
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 
 

zo 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktoré sa uskutočnilo 25. augusta 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

__________________________________________________________________________ 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

zo 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktoré sa uskutočnilo 25. augusta 2009 v konferenčnej sále trnavskej radnice 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:   Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta 

                   27 poslancov MZ mesta Trnava 

                   Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór  

                   Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície 

                   Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ 

                   5 vedúcich odborov mestského úradu 

                   5 vedúcich úsekov mestského úradu 

                   vedúci útvaru kancelárie primátora mesta 

                   4 riaditelia organizácií a spoločností zriadených mestom 

                   10 riaditeľov základných škôl 

                   riaditeľ Obvodného riaditeľstva PZ SR Trnava 

                   5 zástupcov médií 

                   1 občan 

                   zapisovateľka 

 

 

P r o g r a m : 

 

a/ Otvorenie 

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi na 

Františkánskej ul. 3 v Trnave 

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

v znení VZN č. 239, 259, 270, 282, 286, 296, 305, 308, 323, 235 a 333 o Územnom 

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

rozvoj mesta Trnava 

1.3 Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Trnava č. 316 o dani z nehnuteľností 

2.1 Zadanie urbanistickej štúdie Trnava – Zátvor II – Občianska vybavenosť pri 

Piešťanskej ceste – schválenie 

3.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 177 – 

Štatút mesta Trnava 

4.1 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava 

5.1 Doplňujúca voľba člena Komisie stavebnej, územného plánovania a kultúrnych 

pamiatok MZ vo volebnom období 2006 – 2010 

6. Majetkové záležitosti 

7.1 Návrh na výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 273 

8.1 Zriadenie súkromnej materskej školy SMILE, Markovičova 1/A Trnava 

9.1 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zariadenie pre 
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seniorov v Trnave, ul. T. Vansovej – rekonštrukcia a modernizácia“ a zabezpečenie 

jeho spolufinancovania 

10.1 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 28. 02. 2010 

11.1 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01. 01. – 30. 06. 

2009 

11.2 Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v 

služobnom obvode OO  PZ  Trnava za obdobie od 01. 01. - 30. 06. 2009 

12.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 

obstarávania v  I. polroku 2009 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a  služieb 

nad 16 596,95 EUR (500 000,- Sk) a  prác nad 33 193,91 EUR (1 000 000,– Sk) 

13.1 Štadión Antona Malatinského – memorandum 

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

termín plnenia je v intervale od 11. 06. 2009 do 05. 08. 2009 

15.1 Rôzne 

16.1 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

17.1 Rekapitulácia uznesení  

 Z á v e r.  

 

 

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

Bošnák, primátor mesta. Privítal prítomných poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných 

prizvaných. 

 

 Predsedajúci skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných celkom 20 poslancov mestského 

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

zvýšil počet poslancov na 27.)   

 

 Za overovateľov zápisnice zo  17. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli 

určení poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Eva Zatková a Stanislav Hric. 

 

 Na zasadnutí bola overená zápisnica zo 16. riadneho rokovania mestského zastupiteľstva 

z 30. júna 2009. Priebeh rokovania  mestského zastupiteľstva zachytený v zápisnici  podpismi 

potvrdili overovatelia zápisnice - poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Janka Drábiková 

a Ing. Jozef Alchus. 

 

 Mestská rada mesta Trnava do pracovného predsedníctva určila poslancov mestského 

zastupiteľstva: PhDr. Jána Žitňanského a Michala Okruhlicu. 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli do pracovného predsedníctva doplnení poslanci : 

Eva Jevičová a Ing. Jozef Klokner. 

 

 Za predsedu návrhovej komisie Mestská rada mesta Trnava odporučila poslanca Ing. 

Jozefa Tomeka. 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie navrhnutí poslanci 

mestského zastupiteľstva: Mgr. Agnesa Petková a Ing. Ján Jobb.  

      Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 25 . 

 Hlasovaním (24:0:1) bolo zloženie návrhovej komisie v zmysle predloženého návrhu 

schválené. 
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 V zmysle navrhovaného programu rokovania sa uskutočnila v rámci bodu 5.1. Doplňujúca 

voľba člena Komisie stavebnej, územného plánovania a kultúrnych pamiatok MZ. 

Z tohto dôvodu bola ustanovená i volebná komisia v zložení:  MUDr. Martin Heriban, 

predseda a členovia Mgr. Ľudovít Vanek a Michal Drgon.  

 K zloženiu volebnej komisie pripomienky neboli vznesené. 

      Kontrolný súčet poslancov MZ: 25 . 

 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo zloženie volebnej komisie v zmysle 

predloženého návrhu schválené. 

 

  

 

 Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí  18. augusta 2009 odporučila nasledujúce 

úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva : 

 

A/ stiahnuť materiál č. 1.1 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní 

s nájomnými bytmi na Františkánskej ul. 3 v Trnave 

Dôvod:  

Materiál mestskej rady 4/2 - Informácia k nájomným bytom na Ulici Františkánska č. 3 – bol 

stiahnutý z rokovania s tým, že mestským úradom bude dopracovaný právny rozbor v zmysle 

príslušnej smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, na základe ktorej bude 

možné rozdeliť byty do kategórií a z nich vyplývajúci spôsob ich  prenájmu. Záležitosť sa 

týka 8 bytových jednotiek vyčlenených pre potreby PSA, pri ktorých končí výnimka k 31. 12. 

2009. Po prerokovaní materiálu v mestskej rade 29.9.2009 bude rozhodnuté o zapracovaní 

príslušných kritérií do pripravovaného návrhu VZN o nakladaní s nájomnými bytmi na 

Františkánskej ulici č. 3 v Trnave.  

Z vyššie uvedeného dôvodu bol predložený návrh na stiahnutie Všeobecne záväzného 

nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi na Františkánskej ulici č.  3 v Trnave z rokovania 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

B/ materiál č. 6.14 a č. 6.18 v rámci bodu 6. Majetkové záležitosti - prerokovať súčasne 

Dôvod: 

Obsahom materiálov je riešenie jednej lokality a rovnakého subjektu.  

 

 

C/ v rámci bodu 6. Majetkové záležitosti – prerokovať ako materiál č. 6.29 – Prenájom 

nebytových priestorov v objekte meštianskeho domu Trnava, Hlavná 17 

Dôvod: 

V súlade so zákonom č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov treba návrh posudzovať ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou prítomných 

poslancov.  

 

 

D/ v bode „rôzne“- ústna informácia o riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s požiarom 

nájomných bytov v bytovom dome na Coburgovej ulici č. 56, 58 v Trnave 

Dôvod: 

Poskytnutie informácií poslancom o riešení mimoriadnej situácie. 
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 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k návrhu programu rokovania pripomienky neboli 

vznesené. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27 . 

 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0) boli prijaté odporúčania mestskej rady k úprave 

programu rokovania mestského zastupiteľstva.  

 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0) bol schválený program rokovania augustového 

zasadnutia mestského zastupiteľstva.  

 

 

 

Materiál č. 1.1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi na 

Františkánskej ul. 3 v Trnave 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

V súlade s odporúčaním mestskej rady a so schváleným programom rokovania mestského 

zastupiteľstva bol materiál z rokovania stiahnutý. 

 

 

 

 

Materiál č. 1.2 

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

VZN č. 239, 259, 270, 282, 286, 296, 305, 308, 323, 235 a 333 o Územnom pláne mesta 

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

Trnava 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 

 

 Mesto Trnava ako orgán územného plánovania, ktorý zaobstaral územnoplánovaciu 

dokumentáciu v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona,  má povinnosť 

sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske alebo sociálne predpoklady, na 

základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. V prípade zmeny mesto 

zaobstaráva doplnok alebo zmenu, a to aj na základe verejnej požiadavky. Predmetná zmena 

01/2009  sa predkladá na základe žiadosti majiteľov pozemkov o zmenu územného plánu 

v lokalite Zátvor II, pri Piešťanskej ceste. Zmena sa týka úpravy pôvodného funkčného kódu 

na nový a to prekvalifikovanie plôch pre viacpodlažnú zástavbu bytovými domami na plochy 

mestotvornej polyfunkcie a polyfunkčnej kostry mesta. 

 Následne oboznámil prítomných s obsahom stanoviska Krajského stavebného úradu zo 

dňa 19. 08. 2009, v ktorom sa odporúča mestskému zastupiteľstvu navrhovanú zmenu 

územného plánu schváliť.  

 

Rozprava: 

 Ing. Daučo – predložil stanovisko Komisie stavebnej, územného plánovania a kultúrnych 

pamiatok MZ. Uviedol, že komisia sa materiálom zaoberala na svojom ostatnom zasadnutí a  

návrh zmeny odporučila schváliť v predloženom znení.    

 Ďalšie návrhy k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli. 
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 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR 

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

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

 V určenej lehote pripomienky neboli k nemu uplatnené. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27 . 

 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 612, ktorým bolo 

schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 338 o Územnom pláne mesta Trnava 

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

  

 

 

Materiál č. 1.3 

Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Trnava č. 316 o dani z nehnuteľností 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR:  p. Eduard Čechovič 

 

 Mestu Trnava bol 3. 7. 2009 doručený protest prokurátora proti VZN č. 316 o dani 

z nehnuteľností, o ktorom v zmysle zákona o prokuratúre je mestské zastupiteľstvo povinné 

rozhodnúť do 30 dní od doručenia. Nakoľko termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva boli 

ešte v decembri 2008 vopred určené, prerokovanie protestu bolo zaradené na augustové 

rokovanie, o čom bol prokurátor vopred informovaný.  Spravodajca mestskej rady ďalej 

skonštatoval, že podanie protestu prokurátora je dôvodné, nakoľko možno zaviesť, zrušiť, 

zmeniť sadzby, určiť oslobodenia alebo zníženia dane z nehnuteľností len k 1. januáru 

zdaňovacieho obdobia. Z tohto dôvodu bude mestským úradom spracovaná novela všeobecne 

záväzného nariadenia na decembrové rokovanie, ktorej účinnosť bude od 1. 1. 2010. 

