Zápisnica
z 25. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, konaného
23. novembra 2010 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
z 25. riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktoré sa uskutočnilo
23. novembra 2010 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice

Prítomní: 30 poslancov MZ
primátor mesta
hlavný kontrolór mesta
náčelník Mestskej polície mesta Trnava
prednostka Mestského úradu v Trnave
8 vedúcich odborov mestského úradu
vedúci kancelárie primátora
vedúci odboru PPaIP
vedúci úseku mestského úradu
6 vedúcich organizácií a spoločností mesta
6 riaditeľov základných škôl, ZUŠ, CVČ
2 zástupcovia médií
5 občanov
zapisovateľka

Program:
a/
1.1
1.2

1.3

1.4

2.1
3.
4.1
5.1
5.2

6.1
7.1
8.1
9.1
10.1

Otvorenie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 346
o dani z nehnuteľnosti
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 251 o správe
a prevádzkovaní cintorínov na území mesta Trnava a schvaľuje Prevádzkový
poriadok pohrebísk na území mesta Trnava
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. 327, č. 343 a č. 361
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na príslušný kalendárny rok
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2011 a viacročný rozpočet na roky 2011 - 2013
Majetkové záleţitosti
Odpis nevymoţiteľných pohľadávok mesta Trnavy nad 200,00 eur
Predaj bytov
Návrh na výnimku zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 161 o nakladaní
s nájomnými bytmi pre mladé rodiny a občanov s ťaţkým zdravotným postihnutím
na Veternej ulici v Trnave v znení neskorších predpisov
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 30. 06. 2011
Vyhodnotenie 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaţe Mikuláša Schneidra –
Trnavského /23. – 29. 5. 2010/
Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov TRNAVSKÁ BRÁNA
2010
Vyhodnotenie medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – FESTIVAL
DOBREJ HUDBY 2010
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
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11.
12.
13.

ktorých termín plnenia je v intervale od 30. 09. 2010 do 03. 11. 2010
Rôzne
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Rekapitulácia uznesení
Záver

25. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava otvoril a viedol Ing. Štefan
Bošnák, primátor mesta. Privítal prítomných poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných
prizvaných.
Predsedajúci skonštatoval, ţe na zasadnutí je prítomných celkom 20 poslancov
mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. /V priebehu
rokovania sa zvýšil počet poslancov na 30./
Z rokovania mestského zastupiteľstva sa písomne ospravedlnil poslanec MZ Ing. Juraj Jurák.
Za overovateľov zápisnice z 25. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli
určení poslanci mestského zastupiteľstva MUDr. Gabriel Pavelek a PhDr. Ján Ţitňanský.
Na rokovaní sa overovala zápisnica z rokovania 24. riadneho zasadnutia konaného 19.
októbra 2010. Overovatelia zápisnice MUDr. Martin Heriban a Stanislav Hric skonštatovali,
ţe zápisnica zachytila priebeh rokovania v celom rozsahu, preto ju aj podpísali.
Do pracovného predsedníctva riadneho zasadnutia Mestská rada mesta Trnava určila
poslancov mestského zastupiteľstva PhDr. Jána Ţitňanského a Michala Okruhlicu.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli ďalej doplnení poslanci Ing. Ján Albert a MUDr.
Branislav Kramár.
Za predsedu návrhovej komisie mestská rada odporučila poslanca MZ Ing. Jozefa
Tomeka.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli za členov návrhovej komisie odporučení MUDr.
Mariana Čapeľová a Stanislav Hric.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 21.
K zloţeniu návrhovej komisie pripomienky vznesené neboli.
Hlasovaním (za 20, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo zloţenie návrhovej komisie
schválené.
Mestská rada mesta Trnava na svojom zasadnutí 16. novembra 2010 nevzniesla
pripomienky k programu rokovania mestského zastupiteľstva.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené ďalšie návrhy na
doplnenie programu rokovania.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 22.
Hlasovaním (za 21, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bol schválený celkový program
rokovania novembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Postupne boli prerokované písomné materiály v rámci schváleného programu rokovania.

Materiál č. 1.1
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 346 o dani
z nehnuteľností
Spravodajca MR: Ing. Jozef Tomek
Predloţená novela všeobecne záväzného nariadenia rieši zmeny technického
charakteru, ktoré vyplynuli zo skúseností z predchádzajúcich období a spresňuje hranice
Mestskej pamiatkovej rezervácie s jej ochranným pásmom. V čl. 1 sa dopĺňa nový odsek
podľa ktorého sa ročná sadzba dane z pozemkov za zastavané plochy a nádvoria a za
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov bude týkať aj tých parciel, ktoré vzniknú
odčlenením alebo rozdelením existujúcich parciel. V snahe podporiť aktivity smerujúce
k obnove kultúrnych pamiatok v území mestskej pamiatkovej rezervácie, v čl. 1 ods. 5 je
navrhované zníţenie dane u týchto nehnuteľných pamiatok o 50 %, ak je ich vyuţitie
obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie na základe stavebného povolenia, maximálne
na dobu 36 mesiacov. V čl. 1 ods. 6 bol navrhnutý nový text, podľa ktorého by daňovníci
uplatňujúci si nárok na zníţenie nemuseli podávať celé daňové priznanie, ale iba ţiadosť na
zníţenie dane.
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.
Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
s technickou úpravou na str. 25-1/1/3 dôvodovej správy, v 3. ods., v prvom riadku namiesto
slova „najnižšia“ uviesť ...najvyššia...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O odporúčaní mestskej rady, ktoré malo charakter technickej pripomienky sa osobitne
nehlasovalo.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 24.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 968,
ktorým bolo schválené VZN č. 370 a v úplnom znení pod č. 371.

Materiál č. 1.2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 251 o správe
a prevádzkovaní cintorínov na území mesta Trnava a schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebísk na území mesta Trnava
Spravodajca MR: Eduard Čechovič
V nadväznosti na zákon č. 131/2010 Z. z. je potrebné zrušiť Všeobecne záväzné
nariadenie č. 251 o správe a prevádzkovaní cintorínov na území mesta Trnava a schváliť
nový Prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorý je súčasťou nového nariadenia.
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 bolo k nemu uplatnených 15 pripomienok /viď. k materiálu priloţená
tabuľka/.
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Mestská rada mesta Trnava sa stotoţnila so zdôvodnením návrhu spracovateľa materiálu
k vzneseným pripomienkam z porady vedenia mesta. Osobitne hlasovala o kaţdej
pripomienke a odporučila všetky pripomienky akceptovať.
Mestská rada hlasovaním ďalej odporučila materiál na
zastupiteľstva s návrhom :
a/ úpravy textu v čl. 2 návrhu VZN - za pôvodný text doplniť slová
..., ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto VZN...

rokovanie

mestského

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O odporúčaní mestskej rady, ktoré malo charakter technickej pripomienky sa osobitne
nehlasovalo.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Hlasovanie o odporúčaniach mestskej rady k pripomienkach vzneseným vedením mesta
v lehote pripomienkovania k návrhu všeobecne záväzného nariadenia:
- pripomienku č. 1 z porady vedenia mesta na zlúčenie pôvodných materiálov (za 25,
proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) akceptovať
- pripomienku č. 2 z porady vedenia mesta na vypustenie informácie
o prevádzkovateľovi (za 25, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) akceptovať
- pripomienku č. 3 z porady vedenia mesta na úpravu časti textu v čl. 1 (za 25, proti 0,
zdrţal sa 0, nehlasoval 0) akceptovať
- pripomienku č. 4 z porady vedenia mesta na doplnenie textu v čl. 2 pod novými
bodmi m/ a n/ (za 24, proti 0, zdrţal sa10, nehlasoval 0) akceptovať
- pripomienku č. 5 z porady vedenia mesta na úpravu číslovania v čl. 5 (za 25, proti 0,
zdrţal sa 0, nehlasoval 0) akceptovať
- pripomienku č. 6 z porady vedenia mesta na úpravu textu v čl. 6 bod 8 (za 25, proti 0,
zdrţal sa 0, nehlasoval 0) akceptovať
- pripomienku č. 7 z porady vedenia mesta na úpravu čl. 7 v bode 2 (za 25, proti 0,
zdrţal sa 0, nehlasoval 0) akceptovať
- pripomienku č. 8 z porady vedenia mesta na nové znenie bodu 7 v čl. 8 (za 25, proti
0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) akceptovať
- pripomienku č. 9 z porady vedenia mesta na nové znenie čl. 8 (za 25, proti 0, zdrţal
sa 0, nehlasoval 0) akceptovať
- pripomienku č. 10 z porady vedenia mesta na nové znenie bodu 4 v čl. 10 (za 25,
proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) akceptovať
- pripomienku č. 11 z porady vedenia mesta na presun textu z čl. 10 do čl. 2 (za 25,
proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) akceptovať
- pripomienku č. 12 z porady vedenia mesta na úpravu textu a číslovania v čl. 11 (za
25, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) akceptovať
- pripomienku č. 13 z porady vedenia mesta na úpravu číslovania v čl.. 12 (za 25, proti
0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) akceptovať
- pripomienku č. 14 z porady vedenia mesta na úpravu textu v čl. 13 (za 25, proti 0,
zdrţal sa 0, nehlasoval 0) akceptovať
- pripomienku č. 15 z porady vedenia mesta na prečíslovanie textu v čl. 16 (za 25, proti
0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0 akceptovať.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 969,
ktorým bolo schválené VZN č. 372.

