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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
zo slávnostného záverečného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2006 – 2010, konaného 21. decembra 2010 v Aule Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, Paulínska ulica 16
Prítomní: 29 poslancov MZ mesta Trnava
primátor mesta Trnava
hlavný kontrolór mesta
náčelník Mestskej polície mesta Trnava
prednostka Mestského úradu v Trnave
vedúci odborov a úsekov Mestského úradu v Trnave
riaditelia organizácií a spoločností zriadených mestom
riaditelia základných škôl
hostia
zapisovateľka

I. časť
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava volebného obdobia 2006 – 2010
- záverečné zasadnutie
__________________________________________________________________________
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie volebného obdobia 2006 - 2010
3. Príhovory zástupcov politických strán
4. Zápis do pamätnej knihy mesta Trnava

Prestávka

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2006 – 2010
a Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta vstúpili do auly za zvukov Trnavských fanfár od
profesora Burlasa. Po slávnostnom nástupe odznela hymna Slovenskej republiky v podaní
speváckeho zboru Cantica nova.
Rokovanie slávnostného záverečného zasadnutia mestského zastupiteľstva volebného
obdobia 2006 - 2010 otvoril a viedol Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta. Na rokovaní privítal
poslancov mestského zastupiteľstva volebného obdobia 2006- 2010, novozvolených
poslancov mestského zastupiteľstva volebného obdobia 2010 - 2014, zástupcov štátnej
správy, pracovníkov mestského úradu, zástupcov médií a verejnosť. Osobitne privítal mons.
Róberta Bezáka, trnavského arcibiskupa so sprievodom.
Po otvorení zasadnutia vystúpil Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta so správou
„Vyhodnotenie volebného obdobia 2006 – 2010“ :
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Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,
vážení hostia, pracovníci mestského úradu,
mestskej polície, mestských podnikov,
základných škôl a ostatných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava,
dámy a páni,
v zmysle stanoveného programu záverečného zasadnutia MZ mesta Trnava vo
volebnom období 2006-2010 je vyhodnotenie tohto volebného obdobia.
Začiatok tohto volebného obdobia možno charakterizovať ako obdobie pokračovania
výrazného ekonomického rozvoja Slovenska, čo sa pozitívne odrazilo aj v rozvoji nášho
mesta. V priebehu rokov 2008-2010 však dochádza k ekonomickej a finančnej kríze svetovej
ekonomiky, čo malo nepriaznivý dopad aj na Slovensko a v neposlednom rade aj na naše
mesto.
Výpadok v príjmoch na podielových daniach hlavne v roku 2009 a 2010 predstavoval
viac ako 4,2 mil. EUR (128 mil. Sk), čo výrazne ovplyvnilo hlavne rozvojové programy mesta.
Museli sme preto pristúpiť k šetreniu aj v oblasti bežných výdavkov tak, aby boli
zabezpečené všetky činnosti a služby mesta. Napriek novele zákona o rozpočtových
pravidlách, ktorá umožnila prechodne použiť aj kapitálové príjmy na úhradu bežných
výdavkov túto možnosť sme nevyužili, pretože od začiatku obnovenia samosprávy sme si
určili, že nemôžeme „prejedať“ kapitálové príjmy. Napriek tejto situácii sme aj v tomto období
zabezpečovali rozvoj mesta nakoľko sme za posledné štyri roky preinvestovali v rámci
kapitálových výdavkov viac o 1,36 mld. Sk (45 mil. EUR) z toho v roku
2007 – 344 mil. Sk – 11,4 mil. EUR
2008 – 354 mil. Sk – 11,7 mil. EUR
2009 – 264 mil. Sk – 8,7 mil. EUR
2010 – 401 mil. Sk – 13,3 mil. EUR.
Vážené dámy a páni,
Mesto Trnava pokračovalo aj v tomto volebnom období napriek kríze v nastúpenej
ceste rozvoja a stability. Úspešne sme sa zhostili prevzatých kompetencií, či už originálnych
alebo prenesených v oblasti školstva, sociálnych vecí, stavebného úradu, matričných
činností a pod. Ekonomická stabilita a úspešné hospodárenie znamená, že mesto Trnava
naďalej patrí medzi prvé mestá na Slovensku s najvyšším ratingovým hodnotením.
Teraz mi dovoľte niekoľko pohľadov na uplynulé volebné obdobie. Uskutočnilo sa 1
ustanovujúce MZ, 24 riadnych zasadnutí MZ, 4 slávnostné zasadnutia a 5 mimoriadnych
zasadnutí MZ. Celkom bolo prijatých 1009 uznesení MZ. MR zasadala celkom 48-krát
a prijala 933 uznesení MR.
