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z 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

________________________________________________________________ 

 

 
Z á p i s n i c a 

 

z 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, konaného 

20. februára v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:   30 poslancov MZ mesta Trnava 

                   Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór 

                   Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície 

                   Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ  

                   7 vedúcich odborov mestského úradu 

                   1 poverený vedením odboru mestského úradu 

                   1 vedúci úseku mestského úradu 

                   vedúci útvaru kancelárie primátora mesta 

                   5 riaditeľov mestských organizácií 

                   11 riaditeľov základných škôl 

                   1 zástupca orgánu štátnej správy 

                   3 zástupcovia médií 

                   3 občania 

                   zapisovateľka 

 

 

P r o g r a m:  

 

a)     O t v o r e n i e 

b)     Schválenie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie 

c)     Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

   1.1.  Návrh na voľbu dlhodobo uvoľneného člena Mestskej rady mesta Trnava 

         2.1.  Návrh na voľbu MUDr. Mariany Čapeľovej za člena – poslanca do Komisie sociálnej 

                 a zdravotnej a Komisie pre udeľovanie ocenení pri Mestskom zastupiteľstve mesta 

                 Trnava vo volebnom období 2006-2010 

         2.2.  Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom 

období 2006-2010 z neposlancov 

         3.1.  Návrh na voľbu členov výborov mestských častí v meste Trnava vo volebnom období  

                 2006-2010 z obyvateľov mesta Trnava               

         4.1.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 161 o nakla- 

                 daní s nájomnými bytmi pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím 

                 na Veternej ulici v Trnave v znení VZN č. 167 a v znení VZN č. 219 

         5.1.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi na Ulici 

                 V. Clementisa v Trnave  

6.1.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi na Františkán- 

        skej ulici 24 v Trnave  

7.1.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 

        mesta Trnava, ktorých výstavba je financovaná z dotácie na rozvoj bývania  

         z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR  
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8.1.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k Všeobecne 

         záväznému nariadeniu č. 193/2003 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok    

         mestom Trnava v znení VZN č. 213/2004 

9.      Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava 

10.    Majetkové záležitosti 

11.1. Predaj bytov 

12.1. Návrh na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a kolektívom za rok 2006 v zmysle 

         VZN č. 165/2001 

13.1. Výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 

14.1. Ustanovenie Riadiaceho výboru Zdravé mesto a protidrogovej prevencie 

15.1. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rád školských zariadení a určenie 

         zloženia rád škôl a rád školských zariadení 

15.2. Školské stravovacie zariadenie – návrh zmeny v sieti škôl a školských zariadení 

         MŠ SR 

16.1. Návrh rozpočtu a organizačného zabezpečenia Medzinárodného hudobného festivalu 

         DOBROFEST-TRNAVA 2007 

17.1. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2006 

18.1. Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31.8.2007 

19.1. Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2006 do 31.12.2006 

19.2. Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti  

         v služobnom obvode OO PZ Trnava a OO PZ Trnava – sever za obdobie od 1.1.2006 

         do 31.12.2006 

19.3. Úlohy a opatrenia pre efektívnosť činnosti Mestskej polície mesta Trnava 

20.1. Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2006 

21.1. Návrh na Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2007 

22.1. Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 

         obstarávania v II. polroku 2006 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb 

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

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

         termín plnenia je v intervale od 8.11.2006 do 31.1.2007    

24.    R ô z n e 

25.    Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

26.    Rekapitulácia 

27.    Z á v e r.   

 

 2. 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.  

 

 Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných celkom 23 poslancov mestského 

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

zvýšil počet poslancov na 30.) Zároveň konštatoval, že z rokovania mestského zastupiteľstva 

sa písomne ospravedlnil poslanec MZ Ing. Ján Albert. 

 

 Za overovateľov zápisnice z 2. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení 

poslanci mestského zastupiteľstva MUDr. Pavol Caudt a Mgr. Ľudovít Vanek.  

 

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

uskutočnilo 21. decembra 2006. Overovatelia zápisnice PhDr. Ladislav Hrnčírik a Karol 
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Opatovský konštatovali, že v zápisnici je spracovaný priebeh rokovania v plnom rozsahu, 

preto ju i podpísali. 

 

 Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov MZ  

Mgr. Mariana Rozložníka a Karola Opatovského. 

   Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení 

poslanci MZ: Ing. Blažena Královičová a Michal Drgon. 

 

 Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila pána Eduarda 

Čechoviča, poslanca MZ.  

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci 

MZ: Ing. Ján Jobb a Stanislav Hric. 

 Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

 Hlasovaním (22:0:2) bolo zloženie návrhovej komisie schválené. 

 

 Z dôvodu skladania sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava bola 

ustanovená i mandátová komisia. 

 Za predsedu mandátovej komisie bol odporučený MUDr. Martin Heriban a za členov 

PhDr. Ladislav Hrnčírik a Ing. Janka Drábiková. 

 Pripomienky k zloženiu mandátovej komisie neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

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

 

 V rámci programu rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava bol zaradený 

i návrh na voľbu dlhodobo uvoľneného člena mestskej rady, návrh na voľbu MUDr. Mariany 

Čapeľovej do komisií mestského zastupiteľstva, voľba členov komisií z radov odborníkov 

a voľba členov výborov mestských častí z obyvateľov mesta. Z tohto dôvodu bola ustanovená 

i volebná komisia. 

 Za predsedu volebnej komisie bol odporučený Ing. Ľudovít Daučo a za členov Mgr. 

Agnesa Petková a Ing. Jozef Alchus. 

 Pripomienky k zloženiu volebnej komisie neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

 Hlasovaním (22:0:2) bolo zloženie volebnej komisie schválené. 

 

        Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí 13. februára 2007 odporučila program 

rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava bez úprav.  

         Na rokovaní ďalšie návrhy k programu rokovania mestského zastupiteľstva vznesené 

neboli. 

    Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (25:0:0) bol schválený program rokovania februárového zasadnutia 

mestského zastupiteľstva. 