Materiál č. 1.3
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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. 327, č. 343 a č. 361
Spravodajca MR: Eduard Čechovič
Poţiadavka úpravy nariadenia vyplynula z pripravovaného návrhu novely zákona č.
593/2003 Z. z. Uvedený návrh novely zákona obsahuje ustanovenie, ktorým sa ručí
oslobodenie obcí od platenia dane z príjmov z predaja a prenájmu majetku obce, čo by
znamenalo, ţe poskytnuté úľavy na nájomnom by boli od 1.1.2011 pripočítateľnou poloţkou
k základu dane z príjmov. Následkom by boli vyššie výdavky mesta pri platení dane
z príjmov. Predloţený návrh sa týka úpravy textu v čl. 8 a v čl. 5.
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 3 pripomienky /viď. k materiálu priloţená tabuľka/.
Mestská rada mesta Trnava sa stotoţnila so zdôvodnením návrhu spracovateľa materiálu
k vzneseným pripomienkam a hlasovaním odporučila :
a/ pripomienku č. 1 vedenia mesta neakceptovať
b/ pripomienku č. 2 Finančnej komisie MZ akceptovať
c/ pripomienku č. 3 Finančnej komisie MZ akceptovať.
Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
s technickou úpravou textu dôvodovej správy na str. 25-1/3/4 v 3. ods., v prvom riadku –
vypustiť slová „počnúc rokom“ /zvyšok textu ponechať/.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O odporúčaní mestskej rady, ktoré malo charakter technickej pripomienky sa osobitne
nehlasovalo.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 26.
Hlasovanie o odporúčaniach mestskej rady k pripomienkach vzneseným vedením mesta
v lehote pripomienkovania k návrhu všeobecne záväzného nariadenia:
- pripomienku č. 1 z porady vedenia mesta na ponechanie textu v čl. 8 ods. 5 (za 23,
proti 1, zdrţal sa 0, nehlasovali 2) neakceptovať
- pripomienku č. 2 z Finančnej komisie MZ na úpravu textu v čl. 8 ods. 5 (za 24, proti 0,
zdrţal sa 1, nehlasoval 1) akceptovať
- pripomienku č. 3 z Finančnej komisie MZ na úpravu textu v čl. 8 v ods. 4 a 5 (za 25,
proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) akceptovať.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 970,
ktorým bolo schválené VZN č. 373.

Materiál č. 1.4
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so
sídlom na území mesta Trnava na príslušný kalendárny rok
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
S účinnosťou od 1.1.2010 vstúpili do platnosti ustanovenia zákona č. 179/2009 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
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škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Z § 6 vyššie citovaného
zákona vyplýva obciam povinnosť určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný
kalendárny rok formou všeobecne záväzného nariadenia. Výšku dotácie môţe obec upraviť
v priebehu kalendárneho roka v závislosti od objemu finančných zdrojov alebo objemu
finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Pri
stanovení výšky dotácie pre súkromné školy a školské zariadenia mesto pouţilo koeficient
výnosu dane na jedného ţiaka vo výške 48,36 eura, ktorý vychádza z východiskových
štatistických údajov – prognóza z júna 2010. Hodnotové koeficienty sú dané v Nariadení
vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
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 3 pripomienky /viď. k materiálu priloţená tabuľka/.
Mestská rada mesta Trnava sa stotoţnila so zdôvodnením návrhu spracovateľa materiálu
k vzneseným pripomienkam a hlasovaním odporučila :
a/ pripomienku č. 1 Súkromnej materskej školy SMILE, n. o. neakceptovať
b/ pripomienku č. 2 Súkromnej základnej umeleckej školy pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu
neakceptovať
c/ pripomienku č. 3 /rozčlenenú na 5 častí/ Meduška n. o. neakceptovať.
Mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva
s odporúčaním :
a/ zvýšiť dotáciu na prevádzku a mzdy na rok 2011 o 10 % pre neštátne školy t. j. zo
súčasných 70 % na 80 %, ktorá je uvedená v čl. 3 návrhu všeobecne záväzného nariadenia
na str. 25-1/4/8, pričom zvýšenie bude vykryté z rezervného fondu.