 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva návrhy vznesené neboli. 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 613, ktorým mestské 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie protest prokurátora a uložilo mestskému úradu doručiť 

prokurátorovi odpis zápisnice a výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva k prerokovanému 

protestu a súčasne na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva pripraviť návrh zmeny 

VZN č. 316 o dani z nehnuteľností.  

 

 

 

Materiál č. 2.1 

Zadanie urbanistickej štúdie Trnava – Zátvor II – Občianska vybavenosť pri 

Piešťanskej ceste – schválenie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 
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 Obsahom materiálu je schválenie zadania urbanistickej štúdie Trnava – Zátvor II. – 

občianska vybavenosť pri Piešťanskej ceste. Zmena územného plánu spočívala v zmene 

funkčného kódu z plochy pre viacpodlažnú zástavbu bytovými domami na príslušné funkčné 

kódy prislúchajúce plochám mestotvornej polyfunkcie a polyfunkčnej kostry mesta. 

Rozprava: 

 Ing. Daučo – predložil stanovisko Komisie stavebnej, územného plánovania a kultúrnych 

pamiatok MZ. Komisia sa materiálom zaoberala a keďže navrhované zmeny funkčného kódu 

sú pozitívnejšie než tie doterajšie, s predloženým materiálom súhlasila.    

 Ďalšie návrhy k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli. 

 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s technickou úpravou dátumu v texte dôvodovej správy na str. 17/2/1/3 

...uznesením 367 dňa 2.9.2008...  

 K materiálu bol doplnený grafický podklad, na ktorom je podrobnejšie vyznačená 

obrysová plocha územia.  

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, preto sa o ňom 

osobitne nehlasovalo. 

 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 614, ktorým bolo 

schválené zadanie urbanistickej štúdie Trnava – Zátvor II. – Občianska vybavenosť pri 

Piešťanskej ceste.  

 

 

 

Materiál č. 3.1  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 177 – Štatút 

mesta Trnava 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek 

 

 Spravodajskou správou bol uvedený materiál k zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 

177, ktorým bol schválený Štatút mesta Trnava. Úprava pôvodného návrhu nariadenia sa týka 

doplnenia spôsobu a lehoty pripomienkovania návrhu nariadenia, v rámci ktorej môžu 

právnické a fyzické osoby uplatniť pripomienky. Druhým návrhom na úpravu je spôsob 

menovania nového člena výboru mestskej časti z obyvateľov mesta v priebehu volebného 

obdobia. V súvislosti s návrhmi vznesenými v lehote pripomienkovania návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia, bolo vedením mesta odporučené v novele nariadenia neriešiť spôsob 

pripomienkovania návrhu, keďže toto je upravené v samostatnom všeobecne záväznom 

nariadení.   

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k 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 Všeobecne záväzného 

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

 

 V určenej lehote boli k nemu uplatnené tri pripomienky /viď. priložená tabuľka 

s vyhodnotením pripomienok/. 
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 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila akceptovať všetky pripomienky 

uplatnené v lehote pripomienkovania návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním ďalej odporučila materiál na rokovanie 

mestského zastupiteľstva s technickým upresnením textu na str. 2 návrhu VZN v bode (5) V čl. 

24 ods. 1) doplniť v závere text ...primátor mesta bezodkladne na základe doručeného návrhu 

výboru mestskej časti“.   

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 O každej uplatnenej pripomienke sa hlasovalo osobitne. Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal 

sa 0) bola prijatá pripomienka č. 1 k doplneniu textácie preambuly nariadenia. Hlasovaním (za 

22, proti 0, zdržal sa 0) bola prijatá pripomienka č. 2 k vypusteniu navrhovaného doplnku 

v čl. 7 súvisiaceho s vyvesením návrhu nariadenia a plynutia desaťdňovej lehoty, počas ktorej 

môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia. Hlasovaním (za 

23, proti 0, zdržal sa 0) bola prijatá pripomienka č. 3 k doplneniu textu pôvodného ods. 6 v čl. 

7 v nadväznosti na akceptáciu pripomienky č. 2. 

 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady, ktoré 

malo charakter technickej pripomienky. 

 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 615, ktorým bolo 

schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 339, ktorým sa zmenilo a doplnilo VZN č. 177 – 

Štatút mesta Trnava v súlade so schválenými pripomienkami.   

 

 

 

 

Materiál č. 4.1 

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 

 

 Komunitný plán sociálnych služieb vypracúva a schvaľuje mesto na základe národných 

priorít rozvoja sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. V pláne 

sú zohľadňované miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb 

poskytovaných v jej územnom obvode, určené potreby rozvoja sociálnych služieb 

a podmienky personálne, finančné, prevádzkové a organizačné na zabezpečenie sociálnych 

služieb. Charakteristickým znakom metódy plánovania sociálnych služieb je zapájanie 

všetkých, ktorých sa spracovávaná oblasť týka, dialóg a vyjednávanie a následne dosiahnutie 

výsledku podporovaného a prijatého väčšinou účastníkov. V dôvodovej správe je 

rozpracovaná obsahová štruktúra dokumentu. 

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s novým textom návrhu uznesenia: 

1.Schvaľuje 

Obsahovú štruktúru pre vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy 

2.Ukladá 
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Mestskému úradu v Trnave 

a/ rozpracovať a zabezpečiť harmonogram plnenia všetkých potrebných náležitostí 

súvisiacich s vypracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy 

b/ predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie vypracovaný Komunitný plán sociálnych 

služieb mesta Trnavy 

Termín: jún 2010 

3.Odporúča 

Primátorovi mesta Trnavy 

Vymenovať členov Komisie pre vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Trnavy 

Termín: október 2009  

 

a technickou úpravou textu na str. 17-4/1/4 pri prvom cieli ...Podpora zotrvania klienta 

v prirodzenom prostredí rozvojom telesných sociálnych služieb...  

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Odporúčanie mestskej rady sa týkalo technickej úpravy textu dôvodovej správy a návrhu 

uznesenia, preto sa o ňom i o uznesení hlasovalo súčasne. 

 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 616, ktorým bola 

schválená obsahová štruktúra pre vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

a odporučené primátorovi mesta menovať členov komisie pre vypracovanie predmetného 

dokumentu.  

 

 

 

 

Materiál č. 5.1 

Doplňujúca voľba člena Komisie stavebnej, územného plánovania a kultúrnych 

pamiatok MZ vo volebnom období 2006 – 2010  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

 Politická strana SMER – Sociálna demokracia, Okresná pobočka Trnava doručila 

primátorovi mesta písomný návrh na menovanie nového člena Komisie stavebnej, územného 

plánovania a kultúrnych pamiatok MZ, keďže členstva v komisii sa vzdal JUDr. Ing. Ján 

Dutka. Podľa čl. 6 ods. 2 Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava nového člena komisie volí mestské zastupiteľstvo.  

 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu návrhy vznesené neboli. 

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

  

 Ing. Bošnák, primátor mesta skonštatoval, že v zmysle Organizačného a rokovacieho 

poriadku mestského zastupiteľstva čl. 8 prebiehajú voľby buď tajnou voľbou alebo 

aklamáciou, o čom rozhodnú poslanci verejným hlasovaním. Vzhľadom k tomu, že 

v rokovacej miestnosti je k dispozícii hlasovacie zariadenie, dal návrh na stanovenie spôsobu 

voľby prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. Pri tomto spôsobe voľby volebná komisia 

overila platnosť výsledkov.  
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 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1) bol prijatý návrh na uskutočnenie voľby 

prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. 

 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1) bol za člena Komisie stavebnej, územného 

plánovania a kultúrnych pamiatok MZ vo volebnom období 2006 – 2010 zvolený Ing. 

Augustín Hambálek. 

 Platnosť výsledkov volieb overila volebná komisia. /Zápisnica volebnej komisie je 

priložená k materiálu./  

 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 617. 

 

 

 

 

Materiál č. 6. Majetkové záležitosti 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Spravodajca mestskej rady uviedol prerokovávaný majetkový materiál spravodajskou 

správou.   

  

  

č. 6.1 

Zámena nehnuteľností s TT–KOMFORT s.r.o.  

 Pre účel nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti TT – 

KOMFORT, s. r. o. bola znaleckým posudkom stanovená všeobecná hodnota pozemkov 

a stavieb tepelného hospodárstva vo vlastníctve mesta Trnava. V posudku došlo ku chybe 

v označení vkladaných nehnuteľností a nehnuteľnosť na Ulici K. Mahra č. 4, ktorá mala byť 

do základného imania spoločnosti vložená, zostala zapísaná na liste vlastníctva mesta a nebola 

ocenená znaleckým posudkom. Návrh bol konzultovaný aj so Správou katastra nehnuteľností 

a najvhodnejším spôsobom nápravy je navrhovaná zámena pozemkov vrátane nehnuteľností 

na nich stojacich. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 618, ktorým bola 

schválená zámena nehnuteľností medzi Mestom Trnava a spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. 

v súlade s predloženým návrhom. 

 

 

 

č. 6.2 

Predĺženie prenájmu tenisových kurtov v areáli ZŠ Atómová /Tenisová akadémia NET 

Trnava/ 

Občianske združenie Tenisová akadémia NET Trnava požiadalo Mesto Trnava 

o dlhodobý prenájom dvoch jestvujúcich tenisových kurtov nachádzajúcich sa v areáli 

Základnej školy Atómová ulica. Žiadosť bola odôvodnená investíciou do týchto zariadení 

/oprava povrchov, navezenie novej antuky, oprava oplotenia, nové siete a príprava na 

samostatné merače energií/. Majetková komisia MZ odporučila mestskému zastupiteľstvu 
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predĺžiť dobu nájmu na 30 rokov, pričom ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostanú 

nezmenené. 

Rozprava: 

 Mgr. Rozložník – vystúpil s technickou pripomienkou na upresnenie textu v bode 1. 

návrhu uznesenia v ods. 2 – ...332,- eur/rok... 

 Ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli.   

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním  odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s požiadavkou preveriť pôvodnú nájomnú zmluvu v súvislosti s dobou prenájmu 

a predložený návrh následne zosúladiť s využívaním športovísk. Zároveň požiadala 

spracovateľa materiálu i o vyjadrenie, či je riešené % inflácie nájomného. 

