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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Zápisnica
z 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy,
konaného 23. februára 2010 v konferenčnej sále trnavskej radnice

Prítomní: 31 poslancov MZ
primátor mesta
hlavný kontrolór mesta
náčelník Mestskej polície mesta Trnava
prednostka Mestského úradu v Trnave
6 vedúcich odborov mestského úradu
vedúci kancelárie primátora
1 vedúci úseku mestského úradu
5 vedúcich organizácií a spoločností mesta
9 riaditeľov základných škôl, ZUŠ a CVČ
riaditeľ OO PZ SR v Trnave
Program:
a/
1.1
2.1
3.
4.1
5.1
5.2
6.1
7.1
8.1

9.1
10.1
11.1
11.2
11.3

12.1
13.1
13.2
14.1

Otvorenie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315
o udeľovaní ocenení mesta Trnavy
Novelizácia internej smernice „Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy“
Majetkové záležitosti
Predaj bytov
Zmeny Územného plánu mesta Trnavy /aktualizované znenie rok 2009/
- povolenie na spracovanie
Urbanistická štúdia Trnava – Zátvor II. – Občianska vybavenosť pri Piešťanskej
ceste – schválenie
Návrh na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a kolektívom v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č. 315 za rok 2009
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2010 z rozpočtu mesta Trnava
/z
programu č. 18/
Spolufinancovanie
projektu
„Zvyšovanie
vzdelanostnej
úrovne
detí
z marginalizovanej rómskej komunity s cieľom podporiť ich sociálnu inklúziu“
–
schválenie
Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave
Doplnenie člena dozornej rady spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnavy za rok 2009
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnavy do 30. 06. 2010
Informácia o výsledkoch kontroly NKÚ SR, zameranej na kontrolu hospodárenia
s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami,
pohľadávkami a kontrolu opatrení z predchádzajúcej kontroly
Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy na
obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020 - za rok 2009
Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnavy za obdobie od 01. 01. 2009 do
31. 12. 2009
Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti
v služobnom obvode OO PZ Trnava za obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009
Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch
verejného obstarávania v II. polroku 2009 s hodnotou predmetu obstarávania
tovarov a služieb nad 16 596,95 eura a prác nad 33 193,91 eur
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15.1
15.2
16.1
17.1

18.1
19.1

Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov TRNAVSKÁ BRÁNA
2009
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2009
Členstvo v medzinárodnom združení opevnených miest – „WALLED TOWNS
FRIENDSHIP CIRCLE“ – schválenie
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy,
ktorých termín plnenia je v intervale od 26. 11. 2009 do 03. 02. 2010
Rôzne
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy
Rekapitulácia uznesení
Záver

20. 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 22 poslancov
mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. /V priebehu
rokovania sa zvýšil počet poslancov na 31./
Za overovateľov zápisnice z 20. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli
určení poslanci mestského zastupiteľstva MUDr. Martin Heriban a Mgr. Ľudovít Vanek.
Na rokovaní sa overovali dve zápisnice z predchádzajúcich rokovaní /z 19. riadneho
zasadnutia konaného 15. decembra 2009 a zo 4. mimoriadneho zasadnutia konaného 28.
januára 2010. Overovatelia zápisnice na rokovaní mestského zastupiteľstva skonštatovali, že
zápisnice zachytili priebeh rokovania v celom rozsahu, preto ich aj podpísali.
Do pracovného predsedníctva riadneho zasadnutia Mestská rada mesta Trnava určila
poslancov mestského zastupiteľstva Eduarda Čechoviča a Ing. Jozefa Pobieckého. Na
rokovaní mestského zastupiteľstva boli doplnení poslanci Mgr. Jozef Pikna a Ing. Ľudovít
Daučo.

Za predsedu návrhovej komisie mestská rada odporučila poslanca MZ Michala Okruhlicu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie odporučení Michal
Drgoň a Ing. Ján Albert. Keďže poslanec Drgoň nebol odprezentovaný v rokovacej
miestnosti, do návrhovej komisie bol navrhnutý Ing. Jozef Klokner.
K zloženiu návrhovej komisie ďalšie pripomienky vznesené neboli.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 3, nehlasoval 1) bolo zloženie návrhovej komisie
schválené.
Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 16. februára 2010 odporučila
nasledujúce úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva :
a/ v rámci bodu 3. Majetkové záležitosti prerokovať materiál
č. 3.19 - Prenájom nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku
Trnava spoločnosti Vossloh Schwabe Deutschland GmbH, or. zl. SR
Dôvod:
V súčasnosti prebiehajúca výstavba dotknutých objektov v Mestskom priemyselnom
a technologickom parku Trnava a nutnosť urýchleného predloženia navrhovaných zmien zo
strany budúceho nájomcu nebytových priestorov /spoločnosť Vossloh Schwabe Deutschland
GmbH, or. zl. SR/ poskytovateľovi grantu – Ministerstvu hospodárstva SR.
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b/ v rámci bodu 3. Majetkové záležitosti prerokovať materiál
č. 3.20 - Zmena zmluvných vzťahov v nebytových priestoroch v objekte
na Ulici Hollého č. 8 - SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM Dušana Nebylu
Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu Dušana Nebylu
Dôvod:
Vypožičiavateľ priestorov v objekte na Hollého č. 8 plánuje predložiť investičný projekt na
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v súvislosti s výmenou okien, zateplenia
fasády objektu, strechy, prípadne rozšírenia vnútornej sály. Po preverení podmienok podania
žiadosti o projekt vypožičiavateľ zistil, že nespĺňa jednu z podmienok, čo sa týka počtu
žiakov, ktorí školu navštevujú. Túto podmienku spĺňa Súkromná ZUŠ pri Štúdiu Dušana
Nebylu, preto vypožičiavateľ požiadal o zmenu zmluvného vzťahu.

Na rokovaní mestského zastupiteľstva návrh na doplnenie programu rokovania predložil
Ing. Jozef Pobiecký, druhý zástupca primátora mesta. V rámci bodu 3. Majetkové záležitosti
odporučil prerokovať materiál č. 3.21 – Zmenu výpovednej lehoty z nájmu nebytových
priestorov v objekte na ulici Dedinská č. 27 v Trnave – Modranke nájomcovi Meduška n. o.
Materiál bol poslancom mestského zastupiteľstva rozdaný pri prezentácii. Návrh zdôvodnil
záujmom nájomcu o predloženie investičného projektu na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR vo veci zabezpečenia výmeny okien, zateplenia fasády objektu
a zateplenia strechy. Jednou z podmienok predloženia žiadosti o projekt je schválenie
zmluvy o nájme na dobu v trvaní minimálne 10 rokov a po ukončení realizácie projektu musí
obsahovať nevypovedateľnosť po uvedenú dobu a právo realizovať navrhnuté aktivity
projektu.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) boli schválené odporúčania mestskej
rady k programu rokovania.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 3, nehlasoval 1) bol schválený návrh poslanca
Pobieckého na prerokovanie materiálu č. 3.21.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bol schválený program rokovania
februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Následne poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava prerokovali materiály v súlade
so schváleným programom rokovania.
Materiál č. 1.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315
o udeľovaní ocenení mesta Trnavy
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
ISpravodajca konštatoval, že udeľovanie ocenení mesta je poďakovaním členom
občianskeho spoločenstva, ktorí svojím životom a prácou rozvíjali a upevňovali vzájomné
väzby komunity a pozitívny vzťah k nej. Mesto má proces udeľovania ocenení rozpracovaný
vo Všeobecne záväznom nariadení č. 315. Predkladaným návrhom na zmenu sa dopĺňa
nový druh ocenenia – Pamätná plaketa primátora mesta Trnava, ktorú bude štatutár mesta
udeľovať pri významných životných, či pracovných jubileách, prípadne za dlhoročné
pôsobenie, či úspešnú reprezentáciu mesta. Toto ocenenie nie je bezpodmienečne viazané
finančnými prostriedkami.
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
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záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216.
V určenej lehote bola k nemu uplatnená 1 pripomienka /viď. tabuľka priložená
materiálom/.
Mestská rada hlasovaním odporučila akceptovať uplatnenú pripomienku.

k

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez ďalších pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bola schválená pripomienka
vznesená v lehote pripomienkovania, ktorou sa riešilo spresnenie textu v čl. 11 ods. 5
všeobecne záväzného nariadenia.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 756, ktorým bolo
schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 354.