 

 Ing. Bošnák, primátor mesta po schválení programu rokovania mestského zastupiteľstva 

informoval prítomných, že v priebehu rokovania cca o 16,00 h. bude rokovanie prerušené 

z dôvodu ukončenia fašiangu a pochovávania basy pred budovou radnice. 

 

 Ďalej Ing. Bošnák, primátor mesta konštatoval, že ustanovujúceho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnila  
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MUDr. Mariana Čapeľová a tak nezložila zákonom predpísaný sľub poslanca mestského 

zastupiteľstva.  

MUDr. Mariana Čapeľová je na tomto rokovaní prítomná, preto ju požiadal o zloženie sľubu. 

MUDr. Mariana Čapeľová prečítala text sľubu poslanca mestského zastupiteľstva, podaním 

ruky a vyslovením slova „sľubujem“ a svojím podpisom zložila zákonom predpísaný sľub.  

 MUDr. Heriban, predseda mandátovej komisie prečítal zápisnicu, v ktorej mandátová 

komisia skonštatovala, že zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva 

zložila MUDr. Mariana Čapeľová. 

 Primátor mesta poslankyni Čapeľovej zaželal v poslaneckej práci i v osobnom živote veľa 

úspechov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 10.   

 

 Ing. Bošnák, primátor mesta uviedol, že v súlade so schváleným programom rokovania 

nasledujú materiály, súčasťou ktorých je voľba navrhovaných kandidátov. 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, podal 

návrh na stanovenie spôsobu voľby na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. Volebná komisia pri tomto spôsobe voľby overí 

platnosť výsledkov volieb. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

 Hlasovaním (28:1:0) mestské zastupiteľstvo schválilo spôsob voľby formou hlasovacieho 

zariadenia.  

 

 

 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava pristúpilo k prerokovaniu jednotlivých materiálov 

podľa schváleného programu rokovania.  

 

Materiál č. 1.1. 

Návrh na voľbu dlhodobo uvoľneného člena Mestskej rady mesta Trnava vo volebnom 

období 2006-2010 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 

 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – zdôvodnil predložený materiál, ktorý bol poslancom 

mestského zastupiteľstva doručený v písomnej forme. Na funkciu dlhodobo uvoľneného člena 

mestskej rady na základe rokovania poslaneckých klubov bol navrhnutý Ing. Jozef Pobiecký. 

Pričom okruh úkonov a činností metodického dohľadu, ktoré bude dlhodobo uvoľnený člen 

mestskej rady vykonávať bol schválený uznesením MZ č. 4/2006 v bode 3a) na rokovaní 

mestského zastupiteľstva 21.12.2006. 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s upresnením textu v bode 1. návrhu uznesenia ...s nástupom od 1.3.2007... 

      Primátor mesta požiadal volebnú komisiu o uskutočnenie aktu voľby dlhodobo 

uvoľneného člena mestskej rady. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

 Hlasovanie: 25 za, nikto proti, 3 sa zdržali hlasovania. 

      Ing. Ľudovít Daučo, predseda volebnej komisie overil platnosť volieb a skonštatoval, že  
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do funkcie dlhodobo uvoľneného člena Mestskej rady mesta Trnava bol zvolený Ing. Jozef 

Pobiecký.  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

 Hlasovaním (27:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 11, ktorým sa zobrali na vedomie 

výsledky volieb dlhodobo uvoľneného člena mestskej rady Ing. Jozefa Pobieckého. 

 

 

Materiál č. 2.1. 

Návrh na voľbu MUDr. Mariany Čapeľovej, poslankyne Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava do komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 

2006-2010   

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 

 

 Ing. Butko, zástupca primátora – v rámci spravodajskej správy zdôvodnil predložený 

materiál a uviedol, že dnešným zložením sľubu poslanca mestského zastupiteľstva  

MUDr. Marianou Čapeľovou je potrebné riešiť jej voľbu za členku – poslankyňu do Komisie 

sociálnej a zdravotnej a do Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Trnava, v ktorej do 

zloženia sľubu pracovala ako neposlanec. 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky vznesené neboli. 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

       Primátor mesta požiadal volebnú komisiu o uskutočnenie aktu voľby MUDr. Mariany 

Čapeľovej do predmetných komisií mestského zastupiteľstva. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

 Hlasovanie: 27 za, nikto proti, 1 sa zdržal hlasovania. 

      Ing. Ľudovít Daučo, predseda volebnej komisie overil platnosť volieb a skonštatoval,  

že MUDr. Mariana Čapeľová  bola zvolená za člena – poslanca do Komisie sociálnej 

a zdravotnej a do Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Trnava. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

 Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 12 v zmysle predloženého materiálu. 

 

  

Materiál č. 2.2. 

Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom 

období 2006-2010 z neposlancov 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 

 

 Ing. Butko, zástupca primátora – v rámci spravodajskej správy uviedol, že návrhov na 

delegovanie občanov – odborníkov do komisií mestského zastupiteľstva bolo cca 60. Počet 

komisií, do ktorých majú byť zvolení je deväť a do každej z nich je možno menovať štyroch 

občanov, preto nebolo možné všetky doručené návrhy do predloženého materiálu zapracovať.  

 V rámci rozpravy neboli pripomienky k materiálu vznesené.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov, s opravou technickej chyby v bode l.  písm. c) 

návrhu uznesenia ...Kamil Vaňa... 

 Primátor mesta požiadal volebnú komisiu o uskutočnenie aktu voľby členov - 

neposlancov do komisií mestského zastupiteľstva v zmysle predloženého materiálu.  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 
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 Hlasovanie: 24 za, nikto proti, 2 sa zdržali hlasovania. 

      Ing. Ľudovít Daučo, predseda volebnej komisie overil platnosť volieb a skonštatoval,  

že do komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava boli zvolení členovia – odborníci 

v zmysle predloženého materiálu. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

 Hlasovaním (26:0:3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 13 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 3.1. 

