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Z á p i s n i c a 
 
 
z 10. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia 
2014 – 2018, konaného 12. apríla 2016 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice  
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

 
 

Z á p i s n i c a 
 
z 10. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia 
2014 – 2018, konaného 12. apríla 2016 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice  

 
Prítomní:  31  poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
                  JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta  
                  Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór 
                  Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície 
                  Ing. Hana Dienerová, prednostka mestského úradu 
                  10 vedúcich odborov mestského úradu 
                  1 vedúci kancelárie primátora mesta  
                  3 zamestnanci mestského úradu 
                  5 riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom 
                  10 riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ 
                  9 občanov 
                  2 novinári 
                  zapisovateľka 
 
 
P r o g r a m : 
 
a/ Otvorenie 
b/ Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej 

komisie, schválenie programu rokovania 
 

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Trnava 

2.1 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2015 a hodnotiaca správa za rok 2015 
3.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované 

znenie rok 2009) - Zmena 02/2016, lokality A,B,C 
3.2 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny 

Trnava - Zmena ÚPN CMZ 01/2016 - Prístavba polyfunkčného objektu na Zelenom 
kríčku 

4.  Majetkové záležitosti 
5.1 Predaj bytov 

6.1 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového 
sedenia a Výnimka zo schválených Všeobecných podmienok a postupov 
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch 
vo vlastníctve Mesta Trnava – Halenárska 7; žiadateľ: Štefan Gašparík, Špačince 
(Výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013) 

6.2 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového 
sedenia a Výnimka zo schválených Všeobecných podmienok a postupov 
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch 
vo vlastníctve Mesta Trnava - Halenárska 13 - žiadateľ: B.A.S.E., s.r.o., Trnava 
(Výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013) 

7.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2016 z rozpočtu Mesta Trnava 

8.1 Zmena uznesenia MZ č. 169 zo dňa 23.6.2015, ktorým sa určuje plat primátora 
mesta Trnava 

8.2 Určenie platu hlavného kontrolóra mesta Trnava 
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9.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 
24.2.2016 do 30.3.2016 

10.1 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2015 do 
31.12.2015 

11.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
k termínu konania MZ 12.4.2016 

12. R ô z n e  
13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
14. Rekapitulácia uznesení 
 Z á v e r  

 
 

10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 
– 2018  otvoril a viedol  JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta.  

Na rokovaní privítal poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných.  
 
Predsedajúci skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 30 poslancov mestského 

zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa 
počet zvýšil na 31.)  

 
Za overovateľov zápisnice z  10. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli 

určení poslanci mestského zastupiteľstva Mgr. Agnesa Petková a Ing. Juraj Novota.  
Za overovateľov zápisnice z  9. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

konaného 8. marca 2016  vystúpil poslanec Ing. Jozef Klokner. Skonštatoval, že zápisnicu 
overovatelia prečítali a keďže zápisnica sa zhodovala s priebehom rokovania, tak i podpísali 
spolu s ďalším overovateľom MUDr. Zuzanou Bakovou, PhD. 

 
V zmysle čl. 11 ods. 7 Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava pracovné predsedníctvo bolo zložené z primátora, prvého zástupcu primátora 
Mgr. Tibora Pekarčíka, druhého zástupcu primátora mesta Mgr. Mateja Lančariča a dvoch 
zástupcov najväčších poslaneckých klubov Mgr. Ing. Mariána Galbavého a Mgr. Rastislava 
Mráza. 

 
Mestská rada mesta Trnava za predsedu návrhovej komisie navrhla poslanca 

mestského zastupiteľstva Ing. Bystríka Stanka. 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim za členov návrhovej komisie 
odporučení poslanci  Mgr. Jozef Pikna a p. Juraj Fuzák.   
 Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 1) bola návrhová komisia schválená 
v zložení : Ing. Bystrík Stanko, Mgr. Jozef Pikna a Juraj Fuzák. 
 
   
  Mestská rada mesta Trnava na zasadnutí  5. apríla 2016  odporučila program rokovania 
mestského zastupiteľstva bez úprav. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva s pripomienkou k programu rokovania vystúpil 
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta. Navrhol z programu rokovania stiahnuť 
materiál č. 4.1 - Schválenie súťažných podmienok o najvhodnejší podnikateľský zámer na 
využitie nehnuteľnosti  Ulica Radlinského 8 (Pracháreň) v Trnave. 
 Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržali sa 10, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca 
Pekarčíka na stiahnutie materiálu č. 4.1 z rokovania mestského zastupiteľstva. 
 Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený program rokovania 
aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva v nadväznosti na schválený poslanecký 
návrh.  
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 Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu písomných materiálov zaradených do 
programu rokovania : 
 
 
Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Trnava 

Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič 
 
 Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol predkladaný z dôvodov zatraktívnenia 
podnikania v prevádzkarniach v rámci centrálnej mestskej zóny v letných mesiacoch 
pre podnikateľské subjekty tým, že im bude vymedzený čas prevádzkovania o jednu hodinu 
dlhšie oproti aktuálne platnému  nariadeniu a to v mesiacoch máj až september. Uvedená 
úprava sa týka aj času prevádzkovania exteriérových sedení v daných mesiacoch, presnejšie 
vymedzenie pravidiel pre podnikateľské subjekty vo veci nahlasovania jednorazových 
neverejných - uzavretých spoločenských akcií    v ich prevádzkarniach. 
 Návrhom nariadenia plánuje Mesto Trnava vyjsť v ústrety podnikateľom a prispieť 
k tomu, aby Trnava „neumierala“ s príchodom večera, napríklad počas letných horúčav, keď 
začína byť vonku príjemne v podstate až večer, aby nemuseli bary a reštaurácie zatvárať 
prevádzky a exteriérové sedenia už o desiatej večer. Zároveň je však očakávaná ústretovosť 
aj od samotných prevádzkovateľov, ktorí musia pamätať na to, že v okolí ich prevádzok žijú 
ľudia, ktorí si potrebujú oddýchnuť a vyspať sa. 
 Predkladaný návrh nariadenia bol prerokovaný na zasadnutí Komisie kultúry MZ mesta 
Trnava  dňa 02.03.2016. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, pričom uznesením 
č. 1/2016 bolo odporučené postúpiť prerokovávaný materiál na rokovanie mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva. 
 
 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. 
 Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 21.03.2016 do 31.03.2016. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva : 
a/ v čl. 4 ods. 1 písm. c) za ulicu „Divadelná“ doplniť ulice : ...Františkánska, Zelený rínok... 
b/ v čl.  4 ods. 2 v písm. a) a b) pôvodný text ponechať len po slová „tohto článku“   
c/ v čl. 4 doplniť nový ods. 3 s textom : ...Na exteriérových sedeniach je reprodukovaná 
hudba zakázaná. Tento zákaz sa nevzťahuje na živú hudbu. 
 