Materiál č. 2.1
Novelizácia internej smernice „Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy“
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Predkladaný materiál spravodajskou správou uviedol Ing. Vladimír Butko, zástupca
primátora mesta. Uviedol, že návrhom sa upravuje interná smernica, schválená uznesením
MZ č. 540/2005 v znení uznesenia MZ č. 108/2007 v nadväznosti na kontrolu vykonanú
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v roku 2009. Najvyšší kontrolný úrad SR
vykonal kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta
a v kontrolnom zistení bola vznesená námietka nesúladu znenia § 2 ods. 10 rozpočtových
pravidiel s ustanovením § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. V predmetnom § 2 internej smernice je definovaný rozdiel medzi
zmenou rozpočtu schvaľovanou mestským zastupiteľstvom a zmenou rozpočtu rozpočtovým
opatrením schváleným primátorom mesta. Novelizáciou dokumentu príde k vypusteniu
dotknutých odsekov a zároveň sa doplní v § 5 povinnosť hlavného kontrolóra mesta
vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu v súlade s § 18 f ods. c/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 757,
ktorým bola schválená novelizácia internej smernice „Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy“
v súlade s predloženým materiálom.

Materiál č. 3
Majetkové záležitosti
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: Michal Okruhlica
Spravodajca mestskej rady pred otvorením rozpravy k materiálu spravodajskou správou
v stručnosti uviedol predkladaný materiál.
č. 3.1
Prevod nájmu a zmena výmery /rozšírenie výmery o ďalšie priestory prenájmu/
nebytových priestorov v objekte na Okružnej ulici č. 21 – DOMALL s.r.o.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Súčasný nájomca nebytových priestorov požiadal o prenájom ďalších priestorov, ktoré
bude využívať na prevádzkovanie skladu pre činnosť firmy. Oznámenie o voľných
priestoroch bolo uverejnené na webovej stránke mesta, pričom žiadosť o prenájom voľných
priestorov bola doručená len firmou DOMALL s.r.o.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 758,
ktorým bol schválený prevod nájmu a zmena výmery nebytových priestorov pre nájomcu
v zmysle predloženého materiálu.

č. 3.2
Prenájom časti nehnuteľnosti (pozemkov a objektov) vo vlastníctve mesta Trnavy –
Slovenské elektrárne a.s. Bratislava
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spoločnosť Slovenské elektrárne a.s. Bratislava požiadala mesto Trnava ako vlastníka
pozemkov a objektov o predbežný súhlas k umiestneniu koncového zariadenia –
elektronickej sirény na varovanie obyvateľstva na dotknutých objektoch. Predbežný súhlas
bol mestom vydaný. Spracovaným materiálom sa rieši nájom časti nehnuteľností
a pozemkov na umiestnenie zariadení.
Mestská rada mesta Trnavy hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 759,
ktorým bol schválený predaj časti nehnuteľnosti žiadateľovi podľa spracovaného materiálu.

č. 3.3
Zaradenie majetku mesta na odpredaj - byty
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Na odpredaj obchodnou verejnou súťažou bolo navrhnuté zaradiť na odpredaj voľné byty
vo vlastníctve mesta Trnavy.
Mestská rada mesta Trnavy hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č.760,
ktorým boli na odpredaj zaradené byty : garsónka č. 53 na Ulici B. Smetanu č. 5, garsónka č.
33 na Ulici Hospodárska č. 83, 1-izbový byt č. 50 na Ulici L. van Beethovena č. 17, 2-izbový
byt č. 69 na Ulici gen. Goliána č. 53.
č. 3.4
Odpredaj pozemkov pod schodmi v centrálnej mestskej zóne
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mesto Trnava materiálom rieši majetkoprávne usporiadanie pozemkov v centrálnej
mestskej zóne pod schodmi k objektom vo vlastníctve iným právnických a fyzických osôb.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 761, ktorým bol
schválený odpredaj pozemkov pod schodmi v centrálnej mestskej zóne vlastníkom objektu
za cenu 200,- eur/m2.

č. 3.5
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5312/6 v k. ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 6926 Na hlinách 42, 43, 44
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vlastníci bytov v bytovom dome Na hlinách 42, 43, 44 požiadali mesto o odkúpenie
spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovom domom do osobného vlastníctva.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 762, ktorým bol
schválený predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta vlastníkom bytov uvedených pod
bodom č. 1 až 35.

č. 3.6
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 647 a 646/2 v k. ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 247 na Ul. Dolné bašty 6, 7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vlastníci bytov v bytovom dome na Ulici Dolné bašty č. 6,7 požiadali mesto o odkúpenie
spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovom domom do osobného vlastníctva.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
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Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 763, ktorým bol
schválený predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta vlastníkom bytov uvedených pod
bodom č. 1 až 15.

č. 3.7
Predaj pozemku vo vlastníctve mesta na výstavbu 2 transformačných staníc líniovej
stavby „TA Trnava – Kočišské, OS et. A, VNK, 2x TS, NNK“
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Materiálom je predložený návrh na predaj pozemku v lokalite Kočišské do vlastníctva
spoločnosti ZSE Distribúcia a. s. na realizáciu líniovej stavby – transformačných staníc,
z ktorých bude riešený prívod elektrickej energie pre nové bytové a rodinné domy v obytnom
súbore.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 764, ktorým bol
schválený predaj pozemku vo vlastníctve mesta spoločnosti ZSE Distribúcia a.s.

č. 3.8
Zriadenie vecného bremena pre uloženie verejného rozvodu elektriny na pozemkoch
vo vlastníctve mesta /Rekonštrukcia NN siete – Ulica Štefánikova a Ulica Rybníková/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s. požiadala mesto Trnava ako vlastníka pozemkov
o súhlas s použitím pozemkov mesta na uloženie verejného rozvodu elektriny v uliciach
Štefánikova a Rybníková. Rozvody budú vložené do zeme pod jestvujúce chodníky a voľnú
plochu, čím bude nahradené staré nevyhovujúce vzdušné vedenie.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 765,
ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena pre uloženie verejných rozvodov na
pozemkoch vo vlastníctve mesta.

