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 Mestská rada mesta Trnava na zasadaní 3. decembra 2012 hlasovaním odporučila 
nasledujúce úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva : 

 

a/ stiahnuť materiál z bodu 8. „Majetkové záležitosti“ 
Č. 8.11 
Prenájom pozemkov na umiestnenie reklamných lavičiek 

Dôvod: doriešiť vec komplexne na Majetkovej komisii MZ a predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva v mesiaci február 2013. 
 
 
 
b/ zaradiť materiál do bodu 8. „Majetkové záležitosti“ 
Č. 8.26 
Prenájom nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku 
Trnava spoločnosti Nemček SONES spol. s r.o. 

Dôvod: žiadosť doručená záujemcom o prenájom nebytových priestorov 03.12.2012. 

 

c/ zaradiť do bodu 13. „Rôzne“ 
Materiál č. 13.1 
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava 

Dôvod: žiadosť o dotáciu  na podporu realizácie Majstrovstiev Slovenska v štandardných 
tancoch 2013, ktoré sa uskutočnia 26.01.2013, predložil žiadateľ – Klub tanečného športu 
Trnava.  
 
 
 
d/ zaradiť do bodu 13. „Rôzne“ 
Materiál č. 13.2 
Návrh na výnimky z nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 

Dôvod: doriešenie bývania nájomníkov bytového domu na Ulici Sladovnícka 1 v Trnave, 
ktorý je vo vlastníctve mesta a nachádza sa v lokalite záujmového územia projektu CITY 
ARÉNA. 
 
 
 
e/ d/ zaradiť do bodu 13. „Rôzne“ 
Materiál č. 13.3 
Návrh na výnimky z nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 

Dôvod: v lokalite záujmového územia projektu CITY ARÉNA je i objekt na Ulici Športová 4 
v Trnave. V objekte sa nachádzajú dva byty, ktoré v súčasnosti využíva Hokejový klub 
Trnava na ubytovanie trénerov hokejového športu. Predloženým materiálom sa rieši výnimka 
z nakladania s bytmi pre nájomcu, ktorý užíva v predmetnom objekte 2-izbový byt.  
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Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 
o dani z nehnuteľností 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 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 VZN č. 176 a VZN č. 216. 

 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 20.11.2012 do 30.11.2012. 

 V určenej lehote bola k nemu uplatnená jedna pripomienka pani Darinou Blahovou 
/blahova.darina@gmail.com/, ktorá navrhuje doplniť nové body, ktoré by určovali v časti 
mesta Trnava, vymedzenej Rekreačnou ulicou nižšiu sadzbu dane z pozemkov a dane zo 
stavieb /viď. tabuľka na vyhodnotenie pripomienok/. 

 Mestská rada mesta Trnava sa stotožnila so zdôvodnením spracovateľa a hlasovaním 
odporučila pripomienku pani Blahovej vznesenú k návrhu VZN neakceptovať. 

  Z rokovania mestskej rady vyplynuli ďalšie návrhy, ktoré mali charakter technickej 
pripomienky: 
 
a/ v pôvodnom VZN v čl. 6 ods. 4 písm. c/ vypustiť 
 
b/ v pôvodnom VZN v čl. 6 ods. 5 upraviť časť textu na „písm. a/ a c/... 
 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ z 03.12.2012: 
komisia odporučila návrh VZN schváliť v predloženom znení. 
 
Poznámka: 
Tabuľka s vyhodnotením pripomienky bola doručená s týmto spoločným spravodajcom. 

 

 

 
Materiál č. 2.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.   o miestnych daniach 

Spravodajca MR: Ing. Štefan Bošnák 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 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 VZN č. 176 a VZN č. 216. 

 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 20.11.2012 do 30.11.2012. 

 V určenej lehote nebola k nemu uplatnená pripomienka  /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 

mailto:/blahova.darina@gmail.com/
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  Z rokovania mestskej rady vyplynuli ďalšie návrhy : 
 
a/ technická pripomienka na úpravu textu v čl. 2 návrhu VZN  na „Mesto Trnava vyberá 
podľa tohto VZN tieto miestne dane (ďalej len „dane“)“  
 
b/ úprava textu v čl. 24 ods. b), z ktorého sa vypúšťa časť textu „osoba poberajúca 
starobný dôchodok, dôchodok manželky alebo dôchodok za výsluhu rokov“ – 
predmetná úprava bola odporúčaním finančnej komisie, s ktorou sa hlasovaním stotožnila aj 
mestská rada 
 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ z 03.12.2012: 
komisia odporučila návrh VZN schváliť v predloženom znení, s textovou úpravou v čl. 24. 
 