Viem, že počet zasadnutí a uznesení, ako aj čas strávený na zasadnutiach MZ a MR
nemôže vyjadriť množstvo Vašej práce, ktorú ste vykonali pre naše mesto. Veď okrem účasti
na zasadnutiach MR a MZ ste aktívne pracovali v jednotlivých komisiách MZ, výboroch
mestských častí, školských radách, na stretnutiach s občanmi, a pod. k tomu je treba
pripočítať čas, ktorý ste venovali štúdiu materiálov, návštevám MsÚ, mestských podnikov, vo
výberových komisiách pri verejnom obstarávaní v neposlednom rade aj individuálnemu
stretnutiu s občanmi.
Dovoľte mi preto, aby som Vám z tohto miesta úprimne poďakoval za Vašu doterajšiu
prácu, ktorú ste vykonali a dovolím si tvrdiť, že na prospech mesta Trnava a jeho obyvateľov.
Myslím si preto, že Vám môžem poďakovať aj za nich, i keď tu treba poznamenať, že nie
všetky vaše rozhodnutia boli vždy prijímané s porozumením určitej časti občanov, ale
dovolím si tvrdiť, že všetky vychádzali z celkových potrieb mesta a dá sa povedať, že ste
rozhodovali podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
Vážené pani poslankyne,
vážení páni poslanci,
vážení hostia,
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v súvislosti s fiškálnou decentralizáciou spustenou od 1.1.2005 v rámci reformy
verejnej správy rokoch 2007 a 2008 naďalej pokračovalo zvyšovanie príjmu mesta z výnosu
dane z príjmov fyzických osôb. Vplyvom hospodárskej a finančnej krízy však v roku 2009
príjem z podielových daní medziročne klesol o cca 10% a v roku 2010 klesol na úroveň roku
2005.
Celkove príjmy z výnosu tejto dane za posledné 4 roky dosiahli 54,3 mil. eur, oproti
predchádzajúcemu obdobiu rokov 2003-2006 vzrástli o 62%.
Ďalším významným zdrojom príjmov boli miestne dane a poplatky, spolu s výnosmi
z majetku mesta dosiahli hodnotu 64,5 mil. eur, z čoho vlastná daň z nehnuteľnosti
predstavovala 22 mil. eur pri náraste počtu daňovníkov na 26 759 v roku 2010 oproti 22 591
v roku 2006. Príjem z ostatných miestnych daní a poplatkov predstavoval 15,8 mil. eur.
K významným zdrojom príjmov je potrebné zaradiť aj transfery štátneho rozpočtu na
financovanie preneseného výkonu štátnej správy vo výške 24 mil. eur, transfery a granty
z prostriedkov Európskej únie a od ďalších donorov na financovanie rôznych projektov vo
výške 12,4 mil. eur. Na financovanie investícií boli použité aj úverové zdroje vo výške cca
12,6 mil. eur.
Celkove mesto získalo za posledné volebné obdobie zdroje vo výške 175 mil. eur, čo
je oproti predchádzajúcemu obdobiu nárast 37,8 %.
Celkové výdavky mesta predstavovali 173 mil. eur, čo je oproti predchádzajúcemu
obdobiu nárast o 35,2 %. Bežné výdavky boli 126 mil. eur, kapitálové 42,4 mil. eur. Splátky
istiny z úverov boli vo výške 5,2 mil. eur.
V rámci bežných výdavkov bolo najviac finančných prostriedkov použitých pre
školstvo 45,8 mil. eur, z toho na prenesené kompetencie 22,8 mil. eur a na originálne
kompetencie v školstve a vzdelávaní 23 mil. eur, na kultúru, šport a sociálnu starostlivosť
20,2 mil. eur, na likvidáciu komunálneho odpadu 9,0 mil. eur, na čistenie mesta 2,7 mil. eur,
na opravy komunikácií v rámci údržby 2,5 mil. eur, mestská autobusová doprava bola
dotovaná 3,2 mil. eur, na verejné osvetlenie 3,3 mil. eur, na údržbu zelene 3,9 mil. eur, na
mestskú políciu 4,6 mil. eur, na správu majetku 6,2 mil. eur.
V rámci kapitálových výdavkov bolo použitých 12 mil. eur na rekonštrukciu MK,
parkovísk, chodníkov a križovatiek, na bytovú výstavbu 5,6 mil. eur, na rekonštrukciu ZŠ
a MŠ 4,8 mil. eur , na životné prostredie 1,9 mil. eur, na kultúru 2,8 mil. eur, na správu
majetku 3,3 mil. eur, na športové zariadenia 2,2 mil. eur, na projekty v rámci podpory
malého a stredného podnikania 5,5 mil. eur.
