Zápisnica

z 5. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa konalo
9. septembra 2010 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice
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Mestské zastupiteľstvo mesta T r n a v a

Zápisnica

z 5. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa konalo
9. septembra 2010 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice

Prítomní: primátor mesta
27 poslancov MZ mesta Trnava
hlavný kontrolór
náčelník mestskej polície
prednostka mestského úradu
8 vedúci odborov
vedúci kancelárie primátora
riaditeľ spoločnosti zriadenej mestom
novinárka
zapisovateľka

Program:
a/ Otvorenie
b/ Schválenie mandátovej a volebnej komisie, návrhovej komisie,
určenie pracovného predsedníctva a určenie overovateľov zápisnice
1/ Informácia o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
vo volebnom období 2006 - 2010 vo volebnom obvode č. 1
2/ Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období
2006 - 2010 vo volebnom obvode č. 1
3/ Úprava počtu členov Mestskej rady mesta Trnava vo volebnom období
2006 - 2010
4/ Doplňujúca voľba poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava do komisií Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava, predsedu Komisie mládeže a športu a ustanovenie poslanca
Mestského zastupiteľstva do Výboru mestskej časti č. 1
5/ Rekapitulácia uznesení
6/ Z á v e r .

5. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia
2006 - 2010 bolo zvolané v súlade s § 25 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta. Privítal prítomných
poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných.
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Predsedajúci skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných celkom 20 poslancov
mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. /V priebehu
rokovania sa zvýšil počet poslancov na 27./
Z rokovania mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci MZ MUDr. Gabriel Pavelek,
Stanislav Hric, Ing. Juraj Jurák.
Za overovateľov zápisnice z 5 mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli
určení poslanci mestského zastupiteľstva Michal Okruhlica a Michal Drgon.
Do pracovného predsedníctva mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
predsedajúci určil poslancov Ing. Vladimíra Butka a Ing. Jozefa Tomeka, Evu Jevičovú
a Mgr. Agnesu Petkovú.
Za predsedu návrhovej komisie predsedajúci odporučil poslanca MZ PhDr. Jána
Žitňanského a ako členov prof. MUDr. Bohumila Chmelíka, PhD.
K zloženiu návrhovej komisie ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 25.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo zloženie návrhovej komisie
schválené.
K programu rokovania, ktorý obdržali poslanci spolu s materiálmi pripomienky neboli
vznesené.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol program rokovania
mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva schválený.
Na základe schváleného programu rokovania v súvislosti so zánikom mandátu
poslanca mestského zastupiteľstva a skladaním sľubu poslanca bolo potrebné ustanoviť
mandátovú komisiu.
V zmysle bodu 4/ programu rokovania sa uskutočnila voľba poslancov mestského
zastupiteľstva do komisií, z tohto dôvodu bolo potrebné ustanoviť i volebnú komisiu.
Vzhľadom na to, že išlo o jednoduchý akt, predsedajúci navrhol schváliť volebnú
a mandátovú komisiu spoločnú.
Za predsedu mandátovej a volebnej komisie primátor mesta odporučil poslanca
mestského zastupiteľstva MUDr. Martina Heribana a za členov Ing. Blaženu Královičovú
a MUDr. Branislava Kramára.
K zloženiu návrhovej komisie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo zloženie mandátovej
a volebnej komisie schválené.

Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu jednotlivých bodov schváleného programu
mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
K bodu 1/
Úmrtím poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava za volebný obvod č. 1
Trnava – stred Karola Opatovského sa uprázdnil mandát poslanca mestského zastupiteľstva.
Na základe tejto skutočnosti mandátová a volebná komisia prečítala zápisnicu k zániku
mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v súlade s § § 25 ods. 2 písm. j/ zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Návrhová komisia následne predložila návrh uznesenia.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.

4
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 941, ktorým
mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie zánik mandátu poslanca mestského
zastupiteľstva Karola Opatovského.