Návrh na voľbu členov výborov mestských častí v meste Trnava vo volebnom období 

2006-2010 z  obyvateľov mesta 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Ing. Pobiecký – v rámci spravodajskej správy k materiálu informoval o záveroch 

z rokovania mestskej rady. Mestská rada mesta Trnava sa materiálom zaoberala a hlasovaním 

doriešila zloženie výborov mestských častí č. 1-5 tak, ako sú uvedené v materiáli. Materiál  

odporučila na rokovanie mestského zastupiteľstva s tým, že na rokovaní mestskej rady 

vznesený návrh na zmenu zloženia výboru mestskej časti č. 6 Modranka z obyvateľov mesta, 

bude prekonzultovaný a konečný návrh bude predložený v rámci spoločného spravodaja. Do 

termínu spracovania spoločného spravodaja však nebola záležitosť doriešená. 

Rozprava: 

 Ing. Pobiecký – odporučil ďalšiu zmenu v navrhovanom zložení VMČ č. 5 tak, že 

„Mojmíra Sersena“ nahradí ...Ing. Alfonz Šajbidor, bytom Trnava, Veterná 28... a „Ernesta 

Sukopa“ nahradí ...Miroslav Kubíček, bytom Trnava, Na hlinách 63... 

Vo VMČ č. 6 navrhol „Boženu Bachratú“ nahradiť ...Luciou Duchoňovou, bytom Trnava-

Modranka, Sereďská 6... Podotkol, že predmetný návrh vzišiel z dohody. 

 Ing. Tomek – vzhľadom k tomu, že VMČ č. 2 nezahŕňa len sídlisko Prednádražie, ale  

aj ďalšie sídlisko a ulice, neodporúčal tento názov používať. 

 p. Okruhlica – požiadal o opravu čísla obytného bloku u Ing. Pullmanna, čo má byť 

správne ...Hlavná 37... 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – skonštatoval, že návrh Ing. Pobieckého vyplynul 

z rokovania mestskej rady, preto nie je potrebné o ňom osobitne hlasovať. 

   Primátor mesta požiadal volebnú komisiu o uskutočnenie aktu voľby členov – výborov 

mestských častí z obyvateľov mesta v zmysle predloženého materiálu, v ktorom bude 

zapracovaný návrh vznesený Ing. Pobieckým.  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovanie: 24 za, 2 proti, 1 sa zdržal hlasovania. 

      Ing. Ľudovít Daučo, predseda volebnej komisie overil platnosť volieb a skonštatoval,  

že do výborov mestských častí boli zvolení obyvatelia mesta v zmysle predloženého 

materiálu, upraveného o návrh Ing. Pobieckého.  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

 Hlasovaním (26:2:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 14. 
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Materiál č. 4.1. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 161 

o nakladaní s nájomnými bytmi pre mladé rodiny a občanov s ťažkým zdravotným 

postihnutím na Veternej ulici v Trnave v znení VZN č. 167 a v znení VZN č. 219 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský 

 

 Mgr. Žitňanský – predložil spravodajskú správu z rokovania mestskej rady a objasnil 

dôvody, ktoré viedli k spracovaniu materiálu.  

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

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

SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 154 v znení 

noviel. V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhmi: 

* doplniť do návrhu uznesenia v bode 2/ písm. c/ s textom 

    ...c/ zabezpečiť zverejnenie informácie o možnostiach bývania v nájomných bytoch pre 

mladé rodiny na Veternej ulici 18 C-F v miestnych médiách a na internetovej stránke 

mesta Trnava 

            Termín: do 2 týždňov po nadobudnutí účinnosti VZN... 

* v návrhu VZN sa v článku 1/ doterajšie body 1 a 2 preznačia na ...2 a 3... 

* do návrhu VZN v článku 1 ods. 1, ktorý znie: 

   V článku 2 sa pôvodný text úvodnej vety vypúšťa a nahrádza sa novým textom,  

   ktorý znie ...Nájomné byty pre mladé rodiny – štandardné (56 b.j.) sú určené pre 

   mladé rodiny. (Pod mladou rodinou sa rozumejú: manželia aj bezdetní; osamelý rodič 

   s dieťaťom; druh a družka, ktorí žijú v spoločnej domácnosti a vychovávajú nezaopa- 

   trené dieťa), ktoré spĺňajú tieto podmienky:... 

* v článku 2 bod 3/ sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom, ktorý znie: 

    ... Žiadatelia musia byť občanmi SR.... 

   /v texte VZN upraviť všetky zmeny s tým súvisiace/ 

* v článku 3 ods. 2 písm. b) sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa novým textom, ktorý 

    znie ...Žiadatelia musia byť občanmi SR... 

* v návrhu VZN zrušiť v článku 1 ods. (3). 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (24:0:1) boli odporúčania mestskej rady schválené.  

 Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 15, ktorým bolo schválené VZN č. 272. 

 

 

 

Materiál č. 5.1. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi na Ul. V. 

Clementisa v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský 

 

 Mgr. Žitňanský – dovolil si spojiť materiál č. 5.1. a č. 6.1., ktoré sú vo svojej podstate 

totožné a uviesť spravodajské správy k obidvom materiálom súčasne. 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
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 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

 Hlasovaním (27:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 16, ktorým bolo schválené VZN č. 273. 

 

 

Materiál č. 6.1. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi na 

Františkánskej ulici č. 24 v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský 

 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 17, ktorým bolo schválené VZN č. 274. 

 

 

 

Materiál č. 7.1. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve 

mesta Trnava, ktorých výstavba je financovaná z dotácie na rozvoj bývania 

z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Ján Žitňanský 

 

 Mgr. Žitňanský – v rámci spravodajskej správy uviedol, že sa nejedná o prvý bytový dom, 

ktorý ide mesto stavať z prostriedkov štátu. K žiadosti o poskytnutie príspevku je však 

potrebné vopred priložiť všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa bude nájom predmetných 

bytov riešiť. 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (25:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 18, ktorým bolo schválené VZN č. 275. 

