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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

________________________________________________________________ 

 

 
Z á p i s n i c a 

 

z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, konaného 

24. apríla 2007 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:   31 poslancov MZ mesta Trnava 

                   Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór 

                   Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície 

                   6 vedúcich odborov mestského úradu 

                   2 poverení vedením odboru mestského úradu 

                   1 vedúci úseku mestského úradu 

                   vedúci útvaru kancelárie primátora mesta 

                   5 riaditeľov mestských organizácií 

                   8 riaditeľov základných škôl 

                   2 zástupcovia orgánu štátnej správy 

                   4 zástupcovia médií 

                   3 občania 

                   zapisovateľka 

 

 

P r o g r a m:  

 

a)     O t v o r e n i e 

 

 1.1. Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

        Trnava č. 261  

 1.2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 261 

        o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta  

        Trnava 

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

        o miestnych daniach v znení neskorších predpisov 

 2.2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva doplnok č. 4  

        k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 192/2003 na vykonanie niektorých  

        ustanovení zákona o sociálnej pomoci a stanovení výšky úhrad za sociálne služby 

        poskytované mestom Trnava v znení VZN č. 204, VZN č. 226 a VZN č. 247 

 2.3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste 

        Trnava 

 2.4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  

        Územného plánu zóny Trnava-Cukrovar 

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

        v znení VZN č. 239, VZN č. 259 a VZN č. 270 o Územnom pláne mesta Trnava 

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

 3.1. Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava 

 4.1. Informatívna správa o riešení sťažnosti vlastníkov bytov na Ulici gen. Goliana  23 
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        na neplatičov 

 5.1. Záverečný účet mesta Trnava za rok 2006 

 6.1. l. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2007 

 7.1. Návrh zmeny Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta 

        Trnava 

 7.2. Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava  

 8.    Majetkové záležitosti 

 9.1. Predaj bytov 

10.1. Zrušenie a zriadenie školských stravovacích zariadení na základe rozhodnutí 

         MŠ SR 

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

         a školských zariadení za školský rok 2005/2006 

10.3. Vyjadrenie mesta Trnava k žiadosti o zriadenie Forel International School 

          - súkromnej bilingválnej základnej školy 

10.4. Vyjadrenie mesta Trnava k žiadosti o zriadenie Súkromnej základnej školy 

          pre nadané deti na šport  

11.1. Rozpočet a organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2007 

12.1. Rozpočet a organizačné zabezpečenie medzinárodného festivalu folklórnych  

         súborov TRNAVSKÁ BRÁNA 2007 

13.1. Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2006 

13.2. Návrh na Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2007  

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

         termín plnenia je v intervale od 1.2.2007 do 1.4.2007    

15.    R ô z n e 

16.    Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

17.    Rekapitulácia 

18.    Z á v e r .  

 

 

 3. 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 28 poslancov mestského 

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

zvýšil počet poslancov na 31.) Zároveň konštatoval, že z rokovania mestského zastupiteľstva 

sa písomne neospravedlnil žiadny poslanec. 

 

 Za overovateľov zápisnice z 3. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení 

poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Jozef Alchus a Mgr. Mário Buchel.  

 

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

uskutočnilo 20. februára 2007. Overovatelia zápisnice MUDr. Pavol Caudt a Mgr. Ľudovít 

Vanek 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  

PhDr. Ladislava Hrnčírika a Ing. Jozefa Pobieckého. 

   Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení 

poslanci MZ: Mgr. Agnesa Petková a Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. 
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 Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila pána Karola 

Opatovského, poslanca MZ.  

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci 

MZ: MUDr. Pavol Caudt a MUDr. Martin Heriban. 

 Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

 Hlasovaním (20:0:3) bolo zloženie návrhovej komisie schválené. 

 

 

   Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí 17. apríla 2007 odporučila nasledovné 

úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva: 

 

a/  ako materiál č. 1.3  do programu doplniť – Protest prokurátora proti opatreniu – 

uzneseniu Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 4/2006 prijatého dňa 21.12.2006; 

 

b/ stiahnuť z rokovania mestského zastupiteľstva materiál č. 8.19.  

Súhlas s výpožičkou a použitím pozemku mesta na vybudovanie verejnej miestnej komunikácie 

na Coburgovej ul. v Trnave do areálu spoločnosti KVIDO Group, a. s. Trnava 

Súhlas s prijatím daru investície verejnej miestnej komunikácie vrátane chodníka pre peších 

na Coburgovej ul. v Trnave do majetku Mesta Trnava 

dôvod: napojenie priemyselného areálu z obytnej zóny 

 

c/ ako materiál č. 15.1. do programu doplniť - Informatívnu správu o požiadavkách občanov 

bytového komplexu Uran a Saturn na poslancov MZ – VMČ č. 2 

 

d/ ako materiál č. 15.2. do programu doplniť – Založenie združenia „Regionálne 

technologické centrum Trnava“. 

 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k programu rokovania pripomienky neboli 

vznesené.    

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (26:0:1) boli prijaté odporúčania mestskej rady na úpravu programu 

rokovania. 

 Hlasovaním (27:0:0) bol schválený program rokovania aprílového zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, vrátane odporúčaní mestskej rady. 

  

 

 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava pristúpilo k prerokovaniu jednotlivých materiálov 

podľa schváleného programu rokovania.  

 

 Rokovania mestského zastupiteľstva k prizvaným bodom programu sa zúčastnil i poverený 

zástupca Okresnej prokuratúry v Trnave Mgr. Marek  Gajdoš.  

 

Materiál č. 1.1. 

Prejednanie protestu prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 261 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Eduard Čechovič 
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 p. Čechovič – v rámci spravodajskej správy zdôvodnil predkladaný materiál, ktorý bol 

spracovaný na základe doručeného protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Trnava č. 261 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Trnava, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava 

5.9.2006 a ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2006. Okresná prokuratúra v Trnave navrhuje 

pre nezákonnosť zrušiť v predmetnom nariadení články 5,6,8 a v článku 9 ods. 3 a 4. 

Postupne rozobral jednotlivé pripomienky z protestu prokurátora a následne ich zdôvodnil 

tak, ako je to uvedené v dôvodovej správe, ktorá je súčasťou materiálu. Na záver 

spravodajskej správy uviedol, že okresný prokurátor ukladá riešiť priestupky v kompetencii 

obce, ktoré sú obci uložené zákonom. 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

      Hlasovaním (26:1:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 51 v zmysle predkladaného materiálu. 

 

 

Materiál č. 1.2. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 261 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Eduard Čechovič 

 

   p.  Čechovič – uviedol, že návrh predkladaného všeobecne záväzného nariadenia 

vyplynul z podaného protestu prokurátora proti VZN č. 261. Podľa názoru okresnej 

prokuratúry ukladanie povinnosti mestom Trnava nemožno v týchto súvislostiach opierať 

o znenie ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, ani činnosť v rámci výkonu samosprávnych funkcií, 

spočívajúcu v určovaní neurčitým subjektom všeobecného predajného a prevádzkového času, 

neoprávňuje obec nariadením ustanoviť podmienky ohlasovania tohto času a náležitosti 

ohlasovania. Mesto nemôže usmerňovať podnikateľskú činnosť napr. z dôvodu, že 

v obytných zónach treba určiť taký prevádzkový čas, aby nedochádzalo k rušeniu nočného 

pokoja. 

 V rámci rozpravy k predkladanému materiálu pripomienky neboli vznesené.  

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 VZN č. 154 v znení 

noviel. 

         V určenej lehote boli k nemu uplatnené dve pripomienky, ktoré sú rozpísané 

v tabuľkovej časti prílohy k materiálu. 

         Mestská rada mesta Trnava sa vznesenými pripomienkami zaoberala a hlasovaním: 

- 1.  pripomienku týkajúcu sa nedodržania lehoty na pripomienkovanie navrhovaných zmien 

v zmysle VZN č. 216  odporučila akceptovať; 

- 2.  pripomienku k navrhovaným zmenám a to vypustenie čl. 5, 8 a 9 VZN č. 261 

odporučila neakceptovať z dôvodu rozporu so vzneseným protestom okresného prokurátora. 

 

 Mestská rada po prerokovaní hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s ďalšími úpravami:   

- v návrhu uznesenia sa  v bode „2. Ukladá“ pôvodný text označí ako ...a/...  a vkladá sa nový 

bod b/ s textom 
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 ....Oznámiť prevádzkovateľom, ktorí majú prevádzkovú dobu v rozpore s VZN č. 261, na 

povinnosť zosúladiť prevádzkovú dobu s platným VZN č. 261 v znení neskorších noviel 

v termíne do 31.05.2007 

Termín: ihneď ... 

 - na str. 1-2/3/4  návrhu VZN sa dopĺňa  v čl. 1  nový odsek (3) s textom 

 (3)  Čl. 4 sa dopĺňa o nové odseky nasledovne:  

„(3) Čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný 

písomne  oznámiť mestu najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkarne.1 

(4) Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný písomne informovať najneskôr 

sedem dní pred zrušením prevádzkarne obec o tom, kde a kto je povinný vyrovnať 

prípadné záväzky.2 

(5) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej – 

uzavretej spoločenskej akcie ohlási prevádzkovateľ prevádzkarne mestu najneskôr dva 

pracovné dni pred konaním akcie.1„ 

___________________________________________________________________________ 
 [1] § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 [2] § 14 ods. 3 zákona č. 632/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 
 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

 Hlasovaním (27:0:0) boli prijaté odporúčania mestskej rady. 

            Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 52, ktorým bolo schválené VZN č. 

277, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 261 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Trnava. 

 

 

 

Materiál č. 1.3. 

Protest prokurátora proti opatreniu – uzneseniu Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava č. 4/2006 prijatého 21.12.2006 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 

 

 Ing. Butko, zástupca primátora – ako spravodajca materiálu konštatoval, že okresný 

prokurátor namietal porušenie zákona a konanie nad rámec zákona. Podľa protestu zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neustanovuje inštitút 

dlhodobo uvoľneného poslanca ako riadne funkčné miesto s určitými kompetenciami a tiež 

neumožňuje mestskému zastupiteľstvu zriadiť iné orgány ako mestskú radu a komisie, ak tak 

neustanovuje osobitný zákon.  