č. 3.9
Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta pod prevádzkou firmy Jozef Taliga – T.L.G. na
Ulici Mikovíniho v Trnave
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V nadväznosti na koncepciu výstavby nového mestského priemyselného parku mestský
úrad oslovil spoločnosti, ktoré dlhodobo užívajú pozemky mesta pod prevádzkami, na
základe nájomných zmlúv, s ponukou na ich odkúpenie. Cena za odkúpenie bola stanovená
majetkovou komisiou podľa znaleckého posudku. Ponuka na odkúpenie bola podmienená
odpojením prevádzky od inžinierskych sietí v areáli a zabezpečenie samostatného napojenia
na verejné rozvody.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 766,
ktorým bol schválený predaj pozemkov pod prevádzkou firmy Jozef Taliga – T. L. G.

č. 3.10
Predaj podielov v záhradkárskej osade Štrky na Ulici Chovateľská
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mestu bola doručená žiadosť fyzickej osoby o odkúpenie pozemkov v záhradkárskej
osade na Ulici Chovateľská. Územie sa pôvodne využívalo ako vodný kanál, ktorý bol po
vyschnutí zrekultivovaný a daný do užívania záhradkárom. Majetková komisia sa žiadosťou
zaoberala a odporučila mestskému zastupiteľstvu predaj pozemkov schváliť. Následne boli
oslovení aj ostatní užívatelia záhradiek s ponukou na odkúpenie pozemkov v predmetnej
lokalite.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 767,
ktorým bol schválený predaj podielov pozemku v záhradkárskej osade Štrky súčasným
užívateľom záhradiek.

č. 3.11
Súhlas s prijatím daru – pozemkov v k. ú. Trnava /od spoločnosti TM-PLUS, s.r.o.,
Dunajská Streda/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spoločnosť oslovila mesto vo veci darovania pozemku v lokalite Ulice Koniarekova, ktoré
mesto využije na realizáciu pešej komunikácie.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 768,
ktorým bol daný súhlas s prijatím daru – pozemkov do vlastníctva mesta od spoločnosti TMPLUS, s.r.o., Dunajská Streda.

č. 3.12
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Súhlas s umiestnením stavby a zmena výmery prenajatých pozemkov na Ulici
Spartakovská v Trnave
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrhom sa rieši dodatočný súhlas s umiestnením oceľového prístrešku pri predajni
BILLA na Ulici Spartakovská, ktorý slúži na príjem tovaru a následné rozšírenie predmetu
nájmu v už uzavretej nájomnej zmluve.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 769, ktorým mestské
zastupiteľstvo dalo súhlas s umiestnením stavby a zmenou výmery prenajatých pozemkov
na Ulici Spartakovská spoločnosti BILLA s.r.o., so sídlom Bratislava, pričom konštatovalo
porušenie čl. V ods. 3 zmluvy o nájme zo dňa 10. 3. 2003.

č. 3.13
Zriadenie vecného bremena pre prístupovú komunikáciu na časti pozemku vo
vlastníctve mesta
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spoločnosť McDonald s Slovakia s.r.o. Bratislava pripravuje v lokalite Od Zavarského na
Ulici Nová výstavbu areálu, ktorý bude dopravne napojený prístupovou komunikáciou na
Novej ulici. Časť tejto prístupovej komunikácie je situovaná na pozemku vo vlastníctve
mesta, preto zástupca stavebníka požiadal mesto ako vlastníka pozemku o súhlas s jeho
použitím na vybudovanie časti prístupovej komunikácie.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 770,
ktorým mestské zastupiteľstvo súhlasilo so zriadením vecného bremena pre prístupovú
komunikáciu na časti pozemku vo vlastníctve mesta.

č. 3.14
Zrušenie vecného bremena na pozemkoch na Ulici Paulínska v Trnave
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ministerstvo obrany SR požiadalo o uzavretie Dohody o zrušení Zmluvy o zriadení
vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez pozemky na Ulici Paulínska, ktoré sú
v ich správe. Vecné bremeno bolo zapísané v prospech mesta – Strediska služieb škole
v Trnave po dobu trvania vlastníctva k nehnuteľnostiam. Stredisko ukončilo svoju činnosť,
pozemky na základe uznesenia mestského zastupiteľstva prešli do vlastníctva RKC, Rádu
sv. Pavla I. pustovníka. Vecné bremeno týmto stratilo svoju opodstatnenosť.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 771, ktorým mestské
zastupiteľstvo schválilo zrušenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti strpieť
prechod osôb a vozidiel v prospech Mesta Trnava z dôvodov, uvedených v spracovanom
materiáli.

č. 3.15
Zámena pozemkov na Ulici Hlboká v Trnave
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, pracovisko Trnava požiadalo mesto Trnava
o usporiadanie pozemku pod budovou riaditeľstva na Ulici Hlboká. Navrhnutá bola vzájomná
zámena pozemkov v pomere 1 : 1, ktorá sa však podľa predloženého geometrického plánu
nedala zrealizovať. Z tohto dôvodu bol predložený v januári geometrický plán na oddelenie
pozemkov, na základe ktorého bol spracovaný i materiál v súlade s odporúčaním majetkovej
komisie.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 772, ktorým mestské
zastupiteľstvo schválilo zámenu častí pozemku s vlastníkom SR – Daňové riaditeľstvo SR.

č. 3.16
Zámena pozemkov na Ul. Dohnányho v Trnave
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spoločnosť Lekris, s.r.o. Trnava je majiteľom pozemkov v lokalite pri prepojovacej
komunikácii medzi Ulicami A. Žarnova, Dohnányho a novou nemocnicou, kde plánuje majiteľ
pozemkov realizovať výstavbu polyfunkčného objektu. Pozemok spoločnosti je
nepravidelného tvaru a keďže mesto je vlastníkom susedných pozemkov, spoločnosť
požiadala mesto o zámenu pozemkov. Podľa navrhovateľa sa zámenou vylepší aj pozičná
situácia mestských pozemkov z hľadiska prístupu z prepojovacej komunikácie.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 773, ktorým mestské
zastupiteľstvo schválilo zámenu pozemku v k. ú. Trnava so spoločnosťou Lekris, s.r.o.
Trnava.

č. 3.17
Informatívna správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť
v roku 2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Majetková komisia ako poradný orgán zriadený mestským zastupiteľstvom odporúča,
resp. neodporúča mestskému zastupiteľstvu a mestskej rade schváliť predaj, zámenu,
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odkúpenie resp. iné formy nakladania s majetkom mesta podľa konkrétnych žiadostí.
Predložená správa informuje o prípadoch, v ktorých komisia neodporučila žiadosti vyhovieť
a materiál na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva nebol spracovaný.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Bošnák, primátor mesta – žiadal vyjadrenie spracovateľa materiálu, či v návrhu
uznesenia nemal byť použitý text „berie na vedomie“ správu.
JUDr. Tomašovičová, vedúca odboru – reagovala na pripomienku a podotkla, že
formulácia uznesenia je správna, keďže mestské zastupiteľstvo má kompetencie v oblasti
nakladania s majetkom mesta.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 774, ktorým mestské
zastupiteľstvo schválilo predloženú informatívnu správu.

