Zápisnica
z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy,
konaného 29. júna 2010 v konferenčnej sále trnavskej radnice
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Zápisnica
z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
konaného 29. júna 2010 v konferenčnej sále trnavskej radnice

Prítomní: 30 poslancov MZ
primátor mesta
hlavný kontrolór mesta
náčelník Mestskej polície mesta Trnava
prednostka Mestského úradu v Trnave
9 vedúcich odborov mestského úradu
vedúci kancelárie primátora
vedúci odboru
vedúci úseku mestského úradu
4 vedúci organizácií a spoločností mesta
2 riaditelia základných škôl
4 zástupcovia médií
1 občan
zapisovateľka

Program:
a/
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
4.
5.1
5.2
6.1

Otvorenie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN
č. 358 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia
a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 191
o podmienkach držania psov v meste Trnava v znení VZN č. 357 a ktorým sa ruší
VZN č. 78 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Trnava v znení VZN č.
125
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 241
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
mesta Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa menia a dopĺňajú VZN č. 273
o nakladaní s nájomnými bytmi na Ulici V. Clementisa v Trnave a VZN č. 274
o nakladaní s nájomnými bytmi na Ulici Františkánskej 24 v Trnave
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia – Štatút mesta Trnava
Návrh na zmenu Organizačného a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava
Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta pre volebné obdobie 2010 – 2014
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre volebné
obdobie 2010 – 2014
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010
Majetkové záležitosti
Predaj bytov
Návrh na výnimku z nakladania s nájomnými bytmi v Trnave
Návrh na poskytnutie finančných dotácií a darov na rok 2010 z rozpočtu mesta
Trnava /z jednotlivých programov/
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6.2

Návrh na poskytnutie finančných dotácií a darov na rok 2010 z rozpočtu mesta
Trnava / z programu č. 18/
7.1
Vyjadrenie mesta Trnava k žiadosti o zriadenie komplexu súkromných škôl
a školských zariadení, Ulica Limbová 3, Trnava
8.1
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31.12.2010
9.1
Návrh organizačného zabezpečenia rozpočtu 9. ročníka medzinárodného festivalu
folklórnych súborov „Trnavská brána 2010“
10.1 Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok
2009
11.1 Doplnenie platného uznesenia MZ – Spolufinancovanie projektu „Komplexná
podpora cestovného ruchu v regióne Trnava“
11.2 Spolufinancovanie odstránenia havarijnej situácie na objekte „Základná škola, Ulica
Andreja Kubinu 34, Trnava“
12.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 8.4.2010 do 9.6.2010
13.
Rôzne
14.
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
15.
Rekapitulácia uznesení
16.
Záver.

22. 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 17 poslancov
mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. /V priebehu
rokovania sa zvýšil počet poslancov na 30./
Z rokovania mestského zastupiteľstva sa ospravedlnil poslanec MZ Ing. Juraj Jurák.
Za overovateľov zápisnice z 22. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli
určení poslanci mestského zastupiteľstva Mgr. Agnesa Petková a Mgr. Mário Buchel.
Na rokovaní sa overovala zápisnica z rokovania 21. riadneho zasadnutia konaného 27.
apríla 2010. Overovatelia zápisnice Mgr. Agnesa Petková a Ing. Blažena Královičová na
rokovaní mestského zastupiteľstva skonštatovali, že zápisnica zachytila priebeh rokovania
v celom rozsahu, preto ju aj podpísali.
Do pracovného predsedníctva riadneho zasadnutia Mestská rada mesta Trnava určila
poslancov mestského zastupiteľstva MUDr. Gabriela Paveleka a PhDr. Ladislava Hrnčírika.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli ďalej doplnení poslanci MUDr. Mariana
Čapeľová a Stanislav Hric.
Za predsedu návrhovej komisie mestská rada odporučila poslanca MZ Eduarda
Čechoviča. Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie
odporučení Eva Jevičová a Ing. Jozef Klokner.
K zloženiu návrhovej komisie ďalšie pripomienky vznesené neboli.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo zloženie návrhovej komisie
schválené.
Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí 22. júna 2010 odporučila nasledovné
úpravy programu rokovania mestského zastupiteľstva :
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a/ materiál č. 4.16 – Prenájom a stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte základnej
školy na Ulici Limbová 3 v Trnave prerokovať až za materiálom č. 7.1 – Vyjadrenie mesta
Trnava k žiadosti o zriadenie komplexu súkromných škôl a školských zariadení, Ulica
Limbová 3, Trnava
Dôvod:
Nadväznosť materiálu 4.16 na vyjadrenie mestského zastupiteľstva k žiadosti v súlade
s materiálom č. 7.1.
b/ v bode „rôzne“ prerokovať materiál č. 13.1 – Informácia o zmene Organizačného poriadku
Mestského úradu v Trnave
Dôvod:
Povinnosť informovať mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku
mestského úradu vyplýva primátorovi mesta z § 13 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k programu rokovania pripomienky neboli
vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, 1 nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady na doplnenie programu rokovania.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bol program rokovania júnového
zasadnutia mestského zastupiteľstva schválený.

V zmysle schváleného programu rokovania boli postupne prerokované písomné
materiály :
Materiál č. 1.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č.
358 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia
a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Pri prerokovaní tohto bodu programu bol prítomný aj Ing. arch. Peter Zibrin, PhD.,
spracovateľ územného plánu.
Mesto Trnava ako orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu
dokumentáciu je v súlade s § 30 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon, povinný
sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske alebo sociálne predpoklady, na
ktorých základe bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Poslednú aktualizáciu plánu
zabezpečovalo mesto v priebehu roka 2009 a priebežne sa zabezpečujú zmeny a doplnky
územného plánu. V apríli 2010 mestské zastupiteľstvo schválilo povolenie na spracovanie
zmien územného plánu zmenu D/2010 Komerčná vybavenosť na Koniarekovej ulici a zmenu
E/2010 Rodinné domy na Ulici Jána Hajdóczyho. Verejnoprávne prerokovanie zmien
prebiehalo v termíne od 29. 04. do 28. 05. 2010 a stanoviská z neho boli spracované
v tabuľkovej časti, ktorá je súčasťou materiálu. Po verejnom prerokovaní zmien v zmysle
platnej legislatívy a obdržaní kladných stanovísk dotknutých orgánov samosprávy, štátnej
správy, orgánov a organizácií, právnických a fyzických subjektov, vyhodnotení pripomienok
a vydaní súhlasného záverečného stanoviska Krajského stavebného úradu v Trnava,
schvaľuje predmetné zmeny mestské zastupiteľstvo.
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka/.
K preskúmaniu návrhu v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Krajský stavebný úrad Trnava – Odbor
územného rozvoja vydal 16. 06. 2010 stanovisko.
KSÚ odporučil mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený Územný plán mesta Trnava
(aktualizované znenie 2009) – Zmena 04/2010 a 05/2010.
Stanovisko k zmene územného plánu 04/2010 a 05/2010 spracovala aj Komisia
stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok MZ, ktorá zmenu územného plánu
04/2010 a 05/2010 odporučila schváliť bez pripomienok.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Daučo, poslanec MZ a predseda komisie stavebnej – potvrdil stanovisko komisie,
ktorá sa materiálom zaoberala a odporučila ho mestskému zastupiteľstvu schváliť
v predloženom znení.
Ďalšie pripomienky k materiálu neboli vznesené..
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 857, ktorým bolo
schválené VZN č. 359.

Materiál č. 1.2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 191 o niektorých
podmienkach držania psov v meste Trnava v znení VZN č. 357 a ktorým sa ruší VZN č.
78 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Trnava v znení VZN č. 125
Spravodajca MR: Eduard Čechovič
Návrhy na úpravu všeobecne záväzného nariadenia vzišli z pripomienok a skúseností
príslušníkov mestskej polície, získaných pri každodennej službe v teréne a pri riešení
problémov s nedisciplinovanými majiteľmi psov. Navrhované zmeny sa týkajú hlavne
doplnenia zoznamu vyhradených miest na výbehy pre psov, doplnenia plemien psov
a doplnenia psov trpasličích plemien, ktoré nemusia byť na vôdzke a nemusia mať náhubok.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216.
V určenej lehote boli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka/.
Mestská rada sa stotožnila so zdôvodnením návrhu spracovateľa materiálu a hlasovaním
odporučila:
- pripomienku č. 1 Mgr. Martina Horvátha neakceptovať
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-

pripomienku č. 2 p. Gašparíka neakceptovať
pripomienku č. 3 vedenia mesta akceptovať.

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s požiadavkou na spracovateľa materiálu o preverenie a prípadné doplnenie
záležitosti krížencov do čl. 4 ods. 6.
Mestský úrad v Trnave – Odbor dopravy a komunálnych služieb po preverení právnych
noriem a po konzultácii so zástupcom náčelníka Mestskej polície mesta Trnava akceptoval
pripomienku mestskej rady a súhlasil s doplnením príslušného ustanovenia nasledovne:
a/ v čl. 4 ods. 6 sa v 2. vete za slovo "plemien" dopĺňajú slová ...a ich krížencov....
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady pripomienku Mgr. Martina Horvátha neakceptovať.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 4, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady pripomienku p. Gašparíka neakceptovať.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady pripomienku vedenia mesta akceptovať.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady na úpravu
textu v čl. 4 ods. 6.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 858, ktorým bolo
schválené VZN č. 360 /úplné znenie pod č. 364/.

Materiál č. 1.3
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 241
o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
mesta Trnava v znení VZN č. 262, č. 309, č. 329 a č. 343
Spravodajca MR: Eduard Čechovič
Návrh novely nariadenia bol spracovaný z dôvodu prehodnotenia výšky obvyklého
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava pre rok 2010.
V roku 2009 pre zmiernenie dopadu hospodárskej a finančnej krízy bolo nariadením
upravené určovanie nájomného pre rok 2009 formou zníženia nájomného neuplatnením
inflácie za rok 2008. Pre rok 2010 sa na základe rozhodnutia vedenia mesta bude vychádzať
zo sadzieb nájomného platných pre rok 2009, ktoré sa zvýšia o infláciu za rok 2009 o 1,6 %.
Ďalej sa úpravou čl. 5 rieši neuplatňovanie atraktivity pre zariadenia výchovné, osvetové,
vzdelávacie, kultúrne a spoločenské. Úprava sa týka aj čl. 6, v ktorom sa aktualizujú sadzby
určené pre priestory na Priemyselnej ulici a čl. 9, v ktorom sú aktualizované sadzby určené
pre priestory prenajímané v súlade s VZN č. 102/97, t.j. pre nájomcov, ktorí nepredložili
notársku zápisnicu. Návrh materiálu prerokovala Majetková komisia MZ, ktorá ho odporučila
mestskému zastupiteľstvu schváliť v predloženom znení. Materiálom sa zaoberala aj
Finančná komisia MZ, ktorá pripomienky k návrhu nariadenia nemala.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216.
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V určenej lehote bola k nemu uplatnená pripomienka /viď. tabuľka/.
Mestská rada sa stotožnila so zdôvodnením návrhu spracovateľa materiálu a hlasovaním
odporučila:
- pripomienku č. 1 vedenia mesta akceptovať.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhmi :
a/ na str. 22-1/3/5 dôvodovej správy v čl. 5 bod. 1 upraviť technickú chybu v dátume –
správne uviesť ...platná v roku 2010...
b/ na str. 22-1/3/10 textu VZN v čl. 2 pôvodný text nahradiť novým textom
...Sadzby nájomného za obdobie od 01. 08. 2010 sa upravia v súlade s týmto VZN.
Stanovisko k úprave v bode b/ poskytol MsÚ v Trnave – Odbor právny a majetkový,
v ktorom sa uvádza, že prechodné ustanovenia riešia prechod medzi platnosťou doterajšieho
VZN a predkladanou novelou VZN. Predložené znenie nadväzuje na doterajšiu úpravu, keď
podľa čl. 7 ods. 2 písm. c) sa nájomné určuje ročne s účinnosťou od 01. 07. kalendárneho
roka.
Takýto postup je v súlade s doteraz uzatvorenými nájomnými zmluvami týkajúcimi sa prenájmu
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava. Zároveň stanovuje pre správcov
majetku postup pri určovaní nájomného v roku 2010.
Na základe uvedeného text v čl. 2 spracovateľ odporučil ponechať v pôvodnom znení.
c/ na str. 22-1/3/10 textu VZN v čl. 3 v poslednom riadku upraviť dátum na ...27. októbra
2009...