Len ako spravodajca k materiálu /ani ako právne „podkutý“/ podotkol, že nechce polemizovať 

so stanoviskom prokurátora, ale upriamil pozornosť na text, ktorý je v rámci dôvodovej 

správy, ktorý následne citoval ...Mestské zastupiteľstvo pri prijímaní uznesenia č. 4/2006 

vychádzalo z kompetencií, ktoré majú obce pri zriaďovaní svojich originálnych kompetencií. 

Podľa platného znenia zákona o obecnom zriadení § 10 ods. 2 obecné zastupiteľstvo môže 

zriaďovať najmä obecnú radu a komisie ako svoje výkonné, kontrolné a poradné orgány, 

podmienka osobitného splnomocnenia zákonom sa vzťahuje až na ďalšie orgány a útvary MZ 

/napr. obecnú políciu/...  

Podľa zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších zákonov § 26 ods. 7 a 10, ak 

obec nezruší na základe protestu prokurátora uznesenie obecného zastupiteľstva, môže 

prokurátor podať na súd návrh na zrušenie tohto uznesenia. Účinnosť opatrenia, proti ktorému 

bol podaný protest prokurátora, sa pozastavuje uplynutím lehoty ustanovenej na vybavenie 
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protestu, ktorá je 30 dní od doručenia protestu; podľa takéhoto opatrenia nemožno postupovať 

až do rozhodnutia o proteste prokurátora súdom.  

Zároveň uviedol, že návrh uznesenia, ktorý je súčasťou materiálu bol spracovaný v dvoch 

alternatívach, ktoré následne prečítal.    

 Mestská rada mesta Trnava sa návrhom zaoberala a hlasovaním odporučila materiál na 

rokovanie mestského zastupiteľstva  s alternatívou 2, ktorou  sa berie na vedomie protest 

prokurátora, vyhovuje sa protestu a ruší sa uznesenie MZ č. 4/2006. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – skôr ako otvoril rozpravu, povedal svoje stanovisko na 

ozrejmenie niektorých skutočností. Uviedol, že pri ustanovovaní tejto funkcie v roku 1992 

bola táto záležitosť konzultovaná s právnikmi, ktorí boli tvorcami zákona o obecnom zriadení. 

Slovíčko „najmä“ vychádza z toho, že obec môže v rámci svojich kompetencií urobiť si určité 

úpravy v rámci ústavného práva samosprávy. Zároveň uviedol, že za existencie národných 

výborov, keď bolo oveľa menej kompetencií než je teraz, mali kompetencie okrem predsedu, 

podpredsedu, tajomníka aj vedúci odborov. Týmto bola na voľbe samosprávy ponechaná    

kompetencia, že si môže zriadiť určité orgány. Pričom bodkočiarka sa účelovo nevzťahuje len 

na túto vetu.  

Ďalej podotkol, že na základe tejto skutočnosti by primátor od tohto okamihu neprijímal 

nikoho, pretože bude podpisovať len poštu /ak by mal riešiť všetky veci, ktorými boli 

poverení dlhodobo uvoľnení členovia mestskej rady/. Len korešpondencia zo stavebného 

úradu predstavuje denne 2-3 hodiny podpisovania. Primátor mesta je ďalej štatutárom u cca 

500 zamestnancov, takže podpisuje všetky veci súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi. 

Tento problém zahltí mesto a nevie si to dosť dobre predstaviť. V prípade,  že zmluva bola 

ošifrovaná dlhodobo uvoľneným členom mestskej rady, ktorý mal príslušný úsek pod 

drobnohľadom,  mohol primátor prevziať zodpovednosť. Teraz si bude musieť primátor mesta 

naštudovať každú zmluvu, overiť osobne, než ju podpíše. Zároveň poukázal na situáciu so 

záležitosťou PSA v uplynulom roku, keď primátor mesta sa venoval tejto záležitosti.  

Na záver svojho vystúpenia uviedol, že výklad okresného prokurátora ho prekvapil, pretože 

pri spúšťaní tohto modelu /dlhodobo uvoľnených členov mestskej rady/, boli všetky 

záležitosti konzultované s tvorcami zákona o obecnom zriadení. Obec môže urobiť všetko, čo 

nie je zákonom taxatívne zakázané; pričom v originálnych kompetenciách je rozhodujúce 

mestské zastupiteľstvo. 

Vzhľadom na celý vývoj tejto záležitosti sa hľadalo riešenie a našlo sa v tom, aby pán 

Čechovič a Ing. Pobiecký boli poverení počas trvania mandátu poslanca mestského 

zastupiteľstva v danom volebnom období a počas funkcie člena mestskej rady, prípadne 

pokiaľ plnomocenstvo neodvolá primátor mesta. Zároveň podotkol, že nebude sa jednať 

o štatutárne zastupovanie primátora. Plnomocenstvo nadobudne účinnosť schválením 

uznesenia mestským zastupiteľstvom, ktorým sa bude rušiť uznesenie MZ č. 4/2006. 

Následne sa plnomocenstvo bude riešiť i príkazom primátora mesta č. 2/2007 s účinnosťou od 

24.4.2007. Primátor mesta prečítal text plnomocenstiev pre dlhodobo uvoľnených poslancov: 

A/ 

Ing. Jozefa Pobieckého, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a člena Mestskej 

rady mesta Trnava na podpisovanie týchto písomností Mesta Trnava: 

a) z činnosti odboru investičnej výstavby 

-  žiadosti adresované   orgánom   štátnej    správy,   ak výsledkom  vybavenia  žiadosti 

je vydanie  rozhodnutia orgánom  štátnej  správy   (vyjadrenia k projektovej 

dokumentácii,    stavebné      povolenia, povolenia na zriadenie   vodohospodárskeho   

diela,   kolaudačné rozhodnutia) 

b) z činnosti odboru sociálneho a kultúry 

- priznania jednorazovej sociálnej dávky v zmysle schválených kritérií  (sociálne 

odkázaným občanom) 
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- priznania dávky občanom, ktorí sa ocitli v  sociálnej núdzi, ak ich príjem presiahne 

vypočítané  životné minimum do 100 Sk 

- návrhy na okresný súd súvisiace so sociálnou problematikou 

- návrhy na okresný súd na zbavenie spôsobilosti na právne úkony 

- návrhy na  okresný súd vo veci ustanovenia opatrovníka pre mesvojprávnu osobu 

a správy o starostlivosti o ňu 

- správy o majetkových a rodinných pomeroch pre  štátne inštitúcie 

- písomnosti pre okresný úrad a orgány činné v  trestnom konaní vo veciach maloletých 

detí 

- agendu súvisiacu so sťažnosťami a šetrením k problematike odboru 

- záväznú korešpondenciu  majúcu charakter ukladania úloh  riaditeľom  podnikov 

a inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je mesto 

- korešpondenciu s okresným úradom a ďalšími  štátnymi  i neštátnymi inštitúciami                                                           

c) z činnosti odboru vzdelávania 

-  organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení 

-  štatistické výkazy, výkazy, prehľady 

-  príkazné listy na vykonanie kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach 

-  štatistické výkazy, výkazy, prehľady 

-  písomnosti na školy, so žiadosťou o vyžiadanie údajov informačného charakteru  

-  pokyny vydané odborom vzdelávania pre školské stravovacie zariadenia,         

stravovanie cudzích stravníkov 

-  vyjadrenie k prevádzkovej dobe materskej školy 

-  rozhodnutia  o odvolaní voči rozhodnutiam riaditeľa základnej umeleckej školy,  

riaditeľa školského zriadenia v zmysle VZN 

-  stanoviská ku krúžkovej činnosti  v materských školách 

-  stanoviská k predkladaným projektom riaditeľkami materských škôl, napr. zdravá 

škola, prosociálna výchova, z nemeckého jazyka a pod. 

-  stanovisko k prerokovaniu vnútorného poriadku materských škôl  

-  stanoviská zriaďovateľa k  aktivitám konaných v materských školách 

-  písomnosti súvisiace s poskytovaním dotácií pre deti, ktoré sú v hmotnej núdzi  

-  písomnosti informatívneho charakteru 

-  písomnosti pre SMM s.r.o. súvisiace s rekonštrukciami, opravami a údržbami 

v predškolských zariadeniach 

-  písomnosti adresované ministerstvám, VÚC, KŠÚ, ŠSI a ďalším štátnym a neštátnym 

organizáciám 

-  oznámenia pre obce o žiakoch, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v základných 

školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trnava 

-  žiadosti pre školy a školské zariadenia  k evidencii detí pri plnení povinnej školskej 

dochádzky 

-  prenájmy na školách a školských zariadeniach v zmysle Zásad hospodárenia 

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

zverený 

- rozpočtové opatrenia, štatistické výkazy a prehľady namiesto primátora, tie ktoré nie 

sú presne adresované primátorovi 

- rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku na výrobu jedla. 

 

B/ 

pána Eduarda Čechoviča, poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a člena Mestskej 

rady mesta Trnava na podpisovanie týchto písomností Mesta Trnava: 

a) z činnosti odboru komunálnych služieb 
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-  písomné potvrdenie prevádzkového času prevádzkarne, resp. neakceptácia 

navrhovaného prevádzkového času 

-  záväzné stanovisko k umiestneniu prevádzkarne 

   -  rozhodnutia o užívaní verejného priestranstva, okrem príležitostných trhov  

   -  rozhodnutia o rozkopávke v zeleni 

   -  rozhodnutia o   zápise  a   zrušení  zápisu samostatne hospodáriacieho roľníka 

   -  rozhodnutia o vydaní parkovacej karty 

   -  žiadosti o výrub 

   -  platobné výmery - komunálny odpad (.A.S.A.) aj za užívanie verejného priestranstva                   

   -  korešpondenciu v rámci stavebného konania 

   -  rozhodnutia k povoleniu ambulantného predaja, okrem príležitostných trhov  

   -  správne konanie vo veci ukladania pokút podnikateľským subjektom 

-  vzdanie sa odvolania voči rozhodnutiu 

b) z činnosti odboru ekonomického 

-  platobné výmery  a všetky ostatné rozhodnutia  týkajúce sa dane za psa, vydané 

v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. o správe  daní  a  poplatkov  v   znení neskorších  

predpisov, okrem  tých,  ktoré  podpisuje primátor mesta 

c) z činnosti odboru územného rozvoja a koncepcií 

   -  žiadosti o odsúhlasenie trvalého dopravného značenia 

   -  určenia dopravného značenia 

   -  rozhodnutia o vyhradení parkovacieho miesta 

   -  rozhodnutia o pripojení účelovej komunikácie 

   -  rozhodnutia o zriadení vjazdu z miestnej komunikácie 

   -  rozhodnutia o preložení zastávky MHD                          

   -  rozhodnutia o rozkopávke miestnej komunikácie 

   -  rozhodnutia o  rozkopávke  miestnej  komunikácie  kvôli poruche 

   -  rozhodnutia o zábere miestnej komunikácie a chodníka za účelom zvláštneho užívania 

   -  rozhodnutia o uzávierke miestnej komunikácie 

   -  žiadosti o  určenie trvalého alebo dočasného dopravného značenia  na  cestách,  ktoré 

nie sú v správe mesta, adresované príslušným  orgánom kompetentným  vydať určenie 

   -  výzvy na zaplatenie správneho poplatku 

   -  žiadosti o vzatie  žiadostí  o  vydanie   rozhodnutia o povolení späť 

   -  rozhodnutia o pokute  fyzickej osobe v zmysle zákona  č.135/1961  Zb.  o pozemných 

komunikáciách  v znení neskorších predpisov 

   -  rozhodnutia o vrátení správneho alebo miestneho poplatku 

   -  rozhodnutia o začatí alebo prerušení správneho konania 

   -  upozornenia alebo výzvy o neoprávnenom užívaní miestnej komunikácie,  chodníka  

alebo verejného priestranstva alebo o ich poškodení 

-  vyjadrenia k pripojeniu účelovej komunikácie na štátnu cestu alebo  k zriadeniu vjazdu 

v mieste chodníka vo vlastníctve mesta Trnava 

   -  vyjadrenia k  žiadosti o povolenie pripojenia  účelovej komunikácie  na  miestnu 

komunikáciu alebo k žiadosti o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú 

nehnuteľnosť 

   -  žiadosti o vyjadrenie k úprave cestovného poriadku MHD 

-  odpovede na korešpondenciu a sťažnosti týkajúce sa riešenia dopravy v meste Trnava. 

 

Primátor mesta ďalej uviedol, že táto plná moc sa udeľuje na dobu trvania volebného obdobia 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v rokoch 2006 - 2010. Splnomocnenec nie je 

oprávnený udeliť túto plnú moc ďalším osobám, pričom splnomocniteľ môže túto plnú moc 

odvolať aj pred dobou, na ktorú je udelená.    
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Rozprava: 

    Ing. Butko, zástupca primátora – podotkol, že pri predkladaní dôvodovej správy ako 

poverený spravodajca mestskej rady nepolemizoval s právnymi vecami. Vie, že ide „na tenký 

ľad“, ale je na to zvyknutý. Teraz bude preto polemizovať ako poslanec. Následne prečítal 

časť textu z dôvodovej správy k materiálu. Podotkol, že pri čítaní tohto textu niekoľkokrát za 

sebou, si slovo „najmä“ zvýraznil. Keď by si predmetné slovo zo zákona vypustil, veta by 

mala iné znenie, v ktorom protest prokurátora /podľa jeho názoru/ by mal silnú podporu 

v zákone takmer na 99 ak nie na 100%.  Ak by tam slovo „najmä“ nebolo, tak ak by mestské 

zastupiteľstvo zriadilo mestskú radu, všetci by mohli byť uvoľnení poslanci, s platom podľa § 

25 zákona o obecnom zriadení. Následne citoval  § 25 ods. 7 „Poslancovi, ktorý je na výkon 

funkcie dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny 

v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva 

zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.“ Ďalej konštatoval, že toto slovné 

spojenie sa nachádza už len v § 13b/, ktorý sa týka zastupovania starostu. V zákone sa ďalej 

nehovorí o dlhodobo uvoľnenom členovi mestskej rady, ale o zástupcovi starostu. Celá 

mestská rada resp. mestské zastupiteľstvo by mohlo byť uvoľnené a pracovať profesionálne. 

Pripomenul, že toto uviedol v rovine legislatívnej, ale nie politickej. Uvoľnení členovia by 

mohli byť napr. pri sčítavaní holubov na Trojičnom námestí, ale uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 4/2006 im boli dané dôležitejšie kompetencie. Podotkol, že našiel jednu vec, 

ktorá je logická v proteste prokurátora. Na dlhodobo uvoľneného člena mestskej rady sa 

preniesli veci, ktoré nepatria mestskému zastupiteľstvu alebo sa niečo zobralo primátorovi 

a z nich sa urobili „malí štatutári“. Z tohto dôvodu nie je preto proti zrušeniu uznesenia MZ  

č. 4/2006. 

Ďalej podotkol, že ako však aj primátor mesta uviedol, v súčasnosti tu robia veci štyria, potom 

by ich musel robiť sám. Pred predložením návrhu uznesenia ešte uviedol svoj osobný záujem, 

že ako občan mesta, manžel a otec piatich detí chce, aby mesto bolo dobré a na radnici boli 

takí, aby to mesto tiahlo tak dobre ako doteraz. 

Návrh uznesenia bol  Ing. Butkom predložený v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Zriaďuje 

ako svoje stále výkonné orgány v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 18 Štatútu mesta Trnava funkcie dvoch dlhodobo 

uvoľnených členov mestskej rady 

2. Berie na vedomie 

a/ výsledky volieb dlhodobo uvoľneného člena mestskej rady zo dňa 21.12.2006 pána 

Eduarda Čechoviča s účinnosťou od 21.12.2006 

b/ výsledky volieb dlhodobo uvoľneného člena mestskej rady zo dňa 20.2.2007 Ing. Jozefa 

Pobieckého s účinnosťou od 20.2.2007 s nástupom od 1.3.2007 

3. Určuje 

že pre výkon funkcií budú dlhodobo uvoľnení členovia mestskej rady dlhodobo plne uvoľnení 

zo zamestnania 

4. Berie na vedomie 

plnomocenstvo primátora mesta, ktorým určuje rozsah úkonov a činností vykonávaných 

dlhodobo uvoľnenými členmi mestskej rady.  

 

 Ing. Butko, zástupca primátora - požiadal, aby sa hlasovalo najskôr o  ním predloženom 

návrhu uznesenia. 

 V rámci rozpravy ďalšie návrhy vznesené neboli. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 29. 

 Hlasovaním (21:0:5) bol  prijatý návrh  Ing. Butka a hlasovaním (23:0:6) uznesenie MZ 
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č. 53 v zmysle  schváleného návrhu. 

 Hlasovaním (26:0:3) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na schválenie alternatívy 2), 

zapracovanej v návrhu uznesenia k materiálu č. 1/3. 

 Hlasovaním (26:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 54 v alternatíve 2) k materiálu č. 1/3. 

 

 

Materiál č. 2.1. 

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

o miestnych daniach v znení neskorších predpisov 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Eduard Čechovič 

 

 V rozprave, ktorá nasledovala po predložení spravodajskej správy pripomienky vznesené 

neboli.  

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 VZN č. 154 v znení 

noviel. 

      V určenej lehote k nemu  pripomienky neboli uplatnené. 

      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. 55, ktorým bolo schválené VZN č. 278 

v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 2.2. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..., ktorým sa vydáva doplnok č. 4  

k Všeobecne  záväznému nariadeniu č. 192/2003 na vykonanie niektorých ustanovení 

zákona o sociálnej pomoci  a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované 

mestom  Trnava  v znení VZN č. 204, VZN č. 226 a VZN č. 247 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Mgr. Ján Žitňanský 

 

 Po predložení spravodajskej správy nasledovala rozprava k materiálu. V rámci rozpravy 

pripomienky vznesené neboli. 

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 VZN č. 154 v znení 

noviel. 

      V určenej lehote k nemu  pripomienky neboli uplatnené. 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

      Hlasovaním (28:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 56, ktorým bolo schválené VZN č. 279 

v zmysle predloženého materiálu. 
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Materiál č. 2.3. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .... , ktorým sa určujú názvy nových ulíc 

v meste Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik 

 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky vznesené neboli.  

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 VZN č. 154 v znení 

noviel. 

      V určenej lehote boli k nemu  pripomienky neboli uplatnené. 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

      Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 57, ktorým bolo schválené VZN č. 280 

v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 2.4. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 

plánu zóny Trnava – Cukrovar 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Eduard Čechovič 

 

 Spravodajca mestskej rady po predložení spravodajskej správy dal návrh na udelenie slova 

spracovateľovi  materiálu, aby bližšie vysvetlil niektoré záležitosti i napriek tomu, že poslanci 

obdržali okrem materiálu aj CD nosič so všetkými informáciami. 

 Ing. arch. Peter Zibrin, PhD. – zdôvodnil návrh na výkresovej časti komplexného 

urbanistického návrhu riešeného územia a informoval o hlavných zásadách územného plánu 

v zóne Cukrovar. 

Rozprava: 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval o stanovisku Krajského stavebného úradu 

v Trnave, ktoré bolo v zmysle stavebného zákona doručené pred rokovaním. Zároveň 

podotkol, že na mesto prichádzajú záujemcovia o investíciu v tejto lokalite, ktorú možno 

očakávať vo výške niekoľko sto miliárd korún. 

 Ing. Daučo – predložil stanovisko stavebnej komisie, ktorá sa s riešením oboznámila  

a odporučila v textovej časti jednoznačne formulovať pravidlá zástavby a súvis zástavby 

s dopravným napojením na existujúce komunikácie. Zároveň odporúčal vyváženie hmôt, 

v pokračovaní ulice Štefánikovej. 