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok bola doručená s týmto spoločným spravodajcom. 

 

 
 
 
 
Materiál č. 3.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.   , ktorým sa vymedzuje ohrozené územie 
pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Trnava 

Spravodajca MR. Ing. Jozef Pobiecký 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 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 VZN č. 176 a VZN č. 216. 

 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 20.11.2012 do 29.11.2012. 

 V určenej lehote nebola k nemu uplatnená pripomienka  /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 

  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 
Poznámka: 
Tabuľka na vyhodnotenie pripomienok bola doručená s týmto spoločným spravodajcom. 
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Materiál č. 4.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.   , ktorým sa určuje názov nových ulíc 
v meste Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 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 VZN č. 176 a VZN č. 216. 

 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 06.11.2012 do 16.11.2012. 

 V určenej lehote nebola k nemu uplatnená pripomienka  /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok, ktorá je súčasťou materiálu/.  
 Po lehote bola doručená reakcia obyvateľky mesta Lenky Šarmírovej, Študentská ulica 
24, Trnava  k návrhu VZN, ktorá tvorí prílohu č. 3 k materiálu. 
 
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s doplnením dôvodovej správy o krátku informáciu o osobnostiach, podľa 
ktorých je navrhované pomenovať novovznikajúce ulice. 
 
 
Poznámka: 
V zmysle požiadavky mestskej rady bola informácia spracovaná a doručená s týmto 
spoločným spravodajcom.  
 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 5.1 
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 

Spravodajca MR: Ing. Kvetoslava Tibenská 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ z 03.12.2012: 
komisia odporučila aktualizáciu rozpočtu schváliť v predloženom znení. 
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Materiál č. 5.2 
Návrh rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2013-2015 

Spravodajca MR: Ing. Kvetoslava Tibenská 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhmi: 
 
a/ program 10 Mládež a šport, strana 61 v texte, strana 103 v tabuľkách,  
položka 10.1.1.2  Dotácie :   

 znižujú sa športové aktivity  z 37 000 eur na 25 000 eur 

 dopĺňajú sa aktivity mládeže 12 000 eur 
 
b/ program 15 Správa majetku a právny servis, strana 73 v texte, strany 6,11,109 
v tabuľkách, 
položka 15.1.1.2 Výdavky pre TT Komfort  s.r.o. na správu majetku:  

 zvyšujú sa poplatky za správu majetku  z 266 272 eur na 350 000 eur 
 
c/ program 19 Mestská polícia, strany 82 – 84 v texte, strany 7, 11, 113 v tabuľkách, zmeny 
sú v položkách : 
19.1  Bežné výdavky zvyšujú sa o 22 000 eur (zvýšenie o ďalších 2 zamestnancov) 
v položkách: 

 mzdy (na 727 683 eur) 

 poistné (na 254 321 eur)  

 sociálny fond (na 10 915 eur) 

 stravné (na 35 583 eur)  

 doplnený je náborový príspevok (1 328 eur). 
19.2  kapitálové výdavky znižujú sa o 22 000 eur – vyraďuje sa: 

 kamerový systém (20 000 eur)  

 telekomunikačná technika (2 000 eur). 
 

Zmeny sa týkajú návrhu rozpočtu na rok 2013. Týmito zmenami sa celkové výdavky v roku 
2013 zvyšujú zo 41 940 285 eur na 42 024 013 eur (tabuľky výdavkov strana 7 resp.11). 

Prebytok rozpočtu pre rok 2013 sa znižuje z 221 260 eur na 137 532 eur (rekapitulačná 
tabuľka strana 8 resp. 12). 

 
Stanovisko Finančnej komisie MZ z 03.12.2012: 
komisia odporučila návrh rozpočtu mesta schváliť v predloženom znení. 
 
