neboli. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že schválením odporúčania mestskej rady,  

ktoré bolo uvedené i v spoločnom spravodaji bude platný ten návrh, ktorý poslanci obdržali 

po rokovaní mestskej rady. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (24:0:3) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

 Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 192, ktorým bolo schválené Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 294. 

 

 

Materiál č. 4.1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 239 

o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta  
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Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič 

 

 p. Čechovič, DUČMR – v úvode spravodajskej správy uviedol, že dodatok všeobecne 

záväzného nariadenia bol spracovaný v súvislosti s prerokovaným protestom okresného 

prokurátora, v zmysle uznesenia MZ č. 166 z 23.10.2007 – na vypustenie ustanovení 

o zriaďovaní a prevádzkovaní exteriérových sedení na súkromných pozemkoch. 

Pripomienkované záležitosti boli z dodatku nariadenia vypustené. Mesto si však na rozdiel od 

prokurátora myslí, že prijatým nariadením nepresiahlo rámec oprávnení obce v zmysle zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Predmetným nariadením 

nejde o snahu mesta o úpravu podnikania podnikateľských subjektov, nesmeruje voči 

konkrétnym podnikateľom alebo inak regulovať túto oblasť. Snahou mesta je takto 

definovanými pravidlami pôsobiť na zabezpečenie verejného poriadku a ochranu zdravých 

podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce. Zákonom o obecnom 

zriadení sa zvýrazňuje samosprávne postavenie obce pri rozhodovaní o veciach správy obce 

a jej majetku tým, že obci patrí rozhodovať o veciach, ktoré nie sú a zrejme ani perspektívne 

nebudú právnymi predpismi detailne a taxatívne vymedzené. Realizácia zákona o obecnom 

zriadení v praxi ukázala, že koncepcia a základné princípy, na ktorých je táto právna úprava 

založená, zodpovedajú samostatnému postaveniu obce ako základu územnej samosprávy 

v systéme verejnej správy.  

 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN, v znení noviel. 

 V určenej lehote boli k nemu uplatnené dve pripomienky a to pani Silviou Hincovou: 

- „Vyjadrila nesúhlas s tým, aby si mohol podnikateľ vo svojom objekte zriadiť externé 

sedenie bez upozornenia a vyjadrenia majiteľov okolitých pozemkov a stavieb, ktoré sú 

určené na trvalé bývanie. Prevádzkovanie exteriérového sedenia môže rušiť právo na pokojné 

užívanie majetku podľa občianskeho zákonníka a preto by vlastníci okolitých objektov 

určených na trvalé bývanie mali byť o zriadení exteriérového sedenia informovaní a mali by 

mať možnosť vzniesť pripomienky k zriadeniu exteriérového posedenia.“ 

- „Žiadala mesto, aby pri povoľovaní verejnej hudobnej produkcie pri zriaďovaní 

exteriérových sedení využilo kompetenciu, ktorú jej udeľuje zákon č. 514/2001, hlava IV., § 

13x ods. c/, ktorý hovorí o kompetencii obce obmedziť hudobnú produkciu v nočnom čase, 

ktorej dôsledkom je obťažovanie ľudí. Žiadala, aby bolo obmedzenie hudobnej produkcie 

zapracované do VZN v takej forme, aby bolo v súlade s platnými predpismi a zákonmi.“ 

 

 Mestská rada mesta Trnava vyhodnotila uplatnené pripomienky a neodporučila ich 

akceptovať  v zmysle  zdôvodnenia pripomienok odborným útvarom mestského úradu. Podľa 

protestu okresnej prokuratúry z 11.10.2007, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva 23.10.2007, skutočnosti týkajúce sa exteriérových sedení upravené 

v predmetnom nariadení presahujú rámec oprávnení obce a takéto ukladanie povinností je 

nezákonným zásahom do oblasti realizácie práva na podnikanie. Druhú pripomienku tiež nie 

je možné akceptovať, pretože daná problematika nie je predmetom riešenia v danom 

nariadení.    

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s opravou technickej chyby na str. 7-4/1/4 dôvodovej správy, kde v závere sa 

upravuje text nasledovne... K  predkladanému návrhu boli predložené dve pripomienky. ... 
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 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu 

predložené neboli. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

 Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 193, ktorým bolo schválené Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 295. 

 

 

 

Materiál č. 5.1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227 v znení 

VZN č. 239, VZN č. 259, VZN č. 270, VZN č. 282 a VZN č. 286 o Územnom pláne mesta 

Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta 

Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Ing. Pobiecký, DUČMR – v rámci spravodajskej správy konštatoval, že orgán územného 

plánovania, ktorým je Mesto Trnava, obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu a má 

povinnosť sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske alebo sociálne 

predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. V prípade, že 

príde k zmene, predmetný orgán obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej 

dokumentácie. V predkladanom materiáli sú riešené štyri zmeny a to: 

- Zmena 08/2007 – Parková zeleň na Spartakovskej ulici – Pri aktualizácii v roku 2004 boli 

vymedzené nezastavateľné plochy, avšak plocha na južnej strane bola vymedzená ako 

zmiešané územie, čím sa stala atraktívnym priestorom pre investičné zámery. Prípadná nová 

výstavba by priniesla nielen nové obytné kapacity a zvýšenie mestotvornosti a atraktivity 

uličného priestoru, ale i zhoršenie životného prostredia, spôsobené úbytkom zelene. 

- Zmena 09/2007 – Rozšírenie plôch zmiešaného územia pri Bratislavskej ceste – Vlastník 

pozemkov požiadal o vyčlenenie územia pre činnosť svojej firmy na podnikateľské účely. 

Tento zámer je vzhľadom na funkčné využitie celej lokality akceptovateľný a opodstatnený. 

- Zmena 10/2007 – Rozšírenie areálu Mercedes Truck a Chrysler na Nitrianskej ceste – Firma 

MB Car Leasing s.r.o. Trnava požiadala o zmenu územného plánu, aby bolo možné realizovať 

rozšírenie areálu a prístavbu objektu k jestvujúcim objektom a zároveň aby boli zabezpečené 

územnopriestorové podmienky na výstavbu prepojovacej vetvy mimoúrovňovej križovatky 

Nitrianska cesta – Južný obchvat. Podmienkou pre odsúhlasenie zmeny bolo aj 

kompenzovanie dosiahnutého úbytku navrhovanej izolačnej a ochrannej zelene z dôvodu 

rozšírenia areálu rozšírením plôch zelene v lokalitách určených mestom. 