Rozprava: 
 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - uviedol, že bol požiadaný občanmi 
z centrálnej mestskej zóny p. Buntom a p. Bartovou o vystúpenie. 
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - navrhol hlasovať i o vystúpení p. Tomáša 
Andela, ktorý prevádzkuje zariadenie v centrálnej mestskej zóne. 
  Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo vystúpenie verejnosti 
schválené. 
 
p. Ladislav Bunta, obyvateľ s trvalým bydliskom na Františkánskej ulici : 
Obrátil sa na poslanecký zbor so žiadosťou o zachovanie možnosti obyvateľov v centrálnej 
mestskej zóne naďalej dôstojne žiť v tomto meste a v zmysle Ústavy SR rozhodnúť v záujme 
obyvateľov a neschváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia. Vrátiť ho na 
pripomienkovanie, aby občania dotknutých ulíc mali reálnu možnosť vyjadriť sa k nemu, 
keďže ulica Františkánska bola do čl. 4 doplnená až na rokovaní mestskej rady, čím bola 
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občanom odňatá možnosť vyjadriť sa k návrhu v reálnom čase. Poukázal na územný plán 
mesta a funkciu bývania, keď na Františkánskej ulici je to minimálne 50 % z plochy určenej 
na bývanie. Takže počet obyvateľov s trvalým pobytom je nezanedbateľný. Navrhol a žiadal 
zachovať z pôvodného znenia doteraz platného nariadenia všeobecné obmedzenie 
prevádzkovej doby pohostinských zariadení v budovách, kde sú aj byty, alebo sú v budovách 
priamo priľahlých s bytmi na čas do 22,00 hodiny na celom území mesta Trnava. 
V navrhovanom znení nariadenia tento bod chýba, resp. bol vypustený. Poukázal, že 
nočným časom podľa nariadenia sa považuje čas od 22,00 do 06,00 hodiny nasledujúceho 
dňa, čo je určené na zabezpečenie pokojného odpočinku i podľa zákona č. 103/2015 
o ochrane verejného zdravia. Každý občan má na to zákonné právo a nemožno určitú 
skupinu ľudí v ňom obmedziť. Skonštatoval, že ustanovenie čl. 3, 6, resp. 8 nariadenia 
nebude reálne uskutočniteľné a zaujímal sa, kto a ako to bude kontrolovať a ako mesto 
zabezpečí dodržiavanie týchto podmienok; alebo sa bude spoliehať na sebakontrolu 
prevádzkovateľov týchto zariadení? Posunutím prevádzkovej doby do 02,00 resp. 03,00 h. 
v objektoch s bytmi, alebo priamo priľahlými, bude narušené zákonné právo vlastníkov bytov 
alebo nehnuteľností na nerušené užívanie vlastného majetku, porušené bude právo občanov 
garantované Ústavou SR v čl. 19.  
 V závere svojho vystúpenia skonštatoval, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti 
a právach. Žiadal o rozhodnutie v zmysle zákonných práv občanov a nie profitu 
podnikateľských subjektov.   
 
 
p. Petra Bartová, obyvateľka z Ulice Dolné bašty: 
Vystúpila za obyvateľov Dolné bašty 3,4,5,6,7. Konštatovala, že bývanie v tejto lokalite je 
narušené hlučnosťou už v súčasnej dobe, nie ešte počas  letných mesiacov, keď má byť 
posunutá prevádzková doba do 03,00 h. rannej. Uviedla, že nočný kľud narušuje podnik 
Music café z blízkeho centra, pričom sa nič nerieši. Odporučila prihliadať na obyvateľov, 
zabezpečiť nerušenie nočného kľudu a nepredlžovať záverečné hodiny.  
 
 
p. Tomáš Andel, prevádzkovateľ zariadenia na Františkánskej ulici: 
Vystúpil ako jeden z prevádzkovateľov kaviarne La Reunion na Františkánskej ulici                 
a podotkol, že veľa vecí pri otvorení prevádzky v uplynulom roku nemali naštudovaných, 
narušili zabehnutý život obyvateľov a došlo k problémom, ktoré rieši mestský úrad i mestská 
polícia. Nevidel však dôvod, prečo by Františkánska ulica nemala byť braná tak ako ulica 
Halenárska alebo každá iná v centrálnej mestskej zóne. Snažia sa podnikať, pracovať 
a vytvoriť kultúru v tomto meste a fungovať tak, aby mohli prežiť a ľuďom poskytnúť správny 
servis. S obyvateľmi chcú mať dobré vzťahy k vzájomnej spokojnosti, avšak chce mať 
rovnaké práva ako majú iné prevádzky v rámci centrálnej mestskej zóny.  
 