 

 

Materiál č. 8.1. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 2/ k Všeobecne 

záväznému nariadeniu č. 193/2003 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok 

mestom Trnava v znení VZN č. 213/2004 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica 

 

 V rámci rozpravy na zasadnutí mestského zastupiteľstva pripomienky vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s opravou technickej chyby  na str. 2-8/1/4  v nadpise ...v znení VZN č. 

213/2004... 
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 Vzhľadom k tomu, že odporúčanie mestskej rady malo technický charakter, osobitne sa 

o ňom nehlasovalo. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 19, ktorým bolo schválené VZN č. 276. 

 

 

 

Materiál č. 9.1. 

Návrh povolenia spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Ing. Pobiecký – v rámci spravodajskej správy zdôvodnil predkladané návrhy na povolenie 

spracovania zmien územného plánu, ktoré bližšie objasnil na výťahoch z územného plánu. 

Rozprava:  

 Ing. Bošnák, primátor mesta – skonštatoval, že sa jedná o návrh na povolenie spracovania 

zmeny, ku ktorému sa mestské zastupiteľstvo vráti po verejnom prerokovaní, v zmysle 

stavebného zákona.  

 Drgon – navrhol vyradiť z rokovania mestského zastupiteľstva v materiáli uvedený bod 

C/, ktorý sa týka Zemanovho sadu – lokalita pri Bratislavskej ceste. Svoj návrh zdôvodnil 

tým, že materiál nie je dostatočne spracovaný, z dôvodu bezohľadnosti k životnému 

prostrediu. Touto zmenou by bol povolený výrub stromov a kríkov. Pretože Mestu nestačí len 

deklarovať zlepšovanie životného prostredia, požiadal o podporu predloženého návrhu. 

Ochrana životného prostredia je povinnosťou mesta. 

 Ing. Železník – konštatoval, že po zasadnutí stavebnej komisie prišiel podnet, preto 

odporučil bod D/ a E/ vypustiť z materiálu a vrátiť ho na prerokovanie stavebnej komisie, 

resp. aby bol materiál am-block stiahnutý. 

 Ing. arch. Horák – reagoval na vznesený návrh a podotkol, že sa jedná o závažný materiál 

v súvislosti so zmenou B/ i z hľadiska obrany štátu. Ďalej uviedol, že termín je náročný a 

to nielen z pohľadu rozhodnutia mesta.  

 Ing. Daučo – informoval o prerokovaní materiálu v stavebnej komisii, ktorá o ňom 

diskutovala v takých intenciách, ako je to uvedené v dôvodovej správe. Preto ako bolo 

povedané, nepovolilo sa spracovanie návrhu zmeny v zmysle bodu D,E. Komisia môže 

o týchto bodoch rokovať ešte na zasadnutiach. Navrhol, aby predložený materiál bol 

akceptovaný, v bodoch A,B,C,D, kde je možné rešpektovať rozhodnutie stavebnej komisie. 

 p. Čechovič, DUČMR – podotkol, že v uplynulom roku skončil proces strategického 

rozvoja mesta a predložený materiál s ním súvisí, čo sa týka záležitosti vybudovania južného 

obchvatu mesta Trnava. V prípade vybudovania nových závodov v tejto lokalite a v okolitých 

katastroch, možno očakávať dopravný kolaps. Navrhol materiál v takej forme, aby mesto 

mohlo správne rozhodnúť. Z tohto dôvodu odporučil materiál schváliť v predloženom texte.  

 Ing. Butko, zástupca primátora – v súvislosti s materiálom a s predloženým návrhom, sa 

vyjadril k zmene E. Priestor /riešený zmenou E/ je len jeden a môžu byť na ňom dve veci – 

buď miestna komunikácia alebo rozširovanie individuálnej bytovej výstavby. Ak sa vyjde 

v ústrety vlastníkom pozemkov, zrealizuje sa individuálna bytová výstavba a miestna 

komunikácia by tak musela byť dlhšia o cca 800 m. Problémom mesta nebude potom 

dosledovať jej vybudovanie. Zároveň podotkol, že sa črtá vybudovanie severného obchvatu 

s možnosťou zokruhovania mesta v tejto lokalite a dokončenie juho-východného obchvatu. 

V tejto chvíli si však netrúfne povedať, o aké finančné prostriedky by sa jednalo. Vyjadril sa 

i k zmene D. Na klube poslancov Kresťansko-demokratického hnutia bola diskusia a že by 

prešla zmena D, to tomuto mestu najbližšie štyri roky nehrozí. Ak sa zmena nepovolí teraz, 
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nič nebráni tomu, aby sa riešila neskôr, ak vzniknú nové veci. Materiál odporučil schváliť 

v predloženej forme. 

 Mgr. Rozložník – požiadal pred hlasovaním o vyhlásenie 5-minútovej prestávky na 

rokovanie poslaneckého klubu SMER-Sociálna demokracia-ĽSHZDS, SNS, SF. 

 Drgon – dal do pozornosti hlavne novým poslancom, že hlavne so zmenami C/ a D/ sa 

mestské zastupiteľstvo zaoberalo na septembrovom zasadnutí v roku 2006. Aj konečný 

výsledok v komisii životného prostredia bol proti tomu. Vlastníka pozemku pána Zemana 

nechce nikto obrať o majetok, ale ako člen komisie životného prostredia nemôže súhlasiť 

s tým, aby tento bod nebol ošetrený nejakou náhradou.  

 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – vyhlásil 5-minútovú prestávku v zmysle požiadavky 

poslanca Mgr. Rozložníka.   

 

 Ing. Daučo - predložil návrh na vystúpenie pána Zemana. 

 O návrhu Ing. Dauča sa hlasovalo bez rozpravy. Hlasovaním (25:0:1) bolo schválené 

vystúpenie pána Zemana, s časovým limitom 5 minút. 

 

p. Zeman:  

     Uviedol, že k vystúpeniu ho de facto prinútil pán Drgon, ktorý je záhradkárom a jeho 

vystúpenie je proti serióznemu postupu. Záhradkári boli na pozemku do roku 1987 a odvtedy 

sú tam bez právneho titulu a o právoplatnosti nájomnej zmluvy rozhodol už súd. Na užívaní 

pozemku sa musia záhradkári dohodnúť s vlastníkom pozemku. Dnes predsa nemôže platiť to, 

že záhradkári sú niečo viac ako baník za socializmu. 