- Zmena J/2007 – Úprava regulatívov záväznej časti územného plánu – Všetky zmeny boli 

verejnoprávne prerokované, po obdržaní kladných stanovísk dotknutých orgánov, 

vyhodnotení pripomienok a po obdržaní súhlasného stanoviska záverečného posúdenia 

Krajského stavebného úradu v Trnave bol materiál predložený na rokovanie mestského 

zastupiteľstva. 

  

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN, v znení noviel. 

 V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
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Rozprava: 

 Ing. Tomek – sa zaujímal, či mesto obdržalo už stanovisko Krajského stavebného úradu 

v Trnave. 

 Ing. Pobiecký – podotkol, že súhlasné stanovisko bolo písomne doručené a následne ním 

oboznámil poslancov mestského zastupiteľstva. 

 Ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 194, ktorým bolo schválené Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 296. 

 

 

 

Materiál č. 6.1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN č. 147/2000 o určení 

výšky úhrady za nájom obytných miestností v mestských ubytovniach mesta Trnava 

v znení VZN č. 287 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Ing. Pobiecký, DUČMR – spravodajskou správou zdôvodnil spracovanie materiálu  

a uviedol, že navrhovaná zmena všeobecne záväzného nariadenia sa týka určenia výšky 

nájomného v závislosti od dĺžky pobytu v mestských ubytovniach. V súčasnosti sa nájomná 

zmluva uzatvára na 3 mesiace, s možnosťou predĺženia vždy o ďalšie 3 mesiace. Uvedený 

nájom na dobu určitú je teda možné opakovane predlžovať bez obmedzenia, čo spôsobuje, že 

nájomca v mestských ubytovniach prebýva niekoľko rokov, v niektorých prípadoch niekoľko 

desaťročí a mestské ubytovne strácajú svoj účel. 

 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN, v znení noviel. 

 V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené. 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s alternatívou B  /alternatíva je rozpísaná str. 7/6/1/4 a 7/6/1/5 dôvodovej 

správy/.  

 Mestská rada zároveň odporučila u nájomcov, ktorí sú v ubytovniach 30 mesiacov a viac, 

pri stanovení sadzieb nájmu určiť prechodné obdobie jedného roka a to podľa prepočtu 

stanoveného na roky 1.r. – 3. r.  Pričom celková doba pobytu sa skončí najneskôr do 3 rokov 

po termíne 1.1.2008.  

Na základe predmetného odporúčania mestskej rady spracovateľ materiálu predkladá návrh 

na úpravu textu VZN nasledovne: 

a/ bod 4 znie:  
"V čl. 4 sa za ods. 1 vkladajú nové ods. 2 a ods. 3, ktoré znejú : 

 „2. Mesačná sadzba za 1 m2 podlahovej plochy za štvrtý až šiesty rok nájmu sa znižuje: u 

Mestskej ubytovne Coburgova 27 o 20% u Mestskej ubytovne Coburgova 28 o 40%. U Mestskej 

ubytovne Kollárova 24 sa mesačná sadzba za 1m2 podlahovej plochy platí podľa čl. 2 ods. 1.“ 
 „3. Nájomníci mestských ubytovní, ktorým po 1. januári 2008 doba nájmu v mestskej ubytovni 

trvá 30 mesiacov (2,5 roka) a viac, platia nájomné podľa ods. 2 od 1. januára 2009.“. 

 Doterajšie ods. 2 a ods. 3 sa označujú ako ods. 4 a ods. 5." 
b/ bod 7 znie: 

"V čl. 6 ods. 3 znie: 
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 „Nájomníci mestských ubytovní podľa čl. 4 ods. 3 platia nájomné podľa VZN platného pred 

účinnosťou tohto VZN najneskôr do 31.12.2008, po tomto termíne sa postupuje podľa tohto 

VZN.“". 

   V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu 

predložené neboli. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

 Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

 Hlasovaním (27:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 195, ktorým bolo schválené Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 297. 

 

 

 

Materiál č. 7.1 

Návrh na výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 161 o nakladaní s nájomnými 

bytmi pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na Veternej ulici 

v Trnave v znení neskorších predpisov 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Ing. Pobiecký, DUČMR – spravodajskou správou zdôvodnil spracovanie materiálu 

a uviedol, že mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením stanovilo kritériá pre 

obsadzovanie predmetných bytov nájomníkmi. Nájomná zmluva v zmysle podmienok sa 

uzatvára na dobu určitú 3 roky, s možnosťou opakovaného predĺženia o ďalšie tri roky. 

Nájomníci, ktorí si doteraz nevyriešili svoju bytovú situáciu a bývajú v byte už 6. rok, nemajú 

nárok na predĺženie nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie. Z toho dôvodu požiadali 

o predĺženie nájomných zmlúv. Bytová komisia MZ sa žiadosťami zaoberala a mestskému 

zastupiteľstvu odporúča  schváliť udelenie výnimiek žiadateľom, uvedeným v dôvodovej 

správe k materiálu. 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  

 

 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu 

predložené neboli. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

 Hlasovaním (26:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 196, ktorým boli schválené výnimky zo 

Všeobecne záväzného nariadenie č. 161 v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Materiál č. 7.2 

Návrh na zníženie výšky úhrady za nájomné  v bytovom dome na Veternej č. 18/C-F 

o 10% oproti platnej výške nájomného podľa VZN mesta Trnava č. 168 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Ing. Pobiecký, DUČMR – v rámci spravodajskej správy uviedol,  že dôvodom predloženia 

materiálu sú pretrvávajúce technické problémy bytového domu na Veternej ul. č. 18/C-F 

a riešenie hromadnej žiadosti nájomníkov predmetných bytov.  Mesto Trnava v danej veci 

podalo na súd žalobu pre určenie vinníka v spore o tepelnotechnické závady na tomto objekte. 
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Do doby vyriešenia sporu resp. rozhodnutia mesta sa na objekte nebudú realizovať 

tepelnotechnické úpravy obvodového plášťa a výmena transparentných konštrukcií.   