 
Poznámka: 
Strany dotknuté navrhovanými zmenami boli doručené s týmto spoločným spravodajcom, 
rovnako ako stanovisko hlavného kontrolóra.  
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Materiál č. 5.3  
Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 200,00 eur 

Spravodajca MR: Ing. Kvetoslava Tibenská 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s doplnením dôvodovej správy o informáciu k postupu riešenia pohľadávok, 
ktoré sú súčasťou materiálu. 
 
 
Stanovisko Finančnej komisie MZ z 03.12.2012: 
komisia odporučila  návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok schváliť v predloženom 
znení. 
 
 
Poznámka: 
Doplnok k materiálu spracovaný zamestnancom spoločnosti TT-KOMFORT s .r.o. bol 
poslancom MZ doručený s týmto spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 6.1 
Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava /Aktualizované 
znenie rok 2009/ 

Zmena ÚPN M/2012 – Rozšírenie funkcie bývania o podnikateľské aktivity 
nenarušujúce priľahlé obytné územie v lokalite Coburgova 

Spravodajca MR: PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s alternatívou A, t. j. povoliť spracovanie Zmeny územného plánu 
M/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 7.1 
Zadanie Urbanistickej štúdie Obytná zóna v lokalite Trnava – Rybník 
- schválenie 

Spravodajca MR: PhDr. Peter Náhlik, PhD. 
 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s doplnením návrhu uznesenia: 

 
a/ v bode 1. Schvaľuje doplniť nový bod c/ s textom 
...spracovanie nezávislého hydrogeologického posudku pre danú lokalitu na základe 
prefinancovania investorom budúcej výstavby“ 
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Materiál č. 8 
Majetkové záležitosti 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 
 
 
 
Č. 8.1 
Zmena zmluvného vzťahu z prenájmu na výpožičku nebytových priestorov v objekte 
na Ulici V Jame 15 – CANDY klub 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravou návrhu uznesenia: 
 
a/ v bode 1. Schvaľuje  
text „na dobu neurčitú od 01.01.2013“ zmeniť na ...dobu určitú do 31.12.2013... 
 
 
 
 
Č. 8.2 
Rozšírenie výmery prenajatých nebytových priestorov v objekte na Ulici Saleziánska 
21 – TT-KOMFORT s.r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 8.3 
Výpožička pozemku na výstavbu baseballového areálu v športovom areáli na Ulici 
Rybníková v Trnave /Baseballový klub STU Angels Trnava/  

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s tým, že mestský úrad bude rokovať s dotknutými športovými organizáciami, 
ktoré v danom území pôsobia na základe zmluvných vzťahov s Mestom Trnava a dorieši 
kolíziu dvoch platných uznesení mestského zastupiteľstva, týkajúcich sa jedného mestského  
pozemku. V prípade, že vec nebude doriešená do termínu rokovania mestského 
zastupiteľstva, materiál bude z rokovania stiahnutý.   
 
 
Poznámka: 
Informácia z Odboru právneho a majetkového MsÚ bude poskytnutá spravodajcovi pred 
rokovaním mestského zastupiteľstva.   
 
 
 
 
Č. 8.4 
Odpustenie dlžného nájomného pre spoločnosť EDI LUX s.r.o. Trnava v celkovej 
výške 632,10 eura za prenájom pozemku pod exteriérové sedenie 

 Mestská rada mesta Trnava sa stotožnila so stanoviskom Finančnej komisie MZ /je 
súčasťou materiálu na str. 12-8/4/7/ a hlasovaním odporučila materiál na rokovanie 
mestského zastupiteľstva s alternatívou I., t. j. neschváliť odpustenie dlžného 
nájomného spoločnosti EDI LUX s.r.o. Trnava. 
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Č. 8.5 
Zníženie nájomného pre prenájom nebytových priestorov v objekte meštiansky dom 
Trnava, Hlavná 17 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s informáciou o úhrade pohľadávky nájomcom - TK Libri s.r.o., ktorá ku dňu 
spracovania materiálu, t. j. 19.11.2012 bola evidovaná vo výške 9 828,06 eura.  
 
 
Stanovisko spracovateľa materiálu – Správy kultúrnych a športových zariadení mesta 
Trnava: 
Ku dňu 3.12.2012 spoločnosť TK Libri s.r.o. uhradila 6 552,04 eura. Na základe 
telefonického rokovania sa TK Libri s.r.o. zaviazala uhradiť zostávajúcu podlžnosť vo výške 
3 276,02 eura v priebehu 49. týždňa. Informácia o uhradení zvyšnej časti dlhu bude 
poskytnutá na rokovaní mestského zastupiteľstva.  
 