 

Stanovisko spracovateľa materiálu k požiadavkám mestskej rady bolo rozpracované 

v spoločnom spravodajcovi nasledovne: 

Občianske združenie Tenisová akadémia NET Trnava užíva jestvujúce tenisové kurty v 

ZŠ Atómová na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej v súlade s uznesením MR č. 611/2009 

na dobu určitú od 2.6.2009 do 30.10.2009 za dohodnuté nájomné 332 eur. 

Okrem nájomného je nájomca povinný hradiť aj energie spojené s predmetom nájmu podľa 

skutočného odpočtu. 

Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán, uplynutím doby nájmu, alebo 

výpoveďou pred uplynutím doby nájmu, s výpovednou lehotou 1 mesiac, ak: 

- nájomca užíva predmet nájmu v rozpore so zmluvou, 

- nájomca hrubo porušuje pokoj a poriadok 

- nájomca nedodržiava povinnosti stanovené zmluvou /napr. uhrádzať včas nájomné/.  

Zároveň môže prenajímateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nájomca nebude 

akceptovať písomne oznámenú zmenu výšky nájomného na základe rozhodnutia orgánu 

mesta Trnava. 

Predĺženie doby nájmu  na dobu 30 rokov odporúča mestskému zastupiteľstvu majetková 

komisia. 

Mesto Trnava je vlastníkom viacerých tenisových kurtov, ktoré spravuje Správa 

kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. 

Deväť tenisových ihrísk v športovom areáli na ul. Rybníková na základe zmluvy o výpožičke 

na dobu určitú 30 rokov, prevádzkuje a užíva TC EMPIRE Trnava a.s. (pôvodne TC Slávia 

Trnava a.s.), tri tenisové kurty  na základe zmluvy o výpožičke na dobu určitú do 31.3.2010 

užíva občianske združenie OZ Slávia Trnava.    

Tenisové ihriská v športovom areáli na ul. J. Slottu prevádzkuje na základe zmluvy 

o výpožičke  uzatvorenej na dobu neurčitú, občianske združenie 1. TC Trnava. 

Tenisové ihriská a tenisovú halu v športovom areáli na ul. Šafárikova  prevádzkuje na základe 

zmluvy o výpožičke  uzatvorenej na dobu neurčitú, FORTUNA IS, spol. s r.o. 

      Mesto Trnava vlastní aj tenisové kurty nachádzajúce sa v areáloch základných škôl, ku 

ktorým ma zriaďovateľskú funkciu. Nájomné za jednorazový prenájom týchto športovísk  je 

upravený príkazom primátora č. 13/2009 nasledovne: 

 

Tenisový kurt - antuka  pracovné dni do 16.00 h. pracovné dni po 16.00 h.,  

soboty, nedele, sviatky 

 

deti a mládež do 18 rokov  1,75 eura   2,50 eura 

ostatní záujemcovia   3,50 eura   5,00 eur   
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Schvaľovanie dlhodobého prenájmu nehnuteľného majetku je v kompetencii mestského 

zastupiteľstva prípadne mestskej rady. 

      Pri návrhu nájomného za prenájom dvoch jestvujúcich tenisových kurtov vo výške 332,- 

eur/rok nie je uvažované s každoročným navyšovaním o infláciu. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 619, ktorým bolo 

schválené predĺženie prenájmu dvoch tenisových kurtov na pozemkoch mesta, s upresnením 

textu vzneseného poslancom.  

 

 

 

č. 6.3 

Zaradenie majetku mesta na odpredaj – byt 

Do ponukového konania sa zaraďuje byt č. 6 na Ulici Hviezdoslavova č. 3 po zomrelej 

PhDr. Margite Horváthovej. Ako nájomníčka bytu mala záujem o odkúpenie bytu, ale 

z dôvodu sporu v súvislosti s výmerou pivnice zmluvu o prevode bytu s mestom do svojho 

náhleho úmrtia neuzatvorila. Mesto v súlade s platnou legislatívou nemohlo udeliť výnimku 

na prevod bytu do spoluvlastníctva súrodencov zomrelej. Prevod bytu v zmysle zákona č. 

182/1993 Z. z. je možné uskutočniť iba nájomcovi bytu, prípadne ak zomrie, stávajú sa 

nájomcami jeho deti, vnuci, súrodenci, rodičia, zať, nevesta, ktorí s ním žili v deň jeho smrti 

v spoločnej domácnosti a nemajú vlastný byt. Žiadosť Ing. Horvátha v mene súrodencov 

zomrelej možno posudzovať iba ako žiadosť o priamu kúpu bytu. Majetková komisia MZ 

zabezpečila vypracovanie znaleckého posudku  a odporučila priamy predaj bytu za cenu 

podľa znaleckého posudku. Na stanovisko majetkovej komisie reagoval Ing. Horváth tým, že 

spochybňuje znalecký posudok, ktorý podľa jeho názoru nezohľadňuje technický stav bytu, 

ale iba jeho polohu a výmeru. V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z. účinného od 1.7.2009 

nemôže mesto odpredať nehnuteľnosť za cenu nižšiu ako za cenu určenú znaleckým 

posudkom. 

Rozprava: 

 Ing. Butko, zástupca primátora vystúpil ako predseda Majetkovej komisie MZ a doplnil 

spravodajcom poskytnuté informácie. Ing. Horváth, brat zosnulej sa odvolal voči znaleckému 

posudku. Zákon č. 258/2009 však určuje samosprávam predávať majetok verejnou obchodnou 

súťažou a minimálne za cenu znaleckého posudku. Predmetný zákon pozná aj prípad hodný 

osobitného zreteľa ako výnimku zo zákona. Majetková komisia nepovažovala tento prípad 

ako hodný osobitného zreteľa a z toho dôvodu odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva zaradením bytu na odpredaj formou verejnej obchodnej súťaže. 

 V rozprave na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalší poslanec nevystúpil. 

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 620, ktorým bol byt 

č. 6 na Ulici Hviezdoslavova č. 3 zaradený na odpredaj verejnou obchodnou súťažou. 
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č. 6.4 

Majetko-právne usporiadanie pozemkov na Ulici A. Hlinku v Trnave 

Materiálom sa rieši komplexné majetkoprávne usporiadanie pozemkov na Ulici A. Hlinku  

z dvoch dôvodov a to usporiadanie pozemku pod investíciou mesta – prepojenie cyklotrasy 

z Parku J. Kráľa do Parku A. Bernoláka /dotknutých právnych pozemkov sú spoluvlastníci 

súrodenci Kováčovci/ a usporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta pod ich rodinným 

domom.  

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s preverením označenia parciel odpredávaných pozemkov, doplnením 

informácie o schválení ceny 3/5 väčšinou a náčrtu o prepojení cyklotrasy v tejto lokalite.  

   

Stanovisko spracovateľa materiálu k požiadavkám mestskej rady bolo nasledovné: 

Označenie parciel v celom návrhu uznesenia bolo preverené a nezrovnalosti zistené neboli. 

 

Posledný odstavec dôvodovej správy spracovateľ odporučil  nahradiť novým textom v znení : 

V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.7.2009, vyššie uvedený 

predaj spoluvlastníckeho podielu je realizovaný v zmysle §9a bodu 8b) a c) a  musí byť 

schválený v zmysle § 9a bodu 8e) tohto zákona, t. j. trojpätinovou väčšinou prítomných 

poslancov ako prípad osobitného zreteľa, nakoľko predaj sa realizuje za nižšiu cenu ako cena 

stanovená znaleckým posudkom.  

 

Prepojenie cyklotrasy v tejto lokalite bolo poslancom doručené formou grafickej prílohy. 

 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

      Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 621, ktorým bolo 

schválené majetko právne usporiadanie pozemkov v lokalite Ulice Andreja Hlinku v Trnave 

v súlade s predloženým materiálom. 

 

 

 

 Spravodajská správa bola predložená k materiálom č. 6.5 a č. 6.6 súčasne, keďže ide 

o predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta vlastníkom bytov v uvedených bytových 

domoch. 

 

č. 6.5 

Predaj podielu z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5292/54 v k. ú. Trnava 

vlastníkovi bytu v bytovom dome súp. č. 6554 na Ul. Veternej 19 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 622, ktorým bol 

schválený predaj podielov z pozemku vlastníkom bytov podľa predloženého materiálu. 
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č. 6.6 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/105 v k. ú. Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6644 na Ul. V. Clementisa 28 – 31 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 623, ktorým bol 

schválený predaj podielov z pozemku vlastníkom bytov podľa predloženého materiálu. 

 

 

 

č. 6.7 

Predĺženie termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu na Ulici Halenárska /HV – 

Centrum, s. r. o./ 

Spoločnosť požiadala o opätovné predĺženie termínu začatia výstavby polyfunkčného 

objektu z dôvodu prebiehajúcich archeologických výskumov, ktoré sú podmienkou pre 

vydanie stavebného povolenia. 

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: 25. 

 Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 624, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schválilo predĺženie termínu začatia výstavby polyfunkčného objektu. 

 

 

 

č. 6.8 

Výpožička časti pozemku pre výstavbu tenisových kurtov a parkovacích miest 

v športovom areáli na Rybníkovej ul. v Trnave /TC Slávia Trnava, a. s./  

Spoločnosť požiadala mesto o ďalšiu dlhodobú výpožičku časti pozemku v športovom 

areáli na Rybníkovej ulici v Trnave za účelom vybudovania štyroch tenisových kurtov 

a rozšírenie parkovacích miest. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  so zmenou názvu vypožičiavateľa na základe ním poskytnutej informácie na: 

...TC EMPIRE Trnava, a. s., Hajdóczyho 11, Trnava, IČO 36 680 397...  

     Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

     O odporúčaní mestskej rady sa osobitne nehlasovalo, keďže išlo o technické upresnenie 

názvu vypožičiavateľa. 

     Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 625, ktorým bola 

schválená výpožička časti pozemku vo vlastníctve mesta na výstavbu tenisových kurtov 

a parkoviska v súlade s projektovou dokumentáciou. 
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č. 6.9 

Súhlas s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na výstavbu prístupovej cesty na Štrky 

v Trnave 

 Schválením materiálu mesto poskytne súhlas na použitie časti pozemku na výstavbu 

prístupovej komunikácie k rodinnému domu na vlastné náklady žiadateľky pani Štrbkovej.  