Na záver je potrebné zdôrazniť, že v rámci volebného obdobia 2006-2010 Mesto
Trnava získalo grantové zdroje v celkovej výške 23,477 mil. EUR. Z toho 22,173 mil.
z fondov EÚ a 1,304 mil. národných dotačných programov.
Toľko k základným číslam o hospodárení mesta. Podrobnejšie údaje je možné získať
na MsÚ ako aj v schválených rozpočtoch a záverečných účtoch mesta za jednotlivé roky.
K činnosti jednotlivých odborov a úsekov MsÚ ako aj činnosti príspevkových
organizácií a organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Trnava sa nebudem podrobne
vyjadrovať, pretože by bolo potrebné tomu venovať veľmi veľa času na dnešnom rokovaní
MZ.
Predsa len mi dovoľte zaujať stanovisko aspoň k niektorým údajom, ktoré veľa
napovedajú o situácii v našom meste za posledné štyri roky:
- celkom sa narodilo 2506 detí (oproti 2331)
+ 175
- zomrelo 2047 našich občanov (oproti 2144)
- 97
- počet sobášov dosiahol počet 1666 z toho cirkevných 964
- do Trnavy sa prisťahovalo 2977 ľudí (oproti 2664) a odsťahovalo sa 4966 občanov (oproti
4688)
- za posledné štyri roky sa znížil počet obyvateľov o 1530 oproti 1837 aj napriek tomu, že
v období 2003-2006 bolo skolaudovaných 1031 bytov a v období 2007-2010 cca 1200
bytov.
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Významným ukazovateľom rozvoja mesta je aktivita stavebného úradu –
vykonávateľa prenesenej kompetencie štátu. Úrad vydal celkovo 4 419 rozhodnutí (oproti
4874) pokles iba o 9,39%.
Z toho vydal:
219 územných rozhodnutí oproti 228 – pokles o 3,9%,
1562 stavebných povolení oproti 1584 – pokles o 1,4%,
1400 kolaudačných rozhodnutí a rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby oproti 1296 –
nárast o 8,0%,
190 rozhodnutí o zmene užívania stavby oproti 246 – pokles o 22,8%,
149 búracích povolení oproti 157 – pokles o 5,1%,
48 nariadení o odstránení stavby oproti 123 – pokles o 60,1%.
V rámci ďalšej činnosti prijal 786 ohlásení k drobnej stavbe oproti 885 – pokles o 11,2%,
1115 ohlásení stavebných úprav oproti 1209 – pokles o 7,8%.
Vcelku môžem konštatovať, že prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného
úradu bol realizovaný na dobrej odbornej úrovni osobami odborne spôsobilými v danej
problematike.
V oblasti školstva a vzdelávania sme sa okrem prenesených kompetencií venovali aj
originálnym kompetenciám, z ktorých za najvážnejšie považujem zlepšovanie technického
stavu budov a zariadení škôl, do ktorých sme investovali viac ako 4,41 mil. EUR oproti 4,31
v minulom volebnom období. V tomto období došlo k významným zmenám v legislatíve
školstva. Jednou z najvýznamnejších bolo zníženie počtov detí v triedach materských
a základných škôl. Táto zmena spôsobila, že v našom meste sme nemohli umiestniť do
materských škôl všetky deti, ktorých rodičia to žiadali. Mesto v januári 2010 zrekonštruovalo
MŠ Spartakovská 10, v ktorej je umiestnených 84 detí. Zároveň bola spojená MŠ Hollého
a ZŠ Vančurova do nového subjektu ZŠ s MŠ, čím bola zvýšená kapacita miest v MŠ o 18
detí. ZŠ majú v priemere 510 žiakov. Počet žiakov ZŠ v školskom roku 2006/2007 bol 5519
a v školskom roku 2010/2011 je 4594, t.j. zníženie o 925 žiakov.
Vážené pani poslankyne,
vážení páni poslanci,
vážení hostia,
v mojom hodnotení uplynulého volebného obdobia som sa venoval iba niektorým
oblastiam života nášho mesta. Snažil som sa upozorniť len na niektoré skutočnosti, ktoré
ovplyvnili život v našom meste. Celkove môžeme spoločne konštatovať, že aj posledné štyri
roky 2007 – 2010 boli pre mesto Trnava, aj napriek ekonomickej kríze, úspešné. Aj v tomto
období sa prejavila dlhodobá stabilita, skúsenosť a obozretné hospodárenie v našom meste
a nemalej miere aj kvalita pracovníkov mesta. Zavedením elektronického obstarávania prác
sme v tomto roku ušetrili viac ako 500 tis. EUR. Som si vedomý, že potreby tohto mesta sú
stále väčšie ako jeho možnosti. Vaše rozhodovanie bolo zodpovedné a konštruktívne a som
presvedčený o tom, že aj optimálne k celkovým potrebám a daným možnostiam.
Vážené pani poslankyne,
vážení páni poslanci,
vážení hostia,
dnešným záverečným zasadnutím MZ sa končí aj moje 20-ročné „hosťovanie“ na
Trnavskej radnici z toho 4 roky vo funkcii viceprimátora mesta a od roku 1994 až doteraz vo
funkcii primátora mesta.
Dovoľte mi preto aspoň malú rekapituláciu týchto rokov.
Mesto Trnava už v roku 1238 získalo v rámci udelenia výsad Slobodného
kráľovského mesta kráľom Belom IV. – aj prvé samosprávne funkcie a výsady.
Obnovením samosprávy v roku 1990 mesto Trnava po vyše štyridsiatich rokoch mohlo znovu
pokračovať v slobodnom a samostatnom rozhodovaní o smerovaní mesta.
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Jedným z prvých a najdôležitejších krokov bolo opätovné získanie majetku do
vlastníctva mesta delimitáciou priamo zo zákona, na základe prechodu zakladateľskej alebo
zriaďovateľskej funkcie na mesto respektíve vlastnou investičnou výstavbou. Zároveň
s týmto procesom vznikla nutnosť založiť organizácie, ktoré budú tento majetok spravovať
v súlade s jeho účelom – napríklad Správu kultúrnych a športových zariadení, Stredisko
sociálnej starostlivosti, atď. Postupne vznikali aj obchodné spoločnosti zabezpečujúce pre
mesto dôležité služby – napríklad A.S.A., ktorá prevzala na seba časť činnosti bývalých
Technických služieb, Správa mestského majetku, TT Energie, neskôr obe transformované do
TT-KOMFORT s. r. o., alebo TT-IT, s. r. o., ktorej náplňou sú informačné technológie
a realizácia káblových rozvodov. Účtovný stav majetku mesta vrátane príspevkových
organizácií bol na konci roka 1991 54,4 mil. EUR, 1994 139,0 mil. EUR, 1998 163,8 mil.
EUR, 2002 180,3 mil. EUR, 2006 260,6 mil. EUR, 2010 241 mil. EUR.

-

Aby samospráva mohla dobre plniť všetky svoje úlohy pri zveľaďovaní mesta a službe
občanom, musela si zvoliť dobrú stratégiu v ekonomickej oblasti. Už v roku 1991 bola prijatá
zásada využívať príjmy z predaja majetku na financovanie investícií. Od roku 2004 sa
pripravuje programový rozpočet s viaczdrojovým financovaním (vlastné zdroje, úvery,
dotácie, granty). Samospráva pravidelne vytvára v ročnom rozpočte rezervu vo výške
mesačnej potreby finančných zdrojov na bežnú činnosť mesta. Udržiava sa optimálna miera
zadlženosti, dbá sa na diverzifikáciu rizík pri získavaní úverov, udržiavanie stabilnej
schopnosti splácať záväzky a na aktívne vymáhanie pohľadávok mesta.
V tejto časti môjho vystúpenia mi dovoľte vybrať aspoň niektoré najvýznamnejšie
rozhodnutia a udalosti:
Rok 1991
– prijatie VZN o prevode vlastníctva majetku formou dražby (zo zákona až od roku 2009)
Rok 1992
– obnovenie Trnavskej univerzity – 375 rokov od založenia
Rok 1993
– nový Územný plán mesta Trnava (ako prvý na Slovensku po roku 1989)
VZN o spôsobe výberu dodávateľov verejnou súťažou (zo zákona až od roku 1994)
Rok 1994
– rozhodnutie o spracovaní GIS – grafický informačný systém (budovaný v rokoch 1994 –
2003)
Rok 1995
– VZN o ochrane nefajčiarov – zo zákona až od roku 2004
Rok 1996
– VZN o prevode vlastníctva bytov – možnosť použitia štátnych dlhopisov s kupónovej
privatizácii
Rok 1997
– Prvý dlhodobý investičný zámer na 3 a viac rokov
- VZN o dani z nehnuteľnosti – daňové úľavy pre podnikateľov – podľa počtu vytvorených
nových pracovných miest
- Separovaný zber druhotných surovín – zo zákona povinnosť už od roku 2010
Rok 1998
– Emisia korunových obligácií na výstavbu skládky komunálneho odpadu TRNAVA –
Zavarská cesta s kapacitou na 28 rokov.
Rok 1999
– Prvá okružná križovatka na Slovensku za 9 dní (21.8 – 30.8.1999), výška investície 2 mil.
Sk.