K bodu 2/
Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 51 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlási nastúpenie náhradníka do
15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal
poslancom. V zmysle § 51 ods. 1 vyššie citovaného zákona na uprázdnený mandát
v mestskom zastupiteľstve na základe výsledkov volieb v roku 2006 nastupuje za poslanca
kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil
mandát.
Na uprázdnený mandát vo volebnom obvode č. 1 Trnava - stred nastúpil Ing. Augustín
Pullmann, kandidát za koalíciu KDH, SDKÚ – DS.
Na vyzvanie primátora mesta Ing. Pullmann zložil sľub poslanca Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava v súlade s § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Ing. Bošnák, primátor mesta odovzdal novému poslancovi osvedčenie a zaželal veľa
úspechov v poslaneckej práci.
Mandátová a volebná komisia prečítala zápisnicu k zloženiu sľubu poslanca mestského
zastupiteľstva.
Návrhová komisia následne predložila návrh uznesenia.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 942, ktorým
mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie zloženie sľubu poslanca mestského
zastupiteľstva Ing. Augustína Pullmanna.

K bodu 3/
V súlade s programom rokovania nasledoval návrh na úpravu počtu členov Mestskej
rady mesta Trnava vo volebnom období 2006 – 2010.
Ing. Bošnák, primátor mesta - podotkol, že v súlade s platnou legislatívou a štatútom
mesta, mestskú radu tvorí najviac 1/3 poslancov mestského zastupiteľstva. Tak ako je
v materiáli uvedené, bola na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva zriadená
mestská rada s počtom členov 10. Po prerokovaní záležitosti s niektorými poslancami a so
zástupcami primátora, vzhľadom na zloženie mestského zastupiteľstva a blízky termín
komunálnych volieb odporučil upraviť počet členov mestskej rady do konca prebiehajúceho
volebného obdobia na 9 bezo zmien v jej súčasnom zložení. Podotkol, že schválením návrhu
príde k zmene textu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 3/2006 tak ako je uvedené
v návrhu uznesenia.
Doplnky alebo pozmeňovacie návrhy k predkladanému materiálu neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 943, ktorým
mestské zastupiteľstvo schválilo predloženú zmenu uznesenia č. 3/2006 z 21. 12. 2006
a stanovilo s účinnosťou od 09. 09. 2010 pre volebné obdobie 2006 – 2010 počet členov
mestskej rady na deväť.
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K bodu 4/
Súčasťou tohto bodu programu bola voľba poslancov do komisií mestského
zastupiteľstva a voľba predsedu Komisie mládeže a športu MZ.
Predsedajúci skonštatoval, že v zmysle čl. 8 Organizačného a rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava prebiehajú voľby buď tajnou voľbou alebo
aklamáciou. O spôsobe voľby rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva verejným
hlasovaním.
Vzhľadom na to, že v rokovacej miestnosti je k dispozícii hlasovacie zariadenie,
predsedajúci dal návrh na stanovenie spôsobu voľby na predmetnom zasadnutí
prostredníctvom hlasovacieho zariadenia, pričom Mandátová a volebná komisia overí
platnosť výsledkov volieb.
Poslanci mestského zastupiteľstva s navrhnutým spôsobom voľby súhlasili.
V materiáli, ktorý bol poslancom doručený, neboli uvedené mená navrhovaných
poslancov do komisií mestského zastupiteľstva. Návrh predložil až na rokovaní mestského
zastupiteľstva Ing. Vladimír Butko, zástupca primátora.
Ing. Butko, zástupca primátora – uviedol, že vzhľadom na blížiaci sa koniec volebného
obdobia 2006 – 2010, vynútené zmeny v zložení komisií a rovnako po konzultácii s klubmi
KDH, SDKÚ – DS a SMER – SD, predložil nasledujúci návrh na voľbu :
- Ing. Augustína Pullmanna za člena Komisie mládeže a športu MZ,
- Mgr. Mária Buchela za predsedu Komisie mládeže a športu MZ.
- Poslanec Buchel bol doteraz podpredsedom v predmetnej komisii, preto je potrebné
vykonať voľbu podpredsedu komisie. Za podpredsedu Komisie mládeže a športu MZ navrhol