 Na rokovaní mestskej rady k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 626, ktorým mestské 

zastupiteľstvo súhlasilo s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta na výstavbu 

prístupovej komunikácie k rodinnému domu na vlastné náklady žiadateľky s podmienkou, že 

prístupová komunikácia bude verejne prístupná. 

   

 

 

č. 6.10 

Súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta na líniovú stavbu „TA Trnava 

KOČIČSKÉ, OS et. A, VNK, 2xTS, NNK“, Zriadenie bezodplatného vecného bremena 

na umiestnenie VN káblovej prípojky a NN káblovej siete pre stavbu „TA Trnava  

KOČIČSKÉ, OS et. A, VNK, 2xTS, NNK“ 

__________________________________________________________________________ 

V materiáli sa rieši súhlas s použitím pozemkov mesta a zriadenie vecného bremena na 

pozemky vo vlastníctve mesta v nadväznosti pre vydanie stavebného povolenia na realizáciu 

líniovej stavby „TA Trnava KOČIČSKÉ, OS et. A, VNK, 2xTS, NNK pre spoločnosť ZSE 

Distribúcia a.s. . 

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: 26. 

 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 627, ktorým bol 

daný súhlas na použitie pozemkov mesta pre výstavbu 22 kV  káblovej prípojky, dvoch 

nových transformačných staníc a NN káblovej siete na zabezpečenie dodávky elektrickej 

energie novej výstavby obytného súboru Trnava – Kočišské.  

 

 

 

č. 6.11 

Súhlas s použitím pozemku na výstavbu parkovacích miest na Ulici Spartakovská 

v Trnave 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 Mesto schválením predloženého návrhu poskytne súhlas s použitím časti pozemku na 

vybudovanie troch parkovacích miest vrátane zelene na náklady žiadateľky Henriety 

Volešíniovej v súlade s projektovou dokumentáciou a po ich realizácii následné odovzdanie 

do majetku a správy mesta. 

 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: 26. 

 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 628, ktorým mestské 

zastupiteľstvo súhlasilo s použitím časti pozemku mesta na vybudovanie parkovacích miest 

pre jestvujúcu prevádzku cukrárne na Ulici Spartakovská č. 36. 

 

 

 

č. 6.12 

Súhlas s použitím pozemkov na Ulici Seredskej pre STL, plynovod a zriadenie vecného 

bremena 

Schválením žiadosti Martina Snopeka bude vydaný súhlas s použitím častí pozemkov vo 

vlastníctve mesta na uloženie STL plynovodu v súlade s dokumentáciou odsúhlasenou 

v stavebnom konaní a zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na 

predmetných pozemkoch.  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 629, ktorým bol 

vydaný súhlas s použitím častí pozemkov na uloženie STL plynovodu v súlade 

s dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní a schválenie zriadenia bezodplatného 

časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemkoch mesta.  

 

 

 

č. 6.13 

Súhlas s použitím pozemku na výstavbu chodníka na Ulici Botanickej 

Rímsko-katolíckej cirkvi bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby kostola 

a farského centra v lokalite Prednádražie na pozemkoch, ktoré má cirkev vo výpožičke od 

Mesta Trnava. Pozemok, na ktorom je plánovaná časť chodníka je vo vlastníctve mesta. 

Cirkev požiadala mesto o súhlas s použitím časti mestského pozemku na vybudovanie 

chodníka pozdĺž stavby kostola a jeho následné odovzdanie po vybudovaní za symbolickú 

cenu do vlastníctva mesta.     

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 630, ktorým mestské 

zastupiteľstvo súhlasilo s použitím časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava na 

vybudovanie chodníka a jeho následné odovzdanie do majetku mesta.  

 

 

 

 Spravodajská správa bola poskytnutá k materiálom č. 6.14 a č. 6.18 súčasne, v súlade 

s odporúčaním mestskej rady na ich spoločné prerokovanie.. 
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č. 6.14 

Súhlas s prechodom práv a povinností a súhlas s použitím pozemku vo vlastníctve mesta 

Vydanie súhlasu mesta na prechod práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o uzavretí 

budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v súvislosti s výstavbou hotela a kongresového 

centra zo spoločnosti Trnava Inn, s.r.o. Piešťany na spoločnosť Panoráma Šport Hotel, a.s. 

Žilina. Súčasne aj vydanie súhlasu s použitím časti pozemkov vo vlastníctve mesta na 

vybudovanie miestnej komunikácie a parkoviska a po ich vybudovaní následného odkúpenia 

do majetku mesta za 1,- euro.   

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s formálnou úpravou označenia textu uznesenia v časti 1. Súhlasí označiť ako 

...a/..., časť 2. Súhlasí ako ...b/..., časť 3. Súhlasí ako ...c/..., bod b) v časti 3. Súhlasí ako ...d/... 

a bod 4. Ukladá ako ...2... 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 631 v súlade 

s predloženým materiálom. 

Primátor mesta následne upozornil na úpravu odvoláviek v ukladacej časti uznesenia 

v súvislosti so schváleným odporúčaním mestskej rady. 

 

 

 

č. 6.18 

Odpredaj častí pozemkov na Ulici Hornopotočná /Panoráma ŠPORT HOTEL, a. s./ 

 Investor podal žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením, spočívajúcu v dostavbe 

hotela a s tým súvisiacimi dispozičnými zmenami. Predmetná zmena zasahuje aj do časti 

pozemkov vo vlastníctve mesta, preto spoločnosť požiadala o ich odkúpenie za účelom 

realizácie vstupu do podzemných garáží a výstavby časti  prvého nadzemného podlažia 

hotela.  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

      

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s úpravou časti textu v bode 1. Schvaľuje časť textu na ...za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom, minimálne za 170,- eur/m2...  a formálnou úpravou v označení 

jednotlivých častí uznesenia:  bod 1. Schvaľuje označiť ako ...a..., bod 2. Schvaľuje ako ...b... 

a bod 3. Ukladá ako ...2... 

 

V súvislosti s predloženým návrhom boli k materiálu pre lepšiu prehľadnosť 

odprezentované situačné mapy. 

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

      Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 632, ktorým bol 

schválený priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve častí pozemkov a zriadenie 

bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku v prospech 

spoločnosti. 
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č. 6.15 

Súhlas s vložením majetku mesta Trnava do spoločnosti TAVOS, a. s. a usporiadanie 

vzájomných záväzkov a pohľadávok medzi Mestom Trnava a INVEST Trnava, s. r. o. 

v likvidácii 

Vložením majetku mesta /vodné stavby realizované v rámci výstavby závodu PSA/ do 

majetku spoločnosti TAVOS, a. s. získa mesto na základe platných zásad akcie, ktorých počet 

bude stanovený v závislosti od zdroja financovania stavby. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia a o každom z nich mestské zastupiteľstvo 

hlasovalo osobitne.  

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 633, ktorým bolo 

schválené vloženie majetku Mesta Trnava /ukončených vodných stavieb realizovaných 

z rozpočtu mesta/ do majetku spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Piešťany.  

Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 634, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schválilo návrh na usporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok 

/neuhradených faktúr v celkovej hodnote 914 097,- eur/ medzi mestom Trnava 

a spoločnosťou INVEST Trnava, s. r. o. v likvidácii formou zníženia majetkového vkladu 

Mesta Trnava do vlastného imania predmetnej spoločnosti. 

 

 

č. 6.16 

Dohoda o uznaní duplicitného vlastníctva a zámena pozemkov 

Usporiadanie duplicitného vlastníctva a zámena pozemkov bez vzájomného finančného 

vyrovnania medzi Mestom Trnava a Ing. Otom Polakovičom, bytom Veterná 32, Trnava, 

pričom hodnota zamieňaných pozemkov určená dohodou je rovnaká. Usporiadanie vlastníctva  

sa uskutoční na základe spracovaného geometrického plánu. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 635, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schválilo usporiadanie duplicitného vlastníctva na novovzniknuté pozemky 

a zámenu pozemkov medzi Mestom Trnava a vlastníkom Ing. Polakovičom. 

 

 

č. 6.17 

Zámena pozemkov spoločnosti ViOn a. s. s pozemkami vo vlastníctve mesta Trnava  

Spoločnosť ViOn a.s., Zlaté Moravce doručila mestu žiadosť o zámenu pozemkov v k. ú. 

Zavar z dôvodu scelenia svojho územia. K  zámene pozemkov v predmetnej lokalite príde 

v pomere 1 : 1 bez vzájomného finančného vyrovnania. 

  

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Spracovateľ materiálu bol požiadaný 

o predloženie informácie v súvislosti s vysporiadaním pozemkov v tejto lokalite. 

Rozprava: 
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 Ing. Pobiecký, druhý zástupca primátora – informoval o výpise LV č. 1082 z katastra 

nehnuteľností, podľa ktorého sú predmetné pozemky na liste vlastníctva mesta.  

 Ďalšie pripomienky k materiálu vznesené neboli. 

  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 636, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schválilo zámenu pozemkov medzi Mestom Trnava a spoločnosťou ViOn a. s., 

Zlaté Moravce  v súlade s predloženým materiálom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, z dôvodu scelenia územia vo vlastníctve Mesta Trnava ako aj vo 

vlastníctve spoločnosti ViOn a.s. 

 

 

 

č. 6.19 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5311/26 v k. ú. Trnava 

vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6925 na Ul. Na hlinách 14 – 17  

 Materiálom je predkladaný návrh na prevod podielov pozemku vo vlastníctve mesta 

vlastníkom bytov v predmetnom bytovom dome s tým, že kupujúci uhradia správne poplatky 

spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 637, ktorým bol 

schválený predaj podielov z mestského pozemku vlastníkom bytov v bytovom dome na Ulici 

Na hlinách 14 – 17.  