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  

 

 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu 

predložené neboli. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (24:2:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 197, ktorým bolo schválené zníženie 

výšky úhrady za nájomné v predmetnom  bytovom dome o 10%. 

 

 

 

Materiál č. 8.1 

4.  aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2007 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 

 

 Ing. Butko, zástupca primátora – spravodajskou správou uviedol predkladanú aktualizáciu 

rozpočtu, ktorou sa upravuje rozpočet príjmov v položke II.5 – Príjem z predaja majetku 

o 102 mil. Sk a nadväzne rozpočet finančných operácií, v ktorom sa znižuje použitie zdrojov 

z vlastných fondov mesta, úverových zdrojov a zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  

 

Rozprava: 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval prítomných, že Ministerstvo financií SR 

požiadalo mesto o zníženie úverovej zaťaženosti pre splnenie kritérií na zavedenie eura. Je 

tam však jeden nelogický dôvod, keď štátna podpora na výstavbu bytov sa započítava do 

úverovej zaťaženosti. Taká metodika je spracovaná, ktorá je nepochopiteľná, pretože ušetrené 

peniaze, ktoré mesto môže využiť v nasledujúcom roku sa musia vykázať ako zvýšenie 

úverovej zaťaženosti.  

 V rámci rozpravy k materiálu pozmeňovacie návrhy vznesené neboli. 

    Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 198, ktorým bola schválená štvrtá 

aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2007. 

 

 

 

Materiál č. 9.1 

Rozpočet mesta Trnava na rok 2008 a viacročný rozpočet na roky 2008-2010 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 

 

 Ing. Butko, zástupca primátora – v rámci spravodajskej správy k materiálu konštatoval, že 

návrh rozpočtu mesta na rok 2008 je predkladaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Návrh rozpočtu je ako celok vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet je zostavený 
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ako prebytkový a kapitálový rozpočet schodkový. Vyrovnanie rozpočtového schodku 

kapitálového rozpočtu je zabezpečené prebytkom bežného rozpočtu a úverom Štátneho fondu 

rozvoja bývania na výstavbu nájomného bytového domu na Coburgovej ulici. 

Z dôvodu, že zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v § 21 ukladá zostaviť na 

nasledujúce rozpočtové roky viacročný rozpočet, je predkladaný na schválenie mestskému 

zastupiteľstvu, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2009-2010 nie sú záväzné. 

Na záver spravodajskej správy informoval o stanovisku Finančnej komisie MZ, ktorá 

na svojom zasadnutí 3.12.2007 prerokovala predložený materiál, s ktorým súhlasila 

a odporučila ho na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

     Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s opravou technickej chyby  na str. 28 v riadkoch 4-5  vypustiť posledné slová  

...a Vladimíra Clementisa 22-24...  (nakoľko realizácia parkoviska na ulici Vladimíra 

Clementisa je zaradená až do roku 2010 ).  

 Stanovisko hlavného kontrolóra bolo spracované písomne tvorí prílohu k materiálu. 

 

Rozprava: 

 Mgr. Petková – vystúpila s požiadavkou na vybudovanie resp. rekonštrukciu miestnej 

komunikácie Hraničná v m.č. Modranka. Konštatovala, že v mestskej časti Modranka sa 

približne 20 rokov neriešili miestne komunikácie z dôvodu pripravovanej realizácie 

kanalizácie. Najväčšie práce súvisiace s touto akciou už prebehli, preto vyslovila sklamanie, 

že do rozpočtu roku 2008 sa v mestskej časti Modranka nedostala ani jedna komunikácia. 

Následne prečítala odpoveď Odboru územného rozvoja a koncepcií na požiadavku výboru 

mestskej časti z mesiaca apríla 2007 v súvislosti s riešením prístupovej pracovnej cesty pre 

výstavbu obytného súboru na ulici Vodná. Podľa odpovede mala byť riešená provizórna 

dopravná trasa prejazdu ťažkých mechanizmov počas výstavby obytnej zóny. 

Poslankyňa ďalej uviedla, že na MK Hraničná je projektová dokumentácia vypracovaná, 

avšak k realizácii neprišlo. Mnohí ľudia z m.č. Modranka  sa správajú dosť pesimisticky 

v tejto veci. Podotkla, že je za spoluprácu, serióznosť, dohodu, ale mesto malo v tomto smere 

postupovať tak, aby finančné prostriedky na predmetnú komunikáciu dalo. Za to, čo bolo 

zrealizované v mestskej časti ďakuje, avšak žiada dať prostriedky na výstavbu MK Hraničná 

do rozpočtu na rok 2008. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – požiadal poslankyňu o predloženie návrhu, z ktorej položky 

chce prostriedky na navrhovanú akciu presunúť, pretože inak by to bolo na úkor deficitu. 

 Mgr. Petková – reagovala na pripomienku a finančné prostriedky na rekonštrukciu MK 

Hraničná odporučila presunúť na rok 2008. Podotkla, že návrh predložila už pri čítaní 

rozpočtu a domnievala sa, že bude i zapracovaný. 

 Ing. Bošnák – uviedol, že ak sa nejaký návrh predkladá, musí sa povedať aj to, z akej 

položky majú byť prostriedky presunuté. Následne uviedol, že z hľadiska dopravného 

zaťaženia sú miestne komunikácie v Modranke málo zaťažené v porovnaní s ostatnými 

komunikáciami v meste. Mesto potrebuje opraviť miestne komunikácie za 4 mld. Sk, pričom 

musí vychádzať z toho, že v celom meste je kolaps dopravy a to nielen na cestách v správe 

štátu, trnavského samosprávneho kraja, ale i na miestnych komunikáciách. Ďalej je 

nevyhnutnosťou riešiť kruhovú križovatku na Strojárenskej ulici, aby sa mohlo začať 

s realizáciou južného obchvatu, čo je životne dôležité pre celý organizmus mesta. V roku 

2008 mala ísť kruhová križovatka pri bývalom Milexe, ale celá nepôjde, pretože nie sú 

prostriedky. Na záver podotkol, že mesto si je vedomé toho, že miestne komunikácie je 

potrebné urobiť, avšak pozerať i na ich zaťaženosť.  