č. 3.18
Časový a vecný harmonogram prípravy a realizácie projektu rekonštrukcie
futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave /Výstavba multifunkčného centra
Štadióna Antona Malatinského v Trnave – lokalita č. 1 a č. 2/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mesto Trnava v spolupráci so švajčiarskou spoločnosťou Hidber Consultants GmbH a na
základe memoranda o spolupráci zabezpečuje práce súvisiace s prípravou výstavby
komerčno-športového centra Štadióna Antona Malatinského. V nadväznosti na uzatvoreného
memoranda je pre uzatvorenie dohody o spolupráci potrebné odsúhlasiť časový a vecný
harmonogram prípravy a realizácie projektu. Podľa predloženého harmonogramu je
predpokladaný začiatok výstavby samotného štadióna naplánovaný na jún 2011 a ukončenie
výstavby na október 2012 a kolaudácia v novembri 2012.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickými úpravami materiálu v súvislosti s názvom projektu:
a/ zmenou názvu materiálu
...Štadión Antona Malatinského a multifunkčné centrum
(Časový a vecný harmonogram prípravy a realizácie projektu výstavby)...
b/ úpravou textu v návrhu uznesenia v bode 1. Schvaľuje
...Časový a vecný harmonogram prípravy a realizácie projektu výstavby „Štadión
Antona Malatinského a multifunkčné centrum“...
c/ doplnenie termínu v návrhu uznesenia v bode 2. Ukladá
...do 30. 04. 2010...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady k úprave uznesenia.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 775,
ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo časový a vecný harmonogram prípravy a realizácie
projektu rekonštrukcie futbalového štadióna a uložilo mestskému úradu vypracovať so
spoločnosťou Hidber Consultants GmbH návrh dohody o spolupráci a zmluvy o výpožičke
pozemkov v súlade s predloženým materiálom a schváleným odporúčaním mestskej rady.
č. 3.19
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Prenájom nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologickom parku
Trnava spoločnosti Vossloh Schwabe Deutschland GmbH, or. zl. SR
V súčasnosti prebiehajúca výstavba dotknutých objektov v Mestskom priemyselnom
a technologickom parku Trnava a nutnosť urýchleného predloženia navrhovaných zmien zo
strany budúceho nájomcu nebytových priestorov /spoločnosť Vossloh Schwabe Deutschland
GmbH, or. zl. SR/ poskytovateľovi grantu – Ministerstvu hospodárstva SR.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 776,
ktorým bol schválený prenájom nebytových priestorov v súlade so spracovaným materiálom.

č. 3.20
Zmena zmluvných vzťahov v nebytových priestoroch v objekte na Ulici Hollého č. 8
- SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM Dušana Nebylu
Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu Dušana Nebylu
Vypožičiavateľ priestorov v objekte na Ulici Hollého č. 8 plánuje predložiť investičný
projekt na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v súvislosti s výmenou okien,
zateplenia fasády objektu, strechy, prípadne rozšírenia vnútornej sály. Po preverení
podmienok podania žiadosti o projekt vypožičiavateľ zistil, že nespĺňa jednu z podmienok, čo
sa týka počtu žiakov, ktorí školu navštevujú. Túto podmienku spĺňa Súkromná ZUŠ pri Štúdiu
Dušana Nebylu, preto vypožičiavateľ požiadal o zmenu zmluvného vzťahu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Daučo – poukázal na nové znenie uznesenia a žiadal stanovisko spracovateľa
materiálu, či nie je potrebné zrušiť pôvodné uznesenie.
Ing. Bošnák, primátor mesta – konštatoval, že uznesenie nie je potrebné zrušiť, keďže
nájom len v podiele 50% prechádza na iný subjekt. Požiadal o stanovisko spracovateľa
materiálu.
JUDr. Tomašovičová, vedúca odboru – uviedla, že v materiáli navrhnutý text uznesenia
je dostatočný.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 777,
ktorým bola schválená zmena zmluvných vzťahov v súlade so spracovaným materiálom.

č. 3.21
Zmena výpovednej lehoty z nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Dedinská
č. 27 v Trnave – Modranke – MEDUŠKA, n. o.
Materiál bol zaradený do programu rokovania v úvode zasadnutia.
Spoločnosť MEDUŠKA, n. o. chce predložiť investičný projekt na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR, ktorý sa týka výmeny okien, zateplenia fasády objektu,
zateplenia strechy. Podľa podmienok pre schválenie projektu musí byť zmluva o nájme
uzatvorená na dobu v trvaní minimálne 10 rokov po ukončení realizácie projektu. Ďalej musí
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obsahovať nevypovedateľnosť po uvedenú dobu a dať právo realizovať navrhnuté aktivity
projektu. Schválením projektu by spoločnosť získala finančný príspevok v sume 165 tisíc eur,
z čoho investičná časť výdavkov predstavuje čiastku 149 522,- eur. Predpokladanými
stavebnými úpravami by sa zhodnotil majetok mesta.
Rozprava:
Ing. Butko, zástupca primátora – podotkol, že v zásade súhlasí so zámerom materiálu
a výpovednými lehotami. Odporučil však uznesenie mestského zastupiteľstva upraviť,
pretože ak sa schváli navrhovaná zmena výpovednej lehoty a nájomca nebude platiť
nájomné, skôr ako po 10 rokoch od ukončenia realizácie projektu nebude môcť vlastník
nehnuteľnosti dať výpoveď z nájmu. Úpravou uznesenia by sa mesto poistilo v tom prípade,
ak by nájomca neplatil nájomné. Na záver svojho vystúpenia uviedol, že mesto by
schváleným návrhom malo byť korektné aj vo vzťahu k sebe.
Čechovič, dlhodobo uvoľnený člen mestskej rady – odporučil návrh uznesenia
preformulovať v bode 1. nasledovne:
...na:
3 mesiace – ak nájomca vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
12 mesiacov – bez udania dôvodu s tým, že prenajímateľ doručí výpoveď najneskôr
do
30. 06. príslušného kalendárneho roka
s podmienkou, že výpovedné dôvody sa neuplatnia skôr ako po 10-tich rokoch od ukončenia
realizácie projektu, okrem prípadu, ak nájomca mešká viac ako 1 mesiac s platením
nájomného je výpovedná lehota 3 mesiace...
Ing. Bošnák, primátor mesta – požiadal spracovateľa výstupov o úpravu adresy nájomcu
na ...Dedinská 27...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 4) bolo prijaté odporúčanie poslanca
Čechoviča na úpravu uznesenia.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 778 v nadväznosti
na predložený materiál a schválenú úpravu uznesenia.