 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - informoval, že telefonicky bol kontaktovaný občanmi 
z Františkánskej ulice, ktorá bola zo zverejneného návrhu nariadenia vyňatá a k zmene čoho 
prišlo až na rokovaní mestskej rady. Bol za to, aby občania mohli vec pripomienkovať v rámci 
lehoty. V tomto prípade nejde o technickú úpravu nariadenia, ale o rozšírenie lokality, v ktorej 
má nariadenie nadobudnúť účinnosť. Odporúčal v čl. 4 ods. 1 v písm. c/ na záver doplniť text 
...To neplatí pre prevádzkarne umiestnené v takých stavbách, v ktorých sa nachádzajú 
priestory na bývanie a prevádzkach, ktoré sú priamo priľahlé k priestoru určenému na 
bývanie. Tieto prevádzkarne majú čas určený podľa bodu a/ tohto odseku.... 
 Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - považovala tento spôsob za neštandardný 
a žiadala občanom poskytnúť možnosť pripomienkovania nariadenia; byť voči občanom 
ústretoví. 
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - uviedol, že schválením návrhu poslanca Mráza 
bude ustanovenie nepoužiteľné a bude negovať to, čo je uvedené. Návrh na rokovaní 
mestskej rady na doplnenie predmetných ulíc predložil po dôkladnom preštudovaní 
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materiálu. Nariadenie je prístupné verejnosti na pripomienkovanie a každý z poslancov má 
možnosť návrh doplniť. Je právom poslanca navrhnúť akúkoľvek ďalšiu ulicu bez toho, aby 
bola zaradená. Nič porušené v tomto nebolo. 
 p. Adam Peciar, poslanec MZ -  návrh poslanca Mráza doplnil tak, že pokiaľ si 
prevádzkovateľ doloží súhlasné vyjadrenie susedov a obyvateľov z priľahlých budov, tak táto 
prevádzková doba by mohla byť povolená. Záležitosti odporučil riešiť individuálne, pretože 
bez konsenzu to nepôjde.   
 Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - poukázal na spracovaný návrh 
nariadenia, s ktorým sa zaoberala pracovná skupina i za účasti JUDr. Ranušu z mestskej 
polície. Situáciu si overoval u podnikateľov i občanov a má tiež osobné skúsenosti, keďže 
býva v centre mesta. Zastával názor, že ľudia žijúci v centrálnej mestskej zóne okrem výhod    
musia rátať aj s určitým nepohodlím, t. j. zvýšenou hladinou hluku. Skonštatoval, že 
doterajšie nariadenie sa nemenilo radikálne a následne zhrnul navrhované zmeny. Vyjadril 
sa i k hluku na Ulici Dolné bašty a uviedol, že bude zvolané pracovné stretnutie vo veci 
hlasnej hudby šíriacej sa zo obchodu SPORT DIRECT. Uviedol, že prevádzkovú dobu 
v Music café bolo navrhované predĺžiť o jednu hodinu, teda do 03,00 h. V závere svojho 
vystúpenia uviedol, že problémy bude v tejto veci mestská polícia riešiť neustále.  
 Opätovne vystúpila p. Bartová, ktorá uviedla, že mestskú políciu obyvatelia volajú 
neustále, keďže prevádzková doba na usporiadanie koncertov v Music café bola povolená 
do 24,00 h a neustále je porušovaná. 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - vec vnímal v dvoch rovinách, a to právo na zábavu   
a právo na pokojný odpočinok. Otázkou je, ktoré právo je väčšie a pohľad na to, kto bol 
v lokalite prvý; lebo to takto nefunguje a je to individuálne a tak by sa malo pokračovať podľa 
toho, čo umožňuje legislatíva. Svoj pôvodný pozmeňovací návrh zobral späť a dal návrh na 
stiahnutie materiálu a zaoberať sa ním po pripomienkovaní s obyvateľmi i výbormi mestskej 
časti na najbližšom mestskom zastupiteľstve. Akceptoval tiež návrh kolegu Peciara.     
 Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - sa stotožnila s návrhom kolegu Mráza na 
stiahnutie materiálu. 
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - podotkol, že existuje všeobecný právny akt, 
medzi ktorý patrí aj všeobecne záväzné nariadenie. Ak sa má hlasovať o vypustení ulice, 
mali by tam byť všeobecné argumenty. Ďalším aktom sú individuálne právne akty, s ktorými 
sa zaoberá správny zákon. Vždy treba pamätať na neurčité, nekonkrétne subjekty. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - osobne sa stotožnil s odporúčaním 
mestskej rady, avšak bod a/ v spravodajcovi nepovažoval za technickú pripomienku, preto 
dá o nej osobitne hlasovať. Následne dá hlasovať en bloc o ďalších návrhoch mestskej rady. 
 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - upozornil na organizačný a rokovací 
poriadok a predložil návrh najskôr hlasovať o poslaneckom návrhu.  
 Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - reagoval na svojho predrečníka a uviedol, že na 
predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva o postupe v hlasovaní tvrdil niečo iné. 
 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - vtedy išlo o zmeny materiálu a návrh 
uznesenia, kedy má prednosť mestská rada a teraz je technický návrh poslanca, o ktorom by 
sa malo najskôr hlasovať. 
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - skonštatoval, že na každom rokovaní 
mestského zastupiteľstva sa rieši ten istý problém.  
Po naštudovaní rokovacieho poriadku Národnej rady SR, ktorým sa mestský evidentne 
inšpiroval uviedol, že problém je v tom, čo je návrh mestskej rady a návrh poslanca. Uviedol, 
že návrhom mestskej rady je znenie uznesenia v takom stave, v akom vzíde z rokovania 
mestskej rady, nie to, čo je uvedené                        len v spravodajcovi. Ako príklad uviedol 
zákony a proces ich schvaľovania vo vláde SR a skonštatoval, že keď je uplatnený 
pozmeňovací návrh, hlasuje sa najskôr o tomto pozmeňovacom návrhu a potom 
o odporúčaní a úprave z mestskej rady.  
 Ing. Peter Halada, poslanec MZ - podporil predrečníka a prečítal čl. 12 organizačného 
a rokovacieho poriadku a na základe čoho skonštatoval, že prednosť v hlasovaní má návrh 
poslanca.   



7 

 

 Hlasovaním (za 14, proti 6, zdržali sa 9, nehlasovali 2) nebol prijatý návrh poslanca 
Mráza na stiahnutie materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva. 
 Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - požiadal poslanca Galbavého o vysvetlenie rozdielu 
medzi ulicou Františkánskou a Vajanského. Žiadal zadefinovať rozdiel Františkánskej ulice, 
kde bol podiel 50 % bytov, resp. objasniť mestským úradom technické podmienky. 
  Ing. arch. Peter Purdeš, vz. vedúceho odboru MsÚ - odpovedal na pripomienku 
a uviedol, že ulice Františkánska a Vajanského patria do centrálnej mestskej zóny, ide 
o nadregionálnu vybavenosť. Na Františkánskej ulici nebol stanovený, resp. percentuálne 
určený podiel bytov. Bolo to na rozhodnutí investora, aký počet bytov bude zrealizovaný. 
Ulica Vajanského bola riešená ako bytová výstavba pred účinnosťou územného plánu, ide 
o monofunkčnú zónu centrálnej mestskej zóny.  
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - nebol stanovený žiadny podiel bytov na 
Františkánskej ulici. Práve z toho, čo povedal zástupca vedúceho odboru, ide na Vajanského 
ulici o hromadnú bytovú výstavbu a ulicu Františkánku odporučil porovnať s Kapitulskou, 
resp. Orolskou, kde  návrh na ich vyradenie nebol podaný.  
 p. Bunta, obyvateľ z Františkánskej ulice - opätovne zopakoval svoje predchádzajúce 
argumenty a uviedol, že zákon Slovenskej republiky má nadradenosť pred všeobecne 
záväzným nariadením a poukázal na nočný kľud a právo na odpočinok a mesto musí 
technicky zabezpečiť monitorovanie hluku z prevádzok. Uviedol, že ide o problém trvalý. 
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - problém jednej prevádzky nie je možné riešiť 
všeobecne záväzným nariadením. Všetky prevádzky na Františkánskej ulici by mali byť 
ovplyvnené týmto nariadením. 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - uviedol, že dá sa zaevidovať aj všeobecná 
požiadavka a ak je stavba určená na bývanie, tak by v prevádzke takáto prevádzková doba 
nemala byť. 
 Ing. Iveta Miterková, vedúca odboru MsÚ - uviedla, že stavebný zákon nerieši 
prevádzkovú dobu. Prevádzky sa nachádzajú v stavbách určených na bývanie, alebo 
v stavbách priľahlých. Je to ľudská rovina i rovina podnikateľská a nájsť riešenie je veľmi 
ťažké. 
 Hlasovaním (za 14, proti 11, zdržali sa 4, nehlasoval 1) nebolo prijaté odporúčanie 
mestskej rady ako celok. 
 Hlasovaním (za 13, proti 9, zdržali sa 9, nehlasoval 0) nebolo prijaté uznesenie 
k materiálu č. 1.1 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia. 
 
 Na základe výsledkov hlasovania zostáva v platnosti pôvodný stav, t. j. podľa doteraz 
platného VZN č. 394 v znení doplnkov. 
 