Rozprava:
Poslanec Hric predloţil návrh na vystúpenie riaditeľky súkromnej školy Mgr.
Hurajovej.
O návrhu poslanca Hrica sa hlasovalo bez rozpravy.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdrţal sa 1) bolo vystúpenie Mgr. Hurajovej schválené
a časovo ohraničené 3 minútami.
Mgr. Hurajová:
Ďakujem za slovo.
Chcela by som ešte predtým, neţ začnete hlasovať o výške dotácie pre jednotlivé typy
materských škôl v pôsobnosti mesta Trnava, sa k vám prihovoriť a moţno poloţiť zopár
otázok.
Je fajn, ţe mestská rada akceptovala určitú výšku navýšenia pre súkromných zriaďovateľov
materských škôl, čo sa týka dotácií na deti, ale nie je to 100 %. Keď sa pozrieme na
financovanie, mesto Trnava dostáva dotáciu na kaţdé jedno dieťa, či je alebo nie je rodič
z mesta Trnava. Diskriminácia začíta uţ veľkým zákonom, keď sme uţ ako súkromní
zriaďovatelia v inej kategórii a mesto Trnava tým, ţe nedáva 100 % týmto zriaďovateľom,
pokračuje v diskriminačnej filozofii. Pýtam sa, keď štát ponechá z výnosu podielových daní
istú čiastku mestu Trnava, čo robí s tými, čo nepridelí.
Predstavte si, ţe občan Slovenskej republiky, teda aj Trnavy si slobodne môţe zvoliť lekára,
slobodne si môţe voliť poslancov, slobodne si môţe voliť vzdelávanie a sluţby starostlivosti
pre svoje deti. Sme rovnakým zriaďovateľom, naša nezisková spoločnosť SMILE, ako aj
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zriaďovateľ mesto Trnava, máme rovnaké práva a povinnosti, preto nerozumiem veľmi
prijatej filozofii, prečo jeden zriaďovateľ má siahať do kompetencií toho druhého. Bolo by
fajn, keby poslanci mestského zastupiteľstva ukázali štátu – Slovenskej republike, ţe nie sú
za diskrimináciu zriaďovateľov súkromných zariadení.
Ing. Pobiecký, druhý zástupca primátora – podotkol, ţe prevádzkovatelia súkromných
školských zariadení boli zvyknutí na príspevok 90 %, pričom zo zákona vyplýva 100 %,
cirkevným školám sa poskytuje príspevok vo výške 88 %. Zároveň nadviazal na informáciu
zo spoločného spravodajcu a podotkol, ţe keď bude vývoj podielových daní optimistickejší,
mestské zastupiteľstvo sa vráti k tejto záleţitosti a príspevok mesto upraví v závislosti od
finančných prostriedkov. Uviedol, ţe treba sa prikrývať takou perinou, akú mesto má.
Následne poukázal na čl. 3 nariadenia a predloţil návrh na zvýšenie dotácie pre ŠJ pri
Gymnáziu A. Merici na 107,00 eur/ţiaka, čo sa dotkne rezervného fondu, ktorého čerpanie
sa zvýši o ďalších 4 233,00 eur.
Ing. Bošnák, primátor mesta – reagoval na vystúpenie Mgr. Hurajovej a podotkol, ţe
zákon neukladá povinnosť dávať. Mestské zastupiteľstvo sa vráti k záleţitosti podľa vývoja
finančnej situácie a môţe prísť k navýšeniu koeficientu a tým aj finančného príspevku. Ďalej
uviedol, ţe súkromné školské zariadenia majú neobmedzenú výšku platieb od rodičov /podľa
informácií 200,00 eur/dieťa/mesiac, pričom mestské školské zariadenia sú limitované 1015,00 eur/dieťa/mesiac. Na záver svojho vystúpenia poukázal na odporúčanie mestskej rady
na zvýšenie dotácie na 80%.
Po uzatvorení rozpravy predloţil návrh na vystúpenie obyvateľky mesta p. Petzovej
poslanec MZ Ing. Pullmann.
O návrhu poslanca Ing. Pullmanna sa hlasovalo bez rozpravy.
Hlasovaním (za 22, proti 2, zdrţali sa 3) bolo vystúpenie p. Petzovej schválené a časovo
ohraničené 3 minútami.
p. Petzová:
Ďakujem za udelené slovo a chcela by som reagovať na slová, ktoré boli povedané, lebo aj
ja som jedným z klientov súkromnej školy a povedať to, ţe vyberaním zvýšenej sumy,
dochádza k diskriminácii mojej osoby. Niekto by si mohol povedať, ţe keď chcete súkromnú
školu, tak si zaplaťte viacej.
Keď som chcela nastúpiť do práce, hovorím to nie tak odborne, ale laicky ako občan, aby
som si ju udrţala, potrebovala som niekam umiestniť svoje dieťa. Do štátneho zariadenia sa
nedostalo, pretoţe miesta sú plné a bohuţiaľ môj príjem, teda manţelov, nie je taký, ţe by
bol na hranici ţivotného minima. V tomto prípade som zvolila súkromné zariadenie, kde sa
moja dcéra dostala. Zariadenie keď nedostane väčšiu dotáciu, na ktorú má právnu šancu,
bude zvýšený príspevok, čo ovplyvní platbu a budem logicky oponovať.
Ţiadam preto o ľudský prístup a nepozerať len zo strany súkromného podnikateľa, ktorý si
týmto môţe zarobiť viacej, ale pozerať aj na beţného občana, ktorý potrebuje dieťa niekde
umiestniť, aby mohol chodiť do práce.
Kontrolný súčet poslancov MZ: 27.
Hlasovanie o odporúčaní mestskej rady na zvýšenie dotácie na rok 2011 o 10 % pre
neštátne školy (za 26, proti 0, zdrţal sa 1).
Hlasovanie o odporúčaniach mestskej rady k pripomienkach vzneseným vedením mesta
v lehote pripomienkovania k návrhu všeobecne záväzného nariadenia:
- pripomienku č. 1 Súkromnej materskej školy SMILE, n. o. (za 25, proti 0, zdrţal sa 0,
nehlasoval 1) neakceptovať
- pripomienku č. 2 Súkromnej základnej umeleckej školy pri Štúdiu baletu Dušana
Nebylu (za 24, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 3) neakceptovať
- pripomienku č. 3 Meduška, n. o. (za 23, proti 0, zdrţal sa 3, nehlasoval 1)
neakceptovať.
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Kontrolný súčet poslancov MZ : 27.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdrţal sa 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej rady.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdrţal sa 1) bol prijatý návrh Ing. Pobieckého.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č.
971, ktorým bolo schválené VZN č. 374, so zapracovaním schváleného odporúčania
mestskej rady.

Materiál č. 2.1
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2011 a viacročný rozpočet na roky 2011 – 2013
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
V rámci spravodajskej správy Ing. Butko, zástupca primátora informoval o príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2011 a o viacročnom rozpočte na roky 2011 –
2013. Na záver svojho vystúpenia prečítal stanovisko Finančnej komisie MZ a stanovisko
hlavného kontrolóra k rozpočtu, ktoré bolo poslancom doručené v písomnej forme.
V diskusnom štúdiu so štyrmi kandidátmi na primátora mesta naţivo vysielanej v Mestskej
televízii Trnava 22.11.2010 odznela informácia o dlhu mesta. Na základe tohto odbor
ekonomický spracoval materiál v číslach. Zadĺţenosť bola 282,00 eur/1 Trnavčan. Keďţe aj
Trnavčania sú občanmi Slovenskej republiky, republika má zadĺţenosť 29 mld. eur, čo
predstavuje 5 340,00 eur na 1 občana SR.
Celkový dlh na obyvateľa mesta je 282,00 eur /zloţený z komerčného dlhu a dlhu z vládnych
podporných programov, ktoré mesto pouţilo pri výstavbe nájomných bytov, s úročením 1 %
a splatnosť 25 rokov/. Z tejto sumy tvoria úvery čiastku 97,00 eur, ktorá sa spláca úhradou
nájomného v nájomných bytoch. Môţe sa teda povedať, ţe dlh mesta po odpočítaní tejto
sumy je 185,00 eur na 1 Trnavčana.
Následne poukázal na mesto Trenčín, kde sa kandidáti na primátora hádajú na tom, či mesto
Trenčín má záväzky po lehote splatnosti 3 alebo 5 mil. eur. Ing. Butko prehlásil, ţe po 16
rokoch na meste Trnava nepozná pojem záväzky uhradené po lehote splatnosti. Ak k tomu
došlo, tak len preto, ţe faktúry nespĺňali všetky podmienky, ktoré vyţadoval mestský úrad.
Mesto Trnava nemá ani dodávateľské úvery.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva v nadväznosti na schválenie zvýšenia dotácie na prevádzku a mzdy na rok
2011 neštátnym školám /viď. v predchádzajúcom materiáli č. 4.1./, čo sa dotklo úpravy textu
na stranách rozpočtu č. 2,7,8,11,12,49,50,51,88,101,102.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 28.
O odporúčaní mestskej rady sa nehlasovalo, keďţe návrh mestskej rady, ktorý sa
dotýkal rozpočtu mesta v poloţke rezervného fondu, bol schválený v rámci materiálu č. 1.4.
Hlasovaním (za 23, proti 2, zdrţali sa 2, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 972,
v ktorom bola upravená výška pouţitia rezervného fondu na 1 421 284,00 eur v nadväznosti
na schválený návrh Ing. Pobieckého pri materiáli č. 2.1.