 Ing. Tomek – žiadal objasniť záležitosť farebného odlíšenia bloku D04, ktorý je 

vyznačený fialovo a či by nemal byť ružovo. Zároveň konštatoval, že podlažnosť bude 

pribúdať, preto sa zaujímal, či by sa nemalo rátať s vysokou podlažnosťou niektorých 

objektov napr. ako je to v iných európskych mestách. Svoje pripomienky uzatvoril otázkou, 

týkajúcou sa oválnej križovatky Šrobárova-Trstínska-T.Vansovej, či križovatka bude 

dvojprúdová v celom obvode. 

Na vznesené otázky reagoval spracovateľ Ing. arch. Zibrin, PhD.: 

- Nebolo by reálne uvažovať, že v priebehu 20 rokov bude tento blok určený len na bývanie. 

Do budúcnosti nebude možné zabezpečiť v danej lokalite kvalitné bývanie, preto objekty 

budú využívané pre občiansku vybavenosť s tým, že obyvatelia jestvujúcich nízkopodlažných 
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obytných domov získajú náhradné bývanie od budúceho investora. Jednak i z toho dôvodu, že 

bytové domy sa nachádzajú v tesnej blízkosti frekventovanej komunikácie. Šrobárova ulica je 

historickým pokračovaním osi ulice Štefánikovej. Pohľady budú presne určené v územnom 

pláne. Uvažuje sa o nich a počíta sa s nimi. 

- Celý areál sa nachádza v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie, preto 

stanoviská dáva aj pamiatkový ústav a spracované zásady sú pre investorov záväzné. 

Požiadavka pamiatkového ústavu bola v tejto lokalite ešte na nižšiu podlažnosť a muselo 

prísť k vyjednávaniu. Jedná sa totiž o územie, z ktorého možno jasne vnímať historickú 

panorámu mesta zo severného smeru. Z toho dôvodu bola záležitosť preverovaná i za pomoci 

vysokozdvižnej plošiny. Navrhované riešenie je optimálnou možnosťou pre historické 

centrum mesta a predložený návrh všetky požiadavky rešpektuje. V tomto území možno rátať 

s 300-350 tis. m2 podlažnej plochy, čo si myslí, že je pre mesto Trnava postačujúce. Viac by 

už nedával, pretože územie by bolo značne presýtené. 

- Normy určujú všetky záležitosti, týkajúce sa komunikačných prúdov. Táto križovatka 

dokáže aj v budúcnosti riešiť dopravnú záťaž  nielen s týmto územím, ale i pripravovanou 

výstavbou v lokalite Kočišské.  

 Ing. Butko, zástupca primátora – uviedol, že keď sa oboznámil s návrhom pred 

zasadnutím mestskej rady a na spoločnom stretnutí, chcel riešiť jednu podstatnú vec, aby 

nebol na problém rôzny druh pohľadu. Ak by sa testoval vnútorný okruh mesta, ktorý má cca 

4 km a pri dodržaní všetkých dopravných predpisov, iný časový prejazd by bol v nočných 

hodinách a iný v čase dopravnej špičky /20-30 min./. Teraz je predložený materiál, v ktorom 

treba riešiť i dopravu, ktorú mesto má záujem riešiť nielen v čase pred voľbami. Zároveň 

spomenul záujem investora spred niekoľkých rokov na budovanie obchodného centra v  

lokalite  cukrovaru, keď od mesta dostal nesúhlasné stanovisko práve z dôvodu dopravného 

napojenia a problémového prechodu ľudí cez frekventovanú komunikáciu Rybníková. 

Základná myšlienka smerovala k tomu, že v procese spracovania zmien povedia vlastníci 

resp. správcovia dotknutých komunikácií čo ďalej. Nemalo by sa pripustiť to, aby sa začalo 

stavať bez toho, aby nebola reálne vyriešená dopravná situácia. Treba preto povedať, že 

v lokalite nemôže byť nič skolaudované a rozostavané predtým, dokiaľ nebude doriešená 

doprava. Pretože daná lokalita je motoristicky zaťažená už teraz nadmieru a nechcem, aby 

tento problém zostal na pleciach stavebného úradu, pretože predmetná investícia bude 

spoločná pre všetky plochy. Ak by mesto čakalo na to, že to štát urobí /spomenul 

komunikáciu Rybníková,  kruhovú križovatku pri Tescu, kruhovú križovatku na Dohnányho/.  

Nemožno sa predsa zmeniť na drzých šoférov, ale mať za túto vec zodpovednosť. Odporučil 

prijať doplnok nielen do návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ale i do uznesenia, ktorým 

sa zaoberala i mestská rada na svojom zasadnutí. 

Text navrhovaného doplnku:   

- do druhej časti čl. 2 za ods. 8/ vložiť novú kapitolu v znení 

9) Vecná a časová koordinácia novej výstavby v zóne s rozvojom základnej komunikačnej 

kostry mesta Trnava  

Súčasťou výstavby objektov v sektore C (vo vymedzených blokoch C.01, C.03, C.05, C.06, 

C.08, C.10 – aj samostatne) a podmienkou pre ich kolaudáciu musí byť i: 

- výstavba a kolaudácia podchodu pre peších pod Rybníkovou ul. v predĺžení 

Štefánikovej ul. a, rekonštrukcia a kolaudácia Rybníkovej ul. minimálne v úseku 

Hornopotočná – Šrobárova ul., v zmysle návrhu riešenia 

- rekonštrukcia a kolaudácia križovatky Hospodárska – T.Vansovej – Trstínska – 

Šrobárova –  vrátane nového napojenia zóny cez most ponad Trnávku, v zmysle 

návrhu riešenia.  
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Súčasťou výstavby objektov v sektore A (vo vymedzených blokoch A.01, A.02, A.03, A.04, 

A.10, A.11, A.12, A.13 – aj samostatne) a v sektore B (vo vymedzených blokoch B.01, B.03, 

B.05, B.07, B.09 – aj samostatne) a podmienkou pre ich kolaudáciu musí byť i: 

- rekonštrukcia a kolaudácia križovatky Hospodárska – T.Vansovej – Trstínska – 

Šrobárova –  vrátane nového napojenia zóny cez most ponad Trnávku, v zmysle 

návrhu riešenia 

- rekonštrukcia a kolaudácia križovatky Trstínska – Ružindolská – Cukrová na MOK, 

vrátane premostenia toku Trnávka a rekonštrukcie Cukrovej ul. min. v úseku po 

hranicu cukrovaru so zónou Slávia, v zmysle návrhu riešenia. 

 

- následnou úpravou čísla posledného ods. na ...10...  

10) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 

  

 p. Čechovič – odporučil doplniť text nariadenia predloženého Ing. Butkom, čo bolo 

i stanoviskom mestskej rady. 

 

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 VZN č. 154 v znení 

noviel. 

      V určenej lehote k nemu  pripomienky neboli uplatnené. 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom na úpravu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť nasledovne. Spracovateľ materiálu bol zároveň  požiadaný o doplnenie výkresu 

komplexného urbanistického návrhu riešeného územia. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady, predložené Ing. Butkom. 

      Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 58, ktorým bolo schválené VZN č. 281. 

 

 

 

Materiál č. 2.5. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 227/2004 

v znení VZN č. 239/2005, VZN č. 259/2006 a 270/2006 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 – predložil spravodajskú správu mestskej rady, ktorá vychádzala 

z predloženého materiálu. 

Rozprava: 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že text, ktorý je vo VZN v čl. 16 a /doplnený na 

základe požiadavky poslanca na zasadnutí mestského  zastupiteľstva/ je v rozpore s vyššou 

právnou normou. Pokiaľ sa jedná o priestory mesta, mesto nedá súhlas na zriadenie herne. Iné 

je to v súkromných objektoch a mesto musí konať v zmysle zákona.  

 V rámci rozpravy ďalšie pripomienky vznesené neboli. 

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 VZN č. 154 v znení 

noviel. 

      V určenej lehote k nemu  pripomienky neboli uplatnené. 
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      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s technickou pripomienkou –  doplniť do materiálu chýbajúcu dôvodovú správu 

a návrh uznesenia. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

      Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 59, ktorým bolo schválené VZN č. 282. 

 

 

 

Materiál č. 3.1. 

Návrh na povolenie spracovania zmien ÚPN mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica 

 

 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: 25. 

      Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 60. 

 

 

 

Materiál č 4.1.  

Informatívna správa o riešení sťažnosti vlastníkov bytov na Ulici gen. Goliana 23 na 

neplatičov 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek 

 

 V rozprave na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky vznesené neboli.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom upraviť text uznesenia v bode „2. Ukladá“ nasledovne: 

a) Bezodkladne zabezpečiť vysťahovanie v materiáli uvedených rodín do pridelených  

     bytových náhrad. 

     Termín: do 30. 6. 2007 

b) Riešenie problematiky rodiny v byte č. 88, Ulica gen. Goliána 23, (s ktorou je mesto 

     v súdnom spore),  konať po rozhodnutí súdu. 

    Termín: do 90 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

      Hlasovaním (23:0:0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

      Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 61, v ktorom bol zapracovaný 

schválený návrh mestskej rady. 

 

 

 

Materiál č. 5.1. 

Záverečný účet mesta Trnava za rok 2006 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Vladimír Butko 
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 Ing. Butko, zástupca primátora -  zdôvodnil záverečný účet mesta za rok 2006, osobitne 

príjmovú a výdavkovú časť. 

 V rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 

Stanovisko Finančnej komisie MZ: 

  FK po prerokovaní súhlasí s predloženým materiálom „Záverečný účet mesta Trnava za 

rok 2006“ a odporúča ho mestskému zastupiteľstvu schváliť bez výhrad v predloženom znení. 

Stanovisko hlavného kontrolóra  bolo poslancom doručené spolu so spoločným spravodajom. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

      Hlasovaním (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 62. 

  

 

 

Materiál č. 6.1. 