 
 
  
Materiál č. 2.1 
Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2015 a hodnotiaca správa za rok 2015 

Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík 
 
 Na rokovanie mestského zastupiteľstva bol v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona        
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy predkladaný Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2015        
a hodnotiaca správa za rok 2015 ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového 
hospodárenia mesta za uplynulý rok, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií        
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  
 V predkladanej hodnotiacej správe je spracované hodnotenie plnenia všetkých 
programov rozpočtu podľa programovej štruktúry schváleného rozpočtu na rok 2015, 
obsahuje plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých 
programoch, čo bolo podrobne rozpísané v materiáli.  
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 Záverečný účet v súlade s § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy povinne obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív      
a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu,  údaje o hospodárení príspevkových organizácií          
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v 
členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom, údaje 
o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta, hodnotenie plnenia programov 
rozpočtu mesta. 
 Údaje o plnení rozpočtu boli v dokumente podrobne vyhodnotené v členení podľa § 10 
ods. 3 vyššie uvedeného zákona a to : bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy 
a kapitálové výdavky, finančné operácie. 
 Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2015 po vylúčení zostatku nepoužitých 
účelových prostriedkov vo výške  15 211,64 eura je 4 519 636,34 eura. Výsledok 
hospodárenia je o 4 087 528,34 eura vyšší ako rozpočtovaný a dosiahnutý bol úsporou 
v bežných výdavkoch, zostatkom nepoužitých príjmových finančných operácií 
a dosiahnutými vyššími príjmami. Tieto finančné prostriedky bolo navrhované prideliť do 
rezervného fondu.  
  
Stanovisko Finančnej komisie MZ:  
Komisia na svojom zasadnutí 4.4.2016 po prerokovaní zobrala na vedomie materiál 
a odporučila mestskému zastupiteľstvu Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2015 
a hodnotiacu správu za rok 2015 schváliť bez výhrad v predloženom znení. 
 
 Na základe požiadavky primátora mesta bola poslancom rozposlaná aj „Informácia 
o prijatých rozpočtových opatreniach v roku 2015 v zmysle platných rozpočtových pravidiel 
mesta Trnava“. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 361 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
 
Materiál č. 3.1 
Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované 
znenie rok 2009) – Zmena 02/2016 lokalita A, B, C 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 
 
 Orgán  územného  plánovania  -  mesto  Trnava  obstaráva územnoplánovaciu  
dokumentáciu  a v zmysle § 30  zákona  č.  50/1976   Zb.   je  povinný   sledovať,  či   sa   
nezmenili územno-technické,  hospodárske  a sociálne  predpoklady,  na  základe  ktorých   
bola navrhnutá koncepcia územia. Ak príde k zmene predpokladov, orgán územného    
plánovania prostredníctvom  odboru územného rozvoja a koncepcií obstará doplnok, zmenu 
alebo úpravu územného plánu. Mesto Trnava  zabezpečuje legislatívne prerokovania 
a schvaľovania zmien, doplnkov a úprav podľa potrieb mesta alebo na základe žiadosti iných 
subjektov. Sú predkladané tri čiastkové návrhy na povolenie spracovania Zmeny ÚPN 
02/2016, všetky na základe požiadavky majiteľov pozemkov. 
 Obsahom materiálu boli nasledovné zmeny územného plánu: 

 Zmena 02/2016 – lokalita A - Polyfunkcia na Bratislavskej ceste 
Tri súkromné subjekty ako vlastníci pozemkov pri Bratislavskej ceste v lokalite severne od 
Stromovej ulice, južne od areálu železničnej stanice žiadajú o zmenu územného plánu. 
Pozemky boli v minulosti pri koncipovaní územného plánu súčasťou areálu železnice 
a vzhľadom na to boli vedené ako plochy dopravy, železníc. Nakoľko však prišlo k prevodu 



9 

 

pozemkov na súkromné osoby a ich zámery nie sú v súlade s územným plánom, požiadali 
listom o jeho zmenu, aby bolo možné realizovať na pozemkoch výstavbu vybavenosti, bytov 
a drobnej nezávadnej výroby. Odbor územného rozvoja a koncepcií odporučil povolenie na 
spracovanie tejto zmeny schváliť,  nakoľko niektoré činnosti sú už v území aj realizované 
(administratíva, dielne). Žiadosťou sa zaoberala Komisia stavebná, územného plánovania 
a kultúrnych pamiatok na svojom zasadnutí dňa 23.3.2016 a tá odporučila  povoliť 
spracovanie zmeny v tejto lokalite. 

 Zmena 02/2016 – lokalita B - Vybavenosť v IBV Kamenný mlyn 
O povolenie na spracovanie zmeny požiadal vlastník pozemkov pri vstupe do lokality 
Kamenný mlyn – IBV Kamenný mlyn I a II (na severovýchode pri nadzemnom elektrickom 
vedení napätí VVN a VN). Pozemky parc. č. 10138/376, 10138/546, 10138/547, 10138/548 
a 10138/549 sú v súčasnosti určené na výstavbu rodinných domov. Nakoľko však pozemky 
ležia medzi dvoma komunikáciami a tiež v celej lokalite IBV Kamenný mlyn absentuje 
akákoľvek vybavenosť, požiadal majiteľ o zmenu územného plánu pre možnosť výstavby 
vybavenosti (obchod, služby). Odbor územného rozvoja a koncepcií vzhľadom na 
skutočnosti uvedené v materiáli odporučil povolenie na spracovanie tejto zmeny schváliť. 
Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok na svojom zasadnutí dňa 
23.3.2016  odporučila  povoliť spracovanie tejto zmeny. 

 Zmena 02/2016 – lokalita  C – Vybavenosť v lokalite Pekné Pole VII a riešenie napojenia 
Ulice J. Hlubíka na severovýchodný obchvat  

Firma IESM, s.r.o. vlastník pozemkov v lokalite Pekné Pole VII požiadala o povolenie na 
spracovanie zmeny na časti tejto lokality a časti severnejšie od nej, v mieste pripojenia Ulice 
J. Hlubíka na severný obchvat. Súčasťou návrhu je nový návrh pripojenia na obchvat (jeho 
preklopením smerom západným) príde k vytvoreniu disponibilnej plochy, ktorú investor  chce 
využiť na vybudovanie vybavenosti pre celú zónu Pekné pole a ktorá bude slúžiť zároveň 
ako filter od severovýchodného obchvatu. Podľa technickej  správy sú zjavné dôvody zmeny 
oproti ÚPN mesta Trnava a ich ekonomické, environmentálne a bezpečnostné prínosy pre 
zmenu časti pripojenia MK J. Hlúbika na severný obchvat cestu I/51. Odbor územného 
rozvoja a koncepcií odporučil povoliť spracovanie Zmeny ÚPN, ku ktorej sa v priebehu 
prerokovania budú vyjadrovať aj kompetentné orgány dopravy. Komisia stavebná, územného 
plánovania a kultúrnych pamiatok na svojom zasadnutí dňa 23.3.2016 po prerokovaní 
materiálu odporučila  povoliť spracovanie tejto zmeny. 