Rozprava:
Ing. Drábiková – informovala prítomných, že materiálom sa zaoberala Finančná komisia
MZ, ktorá odporučila materiál schváliť v predloženom znení.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady
pripomienku vedenia mesta akceptovať.
Hlasovaním (za 12, proti 4, zdržali sa 10) nebolo prijaté odporúčanie mestskej rady na
úpravu textu v čl. 2 na str. 22-1/3/10.
Ostatné odporúčania mestskej rady pod bodom a/ a c/ mali charakter technickej
pripomienky, preto sa o nich nehlasovalo.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 859,
ktorým bolo schválené VZN č. 361 /úplné znenie pod č. 365/.

Materiál č. 1.4
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa menia a dopĺňajú VZN č. 273
o nakladaní s nájomnými bytmi na Ulici V. Clementisa v Trnave a VZN č. 274
o nakladaní s nájomnými bytmi na Ulici Františkánskej 24 v Trnave
Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský
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Účelom novelizácie príslušných všeobecne záväzných nariadení je ich zosúladenie
s platnými výnosmi Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Novelizácia sa týka
bodov, ktoré upravovali postup pri opakovanom predĺžení nájomných zmlúv nájomcom –
zamestnancom PCA Slovakia.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka/.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom :
a/ z dôvodovej správy na str. 22/1/4/3 vypustiť text 2. odstavca
Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
O odporúčaní mestskej rady pod bodom a/ sa osobitne nehlasovalo, keďže malo
charakter technickej pripomienky.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0 bolo prijaté uznesenie MZ č. 860, ktorým bolo
schválené VZN č. 362.
Pri čítaní návrhu uznesenia primátor mesta odporučil zjednotiť text v ukladacej časti
uznesenia.

Materiál č. 1.5
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 177 v znení
VZN č. 339 – Štatút mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Úprava štatútu mesta vyplýva zo zákona č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým
o zmeny v kompetenciách mestského zastupiteľstva a primátora, ale aj o zmenu názvoslovia
– hlasovanie obyvateľov mesta sa nahrádza pojmom miestne referendum.
K zmene dochádza aj pri číslovaní mestských častí (viď príloha č. 1) z dôvodu zosúladenia
s číselným označením štatistických obvodov. Ďalšie prílohy k čl. 24 a 26 vzhľadom na to, že
zostávajú nezmenené, nie sú súčasťou materiálu.
Vypúšťa sa článok o dlhodobo uvoľnenom členovi mestskej rady, pretože zákon takúto
možnosť ruší od 1.1.2011. K zmene dochádza aj v prípade zástupcov primátora, ktorých už
nebude voliť zastupiteľstvo, ale poverovať primátor.
V predloženom návrhu sú zapracované aj predchádzajúce zmeny legislatívy týkajúce sa
hlavného kontrolóra.
Na základe skúseností z doterajšej praxe bola upravená časť týkajúca sa symbolov mesta,
resp. doplnený článok k mestským insígniám.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216.
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V určenej lehote boli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka/.
Mestská rada sa stotožnila so zdôvodnením návrhu spracovateľa materiálu a hlasovaním
odporučila:
- pripomienku č. 1 vedenia mesta akceptovať
- pripomienku č. 2 vedenia mesta akceptovať
- pripomienku č. 3 vedenia mesta akceptovať
- pripomienku č. 4 vedenia mesta akceptovať
- pripomienku č. 5 vedenia mesta akceptovať
- pripomienku č. 6 vedenia mesta akceptovať
- pripomienku č. 7 vedenia mesta akceptovať
- pripomienku č. 8 vedenia mesta akceptovať
- pripomienku č. 9 vedenia mesta akceptovať
- pripomienku č. 10 vedenia mesta akceptovať.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez ďalších pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
Ing. Tomek – pripomienkoval text v čl. 3 v ods. 5 v časti „západ“ a navrhol vypustiť slovo
„Prednádražie“. Odôvodnil to tým, že do tejto časti okrem sídliska Prednádražie patria aj
ďalšie rodinné domy a bytové domy od železničnej trate až po MK Trstínska.
Ing. arch. Horák, MsÚ – reagoval na pripomienku a uviedol, že zvažoval sa aj názov
„Nové mesto“, čím by však vznikli určité disproporcie.
Ing. Klokner – vzniesol pripomienku k textu čl. 15 ods. 2 a uviedol, že nezlučiteľnosť
funkcie primátora a hlavného kontrolóra je definovaná, ale mesto môže mať aj iné
organizácie, preto by sa mali pravidlá zjednotiť.
Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na návrh a uviedol, že v štatúte je text presne
formulovaný z ústavného zákona.
Ing. Daučo – konštatoval, že uvedený názov historicky vystihuje štvrť i jej polohu, preto
odporučil názov časti západ ponechať.
Mgr. Pikna – odporučil ponechať pôvodný názov časti, avšak s doplnením ďalšieho textu
...a priľahlé časti...
Mgr. Petková – skonštatovala, že z časti Modranka sú vylúčené ulice, vybudované na
bývalom území bývalej čistiarne odpadových vôd.
Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na pripomienku poslankyne a uviedol, že presne
rozpísané ulice sú až v materiáli č. 2/4. Zároveň uviedol, že ide o zosúladenie obvodov podľa
katastrálneho územia so štatistickými obvodmi.
Hric – na str. 5 v čl. 3 ods. 5 – sa zaujímal, prečo má byť mestská časť /doteraz 3/
označená ako ...5 a sever..., keď sa ešte nehlasovalo. Dal návrh, aby číslovanie mestských
častí zostalo nezmenené, v pôvodnom označení. /Po vysvetlení svoj návrh stiahol./
Ing. Bošnák, primátor mesta – návrh poslanca Hrica neodporúčal schváliť z dôvodu,
o ktorom už informoval.
Ing. arch. Horák – podotkol, že osobne ho mrzí navrhovaná zmena číslovania obvodov
/doteraz boli číslované proti smeru hodinových ručičiek/, ktorá vzišla z požiadavky štatistiky
na zosúladenie s urbanistickými obvodmi i z dôvodu pripravovaného sčítania obyvateľov
v máji 2011.
Ing. Butko, zástupca primátora – reagoval na pripomienku kolegu Tomeka. Podotkol, že
mesto sa rozvíjalo a časť mesta tak dostala názov podľa novej lokality. Nebolo by však
vhodné rozpisovať všetky časti, ktoré do predmetného územia patria, preto navrhol v časti 1,
2, 3, 4, 5 do zátvorky pridať tri bodky. Zároveň podotkol, že z diskusie je vidieť, akí sú
poslanci patrioti.
MUDr. Heriban – skonštatoval, že pred nedávnom si osobne vybavoval preukaz
totožnosti a už vtedy na Policajnom zbore SR bol informovaný, že adresa bydliska spadá do
územného obvodu Trnava.
Ing. Tomek – sa stotožnil s návrhom Butka.
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Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady pripomienku č. 1 vedenia mesta akceptovať.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady pripomienku č. 2 vedenia mesta akceptovať.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady pripomienku č. 3 vedenia mesta akceptovať.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady pripomienku č. 4 vedenia mesta akceptovať.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady
pripomienku č. 5 vedenia mesta akceptovať.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady
pripomienku č. 6 vedenia mesta akceptovať.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady
pripomienku č. 7 vedenia mesta akceptovať.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady pripomienku č. 8 vedenia mesta akceptovať.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady
pripomienku č. 9 vedenia mesta akceptovať.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady
pripomienku č. 10) vedenia mesta akceptovať.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 3, nehlasovali 2) bol prijatý návrh Ing. Butka na
úpravu textu v čl. 3 ods. 5. /O ďalších návrhoch na úpravu tohto textu sa potom už
nehlasovalo./
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 861, ktorým bolo
schválené VZN č. 363.

Materiál č. 2.1
Návrh na zmenu Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Úprava rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva vyplýva zo zákona č. 102/2010
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Ide predovšetkým o zmeny v kompetenciách mestského
zastupiteľstva a primátora, ale aj o zmenu názvoslovia – hlasovanie obyvateľov mesta sa
nahrádza pojmom miestne referendum.
Vypúšťa sa článok o dlhodobo uvoľnenom členovi mestskej rady, pretože zákon takúto
možnosť ruší od 1.1.2011, ako aj ustanovenia o postupe pri voľbe zástupcov primátora,
ktorých už bude poverovať primátor. Rozširuje sa počet komisií o komisiu dopravnú.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva:
a/ na str. 22-2/1/8 v čl. 6 v bode 1/ pod písm. i) upraviť názov komisie na ...Komisia
dopravy, podnikania a verejnoprospešných služieb...
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b/ na str. 22-2/1/8 v čl. 6 v bode 1/ vypustiť písm. k) a následne písmenami preznačiť ďalšie
komisie
c/ v súvislosti s predchádzajúcimi úpravami upraviť názov komisie v bode 15) na str. 222/1/10 na ...Komisia dopravy, podnikania a verejnoprospešných služieb...
a pôvodnú náplň nahradiť novým textom ...zaujíma stanoviská k obchodným
a podnikateľským aktivitám mesta, podieľa sa na príprave a realizácii programov
prispievajúcich k posilňovaniu inovačného zázemia a kapacít trnavského regiónu, podporuje
aktivity v oblasti zvyšovania informovanosti podnikateľskej verejnosti a možnosti čerpania
grantových prostriedkov zo zdrojov EÚ, TTSK a mesta Trnava. Ďalej prerokúva návrhy
nových cestovných poriadkov a výšku cestovného v mestskej autobusovej doprave, zmeny
územného plánu v oblasti dopravy, zmeny zásadného významu a rozsahu v organizácii
dopravy, zmeny v kategorizácii komunikačnej siete, dokumentácie dopravných stavieb
(komunikácie, parkoviská, križovatky), zaoberá sa návrhmi stanovíšť taxislužby, líniových
stavieb technickej infraštruktúry zásadného významu a rozsahu vo vzťahu k zásahu do
telesa miestnej komunikácie.
a súčasne vypustiť bod 17) na str. 22-2/1/10 a nasledujúce body prečíslovať.
Rozprava:
Ing. Tomek - odporučil návrh mestskej rady, čo sa týka náplne činnosti novovzniknutej
komisie upraviť nasledovne: ...Komisia dopravy, podnikania a verejnoprospešných služieb
zaujíma stanoviská k zmenám v organizácii dopravy zásadného významu vo vzťahu k
územnému plánu, generálnemu dopravnému plánu a ďalším územno-plánovacím a
dopravno-inžinierskym dokumentáciám. Zaujíma stanoviská k obchodným a podnikateľským
aktivitám na území mesta a k súvisiacim koncepčným dokumentom, ktoré sa týkajú
podnikateľskej obce a verejnoprospešných služieb...
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
O odporúčaní mestskej rady s úpravou podľa návrhu Ing. Tomeka sa hlasovalo súčasne.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady, týkajúce
sa Komisie dopravy, podnikania a verejnoprospešných služieb MZ.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 862, ktorým bola
schválená zmena Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava s účinnosťou od 1. 12. 2010.