Materiál č. 3
Majetkové záleţitosti
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
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č. 3.1
Súhlas s odpisovaním technického zhodnotenia objektu nájomcom /Trojičné námestie
č. 11 – Orange Slovensko, a.s./
Nájomcovi nebytových priestorov bol uznesením MR č. 763/2010 schválený zápočet
preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy priestorov. Správca na základe uznesenia
spracoval dodatok k zmluve, ktorý nájomca viackrát pripomienkoval. Nájomca poţadoval
doplniť úvodné ustanovenie dodatku o súhlas prenajímateľa s odpisovaním realizovaných
stavebných úprav nájomcom a o súhlas s odpredajom technického zhodnotenia nebytových
priestorov prenajímateľovi za sumu 1,00 euro po ukončení nájmu. V súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov technické zhodnotenie prenajatého
hmotného majetku uhradené nájomcom môţe odpisovať nájomca na základe písomnej
zmluvy s vlastníkom, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky.
Pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje nájomca spôsobom ustanoveným pre
hmotný majetok. Nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny, v ktorej je
zaradený prenajatý hmotný majetok.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s nasledujúcou úpravou návrhu uznesenia :
a/ v bode 2. Schvaľuje v písm. a) na konci čiarku nahradiť bodkočiarkou a doplniť text:
...tento súhlas nadobudne účinnosť dňom úhrady nedoplatku na nájomnom uvedenou
spoločnosťou vo výške 49 839,14 eura,...
b/ v bode 2. Súhlasí – v závere textu písm. b)
...po jej úplnom odpísaní nájomcom, ako aj vtedy, ak sa nájom predčasne ukončí zo
strany nájomcu, za cenu 1,00 euro...
Ing. Daučo – odporučil úpravu uznesenia po gramatickej stránke tak, ţe v bode 2a) sa
na začiatku textu pridajú slová ...s tým...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 30.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady na úpravu uznesenia.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 973
v zmysle schválených návrhov.
č. 3.2
Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici Trhová č. 2 /Daniela
Voštinárová/
Nájomca nebytového priestoru poţiadal o zmenu formy podnikania z právnickej osoby
na fyzickú s tým, ţe účel vyuţitia priestorov zostane nezmenený. V zmysle zákona č.
258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyššie uvedený prevod
podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva 3/5 väčšinou prítomných poslancov ako prípad
hodný osobitného zreteľa. Dôvodom povaţovať prevod za prípad hodný osobitného zreteľa
je skutočnosť, ţe nájomca bude pokračovať v nájme za nezmenených podmienok.
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 29, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 974
v súlade s predloţeným materiálom.
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č. 3.3
Zaradenie majetku mesta na odpredaj - byty
Majetková komisia MZ na rokovaní 2. 11. 2010 odporučila vo väzbe na stanovisko
bytovej komisie schváliť zaradenie uvoľnených bytov na odpredaj. Ide o garsónku č. 39 na
Ulici A. Kubinu č. 6 a dvojizbový byt č. 18 na Ulici gen. Goliana 30.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 30.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 975
v súlade s predloţeným materiálom.

č. 3.4
Kúpa pozemkov pod STKO Boleráz
Mestský úrad v Trnave pripravil kúpne zmluvy na odkúpenie spoluvlastníckych podielov
na pozemkoch pod Skládkou tuhého komunálneho odpadu Boleráz. Správa katastra
prerušila konanie o povolení vkladu kúpnej zmluvy s vlastníčkou Pobieckou, keďţe sa
zmenili predpisy a nie je moţné odkupovať pozemky, ktoré sú na geometrickom pláne
označené iba ako diely. Po rokovaní na správe katastra bolo dohodnuté, ţe je moţné
odkúpiť spoluvlastnícke podiely na celých pozemkoch tak ako sú zapísané na listoch
vlastníctva a nie je potrebný nový geometrický plán.
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.
Súčasťou materiálu bolo sedem návrhov uznesenia. O kaţdom sa hlasovalo osobitne.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie
na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku od Pavlíny Jančovičovej.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie
na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku od Zdenky Strapákovej.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie
na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku od Marty Fapšovej.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie
na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku od Petra Strapáka.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie
na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku od Márie Pobieckej.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie
na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku od Veroniky Jobbovej.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie
na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku od Pavla Kittu.

MZ č. 976
MZ č. 977
MZ č. 978
MZ č. 979
MZ č. 980
MZ č. 981
MZ č. 982

č. 3.5
Zmena uznesenia č. 141/2007 – zriadenie vecného bremena na pozemkoch pod
parkovacími miestami na ulici Botanickej
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Mesto Trnava na základe uznesenia MZ č. 141/2007 uzavrelo zmluvu o uzatvorení
budúcej darovacej zmluvy so spoločnosťou M-Reality s.r.o., Trnava, ktorá mala vybudovať
polyfunkčný bytový dom na Ulici Botanickej a ku dňu kolaudácie darovať do majetku mesta
spolu s vonkajšími parkovacími plochami aj príslušnú časť pozemku. Neskôr prešli všetky
práva a povinnosti na spoločnosť MBM-Real, a.s., Námestovo. Prevodom časti pozemku pod
parkovacími miestami do vlastníctva mesta by nastal stav, ţe pri kúpe jednotlivých bytov by
museli ich vlastníci s mestom riešiť vzťah k pozemku, ktorý je v súčasnosti zaloţený v banke.
Na základe týchto skutočností majetková komisia po prerokovaní 2.11. 2010 odporučila
súhlasiť s tým, ţe pozemok para. Č. 1636/17 pod parkovacími miestami nebude odovzdaný
do majetku mesta, ale bude na ňom zriadené bezodplatné časovo neobmedzené vecné
bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť prevádzku parkoviska. Z tohto dôvodu bol
predloţený návrh na zmenu uznesenia MZ č. 141/2007.
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.
Po prečítaní návrhu uznesenia poslanec Ing. Pullmann ţiadal do ukladacej časti
uznesenia doplniť termín.
Ing. Bošnák, primátor mesta – navrhol termín ...30.11.2010...
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 983
v súlade s materiálom a predloţeným termínom do návrhu uznesenia.

č. 3.6
Informatívna správa k ţiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť
v roku 2010
Materiálom predkladá Majetková komisia MZ informáciu o prípadoch, keď neodporučila
ţiadostiam vyhovieť a k ţiadosti nebol spracovaný samostatný materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva, resp. mestskej rady.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s doplnením bliţšej špecifikácie lokality, o ktorej sa rokovalo v bodoch 5, 9, 10,
13, 15, 19, 21.
Spracovateľ materiálu poskytol doplňujúcu Informáciu :
bod 5. pozemky medzi Ul. Modranskou a Kamennou cestou
body 9., 10. Pri Ul. Novej, pri Baumaxe
bod 13. na Cukrovej ul.
bod 15. na Ul. Františkánskej
bod 9. pri LIDLI a KAUFLANDE
bod 21. na Ul. Chovateľskej.
Rozprava:
Mgr. Buchel – sa zaujímal, či mestské zastupiteľstvo nemá zobrať informatívnu správu
na vedomie.
JUDr. Tomašovičová – reagovala na pripomienku a uviedla, ţe návrh uznesenia bol
sformulovaný týmto spôsobom preto, ţe majetková komisia má len odporúčajúci charakter
a schvaľovanie je v kompetencii mestského zastupiteľstva.
Mgr. Buchel – uviedol, ţe práve preto by mal byť iný text návrhu uznesenia.
Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, ţe schválením návrhu uznesenia sa prijme
odporúčanie majetkovej komisie.
Ďalšie pripomienky na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 29.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdrţal sa 4, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 984
v súlade s predloţeným materiálom.
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č. 3.7
Osadenie nových predajných stánkov na Ul. J. Bottu a Hospodárskej v Trnave
Ţiadatelia /Miroslav Počuch a spoločnosť NOBR, s.r.o.,/ poţiadali mesto o prenájom
mestského pozemku za účelom umiestnenia predajného stánku. Výška nájomného za
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta pre rok 2010 je určená podľa zaradenia a príkazu
primátora mesta č. 2/2010.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 29.
Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia; o kaţdom sa hlasovalo osobitne.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 985
k ţiadosti pána Počucha na prenájom pozemku pod stánkom na Ulici Jána Bottu.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasovali 4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 986
k ţiadosti spoločnosti NOBR, s.r.o., Trnava na prenájom pozemku pod stánkom na Ulici
Jána Bottu.

č. 3.8
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaţe na predaj nehnuteľnosti – stavebných
pozemkov pre „Obytnú zónu Trnava – Kočišské - 1. Etapa“ /Kúpna zmluva s výhradou/
Obchodná verejná súťaţ o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy s výhradou na predaj
nehnuteľností – stavebných pozemkov pre „Obytnú zónu Trnava – Kočišské I. etapa“, na
ktorých je moţné zrealizovať 107 samostatných stavebných pozemkov v zmysle
urbanistickej štúdie bola vyhlásená v zmysle uznesenia MZ č. 873/2010. Súťaţný návrh
v stanovenom termíne nepredloţil ţiadny záujemca.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 30.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 987,
ktorým mestské zastupiteľstvo zobralo informáciu o verejnej obchodnej súťaţi na vedomie
a uloţilo mestskému úradu v spolupráci s majetkovou komisiou vyhlásiť novú súťaţ
v termíne do 31.05.2010.