 

 

 

č. 6.20 

Odpredaj častí pozemku na Ulici Františkánska v Trnave /Ing. Miroslav Gajdúšek/ 

 Vlastník nehnuteľnosti na Ulici Františkánskej č. 18 požiadal o odpredaj časti pozemku 

v tesnej blízkosti jeho nehnuteľnosti za účelom rozšírenia parkovacích plôch. Majetkovou 

komisiou MZ bol odporučený návrh na odpredaj predmetného pozemku pri trafostanici 

v nadväznosti na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod schodmi k objektu na Ulici 

Františkánska č. 18. K záberu predmetných pozemkov došlo bez zmluvného vzťahu.  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 638, ktorým bol 

schválený návrh rozpracovaný v predloženom materiáli. 
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č. 6.21 

Predaj pozemku v k. ú. Trnava na Ul. L. van Beethovena 

___________________________________________________________________________ 

 Na mestskom úrade bola zaevidovaná žiadosť pána Hrčku o odkúpenie mestského 

pozemku v susedstve rodinného domu, ktorého je vlastníkom. Pozemok využije na 

vybudovanie parkovacích miest pre vozidlá do 3,5 tony. Verejné osvetlenie, ktoré sa na 

predmetnom pozemku nachádza dá kupujúci preložiť na vlastné náklady. 

 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: 25. 

 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 639 v súlade 

s predloženým materiálom. 

 

 

 

č. 6.22 

Predaj pozemkov na Ulici J. Hajdóczyho v Trnave 

 Materiálom sa predkladá návrh na priamy predaj mestských pozemkov kúpnou zmluvou, 

ktoré vlastníci nehnuteľnosti manželia Puškášovci doteraz využívali ako predzáhradku 

rodinného domu a záhradu na základe nájomnej zmluvy. V danej lokalite sa už od roku 2003 

postupne usporiadava vzťah k pozemkom vo vlastníctve Mesta Trnava, ktoré užívali majitelia   

rodinných domov ako funkčnú súčasť ich nehnuteľností. 

 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: 25. 

 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 640, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schválilo predaj mestských pozemkov manželom Puškášovcom. 

 

 

 

č. 6.23 

Predaj pozemku na Námestí J. Herdu v Trnave (Miriam Malinová – Mima a Ing. 

Vladimír Malina – MVM/ 

 Stavebníci prístavby predajne potravín požiadali o kúpu časti pozemku v blízkosti 

nehnuteľnosti pre dobudovanie prístavby jestvujúcej predajne a o súhlas s použitím časti 

mestského pozemku na vybudovanie chodníka okolo predajne. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  

  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

 Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia, preto sa o každom hlasovalo osobitne. 

 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 641, ktorým bol 

schválený priamy predaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve časti pozemku  pre dobudovanie 

prístavby predajne potravín. 
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 Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 642, ktorým mestské 

zastupiteľstvo súhlasilo s použitím pozemku mesta na vybudovanie chodníka okolo prístavby 

predajne potravín a kúpou skolaudovanej investície chodníka do majetku Mesta Trnava.  

 

 

 

č. 6.24 

Odkúpenie pozemku na Ul. L. Janáčka v Trnave /od STSZ, a. s./ 

 Vlastník pozemku, na ktorom je situovaná miestna komunikácia a chodník ponúkol mestu 

jej odkúpenie z dôvodu majetkoprávneho usporiadania. Majetková komisia MZ odporučila 

schváliť odkúpenie pozemku, pričom presná výmera bude určená geometrickým plánom na 

oddelenie pozemkov. 

  

 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: 25. 

 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 643, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schválilo odkúpenie predmetných pozemkov za cenu 20,- eur/m2. 

 

 

 

č. 6.25 

Odkúpenie pozemku medzi ul. Petzvalova – Coburgova v Trnave 

 Vlastníci pozemku predložili ponuku na predaj pozemku, ktorý je v zmysle územného 

plánu vedený ako komunikácia a využíva sa pre peších ako spojnica ulíc Petzvalova a 

Coburgova. 

 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: 25. 

 Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 644, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemku do majetku mesta za cenu 33,27 eura/m2. 

 

 

 

č. 6.26 

Prenájom pozemku na Ul. Komenského v Trnave (TTSK) 

 Časť objektov Strednej priemyselnej školy na Ulici Komenského č. 1 je situovaných na 

mestských pozemkoch. Škola sa v rámci regionálneho operačného programu uchádza 

o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov a k splneniu jednej z podmienok 

musí preukázať vlastníctvo k nehnuteľnostiam. Z tohto dôvodu zriaďovateľ školy – Trnavský 

samosprávny kraj požiadal o prenájom predmetných pozemkov. V súlade so zákonom č. 

258/2009 v znení neskorších predpisov musí byť prenájom schválený trojpätinovou väčšinou 

prítomných poslancov ako prípad osobitného zreteľa. 

Rozprava: 

 Ing. Bošnák, primátor mesta – upozornil stavebný úrad na možné vyňatie pozemku 

z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 
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 Ing. Miterková, vedúca Odboru stavebného a životného prostredia MsÚ – uviedla, že 

postačujúca bude zmena účelu využívania.  

  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

 Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 645, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schválilo prenájom  predmetných pozemkov na dobu 15 rokov za cenu 1,- 

euro/rok. 

 

 

 

č. 6.27 

Súhlas s použitím pozemku na vybudovanie parkovacích miest na Ul. J. Bottu v Trnave 

___________________________________________________________________________ 

 Pozemok, na ktorom investor bytového domu plánuje zrealizovať parkovisko, je vo 

vlastníctve mesta. Investor preto požiadal mesto o súhlas s použitím pozemku pri existujúcom 

bytovom dome na Ulici J. Bottu na výstavbu parkovacích miest k plánovanej stavbe bytového 

domu so 73 b. j. Parkoviská po kolaudácii budú odovzdané do majetku mesta za symbolickú 

cenu 1,- euro. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

 Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 646, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schválilo návrh v súlade s predloženým materiálom. 

 

 

 

č. 6.28 

Zmena výmery nebytových priestorov /rozšírenie výmery o ďalšie priestory prenájmu/ 

v objekte na Hollého ulici č. 8 /Trnavská univerzita v Trnave/ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Trnavská univerzita v Trnave užíva časť priestorov v objekte na Ulici Hollého č. 8 na 

základe zmluvy o nájme. O ďalšie voľné priestory, ktoré doteraz užívala materská škola, 

prejavila záujem univerzita, ktorá ich bude využívať na výchovno-vzdelávací proces 

univerzity. V súlade so zákonom č. 258/2009 Z. z. v prípadoch hodných osobitného zreteľa 

rozhodne 3/5 väčšinou prítomných poslancov mestské zastupiteľstvo. 

 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: 24. 

 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 647, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schválilo nájom nebytových priestorov vo výmere 159,39 m2 Trnavskej 

univerzite v Trnave na dobu určitú od 1.9.2009 do 30.9.2033. 
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č. 6.29  

Prenájom nebytových priestorov v objekte meštianskeho domu Trnava, Hlavná 17 

 Dotknutý nebytový priestor v celkovej výmere 43,15 m2 nebol obsadený od 1.4.2009. 

V priebehu mesiaca máj požiadali o prenájom priestorov traja uchádzači, ktorých účel 

využitia bol rozdielny. Správca objektu z toho dôvodu predložil na rokovanie mestskej rady 

alternatívny návrh riešenia. Mestská rada uznesením č. 599/2009 schválila prenájom 

priestorov na komerčné využitie – zriadenie prevádzky predajne športových potrieb. Žiadateľ 

o prenájom priestorov medzičasom pozastavil svoje živnostenské oprávnenie a na oznámenie 

správcu nereagoval. Záujem o prenájom priestorov opätovne prejavilo OZ Pionier 

a Slovenská živnostenská komora, ktorých využívanie priestorov je v súlade so schváleným 

účelom využívania objektu ako celku na kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity.  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. Materiál bol poslancom doručený súčasne so 

spoločným spravodajcom v nadväznosti na navrhovanú úpravu programu rokovania 

mestského zastupiteľstva.  

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 24. 

 Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržal sa 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 648, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schválilo nájom nebytových priestorov OZ Pionier, Okresná rada v Trnave a  

Slovenskej živnostenskej komore Žilina, Krajská zložka Trnava s nájomným podľa 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 241 v znení doplnkov.  

 

 

 

 

Materiál č. 7.1 

Návrh na výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 273 o nakladaní s nájomnými 

bytmi na Ul. V. Clementisa v Trnave 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 

 

 V bytovom dome sa nachádza 86 bytov určených pre zamestnancov závodu PCA, ktoré 

má v kompetencii určenie nájomcov, ktorí budú byty užívať, ale súčasne musia byť 

rešpektované príslušné ustanovenia VZN č. 273 o nakladaní s nájomnými bytmi v bytovom 

dome na Ulici V. Clementisa. V prípade 3-izbového bytu č. 20 prišlo k porušeniu podmienok, 

keďže do štyroch mesiacov po uvoľnení bytu byt zostal neobsadený. V evidencii uchádzačov 

o pridelenie nájomného bytu pre potreby mesta je zaradená žiadosť Mgr. Anežky Hrdej, ktorá 

pracuje v Mestskej televízii Trnava ako moderátorka a redaktorka spravodajstva. Výnimku 

z uvedeného nariadenia ako prípad hodný osobitného zreteľa musí  schváliť v súlade so 

zákonom č. 258/2009 Z. z. mestské zastupiteľstvo.  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  

  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom na úpravu textu prvého odseku dôvodovej správy na str. 17-7/2/3 

nasledovne:  

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2007 schválilo 

uznesením č. 16 VZN č. 273, v zmysle ktorého nakladá s nájomnými bytmi na Ul. Vl. 

Clementisa  v Trnave, ustanovenie čl. 11 ods. 2 tohto VZN hovorí, že výnimku z tohto VZN 

môže schváliť iba MZ nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov s podmienkou, ktorá nie 
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je v rozpore s platným Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky z 23. decembra 2004 č.V-1/2004 o poskytovaní dotácií na obstarávanie nájomných 

bytov.  