V prípade povolenia jednotlivých čiastkových zmien bude návrh  spracovaný do  
materiálu ako Návrh Zmeny ÚPN 02/2016 a predložený na  verejnoprávne prerokovanie. 
Súbežne bude  prebiehať proces posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie (SEA). 
Po prerokovaní a získaní záverečného kladného stanoviska bude materiál predložený na  
rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhmi : 
a/ stiahnuť z rokovania Zmenu 02/2016 - lokalita A - Polyfunkcia na Bratislavskej ceste s tým, 
aby žiadateľ predložil novú žiadosť, avšak bez funkcie bývania 
b/ schváliť alternatívu A, t. j. povoliť spracovanie zmeny územného plánu Zmena 02/2016 - 
lokalita B - Vybavenosť v IBV Kamenný mlyn 
c/ schváliť alternatívu A, t. j. povoliť spracovanie zmeny územného plánu Zmena 02/2016 - 
lokalita C - Vybavenosť v lokalite Pekné Pole VII a riešenie napojenia Ulice J. Hlubíka na 
severovýchodný obchvat. 
 
 Spracovateľ materiálu v rámci spoločného spravodajcu upozornil na nedopatrením 
nesprávne uvedenú interpretáciu stanoviska Komisie stavebnej, územného plánovania 
a kultúrnych pamiatok MZ a to na str. 10/3/1/5 pri Zmene 02/2016 - lokalita A - Polyfunkcia 
na Bratislavskej ceste. Správny text: ...Žiadosťou sa zaoberala komisia na svojom zasadnutí 
dňa 23.3.2016. Členovia komisie hlasovali za alternatívu B, t. j. nepovolenie spracovania 
zmeny ÚPN z dôvodu nevhodnosti bývania v predmetnom území.   
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Rozprava: 
 Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - osobne neodporúčal zmenu 
územného plánu v lokalite B - Vybavenosť v IBV Kamenný mlyn z viacerých dôvodov. Týmto 
vznikne ďalšia dopravná zaťaženosť pre miestnu komunikáciu vedúcu cez lesopark, ktorý 
využívajú obyvatelia mesta. Uviedol, že nič nebráni vzniku malých predajní, ale nie 
budovaniu veľkého nákupného centra. Považuje to za nekorektné riešenie pre obyvateľov 
z tejto lokality, keď k zmene územného plánu dochádza za pochodu, čím sa im znehodnotí 
bývanie. Skonštatoval, že je to nekoncepčné v rámci celého územia, problémom je 
nedotiahnutá infraštruktúra, jedna prístupová komunikácia z Terézie Vansovej /stovky 
domov/, možnosť realizácie ďalšej IBV Za traťou a v Kamennom mlyne a ďalšou dopravnou 
záťažou táto ulica skolabuje. Zároveň poukázal s neriešením chráneného železničného 
priecestia. V tomto území si toto využitie nevie predstaviť. Zároveň spomenul neporiadok 
súvisiaci s výstavbou rodinných domov, ktorý bol zozbieraný z Kamenného mlyna v objeme 
3 t /odpad i z výstavby rodinných domov v tejto lokalite/ a množstvo vzniknutých nelegálnych 
skládok. Položil otázku, čo všetko sa bude ešte realizovať napr. čerpacia stanica a pod. 
Vyhlásil, že zmenu územného plánu v tejto lokalite určite nepodporí. 
 Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - dal návrh na vystúpenie p. Martiša, ktorý ho v tejto 
veci požiadal. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo vystúpenie p. Petra Martiša 
odsúhlasené. 
 
p. Peter Martiš: 
Vystúpil v zastúpení investora a uviedol, že v predmetnej lokalite so svojim spoločníkom 
i býva. Na prezentačnej mape tohto územného celku poukázal na pozemky /štyri 
pozemky/,  ktoré nebol developer schopný na bytovú výstavbu odpredať. Na bytovú výstavbu 
nie sú vhodné, preto ich odkúpili a majú záujem použiť ich na žiadaný účel. Ide o pozemky, 
obkolesené príjazdovými komunikáciami, na ktorých majú záujem  vybudovať občiansku 
vybavenosť, najviac dvojpodlažnú, v ktorej budú poskytované služby pre obyvateľov tejto 
obytnej časti, napr. večierka, kaviareň, cukráreň pre matky s deťmi, detské ihrisko, posilovňa, 
kozmetický salón, ..., bude to vybavenosť malá.  
 
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - sa zaujímal, či v prípade zákazu vjazdu   
nákladných automobilov miestnou komunikáciou cez lesopark je možné dostať sa do tejto 
lokality z iného bodu. 
 Na otázku mu odpovedal Ing. arch. Peter Purdeš, že iná príjazdová cesta do tejto lokality 
nie je, len z Kamennej cesty.  
 Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - vystúpil ako člen stavebnej komisie a skonštatoval, 
že pozemky sú medzi dvoma komunikáciami /odľahčujúca komunikácia a obslužná/, čo bolo 
odprezentované aj na stavebnej komisii. Uviedol, že investor žiada zmenou územného plánu 
vyčleniť z pozemkov určených na rodinné domy pozemky na túto činnosť, ktorá by slúžila  aj 
ako filter odľahčujúcej komunikácie, i ako barierová stena. Zároveň poukázal na súhlasné 
stanovisko stavebnej komisie. 
 Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - uviedol, že v blízkej lokalite býva a s kolegom 
Lančaričom súhlasil, avšak záležitosť dopravy sa teraz nevyrieši. Podotkol, že v danej 
lokalite nie sú žiadne obchody, najbližšie potraviny sú na Okružnom námestí, takže aj pre 
malý nákup treba ísť autom. Upozornil, že v túto chvíľu ide len o povolenie na spracovanie 
zmeny územného plánu, k čomu bude ešte priestor poslancov na vyjadrenie. Vyjadril sa, že 
za zmenu územného plánu bude hlasovať. Uviedol, že podľa prezentácie objekt nákupného 
centra TESCO by nebolo možné realizovať. Spomenul niečo podobné, čo vzniklo v m. č. 
Modranka, v časti LUX, na čo sú len pozitívne ohlasy. 
 Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - s kolegom poslancom, čo sa týka m.                  
č. Modranka súhlasila. 
 Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - možnosť realizácie menšieho 
centra je, napr. TESCO expres alebo niečo podobné. Chápal investora, ale i obyvateľov 
a uviedol, že nič nebráni realizácii menšej drobnej občianskej vybavenosti v rámci rodinných 
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domov, napr. večierky, čo je v súčasnosti možné. Zároveň upozornil na zvýšenie dopravnej 
zaťaženosti aj z dôvodu prípadného využívania obchodného centra obyvateľmi z obce Biely 
Kostol a pod., čo väčšmi zaťaží lesopark. Zároveň podotkol, že investor nedodržal v tejto 
lokalite v súvislosti s pozemkami  určenými na IBV ochranné pásmo zelene.   
 Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - podotkol, že všetky lokality individuálnej bytovej 
výstavby sú novodobé getá rodinných domov, kde nič iné okrem rodinných domov nie je        
a obyvatelia až po určitej dobe zistia, že chýba občianska vybavenosť. V územnom pláne by 
sa malo držať plôch aj pre toto využitie. Poukázal na lokalitu Pekné pole a súhlas na zmenu 
územného plánu, ktorá vyplynula zo života. Uviedol, že návrh osobne podporí, pretože  
v rámci schvaľovacieho procesu budú nástroje na zamedzenie neprimeraného veľkého 
zásahu do tohto prostredia.   
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bola z rokovania stiahnutá zmena 
v lokalite A - Polyfunkcia na Bratislavskej ceste. 
 Hlasovaním (za 20, proti 5, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady na schválenie alternatívy A, t. j. povoliť spracovanie zmeny územného plánu v lokalite B 
- Vybavenosť v IBV Kamenný mlyn. 
 Hlasovaním (za 23, proti 4, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 362 
v zmysle schválenej alternatívy v lokalite B. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady na schválenie alternatívy A, t. j. povoliť spracovanie zmeny územného plánu v lokalite C 
- Vybavenosť v lokalite Pekné pole VII a riešenie napojenia Ulice J. Hlubíka na 
severovýchodný obchvat. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 363 
v zmysle schválenej alternatívy v lokalite C. 
 
 
 
Materiál č. 3.2 
Povolenie na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava 
– Zmena ÚPN CMZ 01/2016 Prístavba polyfunkčného objektu na Zelenom kríčku 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 
 
 Orgán  územného  plánovania  -  mesto  Trnava  obstaráva územnoplánovaciu  
dokumentáciu  a v zmysle § 30  zákona  č.  50/1976   Zb.   je  povinný   sledovať,  či   sa   
nezmenili územno-technické,  hospodárske  a sociálne  predpoklady,  na  základe  ktorých   
bola navrhnutá koncepcia územia. Ak dôjde k zmene    predpokladov,     orgán      územného    
plánovania prostredníctvom  odboru územného rozvoja a koncepcií obstará    doplnok, 
zmenu alebo úpravu územného plánu. Dňa 26.1.2016 požiadal  Mgr. Marcel Gálik 
o povolenie spracovania zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny  - Prístavba 
polyfunkčného objektu na Zelenom kríčku.na základe architektonickej štúdie. Zmena sa týka 
pozemku parc.č. 3450/2,  ktorý sa nachádza na severnej strane ulice Zelený kríček, vedľa 
objektu parného mlyna. Po spresnení žiadosti predmetom zmeny bude stanovenie nových 
hmotovo - priestorových regulatívov a limitov zástavby. V zmysle grafického návrhu hmotovo 
- priestorových regulatívov a limitov zástavby platného ÚPN CMZ mesta Trnava je na 
predmetnom pozemku odporučené vymedzenie a organizácia novej zástavby len v jeho 
časti, bez napojenia na susedný objekt stojaci na pozemku parc.č. 3450/3. Výška stavby je 
stanovená na 3 nadzemné podlažia a podkrovie so sedlovou alebo valbovou strechou. 
Predložený návrh žiadateľa uvažuje s realizáciou stavby so 6 nadzemnými podlažiami,           
s plochou strechou a priamym napojením na vedľa stojaci objekt na západnej strane.  
Povolenie spracovania zmeny bolo prerokované v Komisii stavebnej, územného plánovania 
a kultúrnych pamiatok MZ dňa 18.2.2016, ktorá ho odporučila jednomyseľne schváliť 
a taktiež komisia o ňom rokovala dňa 23.3.2016 a odporučila väčšinou  prítomných materiál 
schváliť. Predmetom zmeny ÚPN CMZ bude stanovenie nových hmotovo - priestorových 
regulatívov a limitov zástavby. V zmysle grafického návrhu hmotovo - priestorových 
regulatívov a limitov zástavby platného ÚPN CMZ mesta Trnava je na predmetnom pozemku 
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odporučené vymedzenie a organizácia novej zástavby len v jeho časti, bez napojenia na 
susedný objekt stojaci na pozemku parc.č. 3450/3. Výška stavby je stanovená na 3 
nadzemné podlažia a podkrovie so sedlovou alebo valbovou strechou. Predložený návrh 
žiadateľa uvažuje s realizáciou stavby so 6 nadzemnými podlažiami,s plochou strechou 
a priamym napojením na vedľa stojaci objekt na západnej strane.   
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom na schválenie alternatívy A. t. j. povoliť spracovanie zmeny 
Územného plánu CMZ Trnava - Zmena ÚPN CMZ 01/2016 Prístavba polyfunkčného objektu 
na Zelenom kríčku. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 2) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady na schválenie alternatívy A, t. j. povoliť spracovanie zmeny územného plánu centrálnej 
mestskej zóny - Prístavba polyfunkčného objektu na Zelenom kríčku.   
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 364 
v alternatíve A. 
 
 
 
 
Materiál č. 4 
Majetkové záležitosti 

Spravodajca: Ing. Vladimír Butko 
 
č. 4.1 
Schválenie súťažných podmienok o najvhodnejší podnikateľský zámer na využitie 
nehnuteľnosti  Ulica Radlinského 8 (Pracháreň) v Trnave 

 Zámerom mesta Trnava je zrekonštruovať nehnuteľnosť súp. č. 53 na Ulici Radlinského 
č. 8 v Trnave, ktorá nie je v súčasnosti v prevádzky schopnom stave a ako protihodnotu 
ponúka dlhodobý prenájom predmetnej nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť je od 16. 10. 2008 
voľná a v zlom technickom stave. Bola dvakrát ponúkaná na predaj obchodnou verejnou 
súťažou, ale o jej kúpu nebol záujem. Nehnuteľnosť je národnou kultúrnou pamiatkou 
zapísanou v zozname. Budova súp. č. 53 je tehlový objekt postavený okolo roku 1500, 
pôvodne gotický sloh, neskôr bol prestavaný na renesančný štýl. Objekt mal význam ako 
pracháreň – sklad pušného prachu a materiálu na delové gule. Objekt je trojpodlažný so 
suterénom a obytným podkrovím v centre mesta, v pamiatkovej zóne. V rokoch 1996-1997 
bol objekt rekonštruovaný. Nehnuteľnosť bola od r. 1997 do r. 2008  prenajatá a využívaná 
nájomcom na poskytovanie služieb v oblasti stravovania, ubytovania a pohostinskej činnosti. 
 Ďalším využitím Nehnuteľnosti sa vedenie mesta ako aj majetková komisia zaoberali 
viackrát. Materiál v zmysle odporučenia majetkovej komisie bol predložený na poradu 
vedenia dňa 29. 03. 2016. Vedenie mesta rozhodlo, že výber najvhodnejšieho návrhu, 
vzhľadom na svoju osobitosť sa nebude realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ..., ale výber sa uskutoční iba 
súťažou o najvhodnejší podnikateľský zámer na využitie nehnuteľnosti. Prenájom 
nehnuteľnosti predkladateľovi najvhodnejšieho podnikateľského zámeru musí byť schválený 
v zmysle § 9a) ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; 
zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 
internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas 
celej tejto doby. 
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 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva  s technickou úpravou na str. 10-4/1/3 v druhom riadku, na konci vety vypustiť 
skratku "OVS" a rovnako i na tej istej strane v bode G „Spôsob podávania súťažných 
návrhov“ v druhej vete. 
 