 Ing. Tomek – v zmysle návrhu vzneseného poslankyňou Petkovou poukázal na str. 86 

tabuľkovej časti materiálu. Rozpočet mesta na rok 2008 neodporučil otvárať a navrhol presun 
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finančných prostriedkov na rekonštrukciu  MK Hraničná  z položky „realizácia MK“ z roku 

2010 na rok 2009. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že príjmy mesta môžu byť čiastočne naplnené aj 

fondami. Ak chce mesto požiadať o nejaký grant, musia byť pripravené všetky záležitosti ako 

napr. vlastníctvo pozemku, projektová dokumentácia, ... Neverí však tomu, že sa mestu podarí 

získať 1/2 mld. Sk do príjmov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 31. 

      Hlasovaním (4:13:14) nebol prijatý návrh Mgr. Petkovej. 

      Hlasovaním (17:3:9) bol prijatý návrh Ing. Tomeka. 

 Hlasovaním (26:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 199, ktorým bol prijatý rozpočet mesta 

pre rok 2008 a viacročný rozpočet, so zapracovaním schváleného návrhu.  

 

 

 

Materiál č. 10.1 

Návrh na odpis pohľadávok mesta Trnava a príspevkových organizácií zriadených 

mestom v hodnote nad 5 000,- Sk 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek 

 

 MUDr. Pavelek ako spravodajca materiálu konštatoval, že v materiáli je návrh na odpis 

pohľadávok, u ktorých nie je ukončené vymáhanie právoplatným rozhodnutím súdu, ale tiež 

pohľadávky niekoľko rokov zatiaľ bezvýsledne vymáhané súdnym exekútorom a aj 

pohľadávky voči subjektom v konkurznom konaní, trvajúcom niekoľko rokov. Pohľadávky 

bude mesto viesť naďalej v podsúvahovej evidencii a bude pokračovať v ich vymáhaní.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – pri čítaní návrhu uznesenia podotkol, že termín v ukladacej 

časti bude trvalý s tým, že mestské zastupiteľstvo na decembrovom zasadnutí dostane 

informáciu o stave vymáhania pohľadávok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

 Hlasovaním (21:3:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 200, ktorým bol schválený odpis 

pohľadávok mesta, Strediska sociálnej starostlivosti Trnava i Správy kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 10.2 

Návrh na odpis pohľadávok mesta Trnava v správe SMM Trnava s.r.o., v hodnote nad 

5 000,- Sk podľa stavu k 30.9.2007 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  

 

Rozprava: 

 p. Hric – sa zaujímal, či sa jedná o čistú pohľadávku resp. či sú v nej zahrnuté aj penále, 

prípadne či sa budú uplatňovať. 
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 Ing. Krajčovič, riaditeľ SMM Trnava s.r.o. – reagoval na vznesený podnet a uviedol, že sa 

jedná o čistú výšku pohľadávok, Pretože penále sú vyčíslované ku dňu splatnosti pohľadávky.  

 Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy neodzneli. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

 Hlasovaním (19:4:6) bolo prijaté uznesenie MZ č. 201, ktorým bol schválený odpis 

pohľadávok v správe SMM Trnava s.r.o. vo výške 27 119 038,28 Sk. 

 

 

Materiál č. 10.3 

Návrh na odpustenie pohľadávky Správy kultúrnych a športových zariadení mesta 

Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  

 V rámci rozpravy k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky 

vznesené neboli.  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

 Hlasovaním (22:3:3) bolo prijaté uznesenie MZ č.202 , ktorým bolo schválené odpustenie 

pohľadávky nájomcovi – Hnutie za demokratické Slovensko, Trnava, Hlavná 17 v zmysle 

predloženého materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 11. 

Majetkové záležitosti 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica 

 

 

č. 11.1 

Zaradenie majetku mesta na odpredaj – byty 

___________________________________________________________________________ 

 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: 30. 

 Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č.203, ktorým bol majetok mesta – byty – 

zaradený na odpredaj.    

 

 

č. 11.2 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 8399/117 v k.ú. Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6034 na Jiráskovej 1,2,3 

___________________________________________________________________________ 

 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: 30. 
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 Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č.204, ktorým bol schválený odpredaj 

podielov z pozemku vlastníkom bytov v zmysle predkladaného materiálu. 

 

 

č. 11.3 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/82 v k.ú. Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6582 na Ul. Bučianska 12,13,14,15 

___________________________________________________________________________ 

 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: 29. 

 Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č.205, ktorým bol schválený odpredaj 

podielov z pozemku vlastníkom bytov v zmysle predkladaného materiálu. 

 

 

 

č. 11.4 

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

a Oblúková 

___________________________________________________________________________ 

 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: 30. 

 Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č.206, ktorým bol schválený priamy 

predaj pozemku pod garážou manželom Adamcovým. 

 

 

 

č. 11.5 

Predĺženie termínu začatia výstavby polyfukčného objektu na Starohájskej ul. v Trnave, 

Predaj pozemkov na Starohájskej ul. v Trnave, Výpožička pozemkov na výstavbu 

parkovacích miest, komunikácie, chodníkov, pešej lávky, sadových úprav a detského 

ihriska na Starohájskej ul. v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Rozprava: 

 Ing. Tomek – poukázal na text v bode 1 písm. c,d uznesenia a konštatoval, že prístup 

k odkúpeniu realizovaných stavieb je úplne iný ako v materiáli č. 11.11. Zaujímal sa, či mesto 

malo nejaký dôvod na takýto postup, pretože zvyčajne sa dáva súhlas na použitie pozemkov 

na vybudovanie investície a následne na prijatie daru do majetku mesta.  

 JUDr. Tomašovičová, odbor právny a majetkový MsÚ -  na pripomienku uviedla, že to 

závisí od formulovania žiadosti a následného stanoviska majetkovej komisie. Podotkla, že na 

pozemkoch mesta musí byť v takýchto prípadoch riešená nájomná zmluva alebo výpožička 

pozemku, inak to nie je postačujúce pre stavebný úrad. 

 Ing. Tomek – konštatoval, že záležitosť mu nie je jasná ani po vysvetlení. 
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 Ing. Miterková, odbor stavebný a životného prostredia MsÚ – podotkla, že v materiáli č. 

