
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 
 

z 1. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,  

ktoré sa uskutočnilo 15. mája 2007 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

 

Z á p i s n i c a  

 

z 1. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

 ktoré sa uskutočnilo 15. mája 2007 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prítomní:  primátor mesta Trnava 

                26 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

                náčelník mestskej polície     

                7 vedúcich odborov mestského úradu   

               1 poverený vedením odboru mestského úradu 

               1 vedúci oddelenia mestského úradu  

                vedúci útvaru kancelárie primátora mesta 

                novinári   

                zapisovateľka 

 

 

P r o g r a m : 

 

a/ Otvorenie 

b/ Schválenie mandátovej komisie, volebnej komisie, návrhovej komisie, 

    určenie pracovného predsedníctva a určenie overovateľov zápisnice 

1/ Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

    volebného obdobia 2006-2010 vo volebnom obvode č. 2 

2/ Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 

    2006-2010 vo volebnom obvode č. 2 

3/ Voľba poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava do komisie Mestského     

     zastupiteľstva mesta Trnava a ustanovenie poslanca do Výboru mestskej časti č. 2 

4/  Rekapitulácia 

5/  Z á v e r . 

 

 

       Rokovanie 1. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo 

volebnom období 2006-2010 otvoril a viedol Ing. Śtefan Bošnák, primátor mesta. 

 

      Privítal prítomných poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných. 

Skonštatoval, že na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva bolo prítomných 

celkom 25 poslancov MZ /mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné/ nakoľko bol 

prítomný potrebný počet poslancov MZ. 

 

      Z rokovania mestského zastupiteľstva sa písomne ospravedlnili poslanci MZ: MUDr. 

Mariana Čapeľová, Ing. Eva Zatková, Ing. Jozef Tomek, Ing. Juraj Jurák, Ing. Janka 

Drábiková.   
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      Za overovateľov zápisnice primátor mesta určil Ing. Blaženu Královičovú 

a PhDr. Ladislava Hrnčírika, poslancov MZ. 

 

      Do pracovného predsedníctva mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva primátor 

mesta určil poslancov MZ: 

1. MUDr. Gabriela Paveleka 

2. Mgr. Ľudovíta Vaneka 

3. MUDr. Martina Heribana 

4. MUDr. Branislava Kramára. 

 

      Za predsedu návrhovej komisie primátor mesta odporučil poslanca MZ Mgr. Jána 

Žitňanského a ako členov Ing. Ľudovíta Dauča a Stanislava Hrica.      

K odporúčanému zloženiu návrhovej komisie pripomienky neboli vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

 Hlasovaním (22:0:1) bolo zloženie návrhovej komisie schválené.  

 

  Prvé mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 

2006-2010 bolo zvolané v súlade s § 25 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Program rokovania poslanci obdržali 

písomne, spolu s materiálom.   

      Doplnky a pozmeňovacie návrhy k programu rokovania vznesené neboli. 

 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

      Hlasovaním (24:0:0) bol program rokovania mimoriadneho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva schválený. 

 

  Primátor mesta konštatoval, že na základe schváleného programu rokovania v súvislosti 

so zánikom mandátu poslanca mestského zastupiteľstva a skladania sľubu poslanca je 

potrebné ustanoviť mandátovú komisiu.  

Keďže v zmysle bodu 3/ schváleného programu sa uskutoční voľba poslanca mestského 

zastupiteľstva do komisie mestského zastupiteľstva, je potrebné ustanoviť i volebnú komisiu. 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o jednoduchý akt, navrhol schváliť volebnú a mandátovú 

komisiu spoločne. 

 

       Za predsedu volebnej a mandátovej komisie odporučil poslanca MZ Ing. Vladimíra Butka 

a za členov Ing. Jána Jobba a Mgr. Mariana Rozložníka. 

  Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie vznesené neboli. 

 

       Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

       Hlasovaním (23:0:1) bolo zloženie spoločnej volebnej a mandátovej komisie schválené. 

 

 

 

 

       Následne sa pristúpilo k prerokovaniu jednotlivých bodov schváleného programu 

rokovania. 
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K bodu 1/ Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava volebného obdobia 2006-2010 vo volebnom obvode č. 2 

__________________________________________________________________________ 

 

 Ing. Bošnák, primátor mesta informoval, že poslanec Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava za volebný obvod č. 2 Trnava-západ Ing. Anton Železník sa listom zo dňa 27.4.2007 

zaevidovaným pod č. 43923/07 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava ku dňu 30.4.2007. 

Následne prečítal list poslanca Železníka, ktorým sa vzdal mandátu poslanca. 