 Záhradkári nemajú žiadne platné povolenie a tiež s nikým uzatvorenú dohodu.  

Žiadal, aby mestské zastupiteľstvo k danej veci pristupovalo takto, pretože záhradkári sú na 

pozemku už 30 rokov. Na záver uviedol, že sa jedná vyslovene o stret záujmov. 

 

 p. Hric – dal návrh na vystúpenie pána Machiniaka, zástupcu záhradkárov. 

 O návrhu poslanca Hrica sa hlasovalo bez rozpravy. Hlasovaním (18:5:2) bolo schválené 

vystúpenie pána Machiniaka, s časovým limitom 5 minút. 

 

p. Machiniak: 

 Vážené pani poslankyne, 

      vážení páni poslanci, 

ďakujem za udelené slovo. Chcel by som reagovať na vystúpenie Zemana. Pretože to, čo tu 

zaznelo, sú hrubé nepravdy a s týmto je potrebné oboznámiť poslancov mestského 

zastupiteľstva. V mesiaci september 2006 som na zasadnutí už dával túto informáciu. Zeman 

hovoril o neplatnosti zmluvy, požiadal súd o rozhodnutie neplatnosti nájomnej zmluvy z roku 

1987. Bolo to na súde, Okresný súd v Trnave v tejto veci 26.9.1994 rozhodol. Návrh bol 

zamietnutý. 

 Zeman podal odvolanie na Krajský súd v Bratislave v tejto veci, o ktorej rozhodol Okresný 

súd v Trnave. 24.5.1995súd rozhodol tak, že rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdzuje. 

Rozhodnutie 29.8.1995 nadobudlo právoplatnosť. 

 Nevie, prečo teda Zeman takúto informáciu podáva, pretože to je v rozpore s rozhodnutím 

súdu. Sú to fakty, ktoré môže dokladovať.  

 V Pezinku prebehlo súdne konanie o vyprataní časti nehnuteľnosti a ten 5.9.2001 návrh 

zamietol. Zeman si podal odvolanie, Krajský súd v Bratislave 17.9.2002 rozhodol tak, že 

odvolací rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. 

 Toto sú rozhodnutia súdov, ktoré sú právoplatné. Správne orgány by to mali dôkladne 

preštudovať a vyhodnotiť. 
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 Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na vystúpenie predrečníka a uviedol, že tiež 

nehovorí pravdu,  pretože videl rozhodnutia, ktoré sú právoplatnými rozsudkami. Navrhol 

preto prerušiť túto diskusiu. Teraz sa jedná o návrhu na povolenie zmeny a bude tu dostatočný 

časový priestor na doriešenie, ak mesto chce byť nestranné. Zmeny budú schválené v mesiaci 

jún resp. september 2007 a ak mesto nepovolí spracovanie zmeny, tak stratí čas. Zároveň 

uviedol, že aj štátne orgány vydali rozhodnutie v prospech pána Zemana.   

Navrhol preto zmeny povoliť a v rámci spracovania zmien bude verejné prerokovanie, na 

ktorom sa môžu vyjadriť všetky dotknuté osoby.  Na záver svojho vystúpenia uviedol, že zo 

stavebného úradu si dal vytiahnuť niektoré informácie. Na základe informácií uviedol, že 

krajský súd potvrdil niektoré rozhodnutia. Kto má však pravdu, povedať nevie. Tento problém 

je potrebné otvoriť, pretože nikto nemá právnu istotu a či to už bude v prospech jednej alebo 

druhej strany.    

 Ing. Železník – po porade poslaneckého klubu SMER-Sociálna demokracia-ĽSHZDS, 

SNS, SF svoj pôvodný pozmeňovací návrh stiahol a predložil nový s textom: ...vypustiť návrh 

na zmenu E/ a vrátiť ho na prerokovanie stavebnej komisie... 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

Hlasovanie o návrhoch vznesených na rokovaní: 

- poslanca Drgona na vypustenie bodu C/: 4:14:9 

- poslanca Ing. Železníka na vypustenie bodu E/: 13:11:4. 

 Žiadny z pozmeňovacích návrhov nebol prijatý. 

      Hlasovaním (19:2:7) bolo prijaté uznesenie MZ č. 20, ktorým sa schválil návrh na 

povolenie zmien A,B,C  a nepovolenie zmien územného plánu D,E  v zmysle predloženého 

materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 10. 

Majetkové záležitosti 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič 

 

10.1. 

Zaradenie majetku mesta do ponukového konania – byty 

___________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu v rámci rozpravy pripomienky neboli 

vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 21. 

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

 

10.2 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 6298 v k.ú. Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2546 na Ul. Ľ. Podjavorinskej 22,23,24 

___________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu v rámci rozpravy pripomienky neboli 

vznesené. 
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 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

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

 

 

10.3. 

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 

___________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu v rámci rozpravy pripomienky neboli 

vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

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

 

 

10.4. 

Predaj podielov pozemku vlastníkom bytov v bytovom dome na Poštovej ulici 16,18,20 v 

Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu v rámci rozpravy pripomienky neboli 

vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

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

 

 

10.5. 

Predaj pozemku vo vlastníctve mesta pod garážou na Prechodnej ulici 

___________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu v rámci rozpravy pripomienky neboli 

vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

 Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 25. 

 

 

10.6. 

Predaj pozemkov SSC pod pripravovanou stavbou „Cesta I/51 Trnava – Severný 

obchvat, III.etapa“ 

___________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu v rámci rozpravy pripomienky neboli 

vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 
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 Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 26. 

 

 

10.7. 

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

č.1483 v areáli streleckého centra Štrky za účelom majetkoprávneho vysporiadania 

__________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu v rámci rozpravy pripomienky neboli 

vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

 Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 27. 

 

 

10.8. 