11.11 je zmluva o budúcej kúpnej zmluve. V tomto prípade sa jedná v prvom bode jedná 

o výpožičku a v druhom o darovaciu zmluvu.  

 Ing. Bošnák, primátor mesta -  reagoval, že v princípe mesto získa do vlastníctva 

vybudovanú investíciu.  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie pripomienky k materiálu neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 

 Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č.207 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 11.6 

Odpredaj pozemkov medzi ul. Pekárska-Hornopotočná /VARIETA, s.r.o. Trnava/ 

___________________________________________________________________________ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovala osobitne o každej alternatíve, zapracovanej v rámci 

návrhu uznesenia. 

 Keďže hlasovaním nebolo prijaté stanovisko mestskej rady ani k jednej z predložených 

alternatív, Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva bez svojho stanoviska. 

 

Rozprava: 

 Ing. Butko, zástupca primátora  – uviedol, že nechce spochybňovať text 

predkladaného materiálu ani dôvodovú správu. Keďže viackrát sa pri majetkových 

materiáloch spomínajú výsledky majetkovej komisie, musí povedať niečo aj ako jej predseda. 

Keď sa v mesiaci september 2007 prerokovávala žiadosť o kúpu predmetného pozemku, 

spomenul si ešte na ďalšiu žiadosť, ktorá však bola zamietnutá, ale v tú chvíľu presne nevedel 

záležitosť argumentovať. Medzitým však prišla žiadosť ďalšieho subjektu. Na majetkovej 

komisii však prešiel návrh na priamy predaj hlasovaním (7:0:1),  pričom osobne sa hlasovania 

zdržal. Uskutočnilo sa ďalšie zasadnutie majetkovej komisie a spoločnosť Varieta zdvihla 

cenu za m2 pozemku. Na majetkovej komisii mal k dispozícii už aj na žiadosť Mgr. Igora 

Matoviča z júna 2006 a o odpovedi na predmetnú žiadosť informoval členov majetkovej 

komisie /odpoveď následne prečítal v plnom znení aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva/. 

Cit. „Komisia sa na svojom zasadnutí dňa 15. 8. 2006  zaoberala Vašu žiadosťou o kúpu 

pozemkov  na Hornopotočnej a Pekárskej ulici v Trnave  a oznamuje Vám nasledovné: 

Komisia v súčasnosti neodporúča  Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava  schváliť predaj 

predmetných  pozemkov v k. ú. Trnava. Vaša žiadosť je evidovaná na OPaM MsÚ./koniec 

citácie. O tejto záležitosti bola teda majetková komisia informovaná a  podal návrh na predaj 

predmetného pozemku verejnou obchodnou súťažou, keďže boli už tri žiadosti o kúpu 

pozemku. Za návrh hlasoval iba sám, 8 členov majetkovej komisie sa zdržalo hlasovania. 

Vzhľadom k tomu, o predaji akého pozemku sa hovorí, kde sa nachádza, považoval za 

potrebné toto povedať a následne predložil návrh ...na schválenie odpredaja pozemku medzi 

ulicami Pekárska a Hornopotočná verejnou obchodnou súťažou..., teda v alternatíve B/ 

spracovaného materiálu. 

 MUDr. Čapeľová – uviedla, že bola požiadaná Mgr. Igorom Matovičom o možnosť 

vystúpenia. 

 Ing. Daučo – podotkol, že história tohto pozemku, ktorý mesto predáva za 6 601,- Sk /m2 

je známa. V období  predaja pozemku spoločnosti LM Finance bola  bežná cena za m2 

pozemku 4 000,- Sk, spoločnosť LM Finance ponúkla 6.000,- Sk. Vtedy majetková komisia 

rozhodla o predaji pozemku i z toho dôvodu, že priľahlý pozemok v susedstve je vo 

vlastníctve danej spoločnosti a treba rešpektovať aj súvislosti s územným plánom. Zmluva 

o budúcej kúpnej zmluve bola schválená, no nemohla sa uskutočniť, pretože kupujúci je 
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nezvestný a nemožno vo veci ďalej pokračovať. Keďže verejná obchodná súťaž sa 

neuskutočnila a majetková komisia odporučila na rokovanie mestského zastupiteľstva priamy 

predaj, dal návrh ...zvýšiť cenu za m2 pozemku na 7 100,- Sk... v súlade s verejnou súťažou 

predaja pozemkov na Jeruzalemskej ulici. 

 MUDr. Pavelek -  konštatoval, že dôvodová správa bola doplnená o ďalšie informácie 

a následne podotkol, že cena za predaj pozemkov na Jeruzalemskej ulici bola vyššia, než 

uviedol jeho predrečník. Uviedol že mesto prihliada na územný plán a k tomu, čo je pre danú 

lokalitu najvhodnejšie a čo najefektívnejšie hospodári so svojím majetkom. Keď sa rozhodlo 

o predaji majetku i z pohľadu zargumentovania ceny za m2 pozemku, prikláňal sa k návrhu ... 

na predaj pozemku verejnou obchodnou súťažou... 

 Ing. Daučo – po vystúpení MUDr. Paveleka  upravil svoj predchádzajúci návrh, čo sa týka  

ceny na ...8 001,- Sk/m2... 

 Ing. Královičová – predložila návrh ...na nové uznesenie: 

1. Pozastaviť odpredaj pozemkov medzi ulicami Pekárska a Hornopotočná 

2. Využiť predmetné pozemky na vybudovanie verejnej zelene ... 

Svoj návrh zdôvodnila tým, že v lokalite sa buduje  polyfunkcia, hotel, v blízkosti sa 

nachádza Trnavská univerzita a pre návštevníkov mesta a občanov by stálo za zváženie 

zachovanie zelene.  

 Ing. Bošnák, primátor mesta – po predložení návrhu poslankyňou Královičovou podotkol, 

že v tomto prípade by muselo prísť k zmene územného plánu. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 

 Hlasovaním (24:0:6) bolo schválené vystúpenie Mgr. Igora Matoviča, s časovým 

obmedzením 5 minút. 