 V úvode rokovania bol na základe hlasovaním schváleného poslaneckého návrhu 
materiál z rokovania   s t i a h n u t ý. 
 
 
 
č. 4.2 
Poznámka: 
Materiál zaradený v programe rokovania mestského zastupiteľstva pod č. 4.2 - Priamy 
predaj bytového domu na Ulici gen. Goliana č. 3 v Trnave bol ešte pred distribúciou 
materiálov poslancom z rokovania mestského zastupiteľstva stiahnutý.  
Stiahnutie materiálu bolo po dohode s primátorom mesta, nakoľko nebolo možné dodržať 
lehotu 15 dní na zverejnenie priameho predaja v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) zákona      
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Keďže ostatné majetkové materiály boli pripravené na distribúciu poslancom, nedošlo k ich 
následnému prečíslovaniu. 
 
  
 
č. 4.3 
Predaj pozemkov na Stromovej ulici v Trnave (PBS REAL INVEST, s.r.o.) 

       Listom zo dňa 23. 12. 2015 požiadala spoločnosť PBS REAL INVEST, s. r. o., Hlavná 
31, Trnava o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta zapísaných na LV č. 11228 na 
Stromovej ulici v Trnave s návrhom kúpnej ceny vo výške 15 eur/m2.  
 Majetková komisia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava sa zaoberala žiadosťou 
a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj pozemkov zapísaných na LV č. 11228 
ako parc. reg. „C“ č., zast. pl. a nádvoria s výmerou 9 m2 a parc. reg. „C“ č. 7228/2, zast. pl. 
a nádvoria s výmerou 32 m2, spolu s výmerou 41 m2 za cenu 50 eur/m2. Spoločnosť 
reagovala na stanovisko majetkovej komisie a požiadala o zníženie kúpnej ceny na 35 
eur/m2. 
  Majetková komisia sa  týmto zaoberala na zasadnutí dňa  09. 02. 2016 a neodporučila 
mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj vyššie uvedeného pozemku za cenu 35 eur/m2, ale 
trvala na kúpnej cene 50 eur/m2. Následne spoločnosť zareagovala a súhlasila s predajom 
pozemkov do jej vlastníctva za cenu 50 eur/m2  
Predaj môže byť schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. ako pozemku zastavaného stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou.    
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 365 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
 
č. 4.4 
Kúpa pozemkov pod cyklochodníkom Zelenečská - Hraničná 
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 Mesto Trnava v roku 2015 objednalo vyhotovenie projektovej dokumentácie na chodník 
a cyklochodník od Ulice Zelenečskej popri Trnávke po Ulicu Hraničnú v Trnave. Stavba by sa 
realizovala nielen na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava, ale aj na pozemkoch vo 
vlastníctve viacerých fyzických a právnických osôb, preto je potrebné majetkovoprávne 
usporiadanie vzťahu k pozemkom, ktoré budú pod plánovaným chodníkom a 
cyklochodníkom. Podľa podkladov od projektanta sa predpokladalo usporiadanie vzťahu    k 
pozemkom s celkovou dĺžkou asi 900 m a šírkou 4,5 m t. j. 4050 m2. Informácia bola 
predložená Majetkovej komisii MZ, ktorá odporučila objednať geometrický plán na 
spresnenie častí pozemkov pod plánovaným cyklochodníkom a zároveň odporučila ponúknuť 
vlastníkom pozemkov ich odkúpenie do majetku mesta Trnava za cenu 8,18 eura za m2. 
V prípade, že by všetky fyzické osoby – vlastníci a spoluvlastníci pozemkov súhlasili 
s odpredajom častí pozemkov, celková kúpna cena by bola asi 16 500 eur.  Ponuka na 
odkúpenie pozemkov bola zaslaná 36 vlastníkom a spoluvlastníkom. 
 Komisia odporučila, aby bolo postupne predkladané na schválenie mestským 
zastupiteľstvom odkupovanie pozemkov od vlastníkov, ktorí súhlasia s odpredajom za cenu 
8,18 eura/m2. V prípade spoluvlastníctva pozemkov je potrebné preveriť, či spoluvlastníci 
nemajú záujem uplatniť si predkupné právo. S ostatnými vlastníkmi je potrebné rokovať. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Rozprava: 
 p. Adam Peciar, poslanec MZ - uviedol, že v súčasnosti je to len chodník a váži si 
všetkých ľudí, ktorí predávajú malé časti pozemkov na tomto úseku. Ide o prepojenie m.        
č. Modranka s Trnavou, kde v budúcnosti bude zrealizovaný chodník a cyklochodník. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - poďakoval ľuďom, ktorí chápu verejný 
záujem a snahu mesta na vybudovanie cyklochodníkov. 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie pripomienky k materiálu 
neboli vznesené. 
 Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia; o každom sa hlasovalo osobitne. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 366  
ku kúpe časti pozemku od vlastníčky pozemku p. Daniely Horehájovej s textom v zmysle 
prerokovávaného materiálu. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 367 
ku kúpe časti pozemkov od vlastníkov uvedených v prerokovávanom materiáli. 
  
 
 
č. 4.5 
Súhlas vlastníka pozemku s umiestnením stavebných objektov súvisiacich                    
s výstavbou "Obchodného centra Trnava na Tamaškovičovej ulici v Trnave" - 
ISTROFINAL a.s. Žilina 