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

Trnava pre verejný rozvod tepla „Horúcovod Staničný park – ul. B. Smetanu, Trnava“ 

___________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu v rámci rozpravy pripomienky neboli 

vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 28. 

 

 

10.9. 

Zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia teplovodnej prípojky 

a dispečerského kábla na pozemkoch vo vlastníctve mesta pre Študentský domov 

Trnavskej univerzity v Trnave na Rybníkovej ulici v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu v rámci rozpravy pripomienky neboli 

vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 29. 

 

 

10.10. 

Zámena pozemkov na Botanickej ulici 

___________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu v rámci rozpravy pripomienky neboli 

vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

 Hlasovaním (21:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 30. 
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10.11. 

Súhlas s použitím pozemku v lokalite Kozáckej ulice v Trnave na výstavbu komunikácie 

a prijatia daru investície 

___________________________________________________________________________ 

Rozprava: 

 p. Čechovič, DUČMR – navrhol doplniť do uznesenia technickú pripomienku, ktorá 

vyplynula z požiadavky spracovateľa materiálu a to na záver bodu 1b) ....ku dňu vydania 

kolaudačného rozhodnutia... a doplniť nový bod 2c) s textom ...pripraviť darovaciu zmluvu do 

15 dní od doručenia podkladov ku kolaudačnému rozhodnutiu stavby primátorovi mesta na 

podpis... 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

  Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

  Predložený návrh poslanca Čechoviča mal charakter technickej, upresňujúcej  

pripomienky, preto sa o ňom osobitne nehlasovalo.   

 Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 31, v ktorom bol zapracovaný 

technický doplnok predložený spravodajcom k materiálu.  

 

 

10.12. 

Súhlas s prijatím daru – komunikácií a verejného osvetlenia od GL 1, s.r.o. 

___________________________________________________________________________ 

Rozprava: 

 Ing. Butko, zástupca primátora – odporučil v bode 2a) posunúť termín plnenia úlohy do 

...30.4.2007..., čo by bolo vhodnejšie pre gestora úlohy. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26 

 Hlasovaním (24:0:2) bol prijatý návrh Ing. Butka na úpravu termínu v bode 2a/ 

uznesenia. 

 Hlasovaním (22:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 32, v ktorom bola zapracovaná 

schválená úprava termínu. 

 

 

10.13. 

Zmena kupujúceho pozemku medzi ulicami Hornopotočná a Hviezdoslavova v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

 Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 33 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

10.14. 

Schválenie ďalšieho postupu pri zmene hraníc a zámene katastrálneho územia medzi 

mestom Trnava a obcou Zeleneč 

___________________________________________________________________________ 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
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 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

 Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 34 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 Po tomto bode programu bola vyhlásená prestávka. Primátor mesta a poslanci mestského 

zastupiteľstva sa zúčastnili pochovávania basy pred budovou radnice pri príležitosti 

ukončenia fašiangu. 

 

 

Materiál č. 11.1. 

Predaj bytov 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

 Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 35 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

Materiál č. 12.1. 

Návrh na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a kolektívom za rok 2006 v zmysle 

VZN č. 165/2001 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 

 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – ako predseda komisie pre udeľovanie ocenení mesta 

zdôvodnil predkladaný materiál. Uviedol, že celý postup je riešený platným všeobecne 

záväzným nariadením. Jednotlivé návrhy boli vyhodnotené a v zmysle platného nariadenia 

predložil materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

 Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 36 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

Materiál č. 13.1. 

Výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

Rozprava: 

 Ing. Bošnák – uviedol, že kompletný protokol sa nachádza na mestskom úrade 

a u hlavného kontrolóra mesta. Zároveň podotkol, že sa osobne zúčastnil začiatku a priebehu 

kontroly a rovnako i na prerokovaní protokolu. Tam bolo konštatované, že úroveň zásad 



 17 

nakladania a hospodárenia mesta je veľmi dobrá. V rámci rozpočtových pravidiel malo mesto 

iný názor, než najvyšší kontrolný úrad, a preto bolo iniciované aj pracovné stretnutie 

zástupcov samosprávnych krajov, samospráv a asociácie hlavných kontrolórov na  

spracovanie návrhu úpravy rozpočtových pravidiel. Obce, mestá a samosprávne kraje mali 

spracované svoje rozpočtové opatrenia, na čo mali právo. Z tohto dôvodu je potrebné doriešiť 

záležitosť, aby zodpovedala praxi i legislatíve. 

 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pozmeňovacie návrhy vznesené 

neboli.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

 Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 37 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

Materiál č. 14.1. 

Ustanovenie Riadiaceho  výboru Zdravé mesto a protidrogovej prevencie 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 38, ktorým bolo schválené zloženie 

riadiaceho výboru Zdravé mesto a protidrogovej prevencie v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 15.1. 

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rád školských zariadení a určenie 

zloženia rád škôl a rád školských zariadení 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 

 

 Mgr. Rozložník – v rámci spravodajskej správy zdôvodnil materiál a uviedol, že hlavnou 

úlohou členov rady školy bude pomáhať školám a školským zariadeniam. Lebo vychovávať 

deti  bude radosťou a krásou. Zároveň predložil odporúčania mestskej rady na zmeny 

v členstve v radách škôl.   