Materiál č. 4.1
Predaj bytov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský
Štandardný materiál, ktorým boli predložené návrhy na schválenie odpredaja bytov
v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 779, ktorým bol
schválený predaj bytov podľa materiálu, v súlade s platnou legislatívou.
Materiál č. 5.1
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Zmeny Územného plánu mesta Trnava /aktualizované znenie rok 2009/
povolenie na spracovanie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Spravodajca konštatoval, že Mesto Trnava ako orgán územného plánovania obstaráva
územnoplánovaciu dokumentáciu a v zmysle § 30 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. je
povinný sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady,
na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia územia. V prípade, že príde k zmene, orgán
obstaráva doplnok, zmenu alebo úpravu územného plánu. Spracovaným materiálom sú
navrhnuté viaceré zmeny:
- A/2010 Bytové domy na Nevädzovej ulici – po asanovaní skladových objektov
v súčasnosti nevyužívanom areáli Železničného stavebníctva Bratislava a.s. chce investor
vybudovať zónu bývania v bytových domoch.
- B/2010 Mostné prepojenie Nitrianska cesta – Od zavarského – súkromný investor
predložil zámer vybudovať nové mostné prepojenie ponad železničnú trať, ktorým by sa
zabezpečilo priame napojenie mesta s komerčnou zónou na východnom okraji mesta.
- C/2010 Areál Sesslerovej sladovne – v rámci rekonštrukcie areálu historickej sladovne je
zámer riešiť aj možnosť iného funkčného využitia.
Súčasťou materiálu je i návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 714/2009, ktorým mestské
zastupiteľstvo 15. 12. 2009 schválilo spracovanie zmeny územného plánu v lokalite Kočišské
– Drivind range /golfové odpalište/. Po opätovnom prerokovaní zámeru s Krajským
pozemkovým úradom v Trnave ako nadriadeným orgánom Obvodného pozemkového úradu
v Trnave bolo konštatované, že predmetnú úpravu výmery pre zábery poľnohospodárskeho
pôdneho fondu, zmenu územného plánu nie je potrebné riešiť.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
Ing. Butko, zástupca primátora mesta a spravodajca mestskej rady – skonštatoval, že
návrh uznesenia, ktorý je súčasťou materiálu bol spracovaný v alternatívach. V rámci
diskusie na rokovaní mestskej rady sa pozabudlo hlasovať o odporúčaní schváliť niektorú z
predložených alternatív. Z prebehnutej diskusie na rokovaní mestskej rady možno
dedukovať, že členovia mestskej rady sa priklonili k návrhu na povolenie spracovania
všetkých zmien. Z tohto dôvodu predložil návrh na schválenie povolenia spracovania zmien
A/2010, B/2010, C/2010 a zrušenie uznesenia MZ č. 714/2009.
Ing. Daučo – informoval o záveroch stavebnej komisie k predloženému materiálu.
Uviedol, že komisia sa materiálom zaoberala a po konzultácii s odborom územného rozvoja
a koncepcií súhlasila so schválením materiálu v predloženom znení.
Ing. Bošnák, primátor mesta – vzhľadom k tomu, že ďalšie pripomienky k materiálu neboli
vznesené, požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia v alternatívach
„Povoľuje“.
Ing. Tomek – po prečítaní návrhu uznesenia predložil faktickú pripomienku, že v bode B/
uznesenia nie je uvedená záležitosť prefinancovania zmeny i napriek tomu, že ide
o súkromného žiadateľa.
Ing. arch. Horák, vedúci odboru – konštatoval, že bod B/ je osobitným prípadom,
v ktorom ide o významný investičný zámer, ďaleko viac presahujúci investičný zámer
samotného žiadateľa. Z tohto dôvodu zmenu územného plánu zastreší mesto Trnava a
všetky ďalšie štúdie, rovnako i projekt bude zabezpečovať už súkromný investor. Zároveň
uviedol, že pre zabezpečenie financovania veľkého investičného zámeru bude podaná
i žiadosť o finančnú podporu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.

16
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 780 v súlade
s predloženým materiálom v alternatíve „Povoľuje zmeny A/2010, B/2010, C/2010“ a „Ruší
uznesenie MZ č. 714/2009“.

Materiál č. 5.2
Urbanistická štúdia Trnava – Zátvor II. – Občianska vybavenosť pri Piešťanskej ceste
- schválenie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Nutnosť spracovania urbanistickej štúdie určujú príslušné ustanovenia záväznej časti
územného plánu. V uvedenej lokalite na ploche 9 ha je riešená polyfunkcia a investor vo
vymedzených priestoroch komerčnej vybavenosti predpokladá výstavbu objektov, plochy
verejných priestorov, izolačnej zelene a technického vybavenia územia. V areáli je
navrhovaných cca 440 parkovacích miest a pri alternatíve dvoj a viacpodlažnej zástavby
vymedzených blokov, urbanistická štúdia vytvára podmienky pre vybudovanie
viacpodlažného parkovacieho domu. Po schválení mestským zastupiteľstvom bude
podkladom pre územné rozhodovanie, nové členenie a funkčno-priestorové usporiadanie
riešeného územia, resp. pre spracovanie následných stupňov dokumentácie pre územné
a stavebné konanie jednotlivých stavebných celkov a objektov sietí technickej infraštruktúry
a dopravy komplexu občianskej vybavenosti pri Piešťanskej ceste v lokalite Zátvor II.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov s tým, že spracovateľ materiálu pred archiváciou
materiálu zabezpečí gramatickú a formálnu úpravu dokumentu.
Rozprava:
Ing. Daučo – ako predseda stavebnej komisie informoval o stanovisku komisie
k predloženému materiálu. Stavebná komisia diskutovala o návrhu a konštatovala, že boli
splnené podmienky územného plánu, podmienky vedenia mesta, investorov a podmienky
dotvorenia príslušných stavebných častí v danej lokalite, preto odporučila mestskému
zastupiteľstvu schváliť materiál v predloženom znení.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 781, ktorým zobrala
na vedomie stanoviská uplatnené pri prerokovaní štúdie a schválila návrh riešenia a záväzné
regulatívy v predmetnom území na pozemkoch investora.

Materiál č 6.1
Návrh na udelenie ocenení mesta Trnava osobám a kolektívom v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia č. 315 za rok 2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: Eduard Čechovič
Členovia mestskej rady materiál obdržali pri prezentácii na rokovaní mestskej rady,
ostatní poslanci rozvozom spolu so spoločným spravodajcom.
V materiáli bol rozpracovaný návrh na udelenie ocenení mesta Trnava za rok 2009
v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením. Následne spravodajca mestskej rady
poslanec Čechovič prečítal mená osobností a kolektívu, navrhnutých na udelenie ocenenia
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mesta i so stručným zdôvodnením návrhu. Pri PhDr. Jánovi Mitošinkovi odporučil upraviť
dôvod navrhnutia ocenenia nasledovne : ...záslužnú prácu v oblasti rozvoja ľadového hokeja
v Trnave...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 782,
ktorým boli návrhy na udelenie ocenení mesta za rok 2009.

Materiál č. 7.1
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2010 z rozpočtu mesta Trnava
/z programu č. 18/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
Mesto Trnava poskytovaním dotácií podporuje a vytvára podmienky pre zdravý spôsob
života, vytvára podmienky v oblasti ochrany životného prostredia, aktivít vzdelávacieho,
športového a kultúrneho charakteru. Medzi takéto akcie patrí aj medzinárodná konferencia,
organizovaná Materiálovo technologickou fakultou STU v Trnave v mesiaci september 2010.
Predložený projekt o dotáciu svojou požiadavkou presahuje limit stanovený na schválenie
mestskou radou, preto na základe odporúčania primátora mesta a Komisie školstva
a vzdelávania pri Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava je predkladaný na rokovanie
mestského zastupiteľstva.

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov s odporúčaním poskytnúť finančnú dotáciu MTF
STU v Trnave v sume 3 000,00 eur v súlade s predloženým projektom.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 783,
ktorým bola schválená dotácia v súlade s predloženým projektom.