Materiál č. 2.2
Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Úprava Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava vyplýva zo zákona
č. 102/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Spomedzi osôb, na ktoré sa vzťahuje, sa vypúšťa dlhodobo uvoľnený člen mestskej rady,
pretože zákon takúto možnosť ruší od 1.1.2011.
Navrhované znenie rozlišuje medzi odmenou ako nadtarifnou zložkou platu a odmenou za
výkon verejnej funkcie.
U predsedov komisií je vyplatenie mesačnej odmeny podmienené zasadnutím príslušnej
komisie.
Materiál bol štylisticky upravený z dôvodu zosúladenia použitých pojmov s legislatívou,
vzhľadom na rozsah a charakter zmien je spracovaný ako nové znenie.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
Ing. Butko, zástupca primátora – dal návrh na úpravu textu v čl. 1 v bode 11 B) písm. e/
...predseda VMČ 0,1 mesačne... Návrh zdôvodnil tým, že samotný akt zasadnutia komisie
nespočíva len vo zvolávaní zasadnutí, ale činnosť predsedu komisie je ďaleko väčšia.
Ďalšie pripomienky k návrhu materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bol prijatý návrh Ing. Butka na
úpravu textu v čl. 1.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 863, ktorým bola
schválená zmena Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava s účinnosťou od 1.
1. 2011.

Materiál č. 2.3
Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta pre volebné obdobie 2010 – 2014
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov určuje najneskôr 90 dní pred voľbami rozsah výkonu
funkcie primátora na celé funkčné obdobie.
Vzhľadom na rozsah zákonom stanovených úloh, vyplývajúcich z funkcie primátora
a doterajšiu prax sa mestskému zastupiteľstvu odporúča stanoviť rozsah výkonu tejto funkcie
pre volebné obdobie 2010 – 2014 na plný pracovný úväzok.
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: 29.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 864, ktorým bol
schválený výkon funkcie primátora mesta Trnava pre volebné obdobie 2010 – 2014 na plný
pracovný úväzok.

Materiál č. 2.4
Určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a volebných
obvodov v meste Trnava pre volebné obdobie 2010 – 2014
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník

Mestské zastupiteľstvo na základe § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určuje počet poslancov, ktorí majú
byť volení do mestského zastupiteľstva najneskôr 65 dní pred dňom volieb.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 11 ods. 3
umožňuje určiť počet poslancov na celé volebné obdobie pre mestá s počtom obyvateľov od
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50 001 do 100 000 v rozpätí 19 - 31 poslancov. Aj na ďalšie volebné obdobie je do
mestského zastupiteľstva mesta Trnava navrhovaný počet 31 poslaneckých mandátov.
Pre voľby primátora mesta tvorí mesto podľa § 9 ods. 5 zákona č. 346/1990 Zb. jeden
jednomandátový volebný obvod. Pre voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev sa
v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného
(mestského) zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce (mesta), najviac však 12
poslancov v jednom volebnom obvode v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb..
V mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové volebné
obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec.
Návrh šiestich volebných obvodov pre voľby do Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
v súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 346/1990 Zb. vyplýva z členenia mesta na mestské časti
podľa čl. 3 ods. 5 štatútu mesta.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva:
a/ v návrhu uznesenia text v bode 1. Určuje písm. b/ zosúladiť s tabuľkou na str. 22/2/4/5
dôvodovej správy, t. j. ...vo volebnom obvode č. 3 sa volia 7 poslanci... a ...vo volebnom
obvode č. 5 sa volia 5 poslanci...
b/ na str. 22/2/4/4 dôvodovej správy sa upresňuje označenie obvodov č. 3 a č. 5, aj s ulicami,
ktoré do príslušného obvodu patria:
Volebný obvod č. 3: Trnava - sever
Ulica Andreja Kmeťa, Ulica Atómová, Ulica Átriová, Ulica Bučianska od č. 1 do č. 4, Cukrová
ulica, Ulica Francisciho, Ulica Hviezdna, Ulica Chovateľská, Ulica Jaderná, Ulica Jána
Hajdóczyho, Ulica Jána Hlubíka, Ulica Hospodárska č. 1 a č. 2, Ulica Jánošíkova, Ulica
Jesenského, Ulica Karpatská, Kopánková ulica, Ulica Krajná, Ulica Krížová, Krupská ulica,
Ulica Kukučínova, Legionárska ulica, Ulica Letecká, Ulica Lichardova, Ulica Lovecká, Ulica
Ľudová, Ulica Malá, Malženická cesta, Ulica Martina Benku, Ulica Maximiliána Hella, Ulica
Mikuláša Koperníka, Ulica Mliečna, Ulica Murgašova, Na hlinách, Námestie Jozefa Herdu,
Námestie Slov. učeného tovarišstva, Ulica Oblúková, Okružná ulica, Olympijská ulica, Ulica
parašutistov, Ulica Pavla Hlbinu, Ulica Pavla Mudroňa, Ulica Pažitná, Pažitný mlyn, Ulica
Petra Bohúňa, Ulica Piešťanská – nepárne čísla, Poštová ulica, Pri kalvárii, Prechodná ulica,
Ulica Radarová, Ulica Robotnícka, Rovná ulica, Ulica Rudolfa Dilonga, Ulica Rybníková od č.
13 do č. 16, Saleziánska ulica, Ulica Severná, Ulica Sibírska, Ulica Slnečná, Spojná ulica,
Ulica Stavebná, Ulica Skladová, Strmá ulica, Ulica Suchá, Ulica Školská, ŠM Dolina,
ŠM Veľký Dvor, Farárske, Špačinská cesta, Šrobárova ulica, Štrky, Ulica Štefana Baniča,
Ulica Štefana Fidlíka, Ulica Tatranská, Ulica Tich. Milkina, Trstínska cesta – párne čísla od
č. 2 do č. 28, Ulica Ustianska, Ulica Veterná, Viktoríniho námestie, Zelený kríčok od č. 1 do
č. 2
Volebný obvod č. 5: Trnava - juh
Automobilová ulica, Ulica Andreja Žarnova od č. 10 do č. 24 a č. 30 (od žel. trate smerom
k Ulici Tamaškovičova ), Ulica Astrová, Ulica Bočná, Bratislavská ulica, Bulharská ulica,
Coburgova ulica, Ulica Dohnányho (od žel. trate k Ulici Tamaškovičova), Ulica Fraňa Kráľa,
Ulica Gábora Steinera, Ulica gen. Goliana, Ulica Hraničná č. 21/A a 21/B, Jabloňová ulica,
Ulica Jasná, Ulica Jiráskova, Ulica Kollárova č. 36 a č. 38, Ulica Konvalinková, Ulica
Kozácka, Ulica Ľaliová, Ulica Letná, Ulica Limbová, Lúčna ulica, Malinová ulica, Ulica
Markovičova, Ulica Maxima Gorkého, Ulica Mikovíniho, Ulica Mýtna, Narcisová ulica, Ulica
Nerudova, Ulica Nevädzová, Ulica Nezábudková, Ulica Nitrianska, Ulica Nová, Ulica
Odbojárska, Ulica Orgovánová, Ulica Osadná, Ulica Ostravská, Park Janka Kráľa, Ulica
Petzvalova, Priemyselná ulica, Ulica Púpavová, Ulica Ružová, Ulica Slovanská, Ulica
Staničná, Ulica Stredná, Ulica Strojárenská, Stromová ulica, Šípová ulica, Ulica
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Tamaškovičova, Tulipánová ulica, Ulica Vlárska, Ulica 9. mája, Vajslova ulica, Zelenečská
ulica, Zlievarenská ulica
Rozprava:
Mgr. Petková – sa zaujímala, či počet obyvateľov v m. č. Modranka je v poriadku a či sú
do neho zarátané aj ulice, ktoré boli odčlenené. Podotkla, že zo strany obyvateľov nebude
spokojnosť s tým, že pôjdu voliť do iného obvodu, než doteraz. Zároveň uviedla, že podľa
zákona by mali byť len dva volebné obvody a to Trnava a Modranka.
Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na pripomienku a uviedol, že obyvatelia z týchto
ulíc sú už v rámci k. ú. Trnava a zo štatistického pohľadu je potrebné túto skutočnosť
zosúladiť. Podotkol, že poslankyňa má pravdu, čo sa týka počtu volebných obvodov, ale
z titulu počtu obyvateľov v rámci k. ú. Trnava sa dohodlo na rozčlenení na viaceré mestské
časti.
Mgr. Dzurjanin, MsÚ – uviedol, že počet obyvateľov m. č. Modranka zahŕňa len ulice
v rámci katastra Modranky. Dotknutí obyvatelia budú zaradení do volebného okrsku na
Priemyselnej ulici a mnohí o tomto začlenení informácie už majú.
Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 865,
ktorým mestské zastupiteľstvo určilo pre volebné obdobie 2010 – 2014 počet poslancov
mestského zastupiteľstva na 31 a 6 volebných obvodov.

Materiál č. 3.1.
2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
Aktualizáciou rozpočtu sú riešené zmeny rozpočtu mesta na rok 2010 v príjmovej
a výdavkovej časti. V príjmovej časti sa úprava dotýka zvýšením príjmu z podielu na zisku
spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o. na základe dosiahnutého zisku spoločnosti a jeho
rozdelenia. Vo výdavkovej časti bol v programe „Odpadové hospodárstvo“ zvýšený rozpočet
v súvislosti s potrebou vybudovať ďalšiu kazetu v úložisku skládky komunálneho odpadu
a ďalšie úpravy v programoch Doprava, Životné prostredie, Služby, Školstvo a vzdelávací
systém, Mládež a šport, Správa majetku a právny servis. Na vyrovnanie rozpočtu bolo
navrhnuté použiť zdroje rezervného fondu vo výške 1 002 500 eur. V rámci spravodajskej
správe informoval o záujme spoločnosti PCA na podporu trnavského mládežníckeho futbalu
a situácii v oblasti podielových daní, ktorá nie je dobrá. Niektorí starostovia miest nemajú
prostriedky na platy, na splátky vyplývajúce zo zmlúv a čerpania fondov. V meste Trnava
realita kopíruje to, čo mesto očakávalo. V roku 2009 nebol na meste 13. plat a na základe
príkazu primátora mesta sa zásadne začali objednávať veci elektronicky. Zakúpený bol
softvér, ktorý sa finančne vrátil na úsporách zo zákaziek.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
Ing. Bošnák, primátor mesta – informoval, že v organizáciách pribudlo asi 0,5 mil. eur vo
forme zisku z dividend, časť ktorého už bola v rozpočte mesta zahrnutá.
Ďalšie pripomienky k materiálu neboli vznesené.
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Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 866,
ktorým bola druhá aktualizácia rozpočtu mesta schválená.

Materiál č. 4 – Majetkové záležitosti
Spravodajca MR: Michal Okruhlica
Pri prerokovávaní majetkových materiálov bol prítomný Ing. Loffler z odboru právneho
a majetkového MsÚ.

Materiál č. 4.1
Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Hospodárska č. 33 – Ivona
Šišková
Spoločnosť Ekon Trio, spol. s r.o. požiadala o ukončenie nájmu nebytových priestorov na
Ulici Hospodárska 33 s tým, že o využitie priestorov na rovnaký účel má záujem jedna zo
zamestnankýň predmetnej spoločnosti.
V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vyššie uvedený prevod nájmu musí byť
schválený podľa § 9a bodu 9 ods. c/ vyššie uvedeného zákona trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvodom považovať žiadosť za
prípad hodný osobitného zreteľa je, že nový nájomca chce pokračovať v nájme
s nezmeneným účelom využitia, vrátane zabezpečenia prístupu k internetu širokej verejnosti.
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: 28.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 867,
ktorým bol schválený prevod nájmu nebytových priestorov z pôvodného nájomcu spoločnosti
Ekon Trio, s.r.o. na nového nájomcu Ivonu Šiškovú v súlade s predloženým materiálom.

Materiál č. 4.2
Zmena výmery (rozšírenie výmery o ďalšie priestory) prenajatých nebytových
priestorov v objekte na Priemyselnej ulici č. 5 – Andrej Fridrich – EUROPE FREY
TEAM
Nájomca priestorov v objekte na Priemyselnej ulici 5, ktoré využíva ako garáž, požiadal
o prenájom ďalších priestorov, v ktorých plánuje zriadiť šatňu pre zamestnancov
a kanceláriu. V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vyššie uvedený prevod nájmu musí byť
schválený podľa § 9a bodu 9 ods. c/ vyššie uvedeného zákona trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvodom považovať žiadosť za
prípad hodný osobitného zreteľa je, že nájomca v rámci živnosti prevádzkuje neverejnú
prepravu osôb a nákladnú dopravu.
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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: 28.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 868,
ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu výmery nebytových priestorov v súlade
s predloženým materiálom.

Materiál č. 4.3.
Zaradenie majetku mesta na odpredaj – byty
Majetková komisia MZ odporučila mestskému zastupiteľstvu v súlade so stanoviskom
Bytovej komisie MZ, schváliť zaradenie uvoľnených bytov na odpredaj. Ide o byt č. 71 na
Mozartovej ulici č. 9, byt č. 14 na Ul. gen. Goliána č. 35, byt č. 38 na Ulici gen. Goliána č. 52,
byt č. 16 na Ulici A. Kubinu č. 33.
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: 29.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 869,
ktorým bolo schválené zaradenie majetku mesta – voľných bytov na odpredaj obchodnou
verejnou súťažou.

Materiál č. 4.4
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na
predaj nehnuteľnosti /Ulica Halenárska 5/
V súlade s uznesením MZ č. 529/2009 bola Majetkovou komisiou MZ a mestským
úradom realizovaná obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj
nehnuteľnosti a pozemkov na Ulici Halenárska č. 5. Do súťaže nebol predložený žiadny
návrh.
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: 29.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 870,
ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o neúspešnej obchodnej
verejnej súťaži a vyhlásení novej súťaže v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
nariadeniami mesta.

Materiál č. 4.5
Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na
predaj bytov a garáže
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Na základe uznesení mestského zastupiteľstva č. 528/2009, 459/2009, 729/2009
a č.
811/2010 boli Majetkovou komisiou MZ a mestským úradom realizované obchodné verejné
súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytov a garáže.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok s tým, že o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže budú
poslanci informovaní spravodajcom na rokovaní mestského zastupiteľstva.
Majetková komisia na svojom zasadnutí 29.6.2010 vyhodnotila súťažné návrhy, o ktorých
mestské zastupiteľstvo informoval poslanec Okruhlica:
Z obchodnej verejnej súťaže vzišli najvhodnejšie návrhy kúpnej zmluvy:
- na predaj bytu č. 72 na Ulici gen. Goliana č. 22 Andrejovi Planetovi a manž. Andrei,
bytom Trnava, Ulica Jána Hajdóczyho, za cenu 31 567,00 eura
- na predaj bytu č. 28 na Ulici gen. Goliana č. 30 Monike Dolinajovej, bytom Bohdanovce
za cenu 35 000,00 eura
- na predaj nebytového priestoru – garáže v suteréne bytového domu na Zelenečskej ulici
č. 53, 55 Andrejovi Planetovi a manž. Andrei, bytom Trnava, Ulica Jána Hajdóczyho, za cenu
4 501,00 eura.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 871,
ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo predaj bytov a garáže na základe výsledkov
obchodnej verejnej súťaže.

Materiál č. 4.6
Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na
predaj stavebných pozemkov v Obytnom súbore Trnava Kočišské
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 591/2009 vyčlenilo z tendra na investora obytného
súboru Kočišské časť z pozemku, určeného na výstavbu 4 rodinných dvojdomov a schválilo
predaj novovzniknutých stavebných pozemkov vrátane príslušnej projektovej dokumentácie
formou obchodnej verejnej súťaže. Súťaže boli neúspešné, nakoľko neprišli žiadne ponuky.
Vedenie mesta následne prerokovalo nové podmienky a nové členenie pozemkov pre
samostatne stojace rodinné domy, čo bolo predložené v prílohe materiálu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.

Rozprava:
Ing. Tomek – žiadal objasniť súvislosť medzi materiálmi č. 4/6 a č. 4/7, či ide o rovnaké
pozemky alebo o nové rozčlenenie pozemku.
Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na pripomienku a uviedol, že materiál č. 4/6
súvisí s MK Rekreačná, kde investor nemusí budovať dvojdomy, ale rodinné domy
s možnosťou predaja pozemkov bez projektovej dokumentácie.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 872,
ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o neúspešnosti obchodnej
verejnej súťaže a vypísaním novej obchodnej verejnej súťaže s novým členením pozemkov
a novou východiskovou cenou za m2 pozemku.
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Materiál č. 4.7
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže pozemkov pre „Obytný súbor Trnava
Kočišské – časť etapy A a etapa A1“ vrátane projektovej dokumentácie pre „etapu A“
k územnému konaniu (Kúpna zmluva s výhradou)
V súlade s uznesením MZ č. 726/2009 bola realizovaná obchodná verejná súťaž
o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy s výhradou na predaj pozemkov pre obytný súbor
Kočišské, časť etapy A a etapa A1 vrátane projektovej dokumentácie pre etapu
A k stavebnému konaniu. Záujem o vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž nebol, preto na
porade vedenia mesta bola mestskému úradu uložená úloha dopracovať návrh lokality
v zmysle riešenia v prílohe č.2 a následne vypísať novú obchodnú verejnú súťaž na predaj
pozemkov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s úpravou uznesenia a jeho zosúladením so stanoviskom SPP a.s.
k napojeniu lokality na plyn. Odporúčaný návrh na úpravu uznesenia bol konzultovaný so
spracovateľom materiálu:

a/ v bode 2. Súhlasí uznesenia ponechať text
...s návrhom nového členenia pozemkov IBV Kočišské v zmysle prílohy č. 3.
/ktorá bola rozdistribuovaná poslancom spoločne so spoločným spravodajcom/.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Odporúčanie mestskej rady sa týkalo návrhu uznesenia, preto sa o ňom i o uznesení
hlasovalo súčasne.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 873
podľa predloženého materiálu a s úpravou v zmysle odporúčania mestskej rady.

Materiál č. 4.8
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5680/97 v k.ú. Trnava
vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 5969 na Ul. Hlbokej 5,6,7 v Trnave
Predloženým návrhom je realizovaný predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta
vlastníkom bytov v bytovom dome na Ulici Hlboká 5, 6, 7. Cena predávaných pozemkov je
v súlade s vyhláškou MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vyššie uvedený predaj musí byť schválený
podľa § 9a bodu 9 ods. c/ vyššie uvedeného zákona trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože pozemok sa predáva podľa
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Zb.
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: 27.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 874,
ktorým bol schválený predaj podielov z mestského pozemku vlastníkom bytov v súlade
s predloženým materiálom.
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Materiál č. 4.9
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta trnava parc. č. 8259/5 v k.ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp.č. 5954 Zelenečská ul. 101
Predloženým návrhom je realizovaný predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta
vlastníkom bytov v bytovom dome na Ulici Zelenečská 101. Cena predávaných pozemkov je
v súlade s vyhláškou MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vyššie uvedený predaj musí byť schválený
podľa § 9a bodu 9 ods. c/ vyššie uvedeného zákona trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože pozemok sa predáva podľa
osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Zb.
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: 27.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 875,
ktorým bol schválený predaj podielov z mestského pozemku vlastníkom bytov v súlade
s predloženým materiálom.

Materiál č. 4.10
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta trnava parc. č. 5680/104 v k.ú. Trnava
vlastníkom bytov v bytovom dome súp.č. na Ul. V. Clementisa 32, 33, 34, 35
Predloženým návrhom je realizovaný predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta
vlastníkom bytov v bytovom dome na Ulici V. Clementisa 32, 33, 34, 35. Cena predávaných
pozemkov je v súlade s vyhláškou MF SR č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vyššie uvedený odpredaj spoluvlastníckeho
podielu musí byť schválený podľa § 9a bodu 8 písm. a/ vyššie uvedeného zákona
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože
pozemok sa predáva podľa osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Zb.
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: 27.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 876,
ktorým bol schválený predaj podielov z mestského pozemku vlastníkom bytov v súlade
s predloženým materiálom.

Materiál č. 4.11
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku
Nezastavaný pozemok – podchod pod bytovým domom na Ulici Hlavná 38 vo vlastníctve
mesta bol na základe nájomnej zmluvy v roku 1993 poskytnutý firme Kanapy na dobu 15
rokov, za účelom vybudovania obchodný priestorov. V rámci podmienok pre užívanie
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predmetnej stavby bolo kolaudačným rozhodnutím uložené, že predajné priestory budú
v prevádzke počas platnosti nájomnej zmluvy a po jej uplynutí môže byť zmluva predĺžená
na dobu neurčitú. Nájomca pozemku bol správcom vyzvaný k predĺženiu nájomného vzťahu,
resp. odovzdaniu priestorov. Na základe oznámenia Správy katastra Trnava sa zistilo, že do
príslušného LV č. 6595 bol dopísaný ako vlastník nebytového priestoru firma Kanapy. Tak
vznikol duplicitný zápis vlastníctva nebytového priestoru. Zároveň Správa katastra Trnava
oznámila, že na základe predložených listín nie je jednoznačné, kto je vlastníkom
nebytového priestoru. Nakoľko nie je oprávnená rozhodovať v spore o vlastníctve, dotknuté
strany môžu riešiť situáciu dohodou alebo prostredníctvom súdu. Jednou z listín, ktoré
vlastnícke práva spochybňujú, sú aj dve verzie nájomnej zmluvy z roku 1993. Na základe
uvedených skutočností Mestský úrad v Trnave – Odbor právny a majetkový vypracoval
stanovisko, o ktorom rokovala aj majetková komisia. Návrhom sa odporúča schváliť predaj
spoluvlastníckeho podielu pozemku vlastníkovi nebytového priestoru č. 1-2, firme Kanapy za
cenu 200,- eur/m2.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s doplnením situačnej mapky. /Mapka tvorí prílohu spoločného spravodajcu./
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (za 23, proti 1, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 877,
ktorým bol schválený odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku JUDr. Attilovi
Takáčovi.