Rok 2000
– Zásadná zmena ÚPN – vyčlenenie územia pre významnú investíciu – vstup do súťaže o
automobilku BMW.
Rok 2001
– Zostavenie bežného a kapitálového rozpočtu (zo zákona až po roku 2002)
- Prvé ratingové hodnotenie mesta v rámci SR
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Rok 2002
– apríl – strategický plán ekonomického rozvoja mesta Trnava
- 23. 12. Založenie Trnava Invest s.r.o., 100% mesta- pre prípravu výstavby PSA Peugeot
Citroën
Rok 2003
– 24. 1. – Podpis zmluvy o investičnej spoluprávci PSA, SR, Mesta Trnava – cez Trnava
Invest preinvestovaných 53,8 mil. EUR na výstavbu PSA – práce s realizované do 30.9.2003
- Spracovanie programového rozpočtu na rok 2004 (zo zákona túto povinnosť už od roku
2009)
Rok 2004
– Rozšírenie hraníc zastavaného územia mesta o 124 ha
Rok 2005
– Intenzifikácia separovaného zberu – dotrieďovacia linka
Rok 2006
– Spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Rok 2007
– Príprava projektov Humanizácie obytných súborov.
Založenie Automobilového klastra Západné Slovensko (spolu s VÚC)
Rok 2008
– Generálny dopravný plán – koncepčné riešenie dopravy
- Rekonštrukcia mestského amfiteátra
Rok 2009
– Príprava výstavby Mestského priemyselného a technologického parku
- Aktualizácia ÚPN mesta Trnavy – do roku 2025 s výhľadom do 2035 roku
- Komunikačné prepojenie ulíc Trstínska – Cukrovar + nový most cez Trnávku
Rok 2010
– Zavedenie elektronického verejného obstarávania – 26 akcií za I. polrok – úspora 500 tis.
EUR.
Vážené pani poslankyne,
vážení páni poslanci,
vážení hostia,
uvedené skutočnosti boli iba veľmi malou časťou aktivít mesta za posledných 20
rokov. Celkove sme použili 527 mil. EUR pre financovanie všetkých aktivít v meste. Z toho
bolo použitých:
19,3 mil. EUR pre životné prostredie
47,3 mil. EUR pre riešenie dopravy
23,1 mil. EUR pre odpadové hospodárstvo
25,6 mil. EUR pre bytovú výstavbu
12,0 mil. EUR pre verejné osvetlenie
33,4 mil. EUR pre sociálnu starostlivosť
97,3 mil. EUR pre školstvo a vzdelávací systém
22,3 mil. EUR pre mládež a šport
15,7 mil. EUR pre kultúru
32,5 mil. EUR pre ľudské zdroje
3,0 mil. EUR pre grantový systém mesta
13,0 mil. EUR pre mestskú políciu
104,4 mil. EUR pre výstavbu závodu PSA Peugeot Citroën Slovakia
Celkové príjmy predstavovali 528 mil. EUR z toho:
Miestne dane a poplatky 90,9 mil. EUR
Výnosy z majetku mesta 73,8 mil. EUR
Podielové dane 126,7 mil. EUR
Transfery, granty a príspevky 26,6 mil. EUR
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Transfery na prenesený výkon štátnej správy 57,5 mil. EUR
Príjmy na výstavbu automobilky PSA 108,7 mil. EUR
Finančné operácie príjmové, 39,6 mil. EUR.
Za všetkými uvedenými číslami, ak by sme ich rozmenili na drobné, sú tisícky nových
aktivít od poslancov MZ, primátora mesta a jeho zástupcov, pracovníkov MsÚ, MsP, Útvaru
hlavného kontrolóra, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta, desiatok dodávateľov
a v neposlednom rade aj spolupráca so štátnymi úradmi.
V záverečnej časti môjho vystúpenia uvediem aspoň niektoré investičné aktivity –
výstavba kúpaliska Castiglione, Mestský zimný štadión, polyfunkčný objekt na Hlinách,
plaváreň Zátvor, rekonštrukcia Mestskej veže, skládka komunálneho odpadu, autobusová
stanica, bytové domy na Veternej ulici, Františkánskej ulici, Clementisovej ulici, Tajovského
ulici, Coburgovej ulici a Malženickej ceste, rekonštrukcia atletického štadióna, futbalového
štadióna A. Malatinského, športového areálu LOKOMOTÍVA, rekonštrukcia Mestskej
športovej haly.
V oblasti dopravy – rekonštrukcia ulíc – Múzejná, Kapitulská, Michalská, Horné Bašty,
Jeruzalemská, Gorkého, Tulipánová, Bottová, G. Dusíka, Študentská, Hraničná a ďalšie.
K tomu treba pripočítať budovanie parkovísk vo všetkých častiach mesta ako aj opravy
chodníkov.