Od 01. 07. 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 258/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa  zákon 

č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  podľa nového ustanovenia § 9a 

ods. 9 v prípade prenechávania majetku obce do nájmu sa však táto výnimka charakterizuje 

ako  „prípad hodný osobitného zreteľa“, o ktorom musí rozhodnúť obecné zastupiteľstvo 

trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

 O odporúčaní mestskej rady na úpravu textu dôvodovej správy sa nehlasovalo, keďže išlo 

len o technické upresnenie pôvodného textu. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 649, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schválilo výnimku z príslušného nariadenia a vydanie súhlasu na nájom 3-

izbového bytu č. 20 v bytovom dome na Ulici V. Clementisa č. 74 Mgr. Anežke Hrdej. 

 

 

 

Materiál č. 8.1 

Zriadenie súkromnej materskej školy SMILE, Markovičova 1/A Trnava 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Nezisková organizácia SMILE /zaregistrovaná Obvodným úradom v Trnave/ požiadala 

mesto o vyjadrenie k zriadeniu bilingválnej súkromnej materskej školy v Trnave. Do 

zariadenia budú prijímané deti od dvoch rokov, výchova a vzdelávanie budú prebiehať 

v dvoch jazykoch – slovenskom a anglickom. Materská škola bude vhodná pre deti 

z bilingválnych rodín a deti cudzincov a tiež alternatívou k verejným materským školám. 

Celková kapacita zariadenia bude 20 detí. Mesto bolo súčasne požiadané aj o vyjadrenie 

k zriadeniu výdajnej školskej jedálne. Financovanie neštátnych škôl a školských zariadení je 

zadefinované v zákone č. 597/2003 Z. z. a v zákone č. 596/2003 Z. z.  Novelou zákona boli 

stanovené školské zariadenia, ktorým obec poskytuje finančné prostriedky na zabezpečenie 

činnosti. Doplnením § 39a, v ktorom sa uvádza že „Obec poskytne na roky 2007 až 2009 

zriaďovateľovi finančné prostriedky najmenej vo výške 90% objemu finančných prostriedkov 

vypočítaných podľa osobitného predpisu“. Osobitným predpisom sa rozumie Nariadenie 

vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. 

o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.  

Z uvedeného vyplýva, že školské zariadenie sa uchádza o finančné prostriedky v obci, na 

území ktorej bolo zriadené. Zriadenie predmetnej materskej školy by pre mesto Trnava 

znamenalo výdavky z rozpočtu mesta, ktoré boli rozpracované v tabuľke č. 4. V prípade, že 

by zariadenie fungovalo od 1. 9. 2009 /obdobie september až december/ by výdavky pri 12 

deťoch predstavovali sumu 5 944,- eur a pri plnej kapacite 20 detí 11 104,- eur. Zriadenie 

biligválnej materskej školy nerieši otázku neumiestnenia detí v materských školách v meste 

Trnava /230 neumiestnených/, keďže iba 6 detí je s trvalým pobytom v meste Trnava.  

V súvislosti s finančnými prostriedkami, ktoré je podľa zákona mesto povinné poskytnúť na 

úhradu výdavkov, ktoré by vznikli pri prevádzkovaní súkromnej materskej školy, mesto 

neodporučilo jej zriadenie. Mesto Trnava má nedostatok finančných prostriedkov v celej 

oblasti školstva, najmä však v originálnych kompetenciách.  

Nesúhlasné stanovisko k zriadeniu tohto zariadenia zo svojho rokovania 22. 6. 2009 

predložila Mestská školská rada mesta Trnava a z 27. 6. 2009 aj Komisia školstva 

a vzdelávania mestského zastupiteľstva. 
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Rozprava: 

 PhDr. Žitňanský – uviedol, že osobne na rokovaní mestskej rady z ekonomických 

dôvodov nehlasoval za zriadenie súkromnej materskej školy. Bol by však rád, ak by dostal 

vysvetlenie k niektorým ďalším veciam. Na základe oslovenia Mgr. Hurajovou predložil 

návrh na schválenie jej vystúpenia na rokovaní mestského zastupiteľstva. 

 O návrhu poslanca PhDr. Žitňanského sa hlasovalo v súlade s čl. 12 ods. 11/ 

Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.  

 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 27. 

 Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 2) bolo vystúpenie Mgr. Hurajovej, riaditeľky 

SMILE n. o. schválené a časovo obmedzené 3 minútami.   

   

  

Mgr. Hurajová: 

 

 Poďakovala za udelené slovo a uviedla, že vystupuje ako riaditeľka SMILE n. o. 

a konateľka spoločnosti Clip centrum, ktorá v meste Trnava pôsobí už 8 rokov, ďalej ako 

matka troch detí, ktorá nemá trvalý pobyt na území mesta Trnava, ale využíva školské 

zariadenia v meste Trnava.  

 Následne sa vyjadrila k niektorým záležitostiam týkajúcich sa zriadenia súkromnej 

materskej školy: 

* Rodičia z iných miest ako je mesto Trnava - financovanie prevádzky zariadenia je 

zabezpečené z podielových daní, ktoré sa vyrovnajú s tými, čo platí ako podnikateľka formou 

dane z nehnuteľnosti. 

* Na rokovaní s kompetentnými na Ministerstve školstva SR dostala odporúčanie na 

zabezpečenie všetkých záležitostí, s možným termínom registrácie zariadenia od 1. 1. 2010. 

Následne na Odbore školstva a vzdelávania Mestského úradu v Trnave dostala informáciu 

o zbernom termíne údajov o deťoch pre spracovanie štatistických podkladov, ktorým je 15. 

september. Z tohto dôvodu jej bol odporučený začiatok prevádzky zariadenia k 1. 9. 2009.  

Všetky zákonné náležitosti v súvislosti so zriadením materskej školy sú zaevidované na 

Ministerstve školstva SR, čaká sa len na vyjadrenie mesta.  

*  Ďalej podotkla, že ako poslankyňa už druhého volebného obdobia Obecného 

zastupiteľstva v Ružindole vie o finančných záležitostiach, ale odporúča prijať uznesenie 

mestského zastupiteľstva s termínom vzniku zariadenia k 1. 9. 2009 s tým, že zariadenie by sa 

vzdalo financovania za mesiace september až december 2009. Podľa zákona č. 264 môže byť 

takáto výnimka schválená. /Následne uviedla, že nie je o tom presvedčená, keďže došlo k 

určitým zmenám./  

*  Oznámenie stavu počtu detí bude podkladom pre financovanie ďalšieho roka, pričom 

budú financované len deti, ktoré splnili kritériá podľa zákona, potom nastúpi normatívne 

financovanie. V prípade, že by sa prijalo do zariadenia nové dieťa po 15. 9. 2009, tak ho bude 

mesto financovať až po termíne 15. 9. 2010. 

 Na záver svojho vystúpenia uviedla, že registrácia zariadenia pod Ministerstvom školstva 

SR bude dôkazom, že rodičia majú deti v správnych rukách a počas obdobia piatich rokov 

dostanú vzdelanie, ktoré im je garantované štátom.  

 

 Mgr. Maková, vedúca Odboru vzdelávania, športu a kultúry MsÚ v Trnave - uviedla, že 

v prípade, ak mesto dá súhlas na zriadenie zariadenia, podľa zákona č. 596/2003 mu vyplynie 

povinnosť uhrádzať finančné prostriedky za deti, pretože legislatívnu výnimku nepozná. 

V prípade vydania súhlasu mesto musí zaktualizovať rozpočet mesta a v oblasti mestských 

materských škôl má mesto finančné problémy.  
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 Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na predchádzajúce vystúpenie Mgr. Hurajovej a 

uviedol, že z podielových daní /iná je daň z nehnuteľností/ je financovanie detí s trvalým 

pobytom v meste Trnava. Mesto má v súčasnosti neumiestnených 230 detí, pričom 

zabezpečuje umiestnenie detí starších ako 3 roky. Ak mesto dá súhlasné stanovisko na 

zriadenie tohto súkromného zariadenia, musí v zmysle platnej legislatívy aj finančne 

prispievať. O výnimke vo financovaní nemá poznatky a uviedol, že ak existuje zákonný 

nárok, výnimka možná určite nie je. Príspevok mesta z podielových daní poskytovaný 

súkromnej materskej škole by bol na úkor detí s trvalým pobytom v meste Trnava.     

 Ing. Klokner – poukázal na záporné stanovisko mestskej školskej rady i komisie, pri 

ktorých mu chýbajú argumenty. Zároveň žiadal vyjadrenie, či mesto prispieva na činnosť 

súkromnej materskej školy Meduška, ktorá bola spomenutá i v dôvodovej správe k materiálu. 

Odporúčal zabezpečiť rovnosť šancí a zároveň podotkol, že ak je na niečo zákonný nárok, 

subjekt sa ho nemôže len tak vzdať.  

 Mgr. Maková – uviedla, že mesto sa nevyhýba možnosti alternatívneho vzdelávania, 

avšak žiadosť treba predložiť vopred a včas, aby sa mohli prostriedky v rozpočte mesta 

naplánovať.  

 Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval prítomných o vydaní príkazu na viazanosť 

výdavkov z rozpočtu mesta o 10% a vývoj podľa plnenia daní bude taký, že ku koncu roka 

2009 sa budú znižovať výdavky mesta o ďalších 8%. 

 Ing. Butko, zástupca primátora – podotkol, že málokedy sa hovorí o segmente týchto 

problémov. Pozornosť upriamil na počet obyvateľov mesta, ktorých je v súčasnosti 66 200 

a ich počet za posledné štyri roky klesá, ročne v priemere o 500 – 600 ľudí. Ak sa tento 

proces zrýchli, tak v meste Trnava zostanú len tí, ktorí si nemôžu dovoliť bývanie na dedine, 

ale z podielových daní budú vykrývať chod mesta. Podotkol, že je slobodnou vôľou každého 

z nás rozhodnúť sa, kde budeme bývať a kde budeme dávať deti do školy a to je 

nespochybniteľné. Ale mesto žije z rozpočtu tvoreného aj podielovými daňami a keďže je 

poslancom mestského zastupiteľstva tohto mesta, musí povedať, že „bližšia je košeľa ako 

kabát“. Ako poslancovi Mestského zastupiteľstva mesta Trnava to nemôže nikto zazlievať, že 

chráni peniaze obyvateľov tohto mesta. Následne skonštatoval, že bývanie je určite lepšie 

v okolí mesta, pričom zamestnanie si človek môže nájsť v meste, kde má zabezpečenú aj 

zdravotnú starostlivosť, ale aj podmienky na kultúrne vyžitie. Preto ten, kto určuje pravidlá 

samosprávy /Národná rada Slovenskej republiky/ pokiaľ nezohľadní to, že väčšie mestá 

zabezpečujú služby pre širší región než je len samotné mesto, čo by malo byť vyjadrené aj 

v príjmoch mesta,  sa nemôže tomuto rozhodnutiu mestského zastupiteľstva čudovať. 