Mgr. Jozefa Piknu.
- V súvislosti s Majetkovou komisiou MZ sa zvažovalo doplnenie nového člena. Pri
zostávajúcom počte členov a účasti na hlasovaní by mohli vzniknúť problémy, preto za člena
komisie odporučil MUDr. Pavla Caudta.
Ďalšie návrhy k materiálu neboli vznesené.
Voľba poslancov do komisií mestského zastupiteľstva sa uskutočnila prostredníctvom
hlasovacieho zariadenia, osobitne o každom kandidátovi.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 2) bol za člena Komisie mládeže a športu zvolený
Ing. Augustín Pullmann.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1) bol za predseu Komisie mládeže a športu
zvolený Mgr. Mário Buchel.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 2) bol za podpredsedu Komisie mládeže a športu
zvolený Mgr. Jozef Pikna.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržali sa 3) bol za člena Majetkovej komisie zvolený
MUDr. Pavol Caudt.
Mandátová a volebná komisia následne overila platnosť výsledkov volieb a prečítala
zápisnicu k voľbe poslancov do komisií mestského zastupiteľstva.
Ing. Bošnák, primátor mesta – skonštatoval, že Ing. Pullmann sa zložením sľubu
poslanca mestského zastupiteľstva stal členom Výboru mestskej časti č. 1 Trnava – stred.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia, o ktorom sa hlasovalo.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č.
944.
Týmto bol prerokovaný program mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Predseda návrhovej komisie zrekapituloval prijaté uznesenia od č. 941 po č. 944.
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Ing. Bošnák, primátor mesta ďalej informoval prítomných, že Trnava získala druhé
miesto v súťaži Hlavné mesto biodiverzity 2010, ktorú vyhlásilo slovenské Regionálne
environmentálne centrum v rámci medzinárodného projektu „Podpora ochrany prírody
a biodiverzity v mestských oblastiach: Európska cena Hlavné mesto biodiverzity.
Jednou z aktivít tohto projektu je motivácia mestských samospráv k ochrane prírody
a biodiverzity“. Víťazom sa malo stať mesto, ktoré na seba prevzalo najväčšie záväzky
v oblasti biodiverzity, najlepšie sa stará o verejnú zeleň, revitalizáciu riek alebo obnovu iných
dôležitých biotopov, ochranu hniezd vtákov v starých budovách a zodpovedne posudzuje
otázky ochrany prírody a krajiny v plánovacích procesoch. Hoci má Trnava veľmi nepriaznivé
podmienky na zakladanie lesoparkov a rozširovanie prírodných lesných porastov, čo ju v
tejto súťaži automaticky znevýhodňovalo, vysoké hodnotenie získala za aktivity mestskej
samosprávy v oblasti ochrany jestvujúcej zelene, obnovu porastov v mestských parkoch, ale
aj za celkom novú výsadbu v meste (napríklad na Hlbokej ulici a za daňovým úradom), a tiež
za údržbu zelene. Slovenské mestá súťažili v troch kategóriách podľa počtu obyvateľov. Na
prvom mieste sa pred Trnavou umiestnila Nitra a celkovým víťazom súťaže sa stali
Želiezovce, ktoré zvíťazili aj vo svojej kategórii miest do 10 tisíc obyvateľov nielen za aktivity
samosprávy
v ochrane prírody, ale aj za pozoruhodné projekty na ochranu drevín v meste.
Súťaž sa súčasne uskutočňovala aj v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a Maďarsku.
Najinšpiratívnejšie príklady ochrany a zveľaďovania biodiverzity zo súťaže budú spracované
v publikácii, ktorá by mala vyjsť v tlačenej aj elektronickej podobe koncom tohto roka.
Na záver svojho vystúpenia skonštatoval, že ide o zaujímavý úspech mesta Trnava,
ktorý je aj výsledkom poslaneckého zboru za realizované aktivity a schvaľovací proces.

Ing. Bošnák, primátor mesta poďakoval poslancom mestského zastupiteľstva za účasť
na rokovaní mimoriadneho zasadnutia a ustanoveným komisiám za ich činnosť.
Následne rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

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

Michal D r g o n
overovateľ

Michal O k r u h l i c a
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka