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2007 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Vladimír Butko 

 

 Ing. Butko, zástupca primátora – predložil návrh na prvú aktualizáciu rozpočtu mesta na 

rok 2007, ktorej dôvodom je predovšetkým zakomponovanie príjmov a výdavkov súvisiacich 

s transformáciou príspevkovej organizácie Správa mestského majetku Trnava na spoločnosť 

s ručením obmedzeným.  S tým súvisí zásadná zmena finančných tokov, kedy všetky príjmy 

a výdavky súvisiace s majetkom mesta spravovaným touto spoločnosťou na základe zmluvy 

o výkone správy sú realizované prostredníctvom rozpočtu mesta.  Ďalšie navrhované zmeny 

súvisia s posunom financovania niektorých investičných akcií z roku 2006 do roku 2007, so 

získaním nových informácií o možnosti financovania niektorých projektov z fondov 

Európskej únie a tiež s oznámenými zmenami vo financovaní preneseného výkonu štátnej 

správy zo štátneho rozpočtu a s financovaním neštátnych škôl a školských zariadení. 

Rozprava: 

 Mgr. Rozložník – sa zaujímal, či záležitosť extraligy v ľadovom hokeji je aktuálna. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na pripomienku a uviedol, že táto záležitosť je 

stále otvorená. 

 Ing. Butko – uviedol, že Slovenský zväz ľadového hokeja dal prísľub ešte na jeseň roku 

2006 a išlo to ústne po linkách hokeja. 

 Pozmeňovacie návrhy v rámci rozpravy vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov, avšak  s doplnením chýbajúcich príloh, 

týkajúcich sa Strediska sociálnej starostlivosti Trnava  Predmetné prílohy boli poslancom 

doručené spolu so spoločným spravodajom. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24 

      Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 63. 

 

 

 

Materiál č. 7.1. 

Návrh zmeny Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava 

___________________________________________________________________________ 
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Spravodajca MR:  Ing. Jozef Tomek  

 

 Ing. Tomek – spravodajskou správou zdôvodnil jednotlivé návrhy na zmenu 

organizačného a rokovacieho poriadku, ktoré boli podrobne rozpísané v predkladanom 

materiáli. 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva: 

- v bode 3., ktorý sa týka čl. 12  

   upraviť text zdôvodnenia nasledovne: 

   ...Text tohto bodu vyplýva z čl. 6 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov. Osobným záujmom sa 

   rozumie situácia, pri ktorej možno mať oprávnené pochybnosti o nezaujatosti verejného 

   funkcionára. Hlavne ide o presadzovanie vecí, z ktorých môže mať predovšetkým 

   majetkový alebo iný prospech verejný funkcionár resp. osoba jemu blízka. (Blízku osobu 

definuje ustanovenie § 116 Občianskeho zákonníka.) 

- v bode 6., ktorý sa týka č. 15 ods. 1 

   v texte zdôvodnenia ponechať len prvú vetu, končiacu slovami „v tlačenej podobe.“ 

   /zvyšok textu vypustiť/ 

- v bode 8., ktorý sa týka čl. 17 ods. 1 

   pôvodný text vypustiť a nahradiť ho novým: 

   ...V čl. 17 ods. 1 sa slová „a to do 3 dní po skončení každého zasadnutia“ 

   nahrádzajú slovami „ a to do 8 pracovných dní po skončení každého zasadnutia“ 

   Zdôvodnenie: 

   Navrhované predĺženie termínu vychádza z technicko-organizačných dôvodov, t.j. času 

   nevyhnutného na spracovanie výstupov z rokovaní mestského zastupiteľstva.   

  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26 

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

      Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 64. 

  

 

 

Materiál č. 7.2. 

Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Jozef Tomek  

 

 Spravodajca k materiálu konštatoval, že dôvodom pre prehodnotenie výšky odmien je 

predovšetkým ustanovenie § 136 Zákonníka práce, ktorý s účinnosťou od 1.7.2003 ustanovil 

pre prekážky v práci z dôvodov všeobecného záujmu s výnimkou osobitných ustanovení 

pracovné voľno bez náhrady mzdy, počítajúc s refundáciou ušlého zárobku formou 

poslaneckých odmien. Ďalším dôvodom je podstatné zvýšenie pôsobnosti miestnej 

samosprávy z dôvodu prechodu kompetencií zo štátnej správy na mesto, čím dochádza 

k nárastu odbornej a pracovnej agendy pre poslancov MZ a s tým súvisiacej časovej 

náročnosti. Následne zdôvodnil predkladané návrhy. 

Rozprava: 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že v súvislosti s uznesením MZ č. 53, prijatým 

v úvode rokovania, nie je potrebné dopĺňať uznesenie o bod 2b/ ukladacej časti a o doplnenie 

záležitostí týkajúcich sa dlhodobo uvoľnených členov mestskej rady. 
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 Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva: 

- v návrhu uznesenia upraviť časť „2. Ukladá“ nasledovne:  

   2. Ukladá 

       Mestskému úradu v Trnave 

   a/ zapracovať schválené zmeny do Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava 

       a vydať úplné znenie 

       Termín: 31.5.2007 

   b/ upraviť všetky vnútorné normy, súvisiace s funkciou  dlhodobo uvoľneného člena MR 

       a pripraviť návrh na budúce zasadnutie mestského zastupiteľstva 

       Termín: 6.6.2007 

- na str. 3/7-2/4 vypustiť bod 3/ 

   a nasledujúce body 4-9 označiť ako 3-8 

- upraviť text v bode 7 /nový 6/, týkajúceho sa čl. 1 bod 14 

   v treťom riadku zhora nasledovne 

    ...Za ospravedlnenú neúčasť sa bude považovať písomné ospravedlnenie sa poslanca  

primátorovi, resp. na sekretariáte primátora, ktoré môže byť  doručené i v elektronickej 

forme, oznámené najneskôr.... 

   /ďalej pokračuje pôvodný text/ 

 - doplniť nový bod 9. s textom 

   ...9. V celom texte Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava sa slovné 

   spojenie „dlhodobo uvoľnený člen mestskej rady“ nahrádza slovným spojením 

   „poverený poslanec – člen mestskej rady“. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (25:0:1) boli prijaté odporúčania mestskej rady, s výnimkou tých, ktoré 

spomenul v rámci rozpravy primátor mesta t.j. vypustenia bodu 2b/ uznesenia a vypustenia 

navrhovaného nového bodu ...9... 

      Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 65, ktorým boli schválené zmeny 

Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava. 

  

 

 

Materiál č. 8. 

Majetkové záležitosti 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Jozef Pobiecký 

 

č. 8.1 

Vyhodnotenie 1-kolového ponukového konania na predaj bytov 

___________________________________________________________________________ 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s doplnením návrhu uznesenia o kupujúcich, ktorí vzišli na základe výsledkov 

ponukového konania /vyhodnotenie ponukového konania sa uskutočnilo 17.4.2007/. 

 Materiál, ktorý vyplynul z vyhodnotenia ponukového konania, bol poslancom doručený 

spolu so spoločným spravodajom.    

 

 Ing. Pobiecký – predložil spravodajskú správu, v rámci ktorej informoval o písomnom 

odstúpení prvých 9 účastníkov ponukového konania na odkúpenie garsónky na Ul. 
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Halenárska č. 37 v Trnave. Na základe tejto skutočnosti prvým v poradí sa stáva Jozef Kosík, 

Sereď za cenu 882.512,- Sk, druhý Ing. Božena Ďurkovičová, Trnava za cenu 830.100,-Sk 

a tretí Andrej Planeta, Trnava za cenu 810.000,- Sk. V tomto zmysle odporučil upraviť 

uznesenie. 

Rozprava: 

 Ing. Tomek – sa pýtal, či je to v súlade so „Zásadami o nakladaní s majetkom mesta...“. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že v rozpore so zásadami to nie je, avšak pre 

budúcnosť sa môže pripraviť návrh, aby po odstúpení uchádzačov bolo vypísané nové 

ponukové konanie. Návrh však zaväzujúci nie je, ak zo strany poslancov bude predložený iný 

návrh. 

 Mgr. Rozložník – sa zaujímal, či text uznesenia môže brať v takej forme, ako bolo 

uznesenie doručené. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že v prípade odkupovania manželmi to bude 

bezpodielové spoluvlastníctvo. 

 V rámci rozpravy ďalšie pripomienky vznesené neboli. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (18:1:6) bol prijatý návrh, predložený spravodajcom v zmysle informácie 

spracovateľa materiálu o odstúpení uchádzačov v ponukovom konaní. 

      Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 66, v ktorom bol zapracovaný 

schválený návrh na poradie pri odpredaji  garsónky na Ul. Halenárska č. 37. 

 

 

č. 8.2 

Zaradenie majetku mesta do ponukového konania – byty 

___________________________________________________________________________ 

 

 V rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom v uznesení v bode 1. Schvaľuje vypustiť text „1-kolového“. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (22:1:2) bolo prijaté odporúčania mestskej rady. 

      Hlasovaním (23:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 67. 

 

 

č. 8.3 

Zaradenie majetku mesta do ponukového konania – pozemky 

___________________________________________________________________________ 

Rozprava: 

 Ing. Tomek – odporučil z návrhu uznesenia vypustiť ...1 kolového..., čo bolo riešené i na 

rokovaní mestskej rady. 

 Ing. Daučo – konštatoval, že spomínaný bol územný plán, preto je potrebné vytvoriť 

i parkovacie miesta. Preto odporúčal do uznesenia doplniť, že ...v zmysle územného plánu 

a v zmysle zásad pamiatkovej zóny...  

 Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na predchádzajúce vystúpenie a uviedol, že 

stavebné konanie neprejde bez toho, aby neboli dodržané všetky legislatívne záležitosti. 

Parkovacie miesta musia byť prepočítané  na plochu bytov resp. nebytových priestorov, inak 

nebude vydané kladné stanovisko stavebného úradu. 

 Ing. Miterková, vedúca odboru životného prostredia MsÚ – podľa vyhlášky č. 532 z roku 

2002  sa pri každej novej stavbe musia naprojektovať parkovacie miesta a stojace plochy. Pri 

novostavbách musí byť vyhláška rešpektovaná v plnom rozsahu.   
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 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

 Hlasovaním (23:1:1) bol prijatý návrh Ing. Tomeka a návrh Ing. Dauča bol braný ako 

technická pripomienka na upresnenie.  