 
 
 
Č. 8.6 
Zmena uznesenia MZ č. 719/2009 a schválenie súťažných podmienok obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom city lightov 
vrátane údržby prístreškov MAD v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Poznámka: 
Súčasťou materiálu sú dva návrhy uznesenia; o každom sa bude hlasovať osobitne.  
 
 
 
 
Č. 8.7 
Prenájom nebytových priestorov – výmenníkových staníc v objektoch bytových 
domov a v iných nebytových objektoch (TT-KOMFORT s. r. o., Trnava) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 8.8 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený – doplnok č. 6 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 8.9 
Zmena vypožičiavateľa na Ulici Botanickej pri Pastoračnom centre 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Č. 8.10 
Predaj pozemku a zriadenie vecného bremena na chodníku pre stavbu „Nebytová 
budova pre obchod a služby“ na sídlisku na Hlinách (BBM Group, s. r. o.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s doplnením informácie o počte parkovacích miest a odprezentovaním 
aktuálneho stavu pozemku  v danej lokalite, vo vlastníctve mesta i vo vlastníctve žiadateľa. 
 
Stanovisko spracovateľa – Odboru právneho a majetkového: 
Pred objektom bude vybudované parkovisko s kolmým státím o celkovom počte 22 
parkovacích miest pre osobné automobily, z toho 2 parkovacie miesta budú určené pre 
imobilných. Parkovacie miesta budú prístupné novou komunikáciou napojenou z ulice Na 
hlinách. Pre zásobovanie budú z bočnej strany objektu vybudované 4 parkovacie miesta. 
 
 
 
 
Č. 8.11 
Prenájom pozemkov na umiestnenie reklamných lavičiek 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál za rokovania mestského 
zastupiteľstva  s t i a h n u ť. 
 
 
 
 
Č. 8.12 
Prenájom častí pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava pod parkovacími miestami na 
Starohájskej ulici (AESCULAP) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 8.13 
Súhlas s použitím časti pozemku vo vlastníctve  mesta na vybudovanie parkovacích 
miest (Ulica Markovičova) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 8.14 
Odstúpenie od zmluvy (MIMA, s. r. o.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Č. 8.15 
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici 
Hviezdna a zriadenie odplatného vecného bremena (SWAN, a. s. Bratislava) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 8.16 
Súhlas s použitím pozemkov na stavbu „Rekonštrukcia NTL na STL plynovody Trnava 
- časť Kopánka  4. etapa“ a zriadenie vecného  bremena (SPP – Distribúcia, a. s., 
Bratislava) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 8.17 
Zámena pozemkov v k. ú. Modranka so spol. FARMA FRESH SLOVAKIA, s. r. o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 8.19 
Prijatie daru – pozemkov v k. ú. Modranka od spol. FARMA FRESH SLOVAKIA, s. r. o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 8.20 
Odkúpenie pozemku pod budúcim cintorínom od pána Jozefa Belicu 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 8.21 
Vstup mesta do vyvlastňovacieho konania (Ing. Tibor Santa a manželka Emília 
Santová) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Č. 8.22 
Použitie pozemku na Ulici Spartakovská v Trnave na výstavbu chodníka 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
Č. 8.23 
Predĺženie termínu ukončenia výstavby polyfunkčného objektu na Ulici Halenárska 
(HV - Centrum, s. r. o.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
Č. 8.24 
Schválenie odpredaja nehnuteľnosti a súťažných podmienok obchodnej verejnej   
súťaže  o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s tým, že na rokovaní mestského zastupiteľstva bude spravodajcom do 
uznesenia doplnená informácia o cene nehnuteľnosti  na Ulici Kapitulská č. 3 v Trnave 
stanovená v zmysle znaleckého posudku, výška zálohy a všetky termíny súvisiace 
s obchodnou verejnou súťažou. 
 
Poznámka: 
Doplnenie materiálu bude prednesené spravodajcom MR na rokovaní mestského 
zastupiteľstva. 
 
 
 
 
Č. 8.25 
Prenájom autobusových prístreškov na autobusovej stanici na Ulici Kollárovej spol. 
UNI WERBUNG, s.r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez  pozmeňovacích návrhov. 
 