Rozprava: 

 Mgr. Rozložník – predložil ďalšie návrhy na zmenu členstva v radách škôl, ktoré 

vyplynuli zo vzájomnej dohody navrhovaných: 

* pri ZŠ A.Kubinu – Ing. Juraja Juráka nahradiť Ing. Antonom Železníkom 

* pri ZŠ J.Bottu 27 - Ing. Antona Železníka nahradiť Ing. Jurajom Jurákom 

* pri ZŠ A.Kubinu – Ing. Zuzanu Lančaričovú nahradiť PaedDr. Gabrielou Krištofíkovou 

* pri ZŠ Gorkého – PaedDr. Gabrielu Krištofíkovú nahradiť Ing. Zuzanou Lančaričovou 

* pri MŠ Beethovenova 16 – Michala Okruhlicu nahradiť Mgr. Ľudovítom Vanekom 

* pri Spojenej škole Čajkovského 50 – Mgr. Ľudovíta Vaneka nahradiť Michalom 

Okruhlicom 

* pri MŠ K.Mahra 9 – Ing. Antona Železníka nahradiť Ing. Jurajom Jurákom 

* pri MŠ Ružindolská – Ing. Juraja Juráka nahradiť Ing. Antonom Železníkom 
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* pri SOU strojárskom, Coburgova 39 – Mgr. Agnesu Petkovú nahradiť Mgr. Marianom 

Rozložníkom. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že v prípade zmien počas volebného obdobia 

je možné tieto nahlásiť na odbor vzdelávania, ktorý pripraví menovací dekrét na podpis 

primátorovi mesta.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva so zmenou v prílohe č. 2a/ 

* pri ZŠ Spartakovská - PhDr. Ladislava Hrnčírika nahradiť Ing. Jánom Albertom 

* pri ZUŠ M.Sch.Trnavského, Štefánikova 2 - Ing. Jána Alberta nahradiť PhDr. Ladislavom 

Hrnčírikom. V prípade ďalších dohôd na zmenu návrh predloží spoločný spravodajca. 

  O predložených návrhoch sa osobitne nehlasovalo, pretože vyplynuli z rokovania mestskej 

rady a zo vzájomnej dohody nominovaných osôb. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 39.   

 

 

Materiál č. 15.2. 

Školské stravovacie zariadenie – návrh zmeny v sietí a škôl a školských zariadení MŠ SR 

__________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov, s opravou technickej chyby na str. 15-2/2/3 v 3. 

odstavci  na ...8.12.2006... 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 40.   

 

 

 

Materiál č. 16.1. 

Návrh rozpočtu a organizačného zabezpečenia Medzinárodného hudobného festivalu 

DOBROFEST – TRNAVA 2007 

__________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Karol Opatovský 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom doplniť v návrhu uznesenia v bode 1. písm. d) do riaditeľstva 

festivalu poslanca MZ Karola Opatovského. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 41, v ktorom bolo zapracované 

odporúčanie mestskej rady. 

 

 

 

Materiál č. 17.1. 

Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2006 

__________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik 
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 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov,  s opravou technickej chyby na strane č. 2-17/1/9 

v bode č. 7, kde je potrebné vymeniť počty opodstatnených a neopodstatnených sťažností.  

Pôvodné znenie vety  "Z 9 sťažností bolo 7 neopodstatnených a 2 opodstatnené" nahradiť  

textom: ...Z 9 sťažností bolo 7 opodstatnených a 2 neopodstatnené"... 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 42 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

Materiál č. 18.1. 

Plán kontrolnej činnosti ÚHK do 31.8.2007 

__________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 43. 

 

 

 

Materiál č. 19.1. 

Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2006 do 31.12.2006 

__________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Karol Opatovský 

 

Rozprava: 

 p. Opatovský – prítomným podal informáciu, ktorú obdržal pred rokovaním mestského 

zastupiteľstva. V roku 2004 bol výkon 255,9 vecí pripadajúcich na jedného príslušníka 

mestskej polície, v roku 2005 to už bolo 285 vecí a v roku 2006  to bolo 310 vecí na jedného 

príslušníka. Rovnako i v percentách vyčíslené priestupky v doprave v roku 2004 predstavujú 

23%, v roku 2005 to je 27% a v roku 2006 už došlo k miernemu poklesu.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  bez pozmeňovacích návrhov, s opravou technickej chyby na str. 2/19/1/4 

v názve bodu 2, kde má byť správne uvedené ...obdobie od 1.1.2006 do 31.12.2006...  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 44. 

 

 

Materiál č. 19.2. 

Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti 

v služobnom obvode PZ Trnava za obdobie 1.1.2006-31.12.2006 

__________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Karol Opatovský 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
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 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 45. 

 

 

Materiál č. 19.3. 

Úlohy a opatrenia pre efektívnosť činnosti Mestskej polície mesta Trnava 

_________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Karol Opatovský 

 

Rozprava: 

 p. Drgon – odporučil do úloh zaradiť pochôdzkovú činnosť mestskej polície po meste. 

Návrh odôvodnil tým, že počúva dosť sťažností od občanov, ktorí príslušníkov polície nevidia 

chodiť po meste peši. Využívané sú len motohliadky a príslušníci mestskej polície tak nemajú 

bezprostredný kontakt s prostredím a často prejdú nevšímavým spôsobom okolo nevhodného 

správania resp. činnosti. 

 Mgr. Keleši, náčelník MsP – reagoval na požiadavku a uviedol, že denne sú postavené dve 

motohliadky, z toho jedna je v centre. Dve hliadky sú zmiešané pešie /príslušník mestskej 

a príslušník štátnej polície/. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že v rámci celého mesta je v teréne 6 resp. 8 

príslušníkov, preto žiadal presne návrh zadefinovať. Zároveň odporučil ísť na mestskú 

políciu, prezrieť si organizáciu peších hliadok a na základe tejto informácie pripraviť návrh.  

Informoval tiež o napojení motohliadok na systém GPS, prostredníctvom ktorého sa okrem 

vozidiel bude v budúcnosti monitorovať i výkon a pohyb príslušníkov osobnými prijímačmi.  

 MUDr. Caudt – podotkol, že poslancovej poznámke rozumie; jedná sa o veľmi 

komplikovanú otázku, o ktorej sa bude musieť diskutovať na poslaneckých kluboch. Ide o to, 

aby sa medzi príslušníkmi mestskej polície vytvorila snaha na vzbudenie rešpektu. Bude to 

pochôdzka mestskej polície, ktorej cieľom bude všímať si všetky priestupky. Nevie presne nič 

o rozkazoch resp. presunoch hliadok do inej lokality a nerád by uviedol  aj situáciu počas 

ktorej postrehol tento nedôsledný výkon služby. Odporúčal, aby príslušníci mestskej polície 

boli vedení k tomu, aby ich výkon bol dôsledný. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že má záujem na tom, aby sa problémy riešili. 