V oblasti školstva sa uskutočnili dobudovanie ZŠ V jame v roku 1991, rekonštrukcia
ZŠ A. Kubinu, Atómovej, J. Bottu, M. Gorkého, I. Krasku, Vančurova, K. Mahra, Nám. SUT,
Spartakovská a ZUŠ M. Sch. Trnavského. Taktiež prebiehali opravy a rekonštrukcie MŠ.
V sociálnej sfére to boli rekonštrukcie objektov malometrážnych bytov, ubytovne na
Coburgovej a Kollárovej ulici, Mestská poliklinika na Starohájskej ulici, Zdravotné stredisko
na Mozartovej a pod.
Ďalej chcem spomenúť oblasť životného prostredia, výstavbu vysokej a nízkej zelene
napr. zelený pás na sídlisku Hlboká, rekonštrukcia parku Janka Kráľa, parku A. Bernoláka,
Kalvária, Ružový park a priestor za Daňovým úradom. Boli vybudované nové detské ihriská
– Guliver v parku A. Bernoláka, na Dolných Baštách, Pod Agátkou, za Daňovým úradom
a ďalšie. Do tohto roku bolo vysadených cca 30 000 stromov. Za svoje aktivity v tejto oblasti
sa Trnava umiestnila ako druhá v rámci slovenskej časti súťaže EURÓPSKA CENA –
HLAVNÉ MESTÁ BIODIVERZITY 2010. Od obnovenia samosprávy sme sa sústredili aj na
obnovu kultúrno-historického dedičstva, obnovili sa meštiacke domy, kontinuálne sa
pokračuje v rekonštrukcii objektu mestského opevnenia, mestská veža, radnica. Medzi
najväčšie úspechy možno zaradiť, v spolupráci s archeológmi a pamiatkarmi, objav
a rekonštrukciu pôvodnej budovy radnice z ranného stredoveku – dnešné západné krídlo. Za
tieto práce sme získali najvyššie ocenenie v súťaži FÉNIX organizovanej ministerstvom
kultúry – pamiatka roka 2008.
Významným úspechom je aj odkrytie a sprístupnenie najstaršej sakrálnej stavby
v meste – románskej rotundy pri Bazilike sv. Mikuláša.
2. decembra sme uviedli do života prepracované Dejiny Trnavy, I. zväzok do roku
1945 po sedemročnej namáhavej a zložitej práci 15-tich autorov.
Počas 20-tich rokov sa uskutočnili stovky kultúrnych, športových a spoločenských
akcií. Cez grantový systém, ktorí sme začali v roku 1992, sme podporili niekoľko tisíc aktivít
v oblasti školstva a vzdelávania, v sociálno-zdravotnej oblasti, v oblasti mládeže a športu,
charity, obnove historických pamiatok, životného prostredia, zdravého mesta a pod.
Vymenovanie aspoň najvýznamnejších aktivít by bolo časove veľmi náročné.
Podrobnejšie sa možno o nich dozvedieť v jednotlivých záverečných účtoch mesta.
Počas týchto dvadsiatich rokov navštívili Trnavu a radnicu významné osobnosti,
prezidenti, diplomati akreditovaní na Slovensku, významní rodáci z celého sveta. Osobitne
by som sa chcel vrátiť aspoň na chvíľu k 11. septembru 2003. V tento deň navštívil naše
mesto pápež Ján Pavol II, najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi, ale aj hlava štátu Vatikán.
Človek - pútnik, človek lásky a pokoja a určite jedna z najvýznamnejších osobností sveta na
prelome 2. – 3. tisícročia. Bola to skutočne historická udalosť pre naše mesto, ktorá sa
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zapísala do histórie mesta. Bola to pre mňa najväčšia pocta v mojom živote ako aj vo funkcii
primátora mesta, že som Sv. Otca mohol osobne privítať na pôde starobylej Trnavy.
Záverom môjho vystúpenia mi dovoľte, pani poslankyne a páni poslanci, poďakovať
za Vašu náročnú a zodpovednú prácu pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní a rozvoji nášho
mesta. Osobitne ďakujem všetkým Vám, ktorí týmto zasadnutím MZ končíte svoju
poslaneckú prácu. Vám, ktorí budete pokračovať v poslaneckej činnosti želám veľa dobrých
nápadov a rozhodnutí, ktoré budú na prospech mesta Trnava a jeho obyvateľov.
Ďakujem všetkým pracovníkom mestského úradu, príspevkových organizácií,
pracovníkom škôl a školských zariadení a ostatných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta za vykonanú prácu v uplynulom období.