č. 3.9
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaţe na predaj stavebných pozemkov v Obytnom
súbore Kočišské Trnava
Uznesením MZ č. 591/2009 mestské zastupiteľstvo vyčlenilo z tendra na investora časti
pozemku vo vlastníctve mesta a schválilo predaj novovzniknutých pozemkov vrátane
príslušnej projektovej dokumentácie formou obchodnej verejnej súťaţe. Súťaţe boli
neúspešné, nakoľko neboli predloţené ţiadne ponuky. Mestské zastupiteľstvo následne
uznesením MZ č. 872/2010 schválilo nové podmienky a nové členenie pozemkov pre
samostatne stojace rodinné domy, vrátane novej východiskovej ceny 110,00 eur/m 2
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Vyhlásené boli nové súťaţe a majetková komisia ich vyhodnocovala na svojom zasadnutí
23.11.2010. Informáciu o výsledku predloţil spravodajca na rokovaní mestského
zastupiteľstva.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s tým, že informácia zo zasadnutia Majetkovej komisie MZ z rokovania, ktoré
sa bude konať 23. 11. 2010 k vyhodnoteniu výsledkov obchodnej verejnej súťaže, bude
poskytnutá spravodajcovi. Na základe výsledkov bude sformulovaný aj návrh uznesenia.
Ing. Pobiecký, spravodajca materiálu – konštatoval, ţe v rámci súťaţe nebol predloţený
ţiadny návrh.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 30.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 988
v znení druhej alternatívy, ktorá bola sformulovaná uţ v materiáli.
Ing. Bošnák, primátor mesta – odporučil v ukladacej časti uznesenia, ktorá sa týkala
vyhlásenia novej verejnej obchodnej súťaţe termín skrátiť do ...30.04.2011...
Návrhová komisia odporúčanie primátora mesta akceptovala.

č. 3.10
Výpoţička pozemkov, spevnených plôch, zelene a lávky pre peších pre „Polyfunkčný
bytový dom“ na Ul. Starohájskej v Trnave /HT reality, s.r.o., Vajanského 40, 917 01
Trnava/
Spoločnosť, ktorá bola investorom stavby, z dôvodu zabezpečenia komfortnejších
sluţieb pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov polyfunkčného bytového domu
a ostatných obyvateľov tejto lokality poţiadala o výpoţičku časti pozemkov, spevnených
plôch, zelene a časti lávky pre peších. Majetková komisia na zasadnutí 2.11.2010 odporučila
mestskému zastupiteľstvu schváliť výpoţičku pozemkov v zmysle ţiadosti na 30 rokov, za
účelom zabezpečenia ich nadštandardnej správy a údrţby v zmysle platnej legislatívy.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním alternatívy 2, t.j. na 30 rokov, v zmysle ktorej bude
upravený i návrh uznesenia.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 30.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 989
v súlade so schváleným odporúčaním mestskej rady.

č. 3.11
Výpoţička pozemkov pre výstavbu „Oddychovo rekreačnej zóny Kočišské – Golfové
odpalisko“ v lokalite Kočišské /Golf Trnava s.r.o./
Majetková komisia MZ sa na rokovaní 2.11.2010 opätovne zaoberala ţiadosťou
spoločnosti o výpoţičku pozemkov vo vlastníctve mesta na vybudovanie oddychovorekreačnej zóny – golfového odpaliska. Okrem toho mesto zabezpečí v zmysle zákona č.
220/2004 Z. z. pre golfové odpalisko trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na
Pozemkovom úrade v Trnave, pre územné konanie a súčasne bude ţiadať aj o vydanie
stavebných povolení pre výstavbu spevnených plôch, pričom projektovú dokumentáciu pre
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tento účel poskytne spoločnosť Golf Trnava s.r.o. Práva a povinnosti z vydaných stavebných
povolení mesto prevedie na predmetnú spoločnosť.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 30.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 990
v zmysle predloţeného materiálu.

č. 3.12
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava para. Č. 7876/2, 7876/11
a 7876/14 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 1956 na Ulici
Nevädzová 4
Vlastníci bytov a garáţí v predmetnom objekte podali ţiadosť o odkúpenie
spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom do osobného vlastníctva.
V zmysle § 18 zákona č. 182/1993 Zb. v znení neskorších predpisov, má vlastník bytu právo
poţiadať obec o prevod alikvotnej časti pozemku za cenu max. ročnej výšky nájomného za 1
m2 , zistenej podľa vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. Majetková komisia MZ odporučila predaj
s tým, aby kupujúci uhradili správne poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra
nehnuteľností.
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, zdrţal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 991
v zmysle predloţeného materiálu.

č. 3.13
Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta pod prevádzkou spoločnosti REKORD, spol. s.
r.o. na Ul. Mikovíniho v Trnave a bezodplatný prevod vodovodnej prípojky
Mesto Trnava z dôvodu havárie pôvodného vodovodného potrubia v areáli staveniska
Mestského priemyselného parku pristúpilo k realizácii nových rozvodov do 4 prevádzok
z nového odberného miesta. Keďţe spoločnosť TAVOS nemala záujem o prevod vlastníctva
vodovodných prípojok, tieto budú prevedené bezodplatným prevodom samostatným
podnikateľským subjektom pri predaji mestských pozemkov pod ich prevádzkami v rámci
koncepcie výstavby priemyselného parku.
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 26, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 992
v súlade s predloţeným materiálom.

č. 3.14
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia MK Cukrová
Trnava“
Mesto pripravuje na stavebné konanie celkovú rekonštrukciu miestnej komunikácie
Cukrová ulica, ktorej bude investorom. Nakoľko pod pripravovanou stavbou sa nachádzajú aj
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pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, mesto objednalo ich geometrické zameranie. Na
základe zamerania bolo zistené, ţe niektoré pozemky sa nachádzajú v správe dočasných
správcov, COOP Jednota Trnava a fyzických osôb, ktoré sú sčasti vedené ako orná pôda.
Po schválení návrhu kúpnej ceny a ceny za prenajatie pozemkov na majetkovej komisii
28.9.2010 boli oslovení vlastníci s návrhom na ich odkúpenie, resp. riešenie formou
nájomnej zmluvy. Na základe rokovaní bol spracovaný materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 30.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 993
v zmysle predloţeného materiálu.

č. 3.15
Odpustenie úhrady nájomného za pozemky na Ulici Lomonosovova v Trnave
Materiálom bol predloţený návrh na odpustenie úhrady nájomného za prenájom
pozemkov vo vlastníctve mesta Odbornému učilišťu internátnemu v Trnave, Lomonosovova
8 za rok 2010 na základe odporúčania majetkovej komisie z 2.11.2010 v plnej výške. Nájom
pozemkov bol uzatvorený dlhodobou nájomnou zmluvou na pozemky mesta, ktoré škola
vyuţíva, aby škola mohla podať ţiadosť o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 30.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdrţal sa 2, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 994,
ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo odpustenie úhrady nájomného ţiadateľovi vo výške
11 519,18 eura.

č. 3.16
Zámena pozemkov na Ul. Sladovnícka v Trnave
Pravoslávna cirkevná obec so sídlom v Trnave pripravuje na svojich pozemkoch
výstavbu nového objektu farskej budovy. O moţnosť pouţiť časť pozemku vo vlastníctve
mesta na výstavbu dopravných plôch poţiadala vlastníka pozemku. Majetková komisia po
prerokovaní ţiadosti 7.9.2010 odporučila cirkevnej obci zabezpečiť geodetické zameranie
mestského pozemku. Geometrický plán bol po spracovaní následne upravený, keďţe nebola
riešená časť pozemku parc. č. 6217/1, ktorá tvorí súčasť verejného priestoru mimo areálu a
je vo vlastníctve cirkevnej obce. Majetková komisia sa zaoberala novým geometrickým
plánom a so znaleckým posudkom 2.11.2010 a odporučila zámenu pozemkov, pričom
rozdiel vo všeobecných hodnotách pozemkov vo výške 1 663,67 eura zaplatí cirkev mestu
pri podpise zámennej zmluvy.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 30.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 995
v súlade s predloţeným materiálom.
č. 3.17
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Zámena pozemkov na Ul. Dolnopotočná v Trnave
COOP Jednota Trnava SD predloţilo mestu návrh na vzájomné majetkoprávne
usporiadanie pozemkov v rôznych lokalitách mesta, ktoré mesto uţíva pod komunikáciami
a verejnými priestranstvami a mestských pozemkov, ktoré uţíva druţstvo. Majetková komisia
sa postupne na viacerých rokovaniach zaoberala usporiadaním vzťahov k pozemkom,
pričom navrhovala riešenia, ktoré vychádzajú z potrieb mesta. Z rokovania komisie na
zasadnutí 2.11.2010 vzišiel návrh na schválenie zámeny pozemkov uvedených v materiáli
/situovaných na Ulici Dolnopotočná/ v pomere 1:1, čím sa usporiada reálne uţívanie
pozemkov v danej lokalite.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou úpravou na str. 25-3/17/3 dôvodovej správy – v 2. ods. vypustiť
poslednú vetu „Ani na rokovaniach zástupcov obidvoch strán nebolo dohodnuté komplexné
usporiadanie pozemkov.“
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 30.
Odporúčanie mestskej rady týkajúce sa dôvodovej správy malo charakter technickej
pripomienky, osobitne sa o ňom nehlasovalo.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 9996
podľa predloţeného materiálu.