      Hlasovaním (23:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 68,  v ktorom boli schválené zmeny  

zapracované. 

 

 

č. 8.4 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/104 v k. ú. Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6643 na Ul. V. Clementisa 32, 33, 34, 35 

___________________________________________________________________________ 

 V rámci rozpravy 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. 69 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 8.5 

Predaj pozemku vo vlastníctve mesta Trnava pod garážou na Oblúkovej ulici 

___________________________________________________________________________ 

 V rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené. 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského  

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

 Hlasovaním (24:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 70 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 8.6 

Predaj pozemku v k. ú. Modranka spol. FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. 

___________________________________________________________________________ 

 V rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s opravou technickej chyby v dátume v 3. odstavci dôvodovej správy na 

...8.11.2007... 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

 Hlasovaním (21:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 71 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 8.7 

Predaj pozemku na Tatranskej ul. v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 V rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 23. 

 Hlasovaním (22:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 72 v zmysle predloženého materiálu. 
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č. 8.8 

Odpredaj časti pozemku na ul. K. Mahra (Západoslovenská energetika, a. s.) 

___________________________________________________________________________ 

 V rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 73 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 8.9 

Odkúpenie majetku Slovenského poľovníckeho zväzu, RgO Trnava situovaného v areáli 

strelnice Štrky do vlastníctva mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

 V rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené. 

 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. 74 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 8.10 

Zámena pozemkov na Botanickej ulici 

___________________________________________________________________________ 

 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. 75 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 8.11 

Súhlas s použitím pozemku na Olivovej ulici pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s. 

___________________________________________________________________________ 

 V rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s opravou technickej chyby v dátume v 5. riadku dôvodovej správy na 

...10.1.2007... 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 76 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 8.12 

Súhlas s použitím pozemku na Olivovej ulici pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s. 

___________________________________________________________________________ 

 V rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 77 v zmysle predloženého materiálu. 
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č. 8.13 

Súhlas s použitím pozemku na Ulici Sladovnícka v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Ing. Pobiecký – predložil spravodajskú správu k materiálu a uviedol, že poplatok 10.000,- 

Sk by mal byť ...jednorazový... 

 Ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom úpravy textu uznesenia nasledovne: 

1.  Súhlasí 

s použitím pozemku a so zriadením odplatného vecného bremena na pozemku vo vlastníctve 

mesta Trnava  v k. ú. Trnava  pôvodné parc. č. 1072/19,  zapísaného  v katastri nehnuteľností  

v liste vlastníctva mesta Trnava č. 5000 v registri „E“  ako ostatné plochy, v prospech   

spoločnosti  Trnava REAL, s. r. o.,  so sídlom  Trnava, Sladovnícka 15,  IČO: 35 735 627, 

spočívajúceho v povinnosti vlastníka strpieť na svojom pozemku umiestnenie prestrešenia 

vstupu do budovy a označenie prevádzky - Hotel PRESTIGE za cenu 10 000,- Sk/ročne za 

záber pozemku 5-timi  stĺpmi stanovený porealizačným zameraním podľa varianty č. 3.a na 

dobu neurčitú s podmienkami: 

- pred vstupom do hotela bude doplnené zábradlie a živý plot, totožný s jestvujúcim; 

- zvislé podpery konštrukcie prestrešenia a stĺporadia budú ukotvené v chodníku, nie v delia- 

   com páse so živým plotom; 

- v prípade nutnosti zásahu do priestoru deliaceho pásu so živým plotom medzi chodníkom  

   a komunikáciou  treba pred začatím prác osloviť správcu mestskej zelene. 

2.  Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 

a)  zabezpečiť podklady pre spracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena  

     Termín:  do  31. 5. 2007 

b)  pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  a  predložiť primátorovi 

mesta k podpisu 

     Termín:  do  31. 6. 2007 

c) pripraviť zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta v prospech 

spoločnosti Trnava REAL, s.r.o., Sladovnícka 15, Trnava, po kolaudácii a porealizačnom 

zameraní stavby a predložiť primátorovi k podpisu 

      Termín: do 30 dní od doručenia výzvy a dokladov na uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena na skolaudovanú stavbu  prestrešenia vstupu a označenia prevádzky - Hotel 

PRESTIGE. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

   Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady. 

      Hlasovaním (24:0:1) bol prijatý návrh Ing. Pobieckého. 

      Hlasovaním (26:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 78 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 8.14 

Prijatie daru investície výhybne s pozemkom na Zavarskej ceste v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky vznesené neboli. 

 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. 79 v zmysle predloženého materiálu. 
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č. 8.15 

Súhlas s prijatím daru verejného osvetlenia, telesa miestnej verejnej komunikácie, 

chodníkov, zelene a prislúchajúcich pozemkov v IBV Za traťou II. Trnava od 

právnickej osoby do majetku Mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky vznesené neboli. 

 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. 80 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 8.16 

Urovnanie duplicitného vlastníctva pozemkov dohodou pre realizáciu stavby 

Komunikačné prepojenie Trstínska – Cukrová v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 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 (27:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 81 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 8.17 

Prenájom pozemku na Ulici Mikovíniho v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 82 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 8.18 

Zámena pozemkov na Jarnej ulici v Trnave – Modranke 

___________________________________________________________________________ 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 83 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

č. 8.20 

Odpredaj častí pozemkov na ul. Halenárska (Ján Jamrich) 

___________________________________________________________________________ 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s doplnením návrhu uznesenia v bode 1. Schvaľuje o odpredaj častí pozemkov  



 24 

„zmluvou o budúcej kúpnej zmluve“  a vypustenia pozemku č. 575 z odpredaja.Navrhovaný 

text v bode 1.: 

1. Schvaľuje 

odpredaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve častí pozemkov  vo vlastníctve mesta Trnava, 

zapísaných na LV č. 5000,  v    k. ú. Trnava : 

-  z  parc. č.  577, zast.pl., o výmere 1085 m2,  časť o výmere 750 m2, 

-  z  parc. č. 590/3, zast. pl., výmera 6260 m2, časť o  výmere 100 m2, 

 celková výmera odpredávaných pozemkov je  850 m2, pričom táto bude upresnená na 

základe  porealizačného zamerania stavby, pánovi Jánovi Jamrichovi, nar. 28. 6. 1966, bytom 

Trnava, Ul. V. Clementisa 48  za cenu  7.000,- Sk/m2, t. j. spolu  5.950.000,- Sk  na výstavbu 

polyfunkčného objektu v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. 

/ďalší text podľa predloženého materiálu/. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (21:4:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 84 v zmysle predloženého materiálu a 

zapracovaného odporúčania mestskej rady. 

  

 

č. 8.21 

Odpredaj častí pozemkov na ul. J. Hollého 

/Apartment Trnava, s.r.o./ 

___________________________________________________________________________ 

 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: 28. 

 Hlasovaním (23:3:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 85 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 9.1. 

Predaj bytov 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Mgr. Ján Žitňanský  

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 28. 

 Hlasovaním (27:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 86 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 10.1. 

Zrušenie a zriadenie školských stravovacích zariadení na základe rozhodnutí MŠ SR 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Mgr. Marian Rozložník  

  

 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 pripomienok.  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 22. 

 Hlasovaním (22:0:0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 87 v zmysle predloženého materiálu. 

 

 

 

Materiál č. 10.2. 

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

zariadení za školský rok 2005/2006 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Mgr. Marian Rozložník  

 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – po predložení spravodajskej správy požiadal spracovateľa 

materiálu, aby riaditelia škôl v budúcnosti dodržiavali jednotnú štruktúru správy, z dôvodu 

zabezpečenia jej prehľadnosti. Zároveň podotkol, že sa jedná o štatistický prehľad, ktorý 

dostali poslanci k dispozícii.  

 Vzhľadom k tomu, že odporúčanie mestskej rady malo technický charakter, nehlasovalo 

sa o ňom. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov s tým, že spracovateľ materiálu v budúcnosti 

vhodne usporiada textovú a tabuľkovú časť materiálu a k použitým skratkám uvedie 

vysvetlenie. 

 Na základe pripomienky mestskej rady  spracovateľ materiálu pre lepšiu prehľadnosť 

dokladá zoznam príloh a vysvetlenie v materiáli použitých skratiek. 

a 1: Základné identifikačné údaje o ZŠ, ZUŠ a CVČ 

a 2: Základné identifikačné údaje o ZŠ, ZUŠ a CVČ - vedúci zamestnanci a predsedovia RŠ + 

pokračovanie 

b: Údaje o počte žiakov a triedach - školský rok 2005/2006 

c 1: Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka 

c 2: Umiestnenie žiakov 9. ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trnava z hľadiska ich prijatia na stredné školy v školskom roku 2005/2006 

e 1: Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

e 2: Údaje o výsledkoch Monitoru 9 

f: Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

g: Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

i: Prehľad záujmového vzdelávania realizovaného na ZŠ školský rok 2005/2006 

j: Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

l: Údaje o priestorových podmienkach ZŠ 

1a: Základné identifikačné údaje  

1b: Údaje o počte detí v školskom zariadení  

1g: Údaje o počte zamestnancov 

1h: Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl 

1m: Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením - školné - 

príjem 

2m: Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením - školné - 

výdaj 

2b: Voľno časové aktivity v materských školách 

Vysvetlivky: 
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MŠ SR – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

ZŠ – základná škola 

ZUŠ – základná umelecká škola 

CVČ – centrum voľného času 

MŠ – materská škola 

SŠ – stredná škola 

IKT- informačno-komunikačné technológie 

ŠŠI – štátna školská inšpekcia 

ŠPZ – škola podporujúca zdravie 

ŠJ pri MŠ – školská jedáleň pri materskej škole 

ZO OZ PŠ a V – základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 

VP – vzdelávacie poukazy  

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 88, ktorým bola správa zobratá na 

vedomie. 

 

 

 

Materiál č. 10.3. 