 

Mgr. Igor Matovič 

V úvode svojho vystúpenia sa predstavil a uviedol, že sa narodil v meste Trnava, žije tu 

i podniká. Podotkol, že včera dostal informáciu, že jedným z bodov programu mestského 

zastupiteľstva je i predaj pozemkov medzi ulicami Pekárska a Hornopotočná. Keďže vie, že 

predmetné pozemky sú vo vlastníctve mesta, požiadal o ich odkúpenie a cenu navrhol takú za 

akú boli odpredané  spoločnosti LM Finance. Zároveň uviedol, že je ochotný pristúpiť aj na 

inú cenu. Do 11.12.2007 ho nikto z úradu nekontaktoval i napriek tomu, že dostal ešte v roku 

2006 odpoveď, že jeho  žiadosť o odkúpenie predmetných pozemkov je vedená v evidencii.  

Podotkol, že jeho záujem o kúpu pozemkov trvá a za pozemky je ochotný zaplatiť 15 mil. Sk, 

prípadne sa zúčastniť aj verejnej obchodnej súťaže.  

Na záver svojho vystúpenia uviedol, že verí, že predaj majetku mesta bude zrealizovaný 

v zmysle zásad hospodárneho nakladania s majetkom mesta. 

  

 Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy neodzneli. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 30. 

     Hlasovanie o návrhoch vznesených na zasadnutí MZ: 

- Ing. Butka na alternatívu B/ t.j. predaj verejnou obchodnou súťažou (10:2:17) 

- Ing. Dauča na zvýšenie ceny za 1 m2 pozemku na 8 001,- Sk (22:4:3) 

- Ing. Královičovej na nový návrh uznesenia (12:3:15). 

 

    Hlasovaním (22:7:1) bolo prijaté uznesenie MZ č.208, ktorým boli pozemky o výmere 

1 910 m2 medzi ulicami Pekárska a Hornopotočná predané spoločnosti Varieta s.r.o. Trnava 

za cenu 8 001,- Sk/m2. 
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č. 11.7 

Odpredaj pozemkov pod trafostanicami /ZSE distribúcia, a.s./ 

___________________________________________________________________________ 

 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: 31. 

 Hlasovaním (31:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 209 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 11.8 

Odpredaj časti pozemkov pri kostole Sv. Mikuláša 

___________________________________________________________________________ 

 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: 31. 

 Hlasovaním (30:1:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 210 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 11.9 

Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku v k.ú. Trnava, parc. registra „E“ č. 

1483 v areáli streleckého centra Štrky za účelom majetkoprávneho usporiadania 

___________________________________________________________________________ 

 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: 30. 

 Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 211 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

č. 11.10 

Kúpa pozemku na Ulici Konštantína Čulena 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: 30. 

 Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 212 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

č. 11.11 

Súhlas s použitím pozemku na výstavbu parkovacích miest na Botanickej 

___________________________________________________________________________ 

 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: 30. 
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 Hlasovaním (30:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 213 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 11.12 

Vysporiadanie duplicitného vlastníctva pozemkov pri sídlisku Linčianska v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 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: 29. 

 Hlasovaním (27:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 214  v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 11.13 

Zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia horúcovodnej prípojky UCM 

a OST Trnava 

___________________________________________________________________________ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s opravou technickej chyby v súčte v predposlednom riadku textu bodu 1. 

návrhu uznesenia na ...25.036,- Sk.... 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

 Hlasovaním (28:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 215 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 11.14 

Predaj pozemku v k.ú. Trnava Modranka na Dedinskej ulici 

___________________________________________________________________________ 

 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: 29. 

 Hlasovaním (27:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 216  v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 11.15 

Predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta na Bučianskej ulici v Trnave – Výpožička 

pozemku vo vlastníctve mesta na Oblúkovej ulici v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 

Rozprava: 

 MUDr. Čapeľová – konštatovala, že objekt inpaka využívala základná škola. Keďže sa ide 

objekt odpredávať, dal návrh, aby ...časť z financií z predaja bolo použitých na výmenu okien 

na budove Základnej školy Atómová ulica...  

 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že je to otázka financií a rozpočet mesta už bol 

schválený. Zároveň podotkol, že investície na rekonštrukciu školy sú už plánované v rámci 

rozpočtovej položky „školstvo“. Žiadal informáciu od poslankyne, o akú časť by sa malo 

jednať. 
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 Ing. Klokner – podotkol, že poslankyňa navrhla prostriedky z predaja inpaka. 

 MUDr. Čapeľová – reagovala na svojho predrečníka a uviedla, že sa nejedná 

o prostriedky z predaja inpaka. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

 Hlasovaním (15:1:12) bol návrh MUDr. Čapeľovej schválený. 

 Hlasovaním (21:2:5) bolo prijaté uznesenie MZ č. 217, do ktorého v bode 1e/ bol 

zapracovaný schválený návrh MUDr. Čapeľovej.   

 

 

č. 11.16 

Súhlas s použitím poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Trnava /SEMAT a.s./ 

___________________________________________________________________________ 

 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. 218  v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 12.1 

Predaj bytov 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s opravou technickej chyby na str. 7/12/1/7 dôvodovej správy, kde v bode 4./ pri 

objekte Olympijská ulica má byť cena namiesto „713,30 Sk/m2“  správne uvedená ...378,76 

Sk/m2... 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 219  v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

Materiál č. 12.2 

Vyňatie bytov v bytovom dome na ul. Športová č. 15 v Trnave z kategórie bytov 

určených pre bývanie sociálne slabších skupín obyvateľov 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský 

 

 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava hlasovaním prijalo odporúčanie mestskej rady ny 

stiahnutie materiálu z rokovania  mestského zastupiteľstva.    

 

 

 

Materiál č. 13.1 

Zásady nakladania s mestskými ubytovňami vo vlastníctve mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský 
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 Mgr. Žitňanský – predložil spravodajskú správu k materiálu, ktorý rieši prijatie zásad pre 

ubytovanie v mestských ubytovniach. Zásady budú určovať spôsob obsadzovania izieb 

a práva a povinnosti správcu. Následne informoval o stanovisku spracovateľa materiálu 

k požiadavke mestskej rady. Po preverení navrhované zásady nebudú v rozpore s doteraz 

platným VZN č. 147 v znení noviel. 