č. 3.18
Prevod nájmu častí pozemkov pre umiestnenie slaboprúdovej prípojky pre verejnú
telefónnu sieť a HDPE rúr
Na základe uznesenia MR č. 323/2004 bola uzatvorená nájomná zmluva medzi mestom
Trnava a spoločnosťou Slovakia MAX a.s. na prenájom častí pozemkov za účelom
umiestnenia slaboprúdovej prípojky pre verejnú telefónnu sieť a HDPE rúr do objektu
zábavno – obchodného centra. Nájomné bolo stanovené v súlade s vtedy platnými
„Zásadami hospodárenia ...“. V roku 2009 spoločnosť oznámila mestu predaj objektu
novému majiteľovi OC Slovakia , s.r.o. a zrušenie spoločnosti bez likvidácie. Právnym
nástupcom sa stala spoločnosť Euro MAX Slovakia a.s., ktorej právny zástupca v roku 2010
prejavil vôľu uvedený stav riešiť.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 30.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 997,
ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo prevod práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej
zmluvy na nového vlastníka a spätnú úhradu za reálne a faktické uţívanie pozemkov za
obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2009 vo výške 436,96 eura.

č. 3.19
Súhlas s uzavretím kúpnej zmluvy so spoločnosťou Apartment Trnava IN, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 85/2007 schválilo odpredaj zmluvou o budúcej
kúpnej zmluve časti pozemkov na Ulici Jána Hollého na výstavbu polyfunkčného domu.
Uzneseniami č. 241/2008, 414/2008 bolo schválené predĺţenie termínu začatia výstavby, č.
460/2008 bol daný súhlas na pouţitie časti pozemku vo vlastníctve mesta na vybudovanie
prístupovej komunikácie a chodníka a schválené odkúpenie investície do majetku mesta.
Uznesením MZ č. 598/2009 mestské zastupiteľstvo dalo súhlas na prevod práv a povinností
vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv na spoločnosť Apartment Trnava IN, s.r.o. Nový vlastník
poţiadal mesto o uzavretie kúpnej zmluvy na pozemky, ktoré boli spoločnosti odpredané
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zmluvou o budúcej kúpnej zmluve, čo odôvodnili uzatvorením zmluvy o bankovom úvere.
Ţiadosťou sa majetková komisia zaoberala 2.11.2010 a odporučila mestskému
zastupiteľstvu súhlasiť s uzavretím kúpnej zmluvy na dotknuté pozemky.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 30.
Ing. Daučo – po prečítaní návrhu uznesenia vystúpil s faktickou pripomienkou, ţe
v uznesení chýba cena pozemkov, čo ţiadal v závere bodu 1. uznesenia doplniť.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 998
v zmysle predloţeného materiálu a pripomienky vznesenej poslancom Ing. Daučom.

č. 3.20
Návrh na odpustenie a odpísanie pohľadávky Správy kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava
V nadväznosti na ţiadosť FC Spartak a.s. bol materiálom predloţený návrh moţností /3
alternatívy/ riešenia odpustenia pohľadávky v celkovej výške 44 241,41 eura, ktorú je
ţiadateľ zaviazaný v súlade s uzatvorenou zmluvou uhradiť správcovi futbalového štadióna
za škody vzniknuté pri ligových zápasoch. Riešenie je podrobne rozpísané v dôvodovej
správe. Na základe odporúčania porady vedenia mesta bolo do návrhu uznesenia
zapracované rozhodnutie o odloţení prerokovania ţiadosti. Podmienkou prerokovania
ţiadosti bude úhrada všetkých pohľadávok, ktoré správca eviduje voči FC Spartak a.s.,
Trnava a ktoré sa vzťahujú k prevádzkovým nákladom dohodnutým v uzatvorenej zmluve.
V prípade splnenia tejto podmienky, bude návrh na odpustenie pohľadávky za škody
spôsobené na ligových zápasoch prerokovaný v mestskom zastupiteľstve, v najbliţšom
termíne po úhrade evidovaných pohľadávok.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Pozmeňovacie návrhy k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli
vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 30.
Po prečítaní návrhu uznesenia Ing. Pullmann upozornil na chýbajúci termín v ukladacej
časti uznesenia.
Ing. Tomek, predseda návrhovej komisie – odporučil termín doplniť len do bodu c/
uznesenia ...do 30.11.2010...
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdrţali sa 5, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 999
v zmysle predloţeného materiálu a s doplnením termínu do bodu c/ uznesenia.

č. 3.21
Vysporiadanie uţívania pozemku parc. č. 8964 v k. ú. Trnava – prístupová komunikácia
k ZŠ Vančurova
Vlastníci pozemku p. Pavel Zázik s manţelkou poţiadali o usporiadanie uţívania
pozemku, na ktorom bola situovaná prístupová komunikácia k základnej škole na Ulici
Vančurova č. 38, rozdelená zeleným pásom s verejným osvetlením. Majetková komisia sa
viackrát zaoberala usporiadaním vzťahu, avšak vlastníci predkladali mestu neprimerané
návrhy na usporiadanie. Od 3.9.2008 je vyuţívaný prístup do školy z Ulice Hattalova, pričom
stoţiare verejného osvetlenia boli z pozemku odstránené v októbri 2010. Suma za uţívanie
pozemku je rovnaká ako pohľadávka mesta za nebytový priestor v objekte Štefánikova ulica
č. 6 /ktorý mal pán Zázik v nájme/, preto majetková komisia odporučila uznať pohľadávku
pána Zázika a súčasne odporučila správcovi predmetného objektu upustiť od vymáhania
pohľadávky za nájom nebytových priestorov.
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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 : 30.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 1000
v zmysle predloţeného materiálu.
č. 3.22
Prenájom nebytových priestorov – výmenníkových staníc v objektoch bytových
domov /TT-KOMFORT s.r.o., Trnava/
Spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o., Trnava, ktorej mesto je jedným zo spoločníkov,
vyuţíva nebytové priestory /rozpísané v materiáli/ v súvislosti s výrobou, rozvodom
a dodávkou tepla. Z dôvodu usporiadania vzťahov k objektom výmenníkových staníc, bol
spracovaný návrh na schválenie prenájmu na dobu určitú jeden rok, od 1.1.201 za
dohodnuté nájomné celkom 90 365,09 eura.
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, zdrţal sa 1, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 1001
v súlade s predloţeným materiálom.

Materiál č. 4.1
Odpis nevymoţiteľných pohľadávok mesta Trnavy nad 200,00 eur
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
Návrh na odpis nevymoţiteľných pohľadávok /viď. tabuľková časť materiálu/ bol
predloţený mestskému zastupiteľstvu na schválenie v zmysle § 13 „Zásad hospodárenia ...“
Ide o pohľadávky, u ktorých boli vyčerpané všetky dostupné prostriedky na ich vymáhanie,
alebo by ich vymáhanie bolo trvalo neefektívne z dôvodu nemajetnosti dlţníkov, zistenia ich
pobytu alebo ich úmrtia.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s úpravou materiálu v nadväznosti na vylúčenie nevymoţiteľných pohľadávok
do 200,00 eur. Z tohto dôvodu bol upravený materiál dodaný so spoločným spravodajcom.
Stanovisko Finančnej komisie MZ:
Komisia na zasadnutí 15. 11. 2010 prerokovala materiál a hlasovaním odporučila na
rokovanie mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 30.
Hlasovaním (za 19, proti 0, zdrţali sa 2, nehlasovalo 7) bolo prijaté uznesenie MZ č.
1002 v súlade s novo spracovaným materiálom.
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Materiál č. 5.1
Predaj bytov
Spravodajca MR: PhDr. Ján Ţitňanský
Štandardný materiál, ktorým bol predloţený návrh na odpredaj 3-izbového bytu
Č. 10 v objekte na Ul. gen. Goliana 43,44 v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. 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 : 28.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č.
1003, ktorým bol schválený predaj bytu nájomcovi.