Vyjadrenie mesta Trnava k žiadosti o zriadenie Forel International School – súkromnej 

bilingválnej základnej školy 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Mgr. Marian Rozložník  

 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s úpravami. 

Podľa prílohy č. 3 materiálu č. 10/3 pri zriaďovaní základnej školy, ak mesto nie jej 

zriaďovateľom  vyžaduje sa  vyjadrenie mesta z pohľadu sídla školy a potreby mesta pre 

žiadaný typ školy,  preto sa navrhuje upraviť znenie uznesenia nasledovne: 

1. Súhlasí 

že Forel  International School – súkromná bilingválna základná škola so sídlom Kremeľská 2, 

Bratislava, zriadi pobočku so sídlom na území mesta Trnava. Pre potreby mesta je takýto typ 

školy žiadaný. 

2. Schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Mozartova 10 v Trnave, v budove 

Základnej školy K. Mahra 11, v celkovej výmere 919,12 m2, Súkromnej základnej škole 

Forel International School, so sídlom v Bratislave, ul. Kremeľská 2, IČO: 31 807 984, za 

účelom zriadenia a prevádzky pobočky školy, za cenu v zmysle VZN č. 241: 

učebne č. 22, 23, 24, 45, 44, 43  ................  384,6 m2 x 430 Sk/m2/rok  .............. 165 378 Sk  

kabinety č. 21, 42   ..................................       59,8 m2 x 430 Sk/m2/rok  ..............  25 714 Sk  

sociálne zariadenia č. 18, 20, 41, 39               59,4 m2 x 260 Sk/m2/rok  ..............  15 444 Sk  

prevádzkové miestnosti č. 19, 40 ....               4,32 m2 x 260 Sk/m2/rok  .............1 123,20 Sk  

chodby                 ............................              377,8 m2 x 260 Sk/m2/rok   .............  98 228 Sk  

vstup                    ............................                33,2 m2 x 260 Sk/m2/rok  ..............    8 632 Sk  

Spolu                                                               919,12 m2                                  314 519,20 Sk  

počnúc 1. 7. 2007 upravené o percento medziročnej oficiálne oznámenej inflácie meny, na 

dobu neurčitú od 01. 07. 2007, s výpovednou lehotou 

1) 3 mesiace 
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     - ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením nájomného 

     - ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa 

2) 6 mesiacov bez udania dôvodu 

3. Ukladá 

A) Mestskému úradu v Trnave 

zaslať uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiadateľovi 

Termín: do 15. 05. 2007 

B) Základnej škole, K. Mahra 11, Trnava 

uzatvoriť zmluvu o budúcej nájomnej zmluve v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.  

Termín: do 31. 05. 2007 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

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

 Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 89 v zmysle schváleného odporúčania 

mestskej rady. 

 

 

 

Materiál č. 10.4. 

Vyjadrenie mesta Trnava k žiadosti o zriadenie Súkromnej základnej školy pre nadané 

deti na šport 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Mgr. Marian Rozložník  

 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s úpravami. 

Podľa prílohy č. 3 materiálu č. 10/3 pri zriaďovaní základnej školy, ak mesto nie jej 

zriaďovateľom  vyžaduje sa  vyjadrenie mesta z pohľadu sídla školy a potreby mesta pre 

žiadaný typ školy,  preto sa navrhuje upraviť znenie uznesenia: 

 

A/ k Súkromnej základnej škole pre nadané deti a šport 

 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1.   Nesúhlasí 

so sídlom Súkromnej základnej školy pre nadané deti na šport žiadateľky Ing. Emílie 

Pošvancovej, bytom Železničná 61, Veľký Biel, na území mesta Trnava.  

2.   Neschvaľuje 

prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na ul. Mozartova 10 v Trnave, v budove 

Základnej školy K. Mahra 11, v celkovej výmere 318 m2, Ing. Emílii Pošvancovej za účelom 

zriadenia a prevádzky Súkromnej základnej školy pre nadané deti na šport.  

3.  Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 

zaslať uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiadateľovi 

Termín: do 15. 5. 2007 

B/ k Súkromnej základnej škole pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Nesúhlasí 

so sídlom Súkromnej základnej školy pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami 

žiadateľky Mgr. Lei Vretenárovej, J. Bottu 29/B, Trnava, na území mesta Trnava.  

2. Neschvaľuje 
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prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na ul. Mozartova 10 v Trnave, v budove 

Základnej školy K. Mahra 11, v celkovej výmere 1020,9 m2, Mgr. Lei Vretenárovej za účelom 

zriadenia a prevádzky Súkromnej základnej školy pre deti so špeciálno-pedagogickými 

potrebami. 

Termín: do 15. 5. 2007 

3. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 

zaslať uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava žiadateľovi 

Termín: do 15. 5. 2007 

 

- do dôvodovej správy na koniec doplniť odsek s textom: 

Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava sú zriadené triedy pre deti 

so špeciálno-pedagogickými potrebami s rôznymi druhmi zamerania a preto nie je potrebné 

zriaďovať  Súkromnú základnú školu pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami.  

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (24:0:2) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady k návrhu uznesenia v bode A/ 

a hlasovaním (25:0:2) odporúčanie mestskej rady k návrhu uznesenia pod bodom B/. 

 Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 90, ktorým bol daný nesúhlas mesta  

k zriadeniu Súkromnej základnej školy pre nadané deti na šport. 

 Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 91, ktorým bol daný nesúhlas mesta 

k zriadeniu Súkromnej základnej školy pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami. 

 

 

 

Materiál č. 11.1. 

Rozpočet a organizačné zabezpečenie Dní zdravia 2007 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  MUDr. Gabriel Pavelek 

 

 V rámci rozpravy pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

      Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s technickou poznámkou – na str. 12-1/2/4 v časti „Zloženie organizačného 

štábu“ pri mene - Ing. Jozef Pobiecký – neuvádzať „DUČMR“. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 92 v zmysle predloženého materiálu.

  

 

 

Materiál č. 12.1 

Rozpočet a organizačné zabezpečenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov 

TRNAVSKÁ BRÁNA 2007 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  PhDr. Ladislav Hrnčírik 

 V rámci rozpravy pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

 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. 93 v zmysle predloženého materiálu.
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Materiál č. 13.1. 

Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2006 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Karol Opatovský 

 

 V rámci rozpravy pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 94 v zmysle predloženého materiálu.

  

 

 

Materiál č. 13.2. 

Návrh na Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2007 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Karol Opatovský 

 

 V rámci rozpravy pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Pred hlasovaním o uznesení vystúpil poslanec MZ Ing. Klokner s návrhom, aby do 

organizačnej skupiny boli menovaní vo všeobecnosti... poslanci mestského zastupiteľstva..., 

nie ako je uvedené, že „členovia mestskej rady“. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že vzhľadom k vzneseniu návrhu až po ukončení 

rozpravy, pri hlasovaní o návrhu uznesenia,  sa o vznesenom návrhu hlasovať nebude 

a požiadal poslanca, aby návrhy predkladal v rozprave.  

 Hlasovaním (24:1:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 95 v zmysle predloženého materiálu.

  

 

 

Materiál č. 14.1. 

Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 

termín plnenia je v intervale od 1.2.2007 do 1.4.2007 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Michal Okruhlica 

 

 V rámci rozpravy pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom doplnenia uznesenia v časti „3. Predlžuje“ o text 

č. 717/2005 v znení 33/2007 v bode 3b/ do 31.05.2007... 

 

a následne doplniť tabuľku do dôvodovej správy k materiálu 

 
Predkladá: OPaM 
Uznesenie : MZ  č. 717/2005  v znení uzn. MZ č. 33/2007 – Predaj pozemkov 

medzi ul. Hviezdoslavova a Hornopotočná  spoločnosti INVEX 
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REAL, s.r.o., Skladová 2, Trnava 
Názov uznesenia: 3.b) pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na podpis 

primátorovi mesta – zmluva podpísaná dňa 24. 4. 2006 a podľa čl. V. 

zmluvy začatie stavby polyfunkčného domu do 12 mesiacov od 

podpisu zmluvy t. j. do 24. 4. 2007 

 
Pôvodný termín: 3.b) do 31. 3. 2006 

 
Navrhovaný termín: 3.b) do 31. 5. 2007 – vypracovať dodatok č. 2 k ZoBKZ zo dňa  

24. 4. 2006 

- čl. V. zmluvy – začatie stavby polyfunkčného domu do 15 

mesiacov od podpisu zmluvy, t. j.  do 24. 7. 2007 
Dôvod zmeny:  komplikovanosť rokovaní s Pamiatkovým ústavom a prekážky 

z titulu riešenia dvojpodlažných garáží 

  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (26:0:1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady, zapracované v spoločnom 

spravodaji. 

 Hlasovaním (24:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 96, v ktorom bolo zapracované 

schválené odporúčanie mestskej rady. 

 

 

 

 

Bod  „R ô z n e“ : 

 

 
Materiál č. 15.1. 

Informatívna správa o požiadavkách občanov bytového komplexu Uran a Saturn 

na poslancov MZ – VMČ č. 2 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  p. Eduard Čechovič 

 

 Po predložení spravodajskej správy nasledovala rozprava. V rámci rozpravy pripomienky 

k materiálu vznesené neboli. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom doplniť do materiálu návrh uznesenia v nasledovnom znení: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Berie na vedomie 

Informatívnu správu o požiadavkách občanov bytového komplexu Uran a Saturn 

na poslancov MZ – VMČ č. 2 

2.  Ukladá 

     Mestskému úradu v Trnave 

v rámci finančných možností mesta riešiť požiadavky občanov tak, ako v ostatných častiach 

mesta 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

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

     Hlasovaním (25:0:0) bolo prijaté v zmysle schváleného odporúčania mestskej rady 

uznesenie MZ č. 97. 
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Materiál č. 15.2 

Založenie združenia „Regionálne technologické centrum 

___________________________________________________________________________ 

Spravodajca MR:  Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Ing. Pobiecký – predložil spravodajskú správu k materiálu a zároveň odporučil 

do uznesenia doplniť výšku jednorazového finančného vkladu mesta ...100 000,- Sk... 

a výšku každoročného členského príspevku ...5.000,- Sk... 