Samospráva v meste Trnava sa správa v zmysle zákona a sľubu, ktorý dala svojim voličom.  

 Mgr. Pikna – vystúpil ako predseda Komisie školstva a vzdelávania MZ a uviedol, že na 

rokovaní komisie bola záležitosť dôkladne prediskutovaná. Členovia komisie neboli proti 

vzniku tohto zariadenia na území mesta, ale v kladnom vyjadrení ich ďalej nepustili súčasné 

finančné možnosti mesta. Vyjadrenie komisie bolo síce strohé, ale všetky dôvody boli 

podrobne rozpísané v dôvodovej správe.  

 Ďalšie pozmeňovacie návrhy k materiálu vznesené neboli.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s doplnením termínu ...10. 9. 2009... do bodu 2. ukladacej časti uznesenia.  

 

 Odporúčanie mestskej rady sa týkalo návrhu uznesenia, preto sa o ňom i o uznesení 

hlasovalo súčasne. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

 Hlasovaním (za 18, proti 0, zdržal sa 6) bolo prijaté uznesenie MZ č. 650,  ktorým 

mestské zastupiteľstvo neschválilo zriadenie Súkromnej materskej školy SMILE, 
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Markovičova 1/A, Trnava a výdajnej školskej jedálne ako súčasti materskej školy z dôvodov 

uvedených v materiáli a zároveň odprezentovaných na rokovaní. 

 

 

 

 

Materiál č. 9.1 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zariadenie pre 

seniorov v Trnave, ul. T. Vansovej – rekonštrukcia a modernizácia“ a zabezpečenie jeho 

spolufinancovania 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: p. Michal Okruhlica 

 

 Mesto Trnava zabezpečuje prípravu projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2007 – 2013. Výzva bola vyhlásená 25. 05. 

2009 s termínom predloženia žiadosti 29. 09. 2009. Súčasťou požadovaných povinných príloh 

žiadosti je aktuálne a platné uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení predloženia 

žiadosti, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu vo výške 5 % 

z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

Projekt svojim zameraním skvalitní funkčnosť existujúceho zariadenia, formou rekonštrukcie 

a modernizácie prispeje k zlepšeniu životných podmienok klientov a pracovných podmienok 

personálu. Navrhnutými aktivitami sa dosiahne zlepšenie energetickej efektívnosti budovy 

prostredníctvom rekonštrukcie vonkajšieho plášťa budovy, debarierizácia zariadenia 

a zlepšenie bezpečnostných parametrov, ktoré umožnia imobilným klientom a čiastočne 

mobilným klientom zväčšiť ich sociálny priestor v zariadení a vytvoriť bezpečnú dostupnosť 

ku všetkému, čo uspokojuje ich potreby. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.  

  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s upresnením textu dôvodovej správy na str. 17-9/1/3...projektu vo výške 5% z 

celkových oprávnených výdavkov 1 867 144,78 eura na projekt, t. j. vo výške 93 357,23 eura. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

      Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 651, ktorým bolo 

schválené predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt v súlade 

s predloženým materiálom.    

 

 

 

 

Materiál č. 10.1 

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 28. 02. 2010 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik 

 

 V súlade s § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra predkladať mestskému zastupiteľstvu raz za 

šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti. Návrh plánu musí byť zverejnený najneskôr 

15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva. 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti do 28. 02. 2010 bol zverejnený na úradnej tabuli 

mestského úradu a internetovej stránke mesta 10. 08. 2009. 
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Rozprava: 

 Ing. Klokner – poukázal na bod 9/ plánu a uviedol, že zadefinovanie kontroly na 

mestskom úrade prednostkou mestského úradu sa mu zdá čudným. V budúcnosti odporučil 

zadefinovať kontrolnú činnosť v širšom kontexte.   

 Ing. Holkovič, hlavný kontrolór – podotkol, že bod 9/ bude vychádzať z ponuky 

prednostky mestského úradu, na ktorú musí ako hlavný kontrolór zareagovať.  

 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že predmetný bod je nad rámec kontrolnej činnosti   

a v ďalšom materiáli bude zadefinovaný podľa požiadavky poslanca.   

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

      Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 652, ktorým mestské 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie plán kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie 

a informatívnu správu o plnení plánu kontrolnej činnosti za obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 8. 

2009.  

 

 

 

 K materiálom č. 11. 1 a 11.2 bola predložená spoločná spravodajská správa. 

 

Materiál č. 11.1 

Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01. 01. – 30. 06. 2009 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 

 

 Materiál predkladaný v súlade s ustanoveniami Organizačno – pracovného poriadku 

útvaru Mestskej polície mesta Trnava a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov. 

Rozprava: 

 Ing. Tomek – žiadal bližšie vysvetliť ukazovatele priestupkov na str. 5 /miestne dane 

a parkovanie v centrálnej mestskej zóne/, keďže pri všetkých je zaznamenaný nárast. 

 Mgr. Keleši, náčelník MsP – reagoval na pripomienku a uviedol, že v uplynulom období 

boli legislatívne problémy s parkovaním v centrálnej mestskej zóne. Bol to dôsledok veľkej 

legislatívy, ktorá neumožňovala taký spôsob parkovania. 

 Pozmeňovacie návrhy k materiálu vznesené neboli. 

  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

      Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 653, ktorým mestské 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú správu. 

 

 

 

Materiál č. 11.2 

Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v 

služobnom obvode OO  PZ  Trnava za obdobie od 01. 01. - 30. 06. 2009 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 
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Rozprava: 

 Ing. Tomek – poukázal na číselné údaje v počte dopravných nehôd a ich poklese na 139 

v tomto roku. Zaujímal sa o dôvod poklesu. 

     mjr. Bc. Kubiš, riaditeľ OO PZ Trnava – pokles dopravných nehôd zdôvodnil prijatím 

nového zákona o cestnej premávke, keď na vozidle sa zdokumentovávajú škody vyššie ako 

3 333,- eur. 

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pozmeňovacie návrhy neboli vznesené.

  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

      Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 654, ktorým mestské 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú správu. 

 

 

 

 

Materiál č. 12.1 

Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 

obstarávania v  I. polroku 2009 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a  služieb 

nad 16 596,95 EUR (500 000,--Sk) a  prác nad 33 193,91 EUR (1 000 000,– Sk)  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek 

 

 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 

obstarávania tovarov a služieb bola spracovaná v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva 

č. 429/2001. Ako vyplýva z prehľadu mesto a príspevkové organizácie realizovalo v prvom 

polroku 2009 11 verejných obstarávaní v súlade s príslušným zákonom. V dôsledku opatrení 

súvisiacich s globálnou hospodárskou krízou bol počet obstarávaní oproti predchádzajúcim 

rokom nižší.  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s technickou pripomienkou úpravy číselného údaju počtu zákaziek na ...11...   

na str. 17-12/1/3 dôvodovej správy a v priloženej tabuľke. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

      Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 655, ktorým mestské 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú správu. 

 

 

 

 

 

Materiál č. 13.1 

Výpožička pozemkov futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave za účelom 

rekonštrukcie futbalového štadióna (zmena textu uznesenia MZ č. 346/2008) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 
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 Mesto Trnava v spolupráci so švajčiarskym investorom zabezpečuje práce súvisiace 

s prípravou výstavby multifunkčného centra Štadióna Antona Malatinského v Trnave. 

Nakoľko počas prerokovania zmeny územného plánu vzišli nové skutočnosti, ktoré neboli 

súčasťou „Memoranda o spolupráci“ podpísaného 14. 10. 2008 a zapracované v uznesení MZ 

č. 346/2008, partneri predkladajú návrh úpravy memoranda k termínu 26. 8. 2009, ktorá 

obsahuje: 

- spresnenie kapacity štadióna na 18 000 divákov, 

- doplnenie pozemkov, ktoré budú predmetom výpožičky, 

- majetkoprávne usporiadanie pozemkov po ukončení výstavby, 

- spresnenie autorských práv k projektom, 

- predĺženie termínu exkluzivity z 31. 12. 2009 na 31. 10. 2010 z dôvodu spracovania 

projektovej dokumentácie a jej následného prerokovania a posúdenia dotknutými orgánmi 

a organizáciami v zmysle platnej legislatívy. 

 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

      

 Materiál bol poslancom doručovaný súčasne so spoločným spravodajcom. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 25. 

      Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 656, ktorým mestské 

zastupiteľstvo schválilo zmenu textu uznesenia MZ č. 346/2008. 

 

 

 

 

Materiál č. 14.1 

Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 

termín plnenia je v intervale od 11. 06. 2009 do 05. 08. 2009 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Spravodajca MR: p. Karol Opatovský 

 

 Štandardný materiál, v ktorom sú riešené návrhy gestorov na zmenu textu, resp. 

predĺženie termínu uznesení mestského zastupiteľstva.  

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s doplnkom návrhu uznesenia o bod  a5) 

MZ  č. 487/2009 

Predaj podielov z pozemku  na Tehelnej 23-26   

Zmena  textu (pôvodný text nahradiť novým) v bode: 

* 1.2. podielu 5744/380746 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 2 Milanovi Novákovi nar. 18. 9. 

1974, bytom Tehelná 23, Trnava, za cenu 1,39 eura ... 

* 1.7. podielu 7762/380746 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytu č. 8 Romanovi 

Hrčkovi nar. 22.4.1980, Miroslavovi Hrčkovi nar. 4.1.1983 a Jozefovi Hrčkovi nar. 23.4.1985, 

každému s podielom 1/3, všetci bytom Hlboká 11, Trnava, spolu za cenu 1,87 eura... 

 

a následného doplnenia dôvodovej správy v časti „A/ Návrhy na zmenu textu uznesení“    

o tabuľku so zdôvodnením návrhu: 
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Predkladá: Odbor právny a majetkový 
Uznesenie          
(orgán číslo/rok): 

MZ  č. 487/2009 

Názov uznesenia Predaj podielov z pozemku  na Tehelnej 23-26   
Navrhovaná zmena: Zmena  textu (pôvodný text nahradiť novým) v bode: 

1.2. podielu 5744/380746 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 2 Milanovi 

Novákovi nar. 18. 9. 1974, bytom Tehelná 23, Trnava, za cenu 1,39 

eura ... 

1.7. podielu 7762/380746 do podielového spoluvlastníctva vlastníkom 

bytu č. 8 Romanovi Hrčkovi nar. 22.4.1980, Miroslavovi Hrčkovi nar. 

4.1.1983 a Jozefovi Hrčkovi nar. 23.4.1985, každému s podielom 1/3, 

všetci bytom Hlboká 11, Trnava, spolu za cenu 1,87 eura... 
Dôvod zmeny: Zmena  vlastníkov bytov. 

 Kontrolný súčet poslancov MZ: 26. 

      Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) boli prijaté odporúčania mestskej rady. 

 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 657, v ktorom boli 

zapracované schválené doplnky.  

 

 

K bodu   / R ô z n e : 

 

A/ 

Poslankyňa Jevičová – skonštatovala, že pred pár dňami sa konali na Trojičnom námestí 

kultúrne podujatia v rámci medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská brána. Krásny 

program bol ale poznačený nepríjemným zápachom z kanalizácie. Blíži sa Tradičný trnavský 

jarmok, preto požiadala o riešenie tejto záležitosti. 

 

B/ 

Ing. Butko, zástupca primátora mesta – v súlade so schváleným programom rokovania  

informoval poslancov mestského zastupiteľstva o  mimoriadnej situácii v súvislosti 

s požiarom bytového domu na Ulici Coburgova č. 56, 58 v Trnave dňa 8. 8. 2009 vyhlásenej 

Krízovým štábom mesta Trnava. 

V sobotu 8. 8. 2009 bol o 6, 31 h na linku Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

nahlásený požiar bytového domu. Na základe informácií poskytnutých náčelníkom mestskej 

polície o 8,45 h., Ing. Butko v zastúpení predsedu Krízového štábu mesta Trnava zvolal prvé 

zasadnutie krízového štábu na 10,30 h. /Pripomenul, že zloženie krízového štábu mesta bolo 

poznamenané dovolenkovým obdobím./  

Po osobnej obhliadke zhoreniska a zhodnotení situácie sa v jej riešení pokračovalo podľa 

štábom vopred stanovených okruhov: 

- umiestnenie ľudí z  objektu zasiahnutého požiarom do stanov, ktorých skladanie bolo 

realizované s pomocou práporu Armády SR z Hlohovca, 

- zabezpečenie nevyhnutných potrieb /dodávka pitnej a úžitkovej vody, dovoz obedov, vy- 

bavenie lehátkami, prikrývkami, plastovými taniermi, pohármi, zabezpečenie 

hygienických potrieb, osadenie suchých toaliet, dodávka kontajnerov a ich priebežný 

odvoz, pokosenie trávy, zvýšenie intenzity osvetlenia, zabezpečenie prenosných bateriek, 

kojeneckej stravy a plienok pre deti/, 

- konzultácia situácie s riaditeľom Fakultnej nemocnice Trnava a službou na centrálnom 

príjme nemocnice, 

- zabezpečenie služby príslušníkov mestskej a štátnej polície. 

Odborným a vecným prístupom sa situácia riešila aj na ďalších zasadnutiach krízového 

štábu, na ktorých sa hodnotilo plnenie prijatých úloh, bezpečnostná situácia v lokalite, 
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riešenie náhradného núdzového bývania /s ohľadom na rôzny stupeň procesu legislatívneho 

vypratania z bytov  niektorých ľudí/ a spôsob následného presťahovania, zabezpečenie 

uzatvorenia voľných bytov,  hodnotenie trvania mimoriadnej situácie a súčasne proces 

rekonštrukcie strešnej krytiny na zhorenom objekte. Cesta, po ktorej krízový štáb pokračoval 

v riešení situácie bola dosť široká na to, aby ak zaznie kritika bol priestor na ňu reagovať 

a pomenovať veci pravým menom  

Na záver svojho vystúpenia poďakoval všetkým, na ktorých sa mesto obrátilo o pomoc, 

ktorí pochopili zložitosť a závažnosť situácie a pomohli ju riešiť. Uviedol, že ďakovný list bol 

zaslaný Ministerstvu obrany SR, keďže príslušníci práporu v Hlohovci sú v inom režime. 

Poďakoval: 

- príslušníkom Polytechnického práporu Armády SR z Hlohovca za pomoc pri stavbe 

stanov, ktorých fyzická, ale aj metodická pomoc bola nevyhnutná, 

- členom Hasičského a záchranného zboru a dobrovoľným hasičom,  

- pracovníkom firmy Oračko z Trnavy,  

- členom Slovenského červeného kríža, pobočka Trnava hlavne pri zabezpečovaní výdaja 

obedov, 

- rehoľným sestrám s Rádu Božieho milosrdenstva za poskytnutie uterákov a pomoc pri 

hygiene, 

- Obvodnému úradu Trnava, štábu CO – Ing. Klukovi za účasť na zasadnutiach štábu 

a metodickú pomoc,  

- zamestnankyne Trnavského samosprávneho kraja p. Hrázgyelovej, 

- členom krízového štábu mesta,  

- zamestnancom Komunitného centra na Coburgovej ulici v Trnave, 

- zamestnancom Strediska sociálnej starostlivosti, 

- zamestnancom spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., 

- členom združenia MAK, 

- členom organizácie Úsmev ako dar, 

- mládežníckym organizáciám 

- a všetkým ľuďom, ktorí neboli s krízovým štábom v priamom kontakte, ale úlohy plnili 

zodpovedne.   

 

Ing. Bošnák, primátor mesta – poďakoval všetkým zúčastneným za aktívny prístup 

k riešeniu mimoriadnej situácie, za obrovský kus vykonanej práce, čo prispelo k eliminácii 

problémov v oblasti spolunažívania. Osobitne poďakoval Ing. Butkovi, zástupcovi primátora 

za prácu pri riešení mimoriadnej situácie v pozícii predsedu krízového štábu. Uviedol, že 

z vlastného posúdenia vie, že nejde o jednoduchú situáciu. keďže v krízových situáciách 

zostáva rozhodovanie vždy na jednom. V tejto mimoriadnej situácii zodpovednosť 

a rozhodovanie prevzal na seba Ing. Butko. Ďalej uviedol, že mimoriadna situácia bola 

odvolaná v sobotu 22. 8. 2009 o 12,00 h. Príslušníci mestskej polície v spolupráci s políciou 

štátnou budú naďalej zabezpečovať zvýšenú ostrahu v tejto časti mesta. Náklady spojené 

s riešením mimoriadnej situácie budú zatiaľ financované z rozpočtu mesta a v súlade 

s platnou legislatívou bude štát požiadaný o refundáciu nákladov.  

p. Hric – ako predseda výboru mestskej časti a poslanec mestského zastupiteľstva za Ulicu 

Coburgovu poďakoval krízovému štábu za prácu, pri ktorej bola vyriešená väčšina problémov 

v súvislosti so vzniknutou mimoriadnou situáciou. Odporúčal problémy v tejto lokalite riešiť 

mestom komplexne, pretože počet požiarov v tejto časti sa vymyká zdravému rozumu /40/. 

V lokalite žije veľa Rómov „načierno“, nelegálne sú pripojení i na odber elektrickej energie, 

predávajú drogy, znečisťujú okolie a napádajú ostatných ľudí. Kompetentní by sa mali 

stretnúť a prediskutovať problémy, ktoré odhalil požiar bytového domu.  
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 Ing. Tomek – podotkol, že vzhľadom na krátkosť času ešte nie je oficiálna správa 

hasičského a záchranného zboru o príčine vzniku požiaru. Šíria sa informácie, že príčinou 

požiaru bola protizákonná inštalácia odberu z elektrickej siete. 

 Ing. Daučo – ďakovný list odporučil zverejniť aj v médiách. Zároveň uviedol, že 

množstvo odpadu a podružné odbery elektrickej energie v tejto lokalite sú známe už dlhšiu 

dobu a v prípade, že nebudú odstránené, môžu vzniknúť ďalšie požiare. Podotkol, že očakáva 

spätnú väzbu na túto situáciu.  

 Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že o príčine vzniku požiaru existujú len 

domnienky, oficiálna správa ešte nebola vydaná. Zistené neoprávnené odbery elektrickej 

energie boli operatívne riešené. Príslušníci mestskej a štátnej polície za účasti správcu objektu 

budú vykonávať kontroly napojenia na elektrickú sieť. Podotkol, že veľká časť požiarov 

v tejto lokalite bola z odpadových nádob a dva boli požiare bytového domu. Požiarov by bolo 

však podstatne viacej, nebyť aktívneho zásahu príslušníkov mestskej polície.       

   Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy vznesené neboli.  

 

 

V súlade so schváleným programom rokovania nasledovali interpelácie poslancov 

mestského zastupiteľstva. 

Poslanci mestského zastupiteľstva interpelácie predložili v písomnej forme. 

 

Ing. Jozef Tomek, predseda návrhovej komisie skonštatoval, že na rokovaní boli prijaté 

uznesenia od č. 612 do č. 657 vrátane a dve všeobecne záväzné nariadenia. 

 

Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta skonštatoval, že program 17. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava bol prerokovaný. Poslancom pripomenul v súlade so 

spracovaným harmonogramom ďalšie termíny rokovania mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva. 

Všetkým prítomným poďakoval za účasť a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

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

       primátor mesta             prednostka MsÚ 

 

 

 

 

Ing. Eva Z a t k o v á                                                                  Stanislav  H r i c  

     overovateľ ka                    overovateľ 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lackovičová 

      zapisovateľka 