Materiál č. 4.12
Kúpa pozemkov v k. ú. Modranka od Majerových
Pri príprave rekonštrukcie miestnej komunikácie na Ulici Hraničná v m. č. Modranka sa
zistilo, že mesto užíva pod časťou komunikácie aj pozemky vo vlastníctve súkromných
vlastníkov. Na základe uznesení mestskej rady boli v roku 2006 až 2008 uzatvorené
nájomné zmluvy na dobu neurčitú. V roku 2008 požiadalo mesto o súhlas s predĺžením doby
nájmu pozemkov manželov Majerovcov. Vlastníci pozemkov navrhli odkúpenie pozemkov za
trhovú hodnotu, resp. zámenu za adekvátny pozemok. Na základe viacerých rokovaní
vznikol návrh na kúpu pozemkov za cenu 20,- eur/m2 aj so spätnou úhradou nájomného za
obdobie od 1.1.2009 do 30.6.2010.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Tomek – poukázal na text dôvodovej správy, v ktorej sa uvádza, že pozemok mesto
nepoužívalo a pritom v návrhu uznesenia je uvádzaná spätná úhrada za užívanie pozemku.
JUDr. Tomašovičová – reagovala na pripomienku a podotkla, že pozemok mesto
skutočne nevyužívalo, ale je to kompenzácia vlastníkom za riešenie majetkoprávneho
vysporiadania pozemkov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 878
v súlade s predloženým materiálom.
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Materiál č. 4.13
Súhlas s použitím pozemku vo vlastníctve mesta na rekonštrukciu chodníka a prijatie
daru
Spoločnosť Bar.Bar, s.r.o. Trnava požiadala mesto Trnava o stanovisko k investičnému
zámeru rekonštrukcie pešieho chodníka na Ulici Jeruzalemská, pred prevádzkou penziónu
a reštaurácie Patriot. Predmetnou rekonštrukciou je dotknutý aj pozemok vo vlastníctve
mesta. Žiadosťou sa zaoberala Majetková komisia MZ, ktorá odporučila súhlasiť s použitím
pozemku na rekonštrukciu chodníka s podmienkou odovzdania skolaudovaného chodníka do
majetku mesta.
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: 28.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 5) bolo prijaté uznesenie MZ č. 879,
ktorým bol daný súhlas s rekonštrukciou chodníka a prijatím daru do majetku mesta–
skolaudovaného chodníka pred penziónom Patriot na Jeruzalemskej ulici.

Materiál č. 4.14
Zriadenie vecného bremena a predaj pozemkov v Modranke
Energetická spoločnosť bude investorsky zabezpečovať realizáciu stavby nových
trafostaníc a rozvodov VN a NN v Trnave – Modranke v súvislosti s pripravovanou výstavbou
priemyselného a obchodného parku v lokalite Trnava – Modranka. Žiadosťou spoločnosti
Enermont s.r.o. o súhlas s použitím pozemkov na položenie elektrických káblov a odkúpenie
pozemkov pod plánovanými trafostanicami sa zaoberala Majetková komisia MZ, ktorej
stanovisko je podrobne rozpísané v dôvodovej správe a spracované v návrhu uznesenia.
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: 28.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 880
v súlade s predloženým materiálom.

Materiál č. 4.15
Prenájom pozemkov na výstavbu tréningového centra bezpečnej jazdy
O dlhodobý prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta v lokalite Od Zavarského požiadal
Autoklub Bratislava, za účelom vybudovania a prevádzkovania tréningového centra
bezpečnej jazdy. Majetková komisia sa žiadosťou zaoberala a odporučila prenájom
pozemkov schváliť.
V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vyššie uvedený nájom musí byť schválený
podľa § 9a bodu 9 ods. c/ vyššie uvedeného zákona trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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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: 29.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 6) bolo prijaté uznesenie MZ č. 881,
ktorým bol schválený prenájom pozemkov združeniu Autoklub SR Bratislava na výstavbu
tréningového centra bezpečnej jazdy.

Materiál č. 4.17
Majetkovoprávne
usporiadanie verejných
objektov dopravnej
a technickej
infraštruktúry pre stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Chovateľská, parc. č.
3410/22, k.ú.Trnava“
Spoločnosť MPS TT, s.r.o., Trnava zaslala na mesto žiadosť k návrhu majetkoprávneho
usporiadania pozemkov pod pripravovanou stavbou komunikácie, ktorá bude zabezpečovať
prístup k novovybudovanej stavbe betonárskej výrobnej haly a do areálu bývalej betonárky
na Pažitnom mlyne. Nakoľko pripravovaná stavba prístupovej komunikácie zabezpečuje aj
prístup do bývalej betonárky, ktorá je vo vlastníctve mesta Trnava, je navrhované stavbu
komunikácie riešiť ako verejnú miestnu komunikáciu s tým, že pre účel vydania stavebného
povolenia stavebník uzatvorí s mestom zmluvu o budúcej zmluve o prevode skolaudovanej
stavby do majetku mesta a mesto ako vlastník zastavaných pozemkov dá súhlas na ich
využitie na rekonštrukciu komunikácie a umiestnenie dažďovej kanalizácie. Žiadosťou sa
zaoberala majetková komisia, ktorej návrh riešenia je podrobne rozpísaný v návrhu
uznesenia.
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: 28.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 882
v súlade s predloženým materiálom.

Materiál č. 4.18
Majetkovo-právne usporiadanie verejných objektov
infraštruktúry pre stavbu „IBV Za traťou 4. etapa, Trnava“

dopravnej

a technickej

Investori pripravovanej stavby „IBV Za traťou 4. etapa, Trnava“ požiadali mesto
o uzavretie kúpnej zmluvy na stavebné objekty vrátane zastavaných pozemkov
pripravovanej stavby, ktoré majú charakter verejných zariadení dopravnej a ostatnej
technickej infraštruktúry mesta. Budúce majetkoprávne usporiadanie bude realizované za
kúpnu cenu 1,- euro. Majetková komisia prerokovala žiadosť investorov a odporučila
mestskému zastupiteľstvu predmetnú kúpu schváliť s podmienkami, ktoré sú vymenované
vo schvaľovacej časti uznesenia.
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: 28.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 883,
ktorým bola schválená kúpa stavebných objektov v rozsahu predloženej časti projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie stavby do vlastníctva mesta od spoluvlastníkov
v súlade s predloženým materiálom.

Materiál č. 4.19
Zámena pozemkov medzi Mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom v k.ú.
Trnava (lokality Adalbertínum, Synagóga a Kopplov kaštieľ v Trnave)
Od roku 2007 prebiehali rokovania medzi mestom Trnava a Trnavským samosprávnym
krajom v záujme komplexného riešenia zámeny pozemkov v lokalitách Adalbertínum na Ulici
Jána Hollého 8, Synagóga na Ulici Halenárska 2, Kopplov kaštiel na Zelenom kríčku 3
v Trnave. Návrh riešenia zámeny pozemkov je podrobne rozpísaný v materiáli a návrhu
uznesenia.
V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, musí byť kompenzácia rozdielu celkovej ceny
vo výmerách zamieňaných pozemkov schválená podľa § 9a bodu 8e/ vyššie uvedeného
zákona trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa,
spočívajúci v majetkoprávnom usporiadaní pozemkov v lokalitách centra mesta.
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: 28.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 884,
ktorým bola schválená zámena pozemkov medzi Mestom Trnava a Trnavským
samosprávnym krajom.

Materiál č. 4.20
Nakladanie s majetkovými právami mesta /súhlas so vstupom a dočasným záberom
pozemku/
Spoločnosť Trnava Building, s.r.o., Bratislava, ktorá realizuje na svojich pozemkoch
výstavbu bytového domu, požiadala mesto o súhlas so vstupom a dočasným záberom
pozemku vo vlastníctve mesta, za účelom jeho využitia pre manipuláciu strojov pri zemných
prácach. Majetková komisia po získaní všetkých informácií, odporučila mestskému
zastupiteľstvu schváliť dočasný záber pozemku, s podmienkou uvedenia zabratej časti
pozemku do pôvodného stavu.
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: 28.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1 ) bolo prijaté uznesenie MZ č. 885,
ktorým bol daný súhlas spoločnosti Trnava Building, s.r.o. Bratislava so vstupom
a dočasným záberom pozemku za účelom zabezpečenia stavebnej jamy archeologického
prieskumu.
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Materiál č. 4.21
Zámena pozemkov v lokalite Ulíc J. Hollého a Hornopotočná v Trnave (Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku, Trnava)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku, Trnava ešte
v roku 2007 požiadal mesto Trnava o zámenu pozemkov v lokalite ulíc Hornopotočná a J.
Hollého. Majetková komisia sa návrhom zaoberala a skonštatovala, že k definitívnemu
prerokovaniu sa vráti až po doriešení rozostavaných objektov v tejto lokalite. Na základe
skutočností a ukončenia rozostavaných objektov sa v roku 2010 konali rokovania o zámene
pozemkov, výsledkom ktorých je predložený materiál.
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: 29.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 886, ktorým bola
schválená zámena časti pozemku medzi Mestom Trnava a Cirkevným zborom Evanjelickej
cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku, Trnava v súlade s predloženým materiálom.