Každý pondelok sa stretáva i so zástupcami štátnej polície a i z toho dôvodu boli vytvorené 

zmiešané hliadky. Požiadal preto poslancov, že ak zistia nedôsledný výkon služby, treba 

zatelefonovať na bezplatné telefónne číslo 159, na ktorom sú všetky hovory zaznamenávané. 

Na zasadnutia výborov mestských častí odporučil prizývať náčelníka mestskej polície 

a všetky záležitosti, týkajúce sa mestskej polície prediskutovať s ním. Na záver svojho 

vystúpenia informoval o zriadení chránenej dielne, kde zdravotne postihnutí občania 

vykonávajú sledovanie monitorov kamerového systému. 

 Ing. Drábiková – podotkla, že materiál bol spracovaný na základe jej podnetu, preto sa 

chcela poďakovať za jeho spracovanie. Vyslovila však presvedčenie, že v budúcom materiáli 

sa nebudú opakovať tieto opatrenia, ale pribudnú i ďalšie nové. Súčasne sa vyjadrila 

k pripomienke, že je mestská polícia málo v uliciach. Odporučila pozrieť sa na údaje, 

rozpísané v predchádzajúcom materiáli a tiež i na to, či efektivita práce príslušníka mestskej 

polície je väčšia u pešieho alebo u motohliadky. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 46. 
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Materiál č. 20.1. 

Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2006 

_________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič 

  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

 Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 47. 

 

 

Materiál č. 21.1. 

Návrh na Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2007 

_________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

 Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 48. 

 

 

 

Materiál č. 22.1. 

Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 

obstarávania v II. polroku 2006 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb 

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

_________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

 Ing. Tomek – v rámci spravodajskej správy uviedol, že v 34 prípadoch bola víťazom 

trnavská firma a tri akcie dostali Cesty Nitra a.s., ktoré majú závod tu, v Trnave. Jedná sa 

o proces, ktorý je transparentne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. V celkovom 

objeme prác a služieb mali teda trnavské firmy 61%-tný podiel. 

 Pozmeňovacie návrhy v rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené 

neboli.   

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 49. 

 

 

 

Materiál č. 23.1. 

Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 

termín plnenia je v intervale od 8.11.2006 do 31.1.2007 

_________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica 
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Rozprava: 

 p. Okruhlica – predložil návrh na doplnenie materiálu o predĺženie termínu platnosti 

uznesenia MZ č. 584/2005, týkajúceho sa stanovenia platu primátora mesta Trnava Ing. 

Štefana Bošnáka, s termínom do 31.3.2007. Návrh odôvodnil tým, že do funkcie primátora 

mesta vo volebnom období 2006-2010 bol opätovne zvolený Ing. Bošnák. Po tomto termíne 

bude plat primátora mesta upravený v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších 

predpisov. Podľa § 3 vyššie citovaného zákona sa plat primátora mesta upravuje každoročne 

k 31. marcu kalendárneho roka. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhmi na doplnenie materiálu,  ktoré boli doručené mestskej rade gestorom 

uznesenia: 

* v návrhu uznesenia v bode 2. Schvaľuje doplniť písm. r/  v nasledovnom znení: 

    ...r/ MZ č. 965/2006 - k predaju spoluvlastníckych podielov na pozemku vo vlastníctve 

mesta Trnava pod bytovým domom na Ul. Ľ. Podjavorinskej 13-15 

      * V schvaľovacej časti sa: 

- v bode 8 sa číslo: „12“ za textom: „Ľ. Podjavorinskej“ nahrádza číslom: „13“, 

- v bode 10 sa slová: „Kičacovej“ a „Kišatcovej“ nahrádzajú slovom: „Kišacovej“, 

- v bode 13 sa za text:“...nar. 10.10.1927“ dopĺňa text: „bytom Trnava, ul. Ľ. 

Podjavorinskej 14,“.... 

* v návrhu uznesenia v bode 3. Predlžuje doplniť text: 

     ...č. 968/2006     do 31.3.2007.... 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

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

      Hlasovaním (25:L0:0) bol prijatý návrh predložený poslancom Okruhlicom. 

      Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 50, v ktorom boli zapracované 

schválené návrhy a odporúčania. 

 

 

 Týmto boli prerokované všetky písomné materiály, zaradené do programu rokovania 

mestského zastupiteľstva. 

 V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod „rôzne“. 

 

 

 

R ô z n e : 

 

A/ 

prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. – informoval prítomných, že termín na predloženie 

návrhov na nomináciu mesta Trnava na ocenenie „Európske mesto kultúry“ je 16. november 

2007. Vyzval preto zainteresovaných na prípravu podkladov pre kandidatúru mesta Trnava na 

získanie tohto titulu. Spracovaním materiálu sa získa i materiál na rozvoj kultúry v meste 

Trnava na 15 rokov dopredu. Zároveň podotkol, že očakáva informatívnu správu na budúcom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na vystúpenie poslanca a podotkol, že 

s prípravami sa v meste už začalo, či však bude možné pripraviť informáciu na budúce 

zasadnutie mestského zastupiteľstva, nie je presvedčený.  
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 V rámci bodu „rôzne“ ďalšie návrhy neodzneli. Podľa schváleného programu rokovania 

nasledovali interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva. 

 Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava využili možnosť predložiť interpelácie 

v písomnej forme. 

 

  

 Týmto bol program rokovania mestského zastupiteľstva vyčerpaný. Návrhová komisia 

skonštatovala, že na rokovaní boli prijaté uznesenia od č. 10 po č. 50 vrátane. 

  

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

nasledujúcich zasadnutí mestského zastupiteľstva, v zmysle platného harmonogramu. 

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s udeľovaním ocenení mesta za rok 

2006 sa uskutoční 4. marca 2007 /t.j. v nedeľu/ v Divadle Jána Palárika, na ktoré budú 

pozvánky ešte doručené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       primátor mesta             prednostka MsÚ  

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavol  C a u d t      Mgr. Ľudovít   V a n e k 

        overovateľ                 overovateľ  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lackovičová 
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