Osobitne chcem poďakovať za spoluprácu pracovníkom orgánov štátnej správy,
predstaviteľom cirkví a náboženských spoločností, vysokých škôl, občianskym združeniam,
dodávateľom prác a služieb a osobitne obyvateľom nášho mesta za podporu a pomoc.
Celkom na záver chcem vysloviť jedno želanie, aby aj poslanci nového Mestského
zastupiteľstva odložili, tak ako to bolo doteraz, svoje stranícke tričká a obliekli si všetci
jedno spoločné tričko – Mesto Trnava.
Mesto Trnava a jeho obyvatelia si to zaslúžia.

Po vystúpení Ing. Štefana Bošnáka, primátora mesta volebného obdobia 2006 – 2010
odzneli príhovory zástupcov politických strán :
Vystúpenie Mgr. Mariana Rozloţníka, SMER – Sociálna demokracia, Ľudová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana :
Dobrý deň, vážený pán primátor,
Kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci,
ctení hostia,
pripadla mi milá povinnosť, aby som sa na záver volebného obdobia, končiaceho sa
v prvom desaťročí tretieho tisícročia, mohol sa k vám prihovoriť a povedať pár slov, pár viet
o práci poslaneckého klubu SMER – Sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko, Slovenská národná strana. Bolo nás päť, pravidelne sme sa
stretávali a vôbec sme sa necítili, že by sme boli v opozícii. Je to skutočnosť, vážený pán
primátor, že všetci sme si vyzliekli politické tričká a hrali sme všetci za Trnavu.
Ďakujem Vám preto, za celý poslanecký klub, za spoluprácu, aj keď viem, že nie
všetky nápady nám mohli prejsť, a že nie všetky naše plány boli splnené. Myslím si, že
môžem toto 4-ročné pracovné vypätie s čistým svedomím a v pokoji zhodnotiť ako dobré.
Nebudem vám ďalej rozprávať, lebo pán primátor mi zobral mnohé vety, ktoré som mal
pripravené. Takže poviem, že celý poslanecký klub i ja osobne sa pripájam k prianiu
spokojného a radostného prežitia vianočných sviatkov, k tomu, aby v budúcom roku každý
z nás si uchoval pevné zdravie, zdravú myseľ, ostrý pohľad a veľa, veľa dobrých nápadov.
Ďakujem za pozornosť.
Vystúpenie PhDr. Jána Ţitňanského, KDH:
Dovoľte mi skôr, ako začnem čítať, povedať jednu vysvetľujúcu informáciu. Všetko, čo
budem čítať, sú slová poslanca Tomeka, ktorý z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície
nemohol prečítať túto reč. Ja sa s ním plne stotožňujem, preto ju prečítam v plnom znení.
Vážený pán primátor,
Vážený pán nastávajúci primátor,
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Vážené pani poslankyne, páni poslanci,
ctení hostia.
Mám tú česť prihovoriť sa k vám v mene poslancov klubu KDH pri príležitosti
slávnostného ukončenia práce tohto mestského zastupiteľstva. Dovoľte môj príhovor začať
pripomenutím možno samozrejmých, ale myslím, že pre túto príležitosť celkom vhodných
vecí.
V ľuďoch všeobecne, ako i špecificky v poslancoch sa prirodzene snúbi prvok
individuálny s prvkom sociálnym. Ten individuálny sa prejavuje v poslaneckých iniciatívach,
interpeláciách a požiadavkách na riešenie konkrétnych problémov a podnetov občanov,
v návrhoch predkladaných v rámci komisií mestského zastupiteľstva, či v konkrétnom
slobodnom hlasovaní v mestskom zastupiteľstve, či v mestskej rade. Pre efektívnu prácu
mestského zastupiteľstva je však nevyhnutný aj spoločenský aspekt poslaneckej práce. Inak
by išlo o skupinu 31 podľa ľubovôle konajúcich jedincov a nie o zastupiteľský zbor v pravom
slova zmysle. Ak má byť produkcia hocijakého zboru, telesa či súboru kvalitná, je
nevyhnutné, aby hral podľa jednej partitúry, jedného scenára, či choreografie. Aj v prípade
mestského zastupiteľstva platí, že tým scenárom nie sú ani tak zákony, či iné legislatívne
normy, hoci aj tie sú dôležité, ale v prvom rade hodnotová osnova vpísaná do každej ľudskej
bytosti, teda zákon prirodzený.
Obzrúc sa za poslednými štyrmi rokmi práce mestského zastupiteľstva si dovolím
tvrdiť, že počas celej doby bol zvuk poslaneckého zboru dobre vyladený a to pričinením nás,
poslancov klubu Kresťanskodemokratického hnutia ako aj zástupcov ostatných politických
strán. Disharmonické chvíle by som zrátal na prstoch jednej ruky. K týmto ojedinelým
prípadom podľa mňa došlo vtedy, keď sa niektorí členovia telesa nedržali scenára (či inak
povedané hodnotovej osnovy) a začali hrať rolu napísanú iným dramatikom, či scenár si
sami upravili. Kto bol v akej úlohe, nech si každý úprimne zodpovie najmä vo svojom vnútri.