Materiál č. 5.2
Návrh na výnimku zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 161 o nakladaní
s nájomnými bytmi pre mladé rodiny a občanov s ťaţkým zdravotným postihnutím na
Veternej ulici v Trnave v znení neskorších predpisov
Spravodajca MR: PhDr. Ján Ţitňanský
Manţelia Sokolovičovci uzatvorili nájomnú zmluvu v zmysle VZN č. 161 v znení noviel
pred 6 rokmi. Doteraz si však bytovú situáciu nevyriešili, preto poţiadali o predĺţenie
nájomnej zmluvy o 1 rok. Do tohto času ukončia výstavbu svojho rodinného domu.
Schválením výnimky nebude porušená Smernica Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR č. 8/1999 v znení úprav.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 27.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 5) bolo prijaté uznesenie MZ č. 1004
v znení predkladaného materiálu.

Materiál č. 6.1
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava do 30. 06. 2011
Spravodajca MR: Michal Okruhlica
Úlohy hlavného kontrolóra sú definované v § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór je povinný predkladať
mestskému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti. Súčasťou
materiálu bola aj informatívna správa o plnení plánov kontrolnej činnosti útvaru hlavného
kontrolóra za obdobie od 1.1.2010 do 28.2.2010, od 1.3.2010 do 30.6.2010, od 1.7.2010 do
9.11.2010.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 27.
Po prečítaní návrhu uznesenia odporučil do bodu 3. Poveruje doplniť termín ...v termíne
do 30.06.2011...
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Hlasovaním (za 24, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 1005
so zapracovaním termínu do bodu 3.

Materiál č. 7.1
Vyhodnotenie 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaţe Mikuláša Schneidra –
Trnavského /23. – 29. máj 2010/
Spravodajca MR: Mgr. Marian Rozloţník
Mesto Trnava v dňoch 23. aţ 29.mája 2010 usporiadalo medzinárodnú spevácku súťaţ
Mikuláša Schneidra-Trnavského. V súlade s uznesením MZ č. 750 uloţilo mestskému úradu
spracovať vyhodnotenie súťaţe a predloţiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Vyhodnotenie súťaţe bolo rozčlenené na dve časti – organizácia a priebeh súťaţe
a finančné vyhodnotenie súťaţe.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s odporúčaním - medzinárodnú spevácku súťaž organizovať každé dva roky.
V nadväznosti na odporúčanie mestskej rady je potrebné upraviť text materiálu nasledovne :
a/ v návrhu uznesenia v bode 2 . Súhlasí
sa pôvodný text „s organizovaním 22. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaţe Mikuláša
Schneidra – Trnavského o tri roky, t.j. v roku 2013“
nahrádza novým textom:
...s organizovaním 22. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra –
Trnavského o dva roky, t.j. v roku 2012...
b/ v návrhu uznesenia v bode 3. Ukladá
v písm. a/ sa dopĺňa termín ...apríl – máj 2011...
c/ v návrhu uznesenia v bode 3. Ukladá
v písm. b/ sa upravujú roky nasledovne:
...na zabezpečenie propagácie súťaže v roku 2010 zapracovať finančnú čiastku do rozpočtu
mesta Trnava na rok 2011
a mení sa termín na ...december 2010...
d/ v návrhu uznesenia v bode 3. Ukladá
v písm. c/ sa mení termín na ...november – december 2011...
e/ na str. 47-7/1/3 dôvodovej správy sa posledný odsek vypúšťa a nahrádza sa novým
textom:
...Vzhľadom na prestížnosť tohto medzinárodného podujatia, ale aj náročnosť organizácie
a financovania tejto akcie odporúčame, aby sa súťaž organizovala naďalej ako bienále, t. j.
každé dva roky. Nastávajúci 22. ročník súťaže by sa mal uskutočniť v máji 2012...
Rozprava:
Ing. Bošnák, primátor mesta – uviedol, ţe návrh materiálu bol predloţený z toho dôvodu,
aby sa začalo s prípravnými prácami ďalšieho ročníka festivalu s tým, ţe v apríli 2011 pri
stanovení organizačného štábu festivalu sa môţe zváţiť i periodicita jeho organizovania.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 28.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasovali 5) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 1006
v zmysle predloţeného materiálu a schváleného odporúčania mestskej rady.
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Materiál č. 8.1
Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov TRNAVSKÁ BRÁNA
2010
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
Medzinárodný folklórny festival má v meste uţ 9-ročnú históriu. Od ostatných festivalov
sa odlišuje tým, ţe sa koná priamo v historickom centre mesta. Programy festivalu
prebiehajú na veľkom pódiu na Trojičnom námestí, na pódiu pred radnicou a záverečný
program v Mestskom amfiteátri. Ostatný ročník festivalu sa konal v dňoch 20. – 22. augusta
2010 a jeho vyhodnotenie bolo podrobne rozpísané v materiáli.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 29.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 1007
v zmysle predloţeného materiálu.

Materiál č. 9.1
Vyhodnotenie medzinárodného hudobného festivalu DOBROFEST – FESTIVAL
DOBREJ HUDBY 2010
Spravodajca MR: PhDr. Ladislav Hrnčírik
Ostatný ročník festivalu mesto Trnava usporiadalo v dňoch 11. aţ 12. júna 2010.
Vyhodnotenie festivalu predloţilo v súlade s uznesením MZ č. 749/2009, rozčlenené na dve
časti – organizácia a priebeh festivalu a jeho finančné vyhodnotenie.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 29.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 1008
v zmysle predloţeného materiálu.

Materiál č. 10.1
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 30. 09. 2010 do 03. 11. 2010
Spravodajca MR: MUDr. Gabriel Pavelek
Štandardný materiál, ktorým je vyhodnocované plnenie uznesení mestského
zastupiteľstva, ktorých termín plnenia je v danom intervale. Zároveň boli v materiáli
predloţené návrhy gestorov uznesení na zmenu textu, termínu a zrušenie uznesení
mestského zastupiteľstva z dôvodov, ktoré boli podrobne rozpísané v materiáli.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva so zapracovaním návrhov na zmenu textu uznesení mestského zastupiteľstva:
a/ v návrhu uznesenia pod bodom 2. Schvaľuje ako bod ...a9)... a následne v dôvodovej
správe
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Predkladá:
Uznesenie (orgán):
Názov uznesenia

Odbor právny a majetkový
MZ č. 730/2010
k predaju podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc.
č. 7876/3 a 7876/12 v k. ú. Trnava vlastníkom bytov v bytovom dome
súp. č. 1957 na Ul. Nevädzovej 6
Navrhovaná zmena: Zmeniť text v schvaľovacej časti - nahradiť novým textom:
1.podielu 8668/64272 do vlastníctva vlastníkovi bytu č. 1 JUDr.
Júliusovi Šefčíkovi nar. 22.7.1964, bytom Kozácka 70, Trnava, za cenu
16,17 eura ...
Dôvod zmeny:

Zmena vlastníka bytu.

b/ v návrhu uznesenia pod bodom 2. Schvaľuje ako bod ...a10)... a následne v dôvodovej
správe
Predkladá:
Odbor právny a majetkový
Uznesenie (orgán MZ č. 632/2009
číslo/rok):
Názov uznesenia
k odpredaju častí pozemkov na Ulici Hornopotočná (PANORÁMA
ŠPORT HOTEL, a. s.)
Navrhovaná zmena: V bode 1. text „častí pozemkov v k. ú. Trnava zapísaných na LV
č. 5000, parc. č. 251/2, zast. pl. a nádvoria o výmere cca 50 m 2 a parc.
č. 251/3, zast. pl.a nádvoria o výmere cca 125 m2, celková výmera je
cca 175 m2 , ktorá bude spresnená na základe“ sa nahradí textom
„časti pozemku v k. ú. Trnava zapísaného na LV
č. 5000, parc. č. 251/8, zast. pl. o výmere cca 190 m2, ktorá bude
spresnená na základe geometrického plánu a“
Dôvod zmeny:

Investor stavby spoločnosť PANORÁMA ŠPORT HOTEL si dal
geometrickým plánom č. 21/10 zapísať rozostavanú stavbu. Na
základe tohto GP bol z častí pozemkov parc. č. 251/2 a parc.
č. 251/3 vytvorený nový pozemok s parc. č.251/8 o výmere 225 m2.
Zosúladenie pôvodných údajov uvedených v uznesení s aktuálnym
stavom uvedeným v katastri nehnuteľností si vyţiadalo spresniť text
uznesenia.