 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: 28. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia navrhol zmeniť text bodu 2b 

uznesenia nasledovne: ...postupovať v zmysle schválenej novely VZN č. 297/2007 v znení 

147/2007 s termínom od 1.1.2008... 

 Hlasovaním (27:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 220, v zmysle odporúčania primátora 

mesta.. 

 

 

 

Materiál č. 14.1 

Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava a zmeny ÚPN 

CMZ Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 

 

 Mgr. Rozložník – predložil materiál, ktorého spracovanie vyplynulo zo zákona č. 50/1976 

Zb. V rámci dôvodovej správy sú zdôvodnené 3 návrhy na zmenu územného plánu: 

1. zmena A/2008 – Lokalita Za traťou III. 

2. zmena B/2008 – Predstaničný priestor Trnava, vstupné informačné a obchodné centrum 

mesta 

3.  zmena ÚPN centrálnej mestskej zóny – Predstaničný priestor. 

Spracovateľ materiálu zmenu, týkajúcu sa predstaničného priestoru neodporúča na základe 

porady vedenia mesta povoliť z toho dôvodu, že uvažovaný investičný zámer je navrhovaný 

do najzaťaženejšej lokality z hľadiska dynamickej a statickej dopravy mesta Trnava. V správe 

chýba komplexné zhodnotenie lokality z hľadiska širších vzťahov. Materiál neobsahuje ani 

štúdiu zaťaženia dopravy pred a po vybudovaní investícií a z toho vyplývajúce dopady pre 

mesto. Mestský úrad neobdržal tiež písomný súhlas vlastníka – Železníc Slovenskej 

republiky.  

 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: 26. 

 Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 221, v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 15.1 

Návrh Koncepcie informačného systému mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 
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 Ing. Tomek – spravodajskou správou uviedol predkladaný materiál, vychádzajúci zo 

zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  ktorý upravuje práva a povinnosti osôb v oblasti informačného systému 

verejnej správy, základné podmienky pre zabezpečenie integrovateľnosti a bezpečnosti 

informačného systému a postup pri vydávaní elektronického opisu dát z informačného 

systému.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s opravou technickej chyby v návrhu uznesenia – bod „3. Ukladá“ preznačiť na 

...bod 2.Ukladá... 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (22:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 222, ktorým bola koncepcia schválená. 

 

 

 

Materiál č. 16.1 

Návrh rozpočtu a organizačného zabezpečenia Medzinárodného hudobného festivalu 

DOBROFEST – TRNAVA 2008 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Karol Opatovský 

 

 p. Opatovský – spravodajskou správou informoval o návrhu rozpočtu 17. ročníka 

festivalu, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. až 28.6.2008, pričom ťažiskové koncerty budú 

prebiehať na hlavnej scéne v mestskom amfiteátri, doplnené scénami v Synagóge, Dome 

hudby M.Sch.Trnavského, satelitným koncertom v kaštieli Dolná Krupá a sprievodnými 

koncertami v centre mesta.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Rozprava: 

 Mgr. Rozložník – podotkol, že v speváckej súťaži Super star súťaží aj Trnavčanka 

Dominika Mirgová, ktorú by mohla tiež účinkovať na koncerte. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 223 v zmysle odporúčania primátora 

mesta.. 

  

 

 

Materiál č. 17.1 

Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov TRNAVSKÁ BRÁNA 

2007 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  PhDr. Ladislav Hrnčírik 

 

 

 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. 224 v zmysle predloženého materiálu. 
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Materiál č. 18.1 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení za šk. r. 2006/2007 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  PhDr. Ladislav Hrnčírik 

 

 PhDr. Hrnčírik -  zdôvodnil predkladaný materiál, ktorý bol spracovaný na základe 

vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a metodického usmernenia MŠ SR č. 

10/2006-R. Východiskom pre spracovanie materiálu boli správy škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov s tým, že spracovateľ materiálu doplní  informácie 

o počte žiakov prijatých na 8-ročné gymnázium. 

 V zmysle požiadavky mestskej rady bola doplnená tabuľka č. C2. /Základné školy/, ktorá 

tvorí prílohu spoločného spravodaja. 

 Stanovisko Komisie školstva a vzdelávania MZ: 

 Komisia materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 29.11.2007 a s predloženým 

materiálom súhlasila bez pripomienok. 

 Stanovisko Mestskej školskej rady mesta Trnava: 

 MŠR na  svojom zasadnutí dňa 28.11.2007 zobrala na vedomie predkladaný materiál 

bez pripomienok. 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Ing. Albert – pri čítaní návrhu uznesenia upozornil na nesprávny dátum v ukladacej časti 

uznesenia, kde správne má byť uvedené ...21.12.2007...l  

 Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 225 v zmysle predloženého materiálu 

a opravou technickej chyby v termíne ukladacej časti. 

 

 

 

Materiál č. 19.1 

Informatívna správa o legislatívnych možnostiach v oblasti ochrany pred hlukom na 

území mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Michal Okruhlica 

 

 p. Okruhlica – predložil spravodajskú správu k materiálu, ktorý vznikol v súvislosti so 

spracovávaním návrhu všeobecne záväzného nariadenia o ochrane pred hlukom podľa zákona 

č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve, nakoľko mestu absentuje oblasť, ktorá by riešila 

problematiku ochrany obyvateľstva pred nepriaznivými a nežiadúcimi účinkami hluku, ktoré 

sa vyskytujú trvale alebo prerušovane vo vonkajšom alebo vnútornom prostredí v spojení 

s aktivitami ľudí alebo činnosťou zariadení.   

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva: 

a/  spracovateľ materiálu doplní informácie v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR 

zo 16.8.2007 /účinnosť nadobudla 1.12.2007/, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 

hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.  
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 Doplnky v zmysle požiadavky mestskej rady sú spracované písomne a tvoria prílohu 

spoločného spravodaja. 

 

b/ do návrhu uznesenia doplniť bod 2. Ukladá s textom 

...Mestskému úradu v Trnave 

- spracovať postup ako pomoc občanom v prípade obťažovania občanov hlukom 

Termín:  do 31.1.2008  

 

Rozprava: 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – upozornil na odporúčanie mestskej rady na doplnenie bodu 

b/ uznesenia, v zmysle ktorého občania získajú informáciu o tom, čo robiť v prípade, ak budú 

obťažovaní hlukom. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

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

 Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 226 v zmysle predloženého materiálu 

a schváleného odporúčania mestskej rady. 

  

 

 

Materiál č. 20.1 

Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 

termín plnenia je v intervale od 4.10.2007 do 21.11.2007 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Michal Okruhlica 

 

 p. Okruhlica – zdôvodnil materiál, vyhodnocujúci plnenie uznesení mestského 

zastupiteľstva, ktorých termín plnenia je do 21.11.2007. 

 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. 227 v zmysle predloženého materiálu. 

  

 

Bod „R ô z n e „ : 

 

A/ 

Materiál č. 21.1 

Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu MZ č. 2/2006 

___________________________________________________________________________ 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – zdôvodnil spracovaný materiál, ktorý poslanci obdržali 

počas rokovania a ktorý bol do programu rokovania mestského zastupiteľstva zaradený 

v úvode.  

Podotkol, že protest  prokurátora sa odvíja z veľmi zvláštneho výkladu zákona. Podľa 

okresného prokurátora bude primátor mesta od rána do večera podpisovať len poštu na úrade 

a pritom 8 hodín by na túto činnosť ani nestačilo. K zisteniu tejto záležitosti došlo pri 

vykonanej kontrole na Stredisku sociálnej starostlivosti, ohľadom poskytovania 

opatrovateľskej služby. Riaditeľ bol podpisovaním poverený na základe stanovených 

podmienok a nedošlo k poškodeniu nikoho, len sa vyšlo v ústrety občanom. 
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Uviedol, že zvolením Ing. Butka do funkcie zástupcu primátora bol zástupca primátora 

poverený metodicky riadiť v uznesení konkretizované odbory a okrem iného podpisovanie 

rozhodnutí súvisiacich so stavebným konaním. Podľa okresnej prokuratúry prijatím 

uvedeného opatrenia došlo k porušeniu zákona a tento nezákonný stav odôvodňuje podanie 

protestu prokurátora. Nezákonnosť spočíva v tom, že takéto oprávnenie zástupcu primátora 

podpisovať v rozsahu stanovenom primátorom taxatívne uvedené individuálne správne akty 

t.j. rozhodnutia aj v čase prítomnosti primátora mesta, nemá oporu v platnej legislatíve.  

Teda zástupca primátora nemôže podpisovať veci, pokiaľ je primátor mesta fyzicky prítomný. 

Na základe toho bol spracovaný materiál a uznesenie, ktoré mení text pôvodného uznesenia 

MZ č. 2/2006, z ktorého sa navrhuje vypustiť slovo „rozhodnutia“. Z toho ďalej vyplýva, že 

na rozhodnutiach sa nebude uvádzať formulka „na základe plnej moci primátora“.  

Mesto si bude musieť preto zadefinovať, čo všetko sú rozhodnutia, pretože na výkon 

správnych aktov je len primátor mesta. Ďalej uviedol, že primátor podpisuje stovky rôznych 

dokumentov, ktoré nie je schopný ani všetky prečítať. Veď len zmluvy sú niekoľko stranové, 

čo sa fyzicky nedá zvládať. Primátor mesta musí podpisovať aj všetky pracovno-právne 

dokumenty a to nielen za mestský úrad, mestskú políciu, ale i školy a škôlky a každú zmenu 

s tým spojenú. Podotkol, že paradoxom zostávajú napr. daňové výmery, podpisovaním 

ktorých môže splnomocniť.  

Na záver svojho vystúpenia uviedol, že oveľa pragmatickejšie pristupoval k problematike 

týkajúcej sa rozpočtových pravidiel Najvyšší kontrolný úrad. Zistené boli skutočnosti, na 

základe ktorých boli následne robené zmeny v metodike. Pretože ak by k zmene metodiky 

nedošlo, na každú zmenu resp. presun z rozpočtovej položky napr. aj o 5 tis. by muselo byť 

zvolané mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 Mgr. Rozložník – poukázal na dátumy a spisovú značku jednotlivých podaní a zaujímal 

sa, či boli tri podania. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že primátor musí v zmysle podaní upraviť svoj 

príkaz. Príkazný list musí byť uvedený do 30 dní do súladu, v opačnom prípade by bol 

zrušený. Zrušiť ho nemôže primátor mesta, preto je protest potrebné prerokovať v mestskom 

zastupiteľstve.   

 Ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

 Hlasovaním (29:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 228 v zmysle predkladaného materiálu. 

 

B/ 

Ing. Bošnák, primátor mesta – zablahoželal poslancovi Ing. Albertovi k životnému jubileu 55 

rokov, ktoré oslávil v druhom polroku 2007. 

 

 

C/ 

Ing. Butko, zástupca primátora – v mene poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

poprial primátorovi mesta všetko najlepšie k životnému jubileu 60 rokov. 

 

 

 

 PhDr. Hrnčírik, predseda návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia, prijaté na 7. 

riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na zasadnutí boli prijaté uznesenia od č. 190 po 

č. 228 vrátane. 

 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že naplnené bolo ročné pôsobenie primátora 

mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Poďakoval sa poslancom za vykonanú prácu 
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v prospech občanov, nielen na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, ale i v komisiách a vo 

výboroch mestskej časti.  

Podotkol, že tí, ktorí sú poslancami prvé volebné obdobie mohli zistiť, že práca poslanca nie 

je len prechádzkou, ale za mnohé veci je treba aj bojovať. V každom prípade je však 

„straníckym tričkom“ mesto Trnava.  

Ďalej konštatoval, že vo vývoji sa mesto dostalo do situácie prebytku pracovných miest.  

Za prácu v uplynulom roku sa poďakoval zamestnancom mestskému úradu, osobitne pani 

prednostke, zamestnancom mestských organizácií, mestskej polície, obchodných spoločností 

mesta, základných a materských škôl. 

Na záver svojho vystúpenia zaželal všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, pokoj, 

lásku, porozumenie. 

 

 

 Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní 

mestského zastupiteľstva a rokovanie 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava ukončil. 

 Poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných pozval na spoločné posedenie 

do priestorov Západoslovenského múzea v Trnave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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