 

  Po prečítaní listu požiadal volebnú a mandátovú komisiu o prečítanie zápisnice č. 1/ 

k zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Antona Železníka. 

 

      Návrhová komisia predložila návrh uznesenia mestského zastupiteľstva k vzdaniu sa 

mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom obvode č. 2 Trnava-

západ Ing. Antona Železníka. 

 

       Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

  Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 102, ktorým mestské zastupiteľstvo 

zobralo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca. 

 

 

 

 

K bodu 2/ Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného 

obdobia 2006-2010 vo volebnom obvode č. 2 

__________________________________________________________________________ 

 Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta - uviedol, že mestské zastupiteľstvo v súlade s § 51 

ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov vyhlási nastúpenie náhradníka do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát 

a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. V zmysle § 51 ods. 1 vyššie 

citovaného zákona na uprázdnený mandát v mestskom zastupiteľstve nastupuje za poslanca 

ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa 

uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.  

Na uprázdnený mandát vo volebnom obvode č. 2 Trnava-západ nastupuje pani Eva Jevičová, 

kandidátka za koalíciu SMER- sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické 

Slovensko, Slovenská národná strana, Slobodné fórum. 

 

 Zároveň požiadal pani Jevičovú o prečítanie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva 

a zloženie zákonom predpísaného sľubu. 

 

  Pani Jevičová po prečítaní sľubu poslanca a zložení sľubu do rúk primátora si od 

primátora mesta prevzala osvedčenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. 

Sľub poslanca mestského zastupiteľstva následne potvrdila i svojím podpisom.   

 

  Po akte zloženia sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebná 

a mandátová komisia prečítala zápisnicu č. 2/. 
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      Ing. Bošnák, primátor mesta – novej poslankyni mestského zastupiteľstva pani Jevičovej 

zaželal v poslaneckej práci veľa úspechov a veľa šťastných rozhodnutí, zdravia a šťastia 

v osobnom i pracovnom živote.       

 

      Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia mestského zastupiteľstva k zloženiu sľubu 

poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

 Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 103, ktorým mestské zastupiteľstvo 

zobralo na vedomie zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva.   

 

 

K bodu 3/ Voľba poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava do komisie 

Mestského  zastupiteľstva mesta Trnava a ustanovenie poslanca do Výboru mestskej 

časti č. 2 

_________________________________________________________________________ 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že v súvislosti so schváleným programom  

rokovania mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva nasleduje voľba pani Jevičovej 

do komisie mestského zastupiteľstva. 

Zároveň uviedol,  že v zmysle Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava čl. 8, prebiehajú voľby buď tajnou voľbou alebo aklamáciou, 

o čom rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva verejným hlasovaním.  

Vzhľadom k tomu, že v rokovacej miestnosti je k dispozícii hlasovacie zariadenie, dal  návrh 

na stanovenie spôsobu voľby na dnešnom zasadnutí prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. 

Volebná a mandátová komisia pri tomto spôsobe voľby overí platnosť výsledkov voľby. 

Pripomienky k návrhu primátora mesta na spôsob voľby vznesené neboli.  

 

Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

Hlasovaním (23:1:0) bol schválený spôsob voľby prostredníctvom hlasovacieho 

zariadenia. 

  

 

 Ing. Bošnák, primátor mesta - uviedol, že podľa doručeného materiálu sa poslankyňa Eva 

Jevičová bude voliť za členku Komisie stavebnej, územného plánovania a kultúrnych hodnôt 

s účinnosťou od 15.5.2007, ktorej členom do 30.4.2007 bol Ing. Anton Železník. Zároveň 

konštatoval, že pani Eva Jevičová sa zložením sľubu poslanca mestského zastupiteľstva stáva 

členkou Výboru mestskej časti č. 2, čo je tiež riešené v texte návrhu uznesenia. 

K materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Volebná a mandátová komisia sa následne ujala svojej činnosti. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

Hlasovaním (24:0:0) bola poslankyňa Eva Jevičová zvolená za členku Komisie stavebnej, 

územného plánovania a kultúrnych hodnôt s účinnosťou od 15.5.2007. 

 

Volebná a mandátová komisia overila platnosť voľby a prečítala zápisnicu. 

Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 104 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

  Mgr. Ján Žitňanský, predseda návrhovej komisie skonštatoval, že na mimoriadnom 

zasadnutí boli prijaté 3 uznesenia od č. 102 po č. 104 vrátane. 



 6 

 Týmto  bol program mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva vyčerpaný. 

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

zasadnutia 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 

 

 

 

PhDr. Ladislav  Hrnčírik     Ing. Blažena Královičová 

         overovateľ                                                                               overovateľka 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lackovičová 

       zapisovateľka  

 

V Trnave 17.5.2007 