 
 
 
Č. 8.26 
Prenájom nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku 
Trnava spoločnosti Nemček SONES spol. s r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva so zapracovaním pripomienok vznesených na rokovaní mestskej rady. 
 
 
Poznámka: 
Materiál bol distribuovaný poslancom MZ vo verzii so zapracovanými pripomienkami 
mestskej rady.  
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Materiál č. 9.1 
Výmena zástupcu mesta v štatutárnom orgáne oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Trnava Tourism 

Spravodajca MR: Ing. Augustín Hambálek 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov s tým, že meno zástupcu mesta na delegovanie 
do štatutárneho orgánu OO CR bude predložené na rokovaní mestského zastupiteľstva.  
  
 
 
 
 
Materiál č. 9.2 
Schválenie zástupcu mesta do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti .A.S.A. 
Trnava, spol. s r. o. 

Spravodajca MR: Ing. Augustín Hambálek 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 9.3 
Schválenie zástupcu mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti City-Arena 
a.s., Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Augustín Hambálek 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s tým, že do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti odporučila schváliť 
ako zástupcov Mesta Trnava : 
JUDr. Ing. Petra Pacalaja, nar. 18.05.1966, bytom Trnava, Ulica 9. mája 19/2232 
Ing. arch. Milana Horáka, nar. 23.07.1959, bytom Trnava, Ulica Jeruzalemská 1/292. 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 10.1 
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 30.06.2013 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Materiál č. 10.2 
Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných v mesiacoch 
september a október  2012 

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.  
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 11.1 
Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov „TRNAVSKÁ BRÁNA 
2012“    

Spravodajca MR: Ing. Eva Zatková 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 
 
 
 
Materiál č. 12.1 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 
termín plnenia je v intervale od 18.10.2012 do 21.11.2012 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s doplnením textu  návrhu uznesenia v bode 2. Schvaľuje ako bod a9/ 
a súčasne i dôvodovej správy:  
 

Predkladá: MsÚ v Trnave, Odbor právny a majetkový 
Uznesenie 

(orgán 
číslo/rok): 

MZ  č. 196/2012 

Názov 
uznesenia 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc.          
č. 8399/114 ...  

Navrhovaná 
zmena: 

Zmena textu v schvaľovacej časti v bode 93. – celý text sa nahrádza 
novým: „93. podielu 5049/610216 do vlastníctva vlastníčke bytu č. 14 
Vlaste Kohútovej rod. Švecovej, nar. 1.2.1967, bytom Jesenského 
58, Sereď, za cenu 0,98 eura“...   

Dôvod zmeny: Dňa 30.11.2012 požiadala nová vlastníčka bytu o odkúpenie 
prináležiaceho podielu na pozemku p. č. 8399/114. 
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Materiál č. 13.1 
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Kvetoslava Tibenská 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s odporúčaním dotácie vo výške 3 000,00 eur s tým, že  na prenájom 
priestorov v Mestskej športovej hale, v ktorých sa bude akcia konať, Mesto Trnava poskytne 
zľavu. 
 Zároveň požiadala spracovateľa materiálu o spresnenie  aktuálneho stavu  finančných 
prostriedkov v programe č. 18, z ktorého sa dotácia navrhuje poskytnúť.  
 
 
Poznámka: 
Materiál so zapracovanou  informáciou v zmysle požiadavky mestskej rady bol poslancom 
MZ distribuovaný so spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 13.2 
Návrh na výnimky z nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravou termínu v návrhu uznesenia v časti 2. Ukladá na ...do 31.03.2013... 
 
 
Poznámka: 
Materiál bol poslancom MZ distribuovaný s týmto spoločným spravodajcom. 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál č. 13.3 
Návrh na výnimky z nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava 

Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s tým, že mestský úrad zabezpečí obhliadku dvoch voľných bytov v objekte na 
Ulici gen. Goliana č. 23 v Trnave. Po výbere jedného z nich bude uzatvorená nájomná 
zmluva s Hokejovým klubom Trnava na dobu určitú, za účelom ubytovania trénera 
hokejového klubu. 
 
Poznámka: 
Materiál bol poslancom MZ distribuovaný s týmto spoločným spravodajcom. 
 
 