Ako som už povedal, išlo o ojedinelé prípady a štandardne sa riešenia hľadali,
navrhovali a diskutovali vecne a zdôvodnene. Uznesenia sme prijímali v širokom konsenze.
Na tomto mieste by som chcel poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu zamestnancom
mestského úradu, mestských organizácií, najmä spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., Správe
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Stredisku sociálnej starostlivosti, Mestskej
televízii Trnava, ďalej školám a školským zariadeniam, útvaru hlavného kontrolóra ako aj
ostatným poslaneckým klubom.
Osobitne chcem poďakovať primátorovi mesta Štefanovi Bošnákovi. Ak mám zostať
pri doterajších prirovnaniach, je to najmä zásluhou výborného zvládnutia Tvojej režisérskej,
či dirigentskej role Štefan, že mesto napredovalo, a to nielen počas tohto volebného obdobia,
a že sa nachádza v dobrej kondícii.
Pravda, nie všetko sa podarí, vždy je čo zlepšovať a je toho ešte veľa, čo je potrebné
urobiť. To je ale už úloha pre nastupujúcich zástupcov občanov, pre nový poslanecký zbor.
Prajem vám, a to najmä občanom tohto mesta, aby zvuk a výkon tohto orchestra na
čele s novým primátorom bol aspoň taký kvalitný, ako toho odchádzajúceho. A prosím,
nezabudnite, notový zápis (hodnotová osnova) je tu pre všetkých, hrajte podľa neho.
Ďakujem Vám za pozornosť.
PhDr. Ladislav Hrnčírik, SDKÚ - DS :
Vážený pán primátor,
vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,
vážení poslanci novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ctení hostia, milí
priatelia,
je mi cťou vystúpiť v mene SDKÚ – DS na ustanovujúcom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, ktorého poslanci boli zvolení v riadnych komunálnych voľbách 27. Novembra
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2010. SDKÚ – DS vo volebnom období 2006 – 2010 malo v mestskom zastupiteľstve 9
poslancov. Náš poslanecký klub pôsobil v mestskom zastupiteľstve v koalícii s KDH.
Celé poslanecké obdobie sme pristupovali k plneniu volebného programu
v presvedčení, že len zodpovedné a racionálne hospodárenie a optimálne zabezpečenie
všetkých funkcií mesta je základom jeho rastúcej prosperity.
Po týchto voľbách SDKÚ – DS vytvorilo koalíciu so stranou Sloboda a solidarita
a v zastupiteľstve budeme mať troch zástupcov. Predstava nášho ďalšieho pôsobenia tak
bude spočívať predovšetkým na konštruktívnej opozičnej práci, smerujúcej k podpore len
zodpovedne sformulovaných, kvalitne pripravených a racionálne zdôvodnených projektov.
Ďalej v aktívnej kontrolnej činnosti a kritike všetkého, čo nebude na prospech občanov nášho
mesta. Našou víziou je prosperujúce, bezpečné a dynamicky sa rozvíjajúce mesto, kde sa
oplatí žiť.
Dovoľte mi zaželať všetkým odstupujúcim poslancom zdravie, pohodu a radosť
z nadchádzajúcich dní, mesiacov, rokov, ktoré určite naplnia zmysluplnými aktivitami
a prácou. Novozvolenému primátorovi Ing. Vladimírovi Butkovi a novozvoleným poslancom
taktiež zdravie, zodpovedné plnenie volebných programov, ktoré verím, že budú na prospech
Všetkých občanov i návštevníkov slobodného kráľovského mesta Trnava.
Súčasne si dovoľujeme pri tejto príležitosti poďakovať odstupujúcemu primátorovi Ing.
Štefanovi Bošnákovi za všetko, čo urobil pre blaho nášho mesta. Bolo pre nás cťou s ním
spolupracovať. Vďaka pán primátor.

Po príhovoroch zástupcov politických strán nasledoval zápis poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2006 – 2010 do pamätnej knihy spojený
s odovzdaním darčeka – nového vydania knihy Dejiny Trnavy a známky mesta.
Za zvukov Trnavských fanfár Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta a poslanci
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2006 – 2010 spoločne opustili
rokovaciu miestnosť.
Po prestávke sa konalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava volebného obdobia 2010 – 2014.

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

Ing. Hana D i e n e r o v á
prednostka MsÚ

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka
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