Materiál č. 8.1
Spolufinancovanie projektu „Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne detí z marginalizovanej
rómskej komunity s cieľom podporiť ich sociálnu inklúziu“
- schválenie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník
Mesto Trnava bude zabezpečovať prípravu projektu v rámci Operačného programu
Vzdelávanie, opatrenie 3.1. Projekt bude realizovaný na Základnej škole M. Gorkého 21
v Trnave. Čiastkovými cieľmi projektu je posilnenie krúžkovej činnosti a činnosti v školských
kluboch, inovácia obsahu a metodiky vzdelávania detí prostredníctvom zážitkového učenia
a vypracovanie analýzy, ktorej výsledky napomôžu pri koncipovaní systému didaktických
prostriedkov pre žiakov rómskej komunity. Mesto Trnava ako žiadateľ o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy, musí preukázať stabilné a dostatočné
finančné zdroje a dostatočné spolufinancovanie z vlastných zdrojov.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Poslancom mestského zastupiteľstva bol pri prezentácii na rokovanie mestského
zastupiteľstva rozdaný doplnok k úprave návrhu textu uznesenia, ktorý bol súčasťou
distribuovaného materiálu.
Rozprava:
Mgr. Rozložník – zdôvodnil predložený návrh na zmenu textu uznesenia, ktorý vzišiel z
dôvodu, že do termínu konania mestského zastupiteľstva nebola zverejnená výzva, ani jej
kód. V snahe predísť zvolávaniu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva
spracovateľ materiálu odporučil mestskému zastupiteľstvu schváliť splnomocnenie primátora
mesta na doplnenie uznesenia o požadovaný kód výzvy. Návrh bol odporučený ako
doplnenie uznesenia o nový bod 3.
Ing. Daučo – konštatoval, že bolo by škodou, ak by sa projekt neodporučil. Predložením
projektu by však práca v tejto oblasti nemala končiť, ale pokračovať ďalej, priamo v rodinách,
v zmene rodinného zázemia. Odporučil nadstaviť projekt a prostriedky využiť v tejto oblasti.
Ing. Bošnák, primátor mesta – odporučil navrhovaný doplnok uznesenia riešiť formou
samostatného uznesenia, v ktorom bude jasne definované, do ktorého čísla uznesenia má
byť kód výzvy doplnený.
Návrhová komisia sa s odporúčaním primátora mesta stotožnila.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 784, ktorým bolo
schválené uznesenie v nasledujúcom texte:
...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu o predložení žiadosti a zabezpečení spolufinancovania projektu.
2. Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Vzdelávanie, kód výzvy .................., opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
príslušníkov marginalizovaných komunít za účelom realizácie projektu „Zvyšovanie
vzdelanostnej úrovne detí z marginalizovanej rómskej komunity s cieľom podporiť ich
sociálnu inklúziu“,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
c) celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 264 790,20 eura.
d) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t. j. vo výške 13 239,51 eura...

Súčasne bolo v zmysle odporúčania primátora mesta hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal
sa 0) prijaté uznesenie MZ č. 785 s textom:
...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Splnomocňuje
Primátora mesta
doplnením uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 784 z 23. 02. 2010
o požadovaný kód výzvy...

Materiál č. 9.1
Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník
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Spravodajca konštatoval, že dynamický vývoj požiadaviek na plnenie úloh mesta
v uplynulom období priniesol potrebu ďalších organizačných zmien na niektorých odboroch,
úsekoch a referátoch mestského úradu. V súlade s návrhom na zmenu Organizačného
poriadku Mestského úradu v Trnave sa má zabezpečiť:
- transformácia Úseku výstavby a prevádzkovania Mestského 00000priemyselného
a technologického parku Trnava na Odbor priemyselného parku a inovačných procesov,
- zrušenie referátu sponzoringu v rámci Kancelárie primátora mesta a presun jeho agendy
na Odbor vzdelávania, športu a kultúry,
- presun náplne činnosti referátov v oblasti dopravy medzi odbormi mestského úradu,
- úprava náplne činnosti niektorých referátov na odboroch mestského úradu,
- technické úpravy náplne činnosti niektorých referátov,
- ďalšie úpravy dokumentu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 786, ktorým boli
schválené zmeny organizačného poriadku v rozsahu, zapracovanom v materiáli.

Materiál č. 10.1
Doplnenie člena dozornej rady spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: Karol Opatovský
Spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. Trnava je obchodnou spoločnosťou s majetkovou
účasťou Mesta Trnava vo výške 50 %. Z doterajšej činnosti spoločnosti vyplynula potreba
rozšírenia dozornej rady spoločnosti o jedného zástupcu mesta Trnava a jedného zástupcu
zakladateľa spoločnosti ENERGIECOMFORT Energie und Gebäude-management GmbH,
Viedeň. Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov
obchodných spoločností založených mestom, schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok, s odporúčaním doplniť člena dozornej rady – zástupcu
Mesta Trnava – JUDr. Janu Tomašovičovú.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 5) bolo prijaté uznesenie MZ č. 787,
ktorým bola za člena dozornej rady doplnená JUDr. Jana Tomašovičová.

Materiál č. 11.1
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava bola predložená na základe
uznesení mestského zastupiteľstva, § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
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v znení neskorších predpisov, ako aj Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní
sťažností. Vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť jednotlivých prípadov sú v správe
uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré charakterizujú kontrolný postup
a výsledok kontroly.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 788, ktorým mestské
zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2009.

Materiál č. 11.2
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 30. 06. 2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
Povinnosťou hlavného kontrolóra mesta je predkladať mestskému zastupiteľstvu raz za
šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 789, ktorým bol
schválený plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta do 30. 06. 2010.

Materiál č. 11.3
Informácia o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky vrátane prijatých opatrení
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: Eduard Čechovič
Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal v roku 2009 kontrolu hospodárenia s majetkom,
majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrolu
plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste Trnava. Správa o výsledku kontroly je
predložená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona v stručnom a informatívnom
spracovaní. Každý kontrolný nález bol dôsledne posudzovaný z pohľadu závažnosti
porušenia zákona o škodlivosti jeho dôsledkov. Kontrolné zistenia boli vo všeobecnosti
charakterizované ako nedostatky formálneho charakteru, ktorými sa nepreukázalo zlé
hospodárenie a neefektívne nakladanie s majetkom mesta alebo úmyselné konanie, cieľom
ktorého by bolo nedovolené obohacovanie alebo iné nezákonné konanie.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 790,
ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o výsledkoch kontroly Najvyššieho
kontrolného úradu SR, vrátane prijatých opatrení.

Materiál č. 12.1
Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava na
obdobie rokov 2007 až 2013 s výhľadom do roku 2020
- za rok 2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava schválilo mestské
zastupiteľstvo uznesením MZ č. 886/2006. Dokumentom bolo určené smerovanie rozvoja
mesta na najbližšie roky v prioritných oblastiach podporujúcich:
- Ľudské zdroje a podnikateľské prostredie ako predpoklad modernej ekonomiky,
- Doprava a technická infraštruktúra ako predpoklad vyváženého rozvoja,
- Mestské životné prostredie a podmienky pre voľno časové aktivity ako predpoklad
príťažlivosti mesta,
- Verejné služby a občan ako predpoklad kvality života.
V súvislosti so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja sú obce, ktoré
tento dokument schválili pred 1. januárom 2009, povinné uviesť ho do súladu s týmto
zákonom v termíne do 1. októbra 2010.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 791, ktorým mestské
zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie a uložilo mestskému úradu pokračovať v plnení
zámerov a cieľov schválených v rámci programu a zabezpečiť súlad programu s príslušnou
legislatívou.
CD nosič s vyhodnotením plnenia programu bol pre informáciu poslancov zverejnený na
webovej stránke mesta www.trnava.sk, v privátnej zóne poslancov.

Materiál č. 13.1
Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01. 01. 2009
do
31. 12. 2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Správa o činnosti mestskej polície bola predložená v súlade s uznesením mestského
zastupiteľstva, ustanovení organizačno-pracovného poriadku mestskej polície a zákona č.
5464/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 792, ktorým mestské
zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.

Materiál č. 13.2
Štatistický prehľad kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti
v služobnom obvode OO PZ Trnava za obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Materiál spracoval a na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Mjr. Mgr. Branko
Kubiš, riaditeľ OO PZ Trnava. Spracovateľ materiálu bo prítomný aj pri jeho prerokovávaní
na mestskom zastupiteľstve.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s požiadavkou o preverenie a následnú úpravu číselných údajov v tabuľkovej
časti na str. 20/13/2/3.
Po preverení bolo spracovateľom materiálu zistené, že chybný údaj bol uvedený
v tabuľke „Majetková trestná činnosť“, v časti „rok 2009“ v treťom riadku. Správny údaj je
„79“.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 31.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 793,
ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.

Materiál č. 14.1
Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného
obstarávania v II. polroku 2009 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb
nad 16 596,95 eura a prác nad 33 193,91 eura
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Úloha predkladať na rokovanie mestského zastupiteľstva správu o uskutočnených
verejných obstarávaniach tovarov a služieb vyplýva z uznesenia mestského zastupiteľstva č.
429/2001. Ako vyplýva z prehľadu, mesto Trnava a jeho príspevkové organizácie postupovali
pri obstarávaní tovarov a služieb v II. polroku 2009 podľa zákona o verejnom obstarávaní.
V dôsledku opatrení súvisiacich s globálnou hospodárskou krízou bol počet obstarávaní
oproti predchádzajúcim rokom nižší.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou pripomienkou v hlavičke tabuľky na str. 20-14/1/5 a na str. 2014/1/6 v časti „Cena“ v zátvorke správne uviesť text ...(v eur bez DPH)...
Rozprava:
Ing. Daučo – poukázal na tabuľku, ktorá je súčasťou materiálu a má veľkú výpovednú
lehotu, ktorá bola spracovaná v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 429/2001.
Navrhol doplniť predmetné uznesenie, aby tabuľka bola spracovaná tak, že v ďalšej položke
bude uvedená suma aj s daňou z pridanej hodnoty a tiež doplnené ďalšie údaje – skutočná
hodnota po ukončení akcie, celková hodnotu diela. O predloženom návrhu žiadal hlasovať.
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Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na pripomienku a uviedol, že ceny v tabuľke sú
správne, teda bez DPH. Tieto ceny sú zverejňované aj v rámci verejného obstarávania. Ceny
s DPH má mesto uvedené vo svojom rozpočte. K požiadavke poslanca podotkol, že niektoré
akcie sa ukončia až v ďalších rokoch, tak by informácie boli predkladané postupne.
Ing. Daučo – podotkol, že v materiáli sa neuviedlo spolufinancovanie okružnej križovatky
pri Obchodnej akadémii na Kukučínovej ulici v Trnave aj zo strany Trnavského
samosprávneho kraja. Na realizáciu bol poskytnutý príspevok na dokončenie diela, ktorý nie
je spomenutý.
Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že cena diela okružnej križovatky bola
stanovená a až následne sa s Trnavským samosprávnym krajom dohodlo na 50% podiele
spolufinancovania. Do súťaže išla cena podľa zákona, bez DPH a pri žiadnej akcii sa
neuvádza, z akých prostriedkov bolo dielo vyfinancované. Požiadal predkladateľa návrhu
o predloženie konkrétneho textu navrhovaného uznesenia.
Ing. Daučo – reagoval na výzvu primátora mesta a svoj návrh doplnil o text ...spracovať
materiál, ktorý bude hovoriť o akciách, dokončených v príslušnom polroku...
Ing. Klokner – zareagoval na návrh kolegu poslanca a uviedol, že zo skúseností
z predchádzajúceho zamestnania vie, že ceny do súťaží sú uvádzané bez DPH. Podotkol, že
podľa návrhu by musel byť spracovaný raz ročne ďalší materiál, ktorý by informoval
o skutočnostiach vysúťažených prác a porovnaní cien. Poslanec sa s názorom primátora
stotožňoval.
Ing. Butko, zástupca primátora - reagoval na slová svojho kolegu, poslanca Ing. Dauča
a uviedol, že ak by sa on osobne na vyššom územnom celku /ďalej „VÚC“/ pokúsil niečo
takéto povedať, bude mu vzaté slovo. Zažil to už, z vlastnej skúsenosti ako poslanec
Trnavského samosprávneho kraja. Ďalej sa hovoril ako poslanec VÚC a pýtal sa, či taký
materiál čo by hovoril o týchto veciach je na VÚC k dispozícii? Podotkol, že takýto materiál
na zastupiteľstve VÚC ešte nebol a keby sa osobne taký pokúsil presadiť, predpokladá, že
mu bude zobrané slovo. Požiadal Ing. Dauča ako kontrolóra VÚC o iniciovanie takého
materiálu s tým, že osobne za neho dvihne ruku alebo stlačí hlasovací gombík.
Ďalej reagoval na návrh poslanca Ing. Dauča, že každá akcia ktorá bude na meste
skončená, skolaudovaná, odovzdaná do majetku mesta nad nejakú sumu, nech je spätne
povedané, že bola urobená alebo zaevidovaná do majetku mesta v takejto hodnote, uvedená
aby bola vysúťažená hodnota a uvažovaná hodnota. Ak to bolo myslené takto, je za tento
návrh a stlačí hlasovací gombík, lebo byť transparentný, prehľadný je prvoradá vec, ktorú by
samospráva mestská, či krajská mala mať. Podotkol, že vie z vlastnej skúsenosti /16-ročné z
mestskej samosprávy a vyše 4-ročné z VÚC/ porovnať tú transparentnosť samospráv,
jednej, aj druhej. Podotkol, že kiež by tá veľká samospráva mala transparentnosť takú ako tá
naša, mestská. Pripojil sa k tomu čo bolo navrhnuté Ing. Daučom, len požiadal
o
formuláciu uznesenia v tom znení, k akému sa už vyjadril.
Ďalej sa vyjadril k okružnej križovatke Špačinská – Kukučínova a uviedol, že stalo sa to po
prvýkrát, že VÚC pomohol mestu nejakými finančnými prostriedkami na realizáciu
komunikácie, ktorá patrí VÚC, nie mestu. Inými slovami, ak sme doteraz robili okružné
križovatky na štátnych krajských cestách, mesto nepotrebovalo ani poďakovanie ani peniaze.
Jednoducho ten obrovský dopravný problém mesto trápil, tak ho mesto riešilo.
Zároveň spomenul, že dnes t.j. 23. 02. 2010 v dopoludňajších hodinách bol osobne na jednej
križovatke /Suchovská – Ružindolská – Š. Moyzesa/ s podpredsedom VÚC, Ing.
Hambálkom, kde si ako dvaja Trnavčania prediskutovali vec s tým, že sa pokúsia túto
problémovú dopravnú situáciu riešiť. Riešenie by bolo v okružnej križovatke, ale v rozpočte
nemá na ňu prostriedky ani mesto, ani VÚC. Uviedol, že komunikácia od Suchej do Trnavy
patrí VÚC, komunikácia Ružindolská tiež a mestu patrí Moyzesova.
Podotkol, že mesto ťahá tento problém a nastolil otázku, či by nebolo dobré, aby ten problém
ťahal VÚC? A tiež nebolo by dobré, aby mesto povedalo, že VÚC to naprojektoval, urobila a
od mesta pýta toľko a toľko peňazí, hoci mesto s radosťou by ich určite dalo. Požiadal Ing.
Dauča o iniciovanie predmetnej požiadavky na VÚC, ku ktorej sa veľmi radi ako poslanci
VÚC pripoja a vyjadria súhlas s tým, čo povedal. Odporučil postupovať hoci aj odzadu, až
sa dostaneme dopredu, ale podľa možnosti tak ako je na meste zvykom, nech veci majú
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hlavu a pätu. Nie je to také samozrejmé, že veci majú hlavu a pätu, a nie je to tak v každej
samospráve.
Ing. Daučo – žiadal, aby raz za rok boli vytiahnuté veci, ktoré mesto robilo, vyhodnotiť
stav zákaziek z verejného obstarávania a doplniť o konečnú cenu diela. Zároveň uviedol, že
plusové veci sú v tabuľke uvedené, ale mínusové nie, čo by bolo treba zhodnotiť.
Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že v rozpočte mesta je presne uvedené
v príjmovej časti finančné plnenie každej akcie i s prehľadom. Na základe rozpravy
sformuloval návrh uznesenia v nasledujúcom texte:
...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
v rámci záverečného účtu za rok 2009 dopracovať prehľad o skolaudovaných investičných
akciách s hodnotou tovarov a služieb nad 16 596,95 eura a prác nad 33 193,91 eura
Termín: v súlade s termínom prípravy záverečného účtu...
Ing. Daučo – reagoval na vystúpenie Ing. Butka a uviedol, že po uskutočnení všetkých
dôležitých vecí napr. rekonštrukcie komunikácií, mostov, ... sú predkladané informácie.
Osobne je zainteresovaný na dozornej činnosti jednotlivých akcií.
Čechovič, dlhodobo uvoľnený člen mestskej rady – uviedol, že ako obyvateľa kraja ho
zaujímajú predmetné informácie a žiadal uviesť, kde na internetovej stránke vyššieho
územného celku môže tieto informácie nájsť. Zároveň podotkol, že hlavný kontrolór má veľmi
ťažkú pozíciu rozpočet vyššieho územného celku odkontrolovať tak ako je postavený.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 794
k materiálu č. 14.1.
Hlasovaním (za 25, proti 1, zdržal sa 2, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 795
k požiadavke poslanca Ing. Dauča, sformulovanom primátorom mesta.

Materiál č. 15.1
Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov TRNAVSKÁ BRÁNA
2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Myšlienka založiť v našom meste tradíciu folklórneho festivalu vznikla pred 8 rokmi.
Cieľom milovníkov folklóru bolo pritiahnuť záujem mladej generácie a zaplniť voľný priestor,
ktorý tvoril trnavský región na mape slovenských folklórnych festivalov. Postupne sa festival
pretransformoval na medzinárodný festival folklórnych súbor, na ktorom sa pravidelne strieda
cca 900 účinkujúcich. Sprievodnými podujatiami festivalu sú výstavy, koncipované v súlade
s dramaturgiou festivalu, ktorá je postavená tak, aby sa v nej našli všetky vekové kategórie,
milovníci folklóru, odborníci z tejto oblasti, muzikanti, ale i obyčajný príležitostný divák.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 796 v súlade
s predloženým materiálom.
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Materiál č. 15.2
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: Karol Opatovský
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku, konaného
v dňoch 10. – 13. septembra 2009 je predkladaná v súlade s uznesením MZ č. 559/2009.
Súčasťou materiálu je správa hlavného kontrolóra k vykonanej kontrole zúčtovania jarmoku.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 797 v súlade
s predloženým materiálom.

Materiál č. 16.1
Členstvo v medzinárodnom združení opevnených miest – „WALLED TOWNS
FRIENDSHIP CIRCLE“
- schválenie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský
Mesto Trnava má v súčasnosti najzachovalejšie tehlové mestské opevnenie v Strednej
Európe, ktoré bolo vybudované v 13. storočí. Na dosiahnutie udržateľného rozvoja
historických opevnených miest bolo v roku 1989 založené medzinárodné združenie ako
fórum pre spoločné záujmy historických opevnených miest. Členstvo mesta v tomto združení
možno považovať za významný prínos v oblasti prezentácie mesta Trnava na celosvetovej
úrovni. Ročný členský príspevok predstavuje 480,00 eur.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 798, ktorým
mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o medzinárodnom združení
opevnených miest a schválilo vstup mesta do tohto združenia.

Materiál č. 17.1
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 26. 11. 2009 do 03. 02. 2010
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Správou o kontrole plnenia uznesení bolo vyhodnotené plnenie uznesení splatných
v danom intervale a návrhy na schválenie zmeny textu uznesení, zmeny termínov a zrušenie
uznesenia.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom na doplnenie materiálu v časti návrhu uznesenia o nový bod a8/
v súvislosti s požiadavkou gestora uznesenia MZ č. 532/2009 :
...K predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 1635/88 v k. ú.
Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 5653 na Ul. L. van Beethovena 34
v
Trnave
* v schvaľovacej časti uznesenia úprava textu nasledovne :
- v bode 5. text „rod. Šunkovej“ nahradiť textom ...rod. Šimkovej...
- v bode 6. text „nar. 21. 07.1945“ nahradiť textom ...nar. 27. 07.1945...
- v bode 73. text „rod. Horvátovou“ nahradiť textom ...rod. Horváthovou...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 799
v zmysle predloženého materiálu, so zapracovaním schváleného odporúčania mestskej rady.

Týmto boli prerokované všetky písomné materiály zaradené v programe rokovania
februárového mestského zastupiteľstva.

V zmysle schváleného programu ďalej nasledoval bod „r ô z n e“. V rámci tohto bodu
návrhy vznesené neboli.
Ďalším bodom programu boli „interpelácie poslancov“. Poslanci mestského zastupiteľstva
s interpeláciami nevystúpili, predložili ich v písomnej forme.
Poslanec Okruhlica, predseda návrhovej komisie skonštatoval, že na rokovaní boli prijaté
uznesenia od č. 756 po č. 799 vrátane a schválené bolo jedno všeobecne záväzné
nariadenie.
Ing. Bošnák, primátor mesta poďakoval poslancom mestského zastupiteľstva a ostatným
prítomným za účasť a rokovanie 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava ukončil. Na záver pripomenul najbližšie termíny zasadnutia mestskej rady /30. 03.
2010, 20. 04. 2010/ a mestského zastupiteľstva /27. 04. 2010/. Poslancov mestského
zastupiteľstva požiadal o účasť na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva
v
nedeľu 07. 03. 2010, ktorého jediným bodom programu bude slávnostné udeľovanie ocenení
mesta Trnava za rok 2009.
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