 V rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s tým, že spravodajca mestskej rady pred rozpravou o materiáli upresní  

do uznesenia výšku jednorazového finančného vkladu mesta a každoročného členského 

príspevku, ktorá vzíde zo spoločnej dohody zakladajúcich subjektov. 

Spracovateľ materiálu odporúča zmenu názvu materiálu na - Založenie združenia 

"Regionálne technologické centrum"-, z dôvodu zosúladenia názvu združenia v návrhu 

uznesenia, ako aj v dôvodovej správe. 

  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (25:0:1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 98 v zmysle predloženého písomného 

materiálu a v ktorom bol zapracovaný návrh na jednorazový finančný vklad mesta 

a každoročný členský príspevok. 

 

 

 

A/ 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – na základe písomného požiadania predsedu Okresného 

súdu v Trnave a následne listu adresovaného predsedom výborov mestských časti požiadal 

o predloženie návrhov na delegovanie občanov do funkcie prísediacich pre okresný súd. 

Odporučil návrhy predložiť najneskôr do 3.5.2007 z dôvodu zabezpečenia následného 

legislatívneho procesu prípravy voľby prísediacich na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

B/   

 Ing. Bošnák, primátor mesta – požiadal členov mestskej rady o účasť na mimoriadnom 

zasadnutí Mestskej rady mesta Trnava, ktoré sa uskutoční po skončení zasadnutia mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

C/ 

 MUDr. Heriban, poslanec MZ – uviedol, že obyvatelia viacerých mestských častí v meste 

Trnava sa sťažujú na nepríjemný zápach, ktorý sa šíri z kanalizácie. Zápach je spôsobený 

prevádzkou spoločnosti Amylum Boleráz. I napriek rokovaniam dochádza k odstráneniu 

zápachu len načas. Odporučil preto prijať uznesenie v nasledovnom znení: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Ukladá 

    Mestskému úradu v Trnave 
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rokovať s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave na zabezpečenie 

permanentného monitorovania ovzdušia na uliciach : Veterná, Saleziánska, Špačinská cesta, 

Starohájska, Spartakovská a Hlboká a o výsledku informovať na najbližšom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva  

    Termín: rokovať v termíne do 30.4.2007. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (25:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 99 v zmysle poslancom predloženého 

návrhu. 

 

  

D/ 

 Ing. Drábiková, poslankyňa MZ – informovala o petícii občanov za dodržanie 

záväznej časti Územného plánu mesta Trnava – verejnoprospešné stavby na úseku dopravy 

a návrh na vyvlastnenie pozemkov pod plánovanou miestnou  prepojovacou komunikáciou 

Mudroňova-Hellova v lokalite Kopánka – Pekné Pole I. etapa vo verejnom záujme. 

K záležitosti odporučila prijať uznesenie v nasledovnom znení: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Berie na vedomie 

petíciu obyvateľov predloženú poslankyňou mestského zastupiteľstva 

2. Ukladá 

    Mestskému úradu v Trnave 

spracovať stanovisko k petícii a predložiť na budúce rokovanie mestského zastupiteľstva 

    Termín:  na rokovanie MZ 26.6.2007. 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že niektoré informácie, ktoré boli uvedené, nie sú 

pravdivé. Následne dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (22:0:4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 100 v zmysle poslankyňou 

predloženého návrhu.  

 

 

E/ 

 Ing. Butko, zástupca primátora – predložil návrh na určenie platu primátora mesta Trnava 

Ing. Štefana Bošnáka. Konštatoval, že plat primátora mesta bol naposledy upravovaný v roku 

2005. V tomto roku, v mesiaci február mestské zastupiteľstvo potvrdilo plat primátora vo 

výške, v akej bol určený v roku 2005. Obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. i zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je 

mu vyhradené určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného 

kontrolóra. V § 13 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uvádza, že platové 

pomery starostu upravuje osobitný zákon. 

Platové pomery starostov upravuje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest, kde v druhej časti v § 3 

ods. 1/ ...Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje 

na celé stovky korún nahor... 

Podľa § 4 citovaného zákona ods. 1/ ...Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do 

deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a podľa toho sa im 

ustanovujú i násobky.... Naše mesto patrí do kategórie 8/ t.j. od 50 001 do 100 000 

obyvateľov a 3,54 násobkom.   
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Zástupca primátora následne citoval § 5 ods. 1/ ...Starostovi možno poskytovať odmeny 

s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 50 % súčtu platov za obdobie, za 

ktoré sa odmena poskytuje, a mimoriadne odmeny za činnosť vykonávanú v súvislosti so 

živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu 

života, zdravia alebo majetku, a pri odstraňovaní ich následkov. O poskytnutí odmien 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo...  

Zástupca primátora odporučil prijať uznesenie v nasledovnom znení, ktoré je možné 

rozhodnutím mestského zastupiteľstva zmeniť:  

       Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní 

1. Berie na vedomie 

• základný plat ustanovený podľa §  4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p., 

ktorý tvorí 3,54 – násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

hospodárstva SR za predchádzajúci rok na základe údajov ŠÚ SR. 

2. Určuje 

• úpravu základného platu v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 2 zákona na 1,6 

násobok. 

3. Určuje 

• poskytnutie mesačnej odmeny v súlade s   ustanovením § 5 zákona vo výške 15 

% z platu primátora určenom v bode č. 2. 

4. Určuje 

• poskytovanie ročnej odmeny v súlade s ustanovením § 5 zákona vo výške 1/12 

súčtu ročných platov určených v bode č. 2 a v bode číslo 3, ak v súlade 

s Kolektívnou zmluvou ZO SLOVES – Mestský úrad Trnava bude 

zamestnancom mesta Trnava vyplatená ročná odmena vo výške funkčného 

platu za mesiac október príslušného roka. 

5. Mesačný plat sa upravuje každoročne vždy po oficiálnom zverejnení priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci rok na základe 

údajov ŠÚ SR s účinnosťou od 1. januára príslušného roka. 

6. Určený mesačný plat a podmienky poskytnutia ročnej odmeny sa určujú od 1. 1. 2007 

do konca volebného obdobia roku 2010. 

 

Výpočet platu primátora mesta pre rok 2007 podľa predloženého návrhu bol by nasledovný: 

1. Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2006 na základe   

údajov  Štatistického úradu SR 18 761,00 Sk 

2. Násobok prepočtu základného platu podľa § 4 určený podľa počtu obyvateľov 

3,54 – násobok pre mesto Trnava 

3. Základný plat  18 761,00 x 3,54 = 66 414,00 Sk 

4. Násobok podľa § 4 ods. 2 ( 1,6 násobok ) 

            66 414,00 x 1,6   =   106 262,00 Sk zaokrúhlené 106 300,00 Sk 

5. Výpočet percenta mesačnej odmeny z násobku mesačného platu 

            106 300,00 x 15 % = 16 000,00 Sk 

 

 

6. Ročná odmena vo výške  1/12-tina súčtu ročných platov podľa bodu č. 4 

           a 1/12-tina súčtu ročných odmien podľa bodu č. 5 

           t.j.     106 300 x 12 =  1 275 600 

                        16 000 x 12 =        192 000 

                       Spolu                  1 400 000  

                       z toho 1/12    =          122 300. 
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 Ing. Butko, zástupca primátora na záver svojho vystúpenia uviedol, že ak niektorý 

primátor urobil pre svoje mesto naozaj veľa, tak potom je to práve primátor Trnavy. Zároveň 

spomenul, že o predmetnom návrhu sa hovorilo i na rokovaní mestskej rady. 

 K predloženému návrhu pripomienky vznesené neboli. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (25:0:2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 101 v znení, v akom bolo predložené 

Ing. Butkom, zástupcom primátora.    

 

      

 

V zmysle schváleného programu rokovania nasledovali interpelácie poslancov.  

 

Ing. Ľudovít Daučo: 

1. Konštatoval, že MK Saleziánska je vo výbornom stave, nie je však riešené odbočenie na 

parkovisko k obytným blokom 9,11,13  a tiež v zlom stave je poklop kanalizácie. 

 

2. Pre zväčšenie počtu parkovacích miest na Saleziánskej ulici vybudovať nové státia pre 

kontajnery tak, aby bol prístup k nim zabezpečený z MK /č. 9,11,13,15,17,19/. Týmto sa 

zlepší obsluha v tomto území i priestor pre parkovanie. 

 

3. Riešiť záležitosť stúpajúceho sírovodíka, ktorý spôsobuje zápach v kanalizácii. 

 

4. Podotkol, že na Ul. J.Hajdóczyho bolo vybudované tenisové centrum, čo spôsobilo 

problémy s parkovaním. V dezolátnom stave je i miestna komunikácia, chodník i oplotenie. 

V réžii mesta žiadal upraviť i mini-ihrisko. 

 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že komplexným riešením územia v tejto lokalite sa 

zaoberala i mestská rada na zasadnutí 17.4.2007. Zo záverov z rokovania bolo prijaté 

uznesenie mestskej rady, ktorým bolo uložené správcovi areálu pripraviť návrh riešenia. 

Zároveň požiadal poslancov, aby ústne  vznesené interpelácie predložili aj v písomnej forme. 

 

 

Mgr. Mário Buchel:  

5. V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou strechy na ZŠ Vančurova došlo k záberu väčšej 

časti areálu a deti nemajú priestor na hranie a cvičenie. Za areálom školy sa však nachádza 

v zanedbanom stave staré ihrisko Lokomotívy, ktoré by mohli deti využívať aspoň do konca 

školského roka, po predchádzajúcom pokosení a zabezpečovaní jeho udržiavania.  

 

Ďalšie interpelácie  poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava predložili v písomnej 

forme. 

 

 Týmto bol program rokovania mestského zastupiteľstva vyčerpaný.  

 Predseda návrhovej komisie skonštatoval, že na zasadnutí boli prijaté uznesenia od č. 51 

po č. 101 vrátane. 

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

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil. 
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Mgr. Eva Lackovičová 

       zapisovateľka  

  

 

 

 

 

 

 

 