Materiál č. 4.22
Bezodplatný prevod vodovodných prípojok na Ul. Mikovíniho a Priemyselnej v Trnave
Z dôvodu havárie pôvodného prívodného vodovodného potrubia do prevádzok štyroch
podnikateľských subjektov v areáli staveniska Mestského priemyselného parku Priemyselná
ulica 5, pristúpilo mesto k realizácii nových rozvodov z nového odberného miesta. V súlade
so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách bolo
odporučené previesť zrealizované vodovodné prípojky do vlastníctva podnikateľských
subjektov /Jozef Taliga – T. L. G. a spoločnosti Stabil s.r.o./, ktoré požiadali o prevod
pozemkov pod ich prevádzkami. Zvyšné dve spoločnosti /Ing. Viliam Jamrich – JAMPEX
TRADE a Rekord s.r.o./ neprejavili záujem o kúpu pozemkov po ich prevádzkami, preto
vodovodné prípojky príslušné k týmto prevádzkam ostávajú v majetku mesta.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Tomek – poukázal na zostatkovú hodnotu vodovodných prípojok a zaujímal sa,
prečo sa bezodplatne prevádzajú do vlastníctva súkromných subjektov a aké z toho výhody
pre mesto plynú.
Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na otázku poslanca a uviedol, že došlo k havárii
/spôsobenej mestom/, v dôsledku ktorej bola odstavená dodávka vody, pričom mesto bolo
povinné zabezpečiť jej prívod. V prípade odpredaja objektov dotknutým subjektom, budú
náklady na jej zriadenie zúčtované v plnej cene.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 2, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 887,
ktorým bol schválený bezodplatný prevod inžinierskych sietí – vodovodných prípojok na Ulici
Priemyselnej a Ulici Mikovíniho do vlastníctva spoločností v súlade s predloženým
materiálom.
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Materiál č. 4.23
Štadión A. Malatinského a multifunkčné centrum (doriešenie majetkovoprávnych
vzťahov k pozemkom)
Na základe uznesení mestského zastupiteľstva bolo uzatvorené memorandum
o spolupráci medzi mestom Trnava a švajčiarskou spoločnosťou Hidber Consultants GmbhH.
Ďalším krokom memoranda bolo uzatvorenie dohody o spolupráci a výpožičke pozemkov.
Na základe uznesenia o časovom a vecnom harmonograme prípravy a realizácie projektu
výstavby „Štadión A. Malatinského a multifunkčné centrum“ bol pripravený návrh dohody
o spolupráci a výpožičke pozemkov, kde bolo zmluvne doriešené majetkoprávne
usporiadanie nehnuteľností. Zmluvný partner okrem toho požaduje aj zriadenie
bezodplatného vecného bremena a právo prednostnej kúpy v prospech spoločnosti. Obsah
vecného bremena a prednostného práva kúpy sú podrobne rozpísané v dôvodovej správe
k materiálu.
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: 29.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 888,
ktorým bolo schválené zriadenie bezodplatného budúceho vecného bremena na pozemky vo
vlastníctve mesta a právo prednostnej kúpy pozemkov pre spoločnosť Hidber Consultants
GmbhH.

Materiál č. 4.24
Prenájom nebytových priestorov v objekte meštianskeho domu Trnava, Hlavná 17
Výkon správy objektu Meštiansky dom Trnava, Hlavná 17 zabezpečuje od roku 1994
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. Jedným z nájomcov nebytových
priestorov v predmetnom objekte je aj Mária Novotová – Agentúra DAG, Sereď, ktorá
požiadala o možnosť prenájmu ďalších priestorov v objekte, ktoré sú od 1.6.2010
neobsadené.
V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vyššie uvedené rozšírenie prenájmu musí byť
schválené podľa § 9a bodu 9 ods. c/ vyššie uvedeného zákona trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o špecifický účel
využitia priestorov – zriadenie výstavnej miestnosti pre začínajúcich mladých autorov.
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: 29.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 889,
ktorým bolo schválené rozšírenie výmery nebytových priestorov v objekte meštianskeho
domu Hlavná 17 pre žiadateľa – Máriu Novotovú, Agentúra DAG, Sereď.
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Materiál č. 4.25
Použitie pozemku mesta na Ulici Spartakovská v Trnave
Manželia Klčovci sú vlastníkmi nehnuteľnosti – rodinného domu s pozemkom na Ulici
Spartakovská 27 v Trnave. Dom stojaci na svahovitom teréne má výrazne narušenú statiku
a jeho statické zabezpečenie je možné realizovať jedine na susediacom pozemku, ktorý je
majetkom mesta. Majetková komisia sa žiadosťou zaoberala a odporučila mestskému
zastupiteľstvu poskytnúť súhlas s použitím pozemku na realizáciu statického zabezpečenia
domu a zmluvný vzťah vlastníkov sanovaného domu k pozemku mesta riešiť zmluvou
o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti
každodobého vlastníka pozemku strpieť umiestnenie stavby statického zabezpečenia domu
súpisného čísla 6835.
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: 29.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 890, ktorým bol
daný súhlas s použitím časti pozemku na realizáciu statického zabezpečenia domu vo
vlastníctve manželov Klčovcov na Ulici Spartakovská 27 a zriadenie bezodplatného časovo
neobmedzeného vecného bremena na časti pozemku.

Materiál č. 4.26
Úprava výšky nájomného za prenájom pozemku na Ulici Dolnopotočná v Trnave
Majiteľ a prevádzkovateľ stánku s ovocím a zeleninou č. 123 na Ulici Dolnopotočná
v Trnave pán Alexander Molnár požiadal o zníženie nájomného z dôvodu pretrvávajúcej
krížy a poklesu kýpyschopnosti obyvateľov. Pri prenájme pozemkov pod predajnými
stánkami sa postupuje v súlade s uznesením MZ č. 716/2009 a rozhodnutie o znížení
sadzby nájomného prislúcha mestskému zastupiteľstvu.

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s alternatívou I. a návrhom sadzby 0,21 eura/m2 /deň.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (za 27, proti 1, zdržal sa 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 891 v súlade
s alternatívou I. a návrhom sadzby 0,21 eura/m2 /deň.

Materiál č. 4.27
Odstúpenie od uzatvorenia kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v k. ú. Trnava, parc. č.
194, 1956, 197-200 v lokalite Ulica Pekárska a Ulica Hornopotočná (VARIETA s.r.o.)
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 208/2007 schválilo spoločnosti VARIETA s.r.o.,
Trnava odpredaj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve pozemky na výstavbu polyfunkčného
objektu vo výmere 1 910 m2. Spoločnosť ani v predĺženom termíne výstavbu nezačala /čl. 5
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bod b zmluvy/, požiadala o vrátenie kúpnej ceny pozemkov vo výške 507 266,48 eura.
Majetková komisia sa žiadosťou zaoberala a odporučila mestskému zastupiteľstvu príslušné
uznesenia zrušiť a kúpnu cenu pozemkov spoločnosti vrátiť z prostriedkov z rezervného
fondu mesta.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Ing. Tomek – vyslovil predpoklad, že suma /507 266,- eur/, ktorú mesto vráti spoločnosti
asi nie je premietnutá do aktualizácie rozpočtu.
Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že záležitosť nie je premietnutá v aktualizácii
rozpočtu, keďže použitie prostriedkov z rezervného fondu na vrátenie kúpnej ceny musí
schváliť mestské zastupiteľstvo.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 2, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 892
v súlade s predloženým materiálom.

Materiál č. 4.28
Zriadenie vecného bremena pre STL plynovod na pozemkoch vo vlastníctve mesta
(Ulice A. Sládkoviča, P. Pazmáňa, Tomášikova, E. M. Šoltésovej a B. Nemcovej)
Spoločnosť SPP – Distribúcia a.s., Bratislava investorsky zabezpečuje realizáciu stavby
rekonštrukcie NTL na SZL plynovody v lokalite Špíglsal II. – Trnava požiadala o súhlas na
umiestnenie plynovodov na pozemkoch mesta. Po preverení trás plynovodu sa totiž zistilo,
že trasa plynovodu je situovaná aj na mestských pozemkoch. Žiadosťou sa zaoberala
majetková komisia, ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov
na požadovaný účel a so zriadením vecného bremena v prospech vlastníka plynovodov,
s dodržaním stanovených podmienok.
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: 29.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 893, ktorým bol
daný súhlas s použitím pozemkov a zriadeniu bezodplatného časovo neobmedzeného
vecného bremena na pozemkoch mesta na umiestnenie STL plynovodného potrubia
v súlade s predloženým materiálom.

Materiál č. 4.29
Odpredaj pozemku pod nehnuteľnosťou na Ulici T. Vansovej

Mesto Trnava je vlastníkom pozemku na Ulici T. Vansovej, na ktorom je situovaná
nehnuteľnosť vo vlastníctve spoločnosti S Slovensko s.r.o., Bratislava. Od roku 2008
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prebiehajú rokovania so spoločnosťou o majetkoprávnom doriešení vzťahu k pozemku. Na
stanovisko majetkovej komisie na odpredaj pozemku spoločnosť reagovala kladne.
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: 29.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 894, ktorým
mestské zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku pod nehnuteľnosťou spoločnosti
S Slovensko, Bratislava.

Materiál č. 4.30
Zmena výmery /rozšírenie výmery o ďalšie priestory/ vypožičaných nebytových
priestorov v objekte na Ulici Mozartova č. 10 – ALLIED COMMUNICATIONS, s.r.o.
Nájomca a vypožičiavateľ priestorov v objekte Základnej školy na Ulici Mozartova 10
v Trnave – spoločnosť ALLIED COMMUNICATIONS s.r.o. - požiadal o rozšírenie výmery
výpožičky, ktoré chce využívať na zabezpečenie hodín telesnej výchovy.
V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vyššie uvedená žiadosť musí byť schválená
podľa § 9a bodu 9 ods. c/ vyššie uvedeného zákona trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že nájomca
a vypožičiavateľ už priestory v objekte užíva.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s tým, aby podmienky pre súkromné školstvo týkajúce sa prenájmu, resp.
výpožičky priestorov na území mesta Trnava boli zjednotené. V prípade, že bude potrebné
realizovať úpravy v ustanoveniach príslušného všeobecne záväzného nariadenia, bude
odporučené materiál stiahnuť z rokovania júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Mestský úrad na základe požiadavky mestskej rady sa záležitosťou zaoberal a odporučil
predkladateľovi a spracovateľovi materiálu – spoločnosti TT – KOMFORT s.r.o. pripraviť
uznesenie v alternatívach. Spracovateľ materiálu okrem uznesenia v dvoch alternatívach
upravil aj text dôvodovej správy a tabuľkovú prílohu, preto so spoločným spravodajcom bol
zaslaný kompletne nový materiál č. 4.30.
Rozprava:
Mgr. Buchel – požiadal o bližšie zdôvodnenie materiálu spracovaného v druhej
alternatíve.
Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že návrh vznikol po diskusii na rokovaní mestskej
rady. Mesto je za podporu súkromných škôl, ale nie v takom rozsahu. Súkromné školy by
mali platiť aspoň časť prenajatých priestorov a v prípade investovania do majetku mesta
budú vytvorené zdroje na vykrytie nákladov. Dať tieto záležitosti do určitej ekonomickej
roviny, ktorá je relatívne nízka a uplatniť rovnaké meradlo pre všetky subjekty, ktoré môžu
ďalej získať prostriedky aj z prenájmu ďalším subjektom /napr. telocvične/. Na záver svojho
vystúpenia podotkol, že do určitej miery by bola vhodná alternatíva II.
Keďže na rokovaní mestského zastupiteľstva nebol predložený návrh na žiadnu
z predložených alternatív, hlasovalo sa postupne o alternatíve I. a II.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Hlasovaním (za 8, proti 8, zdržal sa 10, nehlasovali 3) nebola prijatá alternatíva I.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 4, nehlasoval 1) bola prijatá alternatíva II.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 895 v alternatíve II.
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Materiál č. 4.31
Zmena uznesenia MZ č. 717/2005 v znení uznesenia MZ č. 33/2007 a v znení uznesenia
MZ č. 96/2007 k predaju pozemkov medzi ulicami Hviezdoslavova a Hornopotočná v
Trnave
Spoločnosť INVEX REAL s.r.o. požiadala listom o schválenie kúpnej zmluvy na pozemky
medzi ulicami Hviezdoslavova a Hornopotočná v Trnave podľa spracovaného návrhu
geometrického plánu na zameranie stavby pred dokončením. /Spoločnosť buduje stavbu na
svojich pozemkoch i na pozemkoch mesta na základe zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy z roku 2006./ Majetková komisia odporučila schváliť predaj pozemkov v súlade
s uzatvorenou zmluvou. Neodporučila odpredať časti mestských pozemkov pod vysunutými
časťami stavby a arkiermi na uliciach Hviezdoslavova a Hornopotočná, ale odporučila zriadiť
vecné bremeno v prospech vlastníka stavby.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s úpravou výmery parcely č. 257/3 na základe oznámenia zhotoviteľa
geometrického plánu /zosúladenie údajov z merania v návrhu geometrického plánu so
stavom v katastri nehnuteľností/ nasledovne:
a/ v návrhu uznesenia v bode 1. Schvaľuje v písm. a/
správne uviesť ...parc. č. 257/3, zast. pl. o výmere 739 m2...
...spolu o výmere 1 167 m2...
a následne výmery upraviť na str. 4 dôvodovej správy a v situácii predávaných pozemkov.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 29.
Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, preto sa o ňom
osobitne nehlasovalo.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 896 s textom podľa
predloženého materiálu, v ktorom bolo zapracované odporúčanie mestskej rady.