Pri prezentácii bol poslancom rozdaný ďalší návrh na zmenu textu uznesenia
MZ č. 802/2006 a MZ č. 961/2006. MUDr. Pavelek ako spravodajca mestskej rady odporučil
predmetné zmeny zapracovať do návrhu uznesenia v bode 2. uznesenia.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli.
Kontrolný súčet poslancov MZ : 29.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady a návrh na zmenu textu uznesení, ktorý bol predloţený spravodajcom.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 1009
v zmysle predloţeného materiálu, so zapracovaním schválených návrhov gestorov uznesení
a odporúčania mestskej rady.
Týmto boli prerokované písomné materiály, ktoré boli zaradené do programu rokovania
mestského zastupiteľstva.
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V súlade s programom rokovania nasledoval bod „rôzne“:
A/
Ing. Bošnák, primátor mesta – pripomenul prítomným v zmysle príslušného všeobecne
záväzného nariadenia stanovený termín na podávanie návrhov na udelenie ocenení mesta
Trnava za rok 2010, t. j. do 31. 12. 2010.
B/
Primátor mesta informoval o vytlačení prvého zväzku knihy „Dejiny Trnavy“. V Divadle Jána
Palárika dňa 2.12.2010 o 17,00 h bude publikácia po prvýkrát uvedená.
C/
Primátor mesta informoval o termíne slávnostného záverečného zasadnutia mestského
zastupiteľstva volebného obdobia 2006 – 2010 a ustanovujúceho zasadnutia volebného
obdobia 2010 – 2014. Zasadnutie sa uskutoční 21. 12. 2010 so začiatkom o 14,00 h v aule
Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave, na Ulici Paulínskej č. 16.
D/
Ing. Bošnák, primátor mesta – podotkol, ţe na ostatnom stretnutí Druţstva NZZ AESCULAP
bola podaná informácia vo veci privatizácie polikliniky. Podotkol, ţe podľa zmluvy platí doba
prenájmu na dobu neurčitú. K ţiadnej privatizácii nemôţe prísť, keďţe mesto sa zaviazalo aj
zmluvne, ţe nehnuteľnosť bude vyuţívať na účely zabezpečovania zdravotnej starostlivosti.
Doba trvania záväzku je tieţ na dobu neurčitú. Prípadný predaj polikliniky by musel byť
odsúhlasený príslušným ministerstvom – nasledovníkom Ministerstva pre správu
a privatizáciu národného majetku SR. Mesto by zároveň v takomto prípade muselo zaplatiť
celú kúpnu cenu nehnuteľnosti z vlastného rozpočtu. Na záver svojho vystúpenia uviedol, ţe
o privatizácii a predaji mesto neuvaţuje a informáciu podal z toho dôvodu, aby nedochádzalo
k zavádzaniu ľudí, ktorí tam pracujú.
E/
Ďalej vystúpil s príhovorom prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
Veľaváţený pán primátor,
dovoľ, aby som si ako doyen tohto zastupiteľstva mohol osvojiť to právo aj v zastúpení tých
poslancov, ktorí sa tu za posledných 20 rokov vystriedali na poslaneckých miestach. Dovoľ
mi, aby som vyslovil úprimné poďakovanie za tvoje 20-ročné pôsobenie na radnici
kráľovského mesta Trnava. Boli to roky zmien po Neţnej revolúcii, boli to roky budovania
novej demokratickej samosprávy a ty si sa práve veľmi aktívne na tomto budovaní zúčastnil.
Na budovaní týchto nových štruktúr a tak isto tie stovky rôznych skutočností, ktoré sa udiali
v Trnave pod tvojim vedením. Som presvedčený, ţe budú zapísané do dejín Trnavy.
A ak Ti úprimne ďakujeme za tvoju namáhavú prácu, dovoľ aj vysloviť skromné prianie
ďalších spokojnejších rokov, ale aj presvedčenie, ţe aj ďalej budeš tým, ktorý bude pomáhať
tomuto zastupiteľstvu, tomuto mestu.
Ešte raz, veľká vďaka.
Ďalším bodom programu boli interpelácie poslancov. Poslanci svoje interpelácie
predloţili v písomnej forme.
Predseda návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia, ktoré boli prijaté na poslednom
pracovnom rokovaní mestského zastupiteľstva volebného obdobia 2010 – 2014. Na rokovaní
boli prijaté uznesenia od č. 968 po č. 1009, vrátane.
Na záver rokovania mestského zastupiteľstva vystúpil primátor mesta Ing. Štefan
Bošnák:
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Milé kolegyne, kolegovia,
poslanci, hostia a pracovníci mesta,
ja by som sa chcel z tohto miesta po tých desiatkach a desiatkach rokovaní zastupiteľstiev
a mestských rád a mnohých iných vecí za obdobie 20 rokov, aj keď vo funkcii primátora 16,
vám všetkým poďakovať. Myslím, ţe pre nás všetkých to bola vynikajúca škola vzájomného
rešpektu. Za tie roky si nepamätám, ţe by na tomto zastupiteľstve boli všelijaké zúrivé
politické šarvátky, aj keď všeličo sa odohralo, ale dá sa povedať, ţe sa naplnilo moje ţelanie,
aby všetci poslanci mali jeden politický dres a to mesto Trnava.
Samozrejme, kaţdý sme iný, máme iné názory, iné moţnosti, iné predstavy o riešení
problémov, ale som presvedčený o tom, ţe práve ten dialóg, ktorý sme viedli pred
zastupiteľstvami v komisiách a na mestských radách sa odzrkadlil na zastupiteľstve a bol to
taký vzájomný konsenzus. Kaţdý hlasoval podľa svojho svedomia, nehrali sme sa na
osobitné politické skupiny. Pamätám aj keď moje politické hnutie nemalo väčšinu, vţdy sme
našli konsenzus a to je najhlavnejšie. O tom čo a ako sme urobili, to bude hodnotiť niekto iný,
ja to nechcem hodnotiť, i keď moţno na tom záverečnom stretnutí mi nedá, aspoň niektoré
rámcové veci povedať. Ja by som vám chcel a takisto aj všetkým, ktorí boli v zastupiteľstve
pred vami poďakovať za vzájomnú spoluprácu.
Nič nové nepoviem, ţe primátor bez zastupiteľstva a bez vzájomnej dohody by mal veľmi
ťaţkú pozíciu. Je pravda ţe zastupiteľstvo má svoje kompetencie a primátor má svoje
a poviem úprimne, v niektorých otázkach, ţe aj niektoré kompetencie, ktoré som nemusel
som posunul na verejné prerokovanie. Napríklad otázka bytovej politiky, hoci som mal
v zmysle zákona moţnosť rozhodovať, ale vţdy sme sa dohodli na pravidlách a na základe
tých pravidiel som rozhodoval. Aj dnes sme mali na rokovaní také materiály.
Takţe to zvonenie bolo dnes pre mňa posledné.
Verím, ţe sa budeme stretávať.
Ďakujem.

Týmto bol program rokovania posledného pracovného zasadnutia mestského
zastupiteľstva volebného obdobia 2006 – 2010 vyčerpaný.
Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Štefan B o š n á k
primátor mesta

MUDr. Gabriel P a v e l e k
overovateľ

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

PhDr. Ján Ţ i t ň a n s k ý
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka
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