Materiál č. 5.1
Predaj bytov
Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský
Štandardný materiál, ktorým sa odpredávajú byty v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a príslušných
všeobecne záväzných nariadení mesta.
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 21, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 9) bolo prijaté uznesenie MZ č. 897,
ktorým bol schválený predaj bytov v zmysle predloženého materiálu.
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Materiál č. 5.2.
Návrh na výnimky z nakladania s nájomnými bytmi v Trnave
Spravodajca MR: PhDr. Ján Žitňanský
Materiálom je riešená výnimka z nakladania s nájomnými bytmi v meste Trnava,
schvaľovaná pánovi Oskarovi Ondriášovi, bytom Golianova 52, Trnava. Menovaný býva
v byte, ktorého nájomcom bol pán Dušan Behúl, od roku 1994. Nájomca bytu sa v roku 1995
vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav odsťahoval do zariadenia sociálnych služieb.
Pán Ondriáš v súčasnosti obýva byt spolu s manželkou a synom a všetky úhrady za nájom
bytu si disciplinovane plní.
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 19, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 11) bolo prijaté uznesenie MZ č. 898,
ktorým bola schválená výnimka z nakladania s btom č. 45 na Ulici gen. Goliana č. 52.

Materiál č. 6.1
Návrh na poskytnutie finančných dotácií a darov na rok 2010 z rozpočtu mesta Trnava
/z jednotlivých programov rozpočtu/
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 350 určuje podmienky pre poskytnutie
dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území mesta.
Poskytnutím dotácií sa mesto snaží podporovať a vytvárať podmienky pre zdravý spôsob
života, chrániť životné prostredie, podporovať aktivity vzdelávacieho, športového
a kultúrneho charakteru. Predložené projekty o dotácie svojou požiadavkou presahujú limit
stanovený na schválenie mestskou radou, preto po konzultácii s primátorom mesta boli
predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva. Dotácia po schválení bude čerpaná
v rámci jednotlivých programov rozpočtu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním dotácií žiadateľom vo výške, odporučenej príslušnou komisiou:
1) 1) Emil Šaštinský /FO/
Sereďská 203, Trnava – Modranka 917 05
2) Jarmila Štangová /FO/
Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
Ul. B. Smetanu 1, Trnava 917 08

500,00
500,00

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 899, ktorým bolo
schválené poskytnutie dotácií žiadateľom v súlade s návrhom príslušnej komisie a mestskej
rady.
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Materiál č. 6.2
Návrh na poskytnutie finančných dotácií a darov na rok 2010 z rozpočtu mesta Trnava
/z programu č. 18 rozpočtu/
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 350 určuje podmienky pre poskytnutie
dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území mesta.
Poskytnutím dotácií sa mesto snaží podporovať a vytvárať podmienky pre zdravý spôsob
života, chrániť životné prostredie, podporovať aktivity vzdelávacieho, športového
a kultúrneho charakteru. Predložené projekty o dotácie svojou požiadavkou presahujú limit
stanovený na schválenie mestskou radou, preto po konzultácii s primátorom mesta boli
predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva. Dotácia po schválení bude čerpaná
z rozpočtového programu č. 18.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním dotácií žiadateľom vo výške, odporučenej príslušnou komisiou:
1) FK Lokomotíva Trnava
Ul. J. Slottu 45, Trnava
2) Hádzanársky oddiel ŠK Trnava-Modranka
Ul.I. Krasku 33, Trnava – Modranka
3) Základná škola
Spartakovská 5, Trnava
4) Technik Akademik
Koperníkova 15, Trnava
5) akad. sochár Miloš Balgavý /FO/
Františkánska 28, Trnava
6) akad. sochár Miloš Balgavý /FO/
Františkánska 28, Trnava
7) Mgr. art. Daniel Heriban
Hospodárska 89, Trnava
8) Spolok sv. Vojtecha
Radlinského 5, Trnava
9) MUDr.Zuzana Vargová
Hospodárska 30, Trnava
10) WELL.sk
Golianova 59, Trnava
11) Rímskokatolícka cirkev, farnosť TA-Kopánka,
J. Hlubíka 11, Trnava
12) Rímska Únia Rádu sv. Uršule, Komunita Uršulínok,
Hviezdoslavova 10, TA
13) Dom Spoločnosti Ježišovej
Františkánska 34, Trnava
14) Rímskokatolícka cirkev,
Správa kostola sv. Jozefa,
Paulínska 14, Trnava

2 500,00
2 000,00
5 000,00
2 500,00
1 500,00
650,00
1 000,00
1 000,00
650,00
2 000,00
7 000,00
7 000,00
2 000,00

5 000,00

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 7) bolo prijaté uznesenie MZ č. 900,
ktorým bolo schválené poskytnutie dotácií žiadateľom v súlade s návrhom príslušnej komisie
a mestskej rady.
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Materiál č. 7.1
Vyjadrenie mesta Trnava k žiadosti o zriadenie
a školských zariadení, Ulica Limbová 3, Trnava

komplexu

súkromných

škôl

Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník
Spoločnosť Montesschool, s.r.o., so sídlom v Trnave, Kapitulská 6 predložila žiadosť
o vyjadrenie k zriadeniu komplexu súkromných škôl na Ulici Limbová 3 v Trnave /súkromnej
materskej školy, základnej školy, základnej umeleckej školy, školského strediska záujmovej
činnosti, školskej jedálne/. Súčasťou predloženej žiadosti bola aj vízia o škole. V rámci
ústretovosti mesta voči rôznym typom vzdelávania, bolo mestskému zastupiteľstvu
odporučené podporiť aspoň zriadenie Súkromnej základnej školy /ktorej zriadenie
nepredpokladá žiadne náklady z rozpočtu mesta/ a zriadenie Súkromnej materskej školy
/čím sa čiastočne vyrieši problém s neumiestnenými deťmi do materských škôl v meste
Trnava/.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s alternatívou II. , v ktorej sa upravuje text uznesenia na str. 22-7/1/3
nasledovne :
a/ v bode 1. Súhlasí na záver doplniť ďalšiu odrážku s textom
...- Súkromná školská jedáleň , Ulica Limbová 3, Trnava...
b/ v bode 2. Nesúhlasí vypustiť z textu poslednú odrážku ...Súkromnú školskú jedáleň,
Ulica Limbová 3, Trnava...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 21, proti 1, zdržali sa 3, nehlasovali 5) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady.
Hlasovaním (za 24, proti 1, zdržali sa 3, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 901
v súlade s predloženým návrhom a schváleným odporúčaním mestskej rady.

Materiál č. 4.16
Prenájom a stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte základnej školy na Ulici
Limbová 3 v Trnave
Spravodajca MR: Michal Okruhlica
Časť nebytových priestorov na 1. poschodí objektu Základnej školy na Ulici Limbová 3 na
základe nájmu a výpožičky užíva Súkromná základná škola s materskou školou Bratislava.
Nájomca v priestoroch zrealizoval viaceré stavebné úpravy, ktoré sú riešené so započítaním
nájomného. O súhlas so zriadením súkromnej školy v Trnave požiadala spoločnosť
MONTESSCHOOL, ktorá by rada využívala dotknuté priestory na základe dlhodobého
prenájmu, minimálne 15 rokov a s ich postupnou rekonštrukciou v rozsahu, ktorý je
rozpísaný v materiáli. Po vzájomnej dohode obidvoch subjektov, aj s postúpením doteraz
nezapočítaných nákladov na stavebné úpravy na nového nájomcu, bolo mesto novým
nájomcom požiadané o rozšírenie predmetu nájmu aj o priestory na prízemí objektu,
s povolením stavebných úprav, ktoré sú detailne uvedené v dôvodovej správe. Podľa zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov by išlo
o podprahovú zákazku, mestský úrad na základe pracovných rokovaní trvá na tom, aby
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dodávateľ stavebných prác, ktoré je možné započítať s nájomným, bol vybraný formou
elektronickej aukcie realizovanej mestským úradom, v spolupráci so žiadateľom.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s alternatívou I. , v ktorej sa upravuje text uznesenia na str. 22/4/16/2 a na
str. 22/4//16/3 nasledovne :
a/ doplniť v bode 1. Schvaľuje nový text ako písm. f /
...f/ ukončenie výpožičky nebytových priestorov - telocviční a školskej jedálne
nachádzajúcich sa na Ulici Limbová 3 v Trnave v budove základnej školy, ku dňu zaradenia
školy zriadenej spoločnosťou MONTESSCHOOL s.r.o. do siete škôl a školských zariadení
a následne prenájom nebytových priestorov - telocviční a školskej jedálne nachádzajúcich
sa na Ulici Limbová 3 v Trnave v budove základnej školy spoločnosti MONTESSCHOOL,
s.r.o. so sídlom v Trnave, Kapitulská 6, IČO: 44 867 379, na účely vzdelávania, s účinnosťou
odo dňa zaradenia školy zriadenej spoločnosťou MONTESSCHOOL s.r.o. do siete škôl a
školských zariadení, za nájomné v zmysle VZN 241 v znení doplnkov a v súlade s Postupom
uzatvárania nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
Trnava nachádzajúcich sa v objektoch základných škôl...
b/ doplniť v bode 2. Ukladá nový text ako písm. c/
...c) uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme a zmluve o výpožičke v zmysle bodu 1 f) uznesenia.
Termín: do 60 dní od zaradenia školy zriadenej spoločnosťou MONTESSCHOOL s.r.o.
do siete škôl a školských zariadení...

Rozprava:
Mgr. Buchel – na základe oslovenia pani Cabanovej, žiadateľky o prenájom priestorov,
podal návrh na jej vystúpenie v rámci prerokovávaného bodu programu.
O návrhu poslanca Buchela sa následne v súlade s čl. 12 ods. 11 Organizačného
a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava hlasovalo.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 1, nehlasovali 2) bolo vystúpenie pani Cabanovej
schválené.
Cabanová - poďakovala za udelené slovo a podporu prenájmu priestorov v objekte na Ulici
Limbová 3 pre činnosť súkromnej školy. Požiadala poslancov o úpravu textu v bode c/
návrhu uznesenia - o vypustenie podmienky realizácie prác prostredníctvom elektronickej
aukcie na výber dodávateľa prác. Návrh zdôvodnila tým, že práce je plánované realizovať
počas školských prázdnin s tým, že od 1.9.2010 by prebiehal už vyučovací proces.
Realizácia prác bude financovaná zo súkromných zdrojov a preto je aj osobný záujem o ich
realizáciu v čo najnižších cenách.
Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, že podmienka bola doplnená z toho dôvodu, že
nájomca si bude uplatňovať započítanie preinvestovaných nákladov. Ďalej uviedol, že
záležitosť bola schválená od 1.9.2011, dokedy bude potrebné doriešiť aj otázku zápočtu
preinvestovaných nákladov. Časť priestorov školy do schváleného obdobia bude využívať
ešte aj základná škola.
Mgr. Šmidáková, riaditeľka ZŠ Gorkého – informovala, že rekonštrukcia školy bude
realizovaná v etapách, po pavilónoch, pričom ½ priestorov bude postačujúca na
zabezpečenie výučby žiakov školy. Súkromná škola je zdravou konkurenciou a nemusíme sa
cítiť ohrození z toho, že deti budú odchádzať práve na túto školu. Pokles žiakov je veľký,
oproti roku 2006 z 813 na 544 v roku 2010, takže normatívy nedovolia udržiavať dve budovy
školy a vhodné by bolo prijať predloženú ponuku na prenájom priestorov, keď niekto iný je
ochotný do priestorov aj investovať.
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Ing. Klokner – ako člen školskej rady predmetnej školy uviedol, že škola sa finančne
dostáva do situácie na hranicu únosnosti. Na škole je takmer 33 % žiakov rómskej
národnosti, čo do značnej miery ovplyvňuje pokles detí. Žiadal preto vysvetliť, aké bude
financovanie na nasledujúce dva roky, aby sa zo základnej školy Gorkého nestala výkladná
skriňa niečoho negatívneho. Záležitosť elektronických aukcií odporučil v návrhu uznesenia
ponechať.
Mgr. Buchel – vystúpil, že ak výsledkom tohto procesu bude zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov našich žiakov, nevidí stratu. Z návrhu uznesenia v bode c/ odporučil
vypustiť slová ...elektronické aukcie...
Ing. Pobiecký, druhý zástupca primátora – navrhol upraviť uznesenie v bode c/ s tým, že
zasadne pracovná skupina zo zamestnancov odboru vzdelávania, odboru investičného, ktorá
bude dozerať na oprávnenosť vynaložených nákladov. Odporučil niektoré práce napr.
výmenu okien realizovať cez elektronickú akciu, ktorá určitý čas trvá a podklady pre ňu treba
takmer 100 %-tné.
JUDr. Tomašovičová – konštatovala, že v zmysle platných „Zásad ...“ je presne určený
postup na odsúhlasovanie preinvestovaných nákladov.
Ing. Butko, zástupca primátora – podotkol, že elektronické aukcie budú určitý čas trvať
a toto je prípad hodný osobitného zreteľa.
Čechovič, dlhodobo uvoľnený člen MR – skonštatoval, že postup na odpočet nákladov
platí už niekoľko rokov a položil otázku, či sa priestory musia rekonštruovať už teraz, alebo
ide o to, aby boli zabezpečené pre školskú jedáleň a materskú školu.
Cabanová – odpovedala, že teraz by sa mali rekonštruovať v súčasnosti využívané
priestory. Od 1.9.2010 bude prevádzkovaná pobočka bratislavskej súkromnej materskej
školy.
Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, že teraz sa bude rekonštruovať len časť
priestorov a školská jedáleň a materská škola budú až od 1.9.2011. Podotkol, že mesto teraz
rozhoduje o súhlase pre iného prevádzkovateľa súkromnej školy a od 1.9.2011 pre
spoločnosť MONTESSCHOOL s.r.o. Na základe informácií, ktoré boli, odporučil ponechať
materiál v predloženom znení, pretože stavebný úrad zatiaľ ani nevydal rozhodnutie na
rekonštrukciu priestorov.
Ing. Béreš, MsÚ – podotkol, že pri realizácii elektronickej aukcie musia byť k dispozícii
podklady v elektronickej forme. Kompromisom môže byť vyčlenenie určitých komodít, ktorých
obstaranie sa zrealizuje bežným spôsobom.
Ing. Bošnák, primátor mesta – odporučil upraviť text v bode c/ tak, že ...elektronické
aukcie na základe vzájomnej dohody medzi nájomcom a pracovnou skupinou...
Ing. Tomek – po prečítaní návrhu uznesenia pripomienkoval bod d/ a e/, kde by mala byť
doplnená aj materská škola, čo odprezentovala aj pani Cabanová.
Cabanová – podotkla, že presný názov subjektu je súkromná základná škola
s materskou školou.
Ing. Pobiecký – sa stotožnil s názorom kolegu Tomeka.
Ing. Klokner – podotkol, že o návrhu Ing. Pobieckého treba dať hlasovať osobitne.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 30.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 4) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady.
Hlasovaním (za 18, proti 1, zdržali sa 6, nehlasovali 5) bol prijatý návrh na úpravu textu
v bode c/ návrhu uznesenia v zmysle odporúčania primátora mesta.
Hlasovaním (za 21, proti 4, zdržal sa 1, nehlasovali 4) bol prijatý návrh na doplnenie
...materskej školy... v bode d/ a e/ uznesenia.
Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržali sa 3, nehlasovali 6) bolo prijaté uznesenie MZ č. 902
v zmysle predloženého materiálu, so zapracovaním schválených zmien.
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Materiál č. 8.1.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 31. 12. 2010
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
Predloženie dokumentu vychádza z § 18f ods. 1 písm. b/ zákona SNR 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 26, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 903,
ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra mesta Trnava do 31. 12. 2010.

Materiál č. 9.1.
Návrh organizačného zabezpečenia a rozpočtu 9. ročníka medzinárodného festivalu
folklórnych súborov „Trnavská brána 2010“
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
V tomto roku sa milovníci folklóru stretnú už deviatykrát na medzinárodnom festivale
„Trnavská brána 2010“. Festival sa pretransformoval z regionálneho festivalu na
medzinárodný a organizuje sa priamo v historickom centre mesta. Cieľom festivalu je
pripraviť všetkým generáciám návštevníkov chvíle vzácneho zastavenia a osvieženie zo
studnice nášho folklóru a folklóru iných národov. Predloženie organizačného zabezpečenia
a návrhu rozpočtu vyplynulo z uznesenia MZ č. 796/2010.
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 27, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 904
v súlade s predloženým materiálom.

Materiál č. 10.1
Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2009
Spravodajca MR: Karol Opatovský
Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta Trnava je
predkladaná každoročne v súlade s uznesením MZ č. 312/2000. Správa bola spracovaná
správcami športových zariadení vo vlastníctve mesta Trnava /Správou kultúrnych
a športových zariadení mesta Trnava a spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o./.
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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: 29.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 905,
ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie predložený dokument.

Materiál č. 11.1
Doplnenie platného uznesenia MZ – Spolufinancovanie projektu „Komplexná podpora
cestovného ruchu v regióne Trnava“
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 855/2010 schválilo predloženie a spolufinancovanie
projektu „Komplexná podpora cestovného ruchu v regióne Trnava“. Po predložení projektu
riadiaci orgán pre Regionálny operačný program požiadal mesto o doplnenie textu písm. a/
uznesenia, ktorej mestské zastupiteľstvo deklaruje tiež súlad cieľov predkladaného projektu
s cieľmi Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava. Uznesenie je potrebné
predložiť riadiacemu orgánu ako celok, nielen jeho doplnenie.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou úpravou - doplnením čísla príslušného uznesenia MZ do bodu 1.
návrhu uznesenia ...855/2010...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 28.
Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, preto sa o ňom
osobitne nehlasovalo.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 906
v zmysle predloženého materiálu a technickej úpravy.

Materiál č. 11.2
Spolufinancovanie odstránenia havarijnej situácie na objekte „Základná škola, Ulica
Andreja Kubinu 34, Trnava“
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozložník
Mesto Trnava podalo na Krajský školský úrad v Trnave žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov na odstránenie havarijného stavu
na objekte základnej školy na Ulici Andreja Kubinu v Trnave. Hlavným zámerom projektu je
výmena okien a dverí v počte 83 ks, ktorej rozpočet s montážou predstavuje sumu
162 474,15 eura s DPH. Jednou z podmienok je 5% spolufinancovanie mesta vo výške
8 123,70 eura.
Mestská rada mesta Trnava 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: 28.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 907
v zmysle predloženého materiálu.

Materiál č. 12.1
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 08. 04. 2010 do 09. 06. 2010
Spravodajca MR: Karol Opatovský
Štandardný materiál, ktorým je vyhodnocované plnenie uznesení mestského
zastupiteľstva, splatných k určitému termínu a návrhy gestorov na úpravu uznesení, resp.
zmenu uznesení.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Opatovský – na základe požiadavky gestora uznesenia MZ č. 934/2006 k predaju
pozemku na Rybníkovej ulici v Trnave - predložil návrh na úpravu textu uznesenia
v súvislosti s geometrickým plánom.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ:29.
O návrhu vznesenom poslancom Opatovským i o uznesení sa hlasovalo súčasne.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 908
v zmysle predloženého materiálu a schváleného doplnku predloženého spravodajcom
mestskej rady.

Bod „ R ô z n e “
V rámci tohto bodu programu bol v úvode rokovania zaradený materiál č. 13.1.

Materiál č. 13.1
Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave
Povinnosť predložiť mestskému zastupiteľstvu informáciu o zmene Organizačného
poriadku Mestského úradu v Trnave vyplýva primátorovi mesta z § 13 ods. 4 písm. d/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. K termínu 10. 05. 2010
boli na odbore priemyselného parku a inovačných procesov zriadené dva úseky –
priemyselného parku a projektového manažmentu, za vedúcu ktorého bola vymenovaná Ing.
Viera Vančová.
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:29.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 909,
ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú informáciu.
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A/
Ing. Bošnák, primátor mesta v mene poslancov i v mene svojom zaželal oslávencom poslancom, ktorí v prvom polroku 2010 oslávili okrúhle životné jubileum, veľa zdravia,
šťastia, rodinnej pohody a úspechov v pracovnom a osobnom živote /Petková 65, Klokner
55, Tomek 50, Hric 50, Jurák 45/.
.

V bode „interpelácie poslancov“ ústne požiadavky vznesené neboli. Poslanci
mestského zastupiteľstva predložili interpelácie v písomnej forme.
Čechovič, predseda návrhovej komisie skonštatoval, že na rokovaní boli prijaté
uznesenia mestského zastupiteľstva od č. 857 do č. 909 vrátane.

Ing. Bošnák, primátor mesta poďakoval poslancom a ostatným prítomným za účasť,
zaželal príjemné prežitie dovolenkového obdobia a načerpanie síl. Následne rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.

Ing. Štefan B o š n á k
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Mgr. Agnesa P e t k o v á
overovateľka
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