 O zmenu Územného plánu mesta Trnava požiadala v roku 2014 Fakultná nemocnica  
Trnava. Išlo o zmenu ÚPN z funkčného kódu B.03  (plochy a bloky areálovej vybavenosti 
regionálneho a lokálneho významu) na B.04 (plochy celomestských a prímestských 
komerčných hypercentier) a B.01- mestotvorná polyfunkcia. Súčasne firma ISTROFINAL, 
a.s. Žilina predložila svoj zámer vybudovať komplex obchodného zariadenia na nevyužitých 
plochách v rozsahu cca 2,4 ha vo východnej časti jestvujúceho areálu nemocnice na 
Tamaškovičovej ulici. Súčasťou návrhu boli aj parkoviská v potrebnom rozsahu, chodníky, 
plochy areálovej zelene a inžinierske siete. Napojenie areálu bolo riešené na Tamaškovičovu 
ulicu z novej okružnej križovatky v priestore pripojenia Bulharskej ulice. Nová okružná 
križovatka vytvorí podmienky na napojenie areálu na vnútorný mestský komunikačný okruh 
(Tamaškovičovu ulicu) a zároveň vylepší podmienky na  bezproblémové pripojenie 
Bulharskej ulice, čím môže prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie v lokalite. Návrh na zmenu 
bol spracovaný ako ZMENA 01/2014  Lokalita A – Občianska vybavenosť na Ulici 
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Tamaškovičovej.  Po schválení Zmeny ÚPN prebiehali prípravné práce na spracovaní 
potrebnej dokumentácie pre konania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie. 
 Pre účely vydania územného rozhodnutia dostalo Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave 
dňa 9.2.2016 žiadosť o vydanie súhlasu s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava 
na umiestnenie stavebných objektov pripravovaných v rámci stavby „Obchodné centrum 
Trnava“ v rozsahu podľa priloženej tabuľky. Spoločnosť žiada mesto Trnava ako vlastníka 
dotknutých pozemkov o súhlas s použitím pozemkov mesta na: vybudovanie areálových 
prípojok (telekomunikačná, vodovodná),  preložiek, úprav a rozšírení príslušných 
inžinierskych sietí (plynovod, vodovod, kanalizácia, verejné osvetlenie, slaboprúdové  
a silnoprúdové rozvody), úpravy miestnej komunikácie a chodníkov na  Bulharskej ulici,  
úpravu cesty I/61 na okružnú križovatku pre potreby vydania územného rozhodnutia.  
 Mesto Trnava je iba vlastníkom pozemkov pod cestou na Tamaškovičovej ulici. 
Súčasným správcom cesty I/61 na Tamaškovičovej ulici je Slovenská správa ciest, s ktorým 
si žiadateľ musí majetkovoprávne usporiadať vzťah k stavbe.   
 Majetková komisia sa na svojom zasadnutí dňa 15.3.2016 zaoberala žiadosťou               
a navrhuje Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava pre účely vydania územného 
rozhodnutia súhlasiť  s použitím pozemkov v k. ú. Trnava na Tamaškovičovej a Bulharskej 
ulici na umiestnenie inžinierskych sietí a úprav komunikácií v rámci stavby „Obchodné 
centrum Trnava“, parcely reg. C č. 6929/4, 8980/2 a 8980/8 a parcely reg. E č. 1211/1, 
1145/2, 1146/3 zapísané na LV č. 5000 a parcela reg. E č. 1145/16 zapísaná na LV č. 11228 
vo vlastníctve mesta Trnava, podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej stavebným 
úradom, pre ISTROFINAL, a.s. Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina, IČO: 36 396 761, ako  
stavebníka stavby, pre účely vydania územného rozhodnutia. 
 Pre účely vydania stavebného povolenia bude predložené mestskému zastupiteľstvu na 
schválenie (po vydaní právoplatného územného rozhodnutia a vypracovaní projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie) definitívne majetkovoprávne usporiadanie 
umiestnenia inžinierskych sietí a úprav komunikácií na pozemkoch mesta Trnava.  
 
.  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 17, proti 2, zdržali sa 6, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 368  
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
 
č. 4.6 
Súhlas s použitím pozemkov na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, 
Kukučínova, UO002856“ (SPP - distribúcia, a.s.) 

 Mestský úrad v Trnave dostal dňa 19.2.2016 žiadosť spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. 
IČO 35910739, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, o vyjadrenie k pripravovanej 
rekonštrukcii plynovodov a prípojok v lokalite Kukučínova, Lovecká, Jána Hajdóczyho, 
Školská, Martina Benku, Jánošíkova, Legionárska, Kopánkova a Krajná v Trnave, na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta, pre účely vydania stavebného povolenia. Ide o pozemky 
mesta Trnava, a to parcely reg. C č. 8865, 8858/3, 8864, 8870, 8871, 8863, 8862, 8875, 
8866/1, 8889, 8907/1 a parc. reg. E č. 2433 a 1505/131.  Predmetom stavby je obnova časti 
plynárenských zariadení, t. j. výmena plynovodov a prípojok za nové v pôvodných 
kanálových rozvodoch, v rozsahu podľa priloženej situácie. Investorom stavby je SPP – 
distribúcia, a.s. Bratislava. 
 Majetková komisia sa na svojom zasadnutí dňa 15.3.2016 zaoberala žiadosťou 
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu  mesta Trnava súhlasiť so stavbou  „Rekonštrukcia 
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plynovodov Trnava, Kukučínova, UO002856“ podľa projektu schváleného v stavebnom 
konaní, na pozemkoch mesta, parcela reg. C č. parcely reg. C č. 8865, 8858/3, 8864, 8870, 
8871, 8863, 8862, 8875, 8866/1, 8889, 8907/1 a parc. reg. E č. 2433 a 1505/131, za 
nasledovných podmienok: 
- v súvislosti s plánovaným zahájením prípravy investície mesta – rekonštrukcie Kukučínovej 
ulice, je potrebné zabezpečiť porealizačné zameranie pôvodných trás rekonštruovaných 
plynovodov a zrealizovaných nových vedení (poloha a výška), ktoré budú podkladom pre 
aktualizáciu dokumentácie rekonštrukcie Kukučínovej ulice. V prípade, že by obe investície 
boli realizované v rovnakom čase, je potrebné zabezpečiť ich koordináciu s MsÚ – Odborom 
investičnej výstavby. 
 V zmysle postupu podľa § 14 ods. 1 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý mu bol zverený“ bude uzatvorená zmluva 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Nakoľko sa jedná o výmenu plynovodov a 
prípojok za nové v pôvodných kanálových rozvodoch, po vybudovaní stavby bude zriadené 
na dotknutých pozemkoch bezodplatné, časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech 
stavebníka, resp. investora - spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, IČO: 35 910 739. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 369  
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
 
 
Materiál č. 5.1 
Predaj bytov 

Spravodajca MR: Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák 
 
 STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení noviel, VZN č. 85/1995 o prevode vlastníctva bytov 
a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava v úplnom znení 
VZN č. 352/2009 predložila návrh na odpredaj ďalších bytov, v ktorých nájomcovia potvrdili 
k dnešnému dňu Dohody o spôsobe platenia ceny bytu a to v nasledovných bytových 
domoch:  Ul. Gen. Goliána č. 2,  Ul. Mozartova č. 8,  Ul. Gen. Goliána č. 53, Ul. Športová č. 
15 a Ul. Na hlinách č. 24. Nájomcovia nie sú dlžníkmi voči Mestu Trnava ani voči 
organizáciám, ktoré boli Mestom Trnava zriadené.   
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 370  
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
 
 
Materiál č. 6.1 
Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového 
sedenia a Výnimka zo schválených Všeobecných podmienok a postupov 
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umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava – Halenárska 7; žiadateľ: Štefan Gašparík, Špačince 
(Výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013) 

Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota 
 
 Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013 boli 
prijaté “Všeobecné podmienky a postup umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania 
exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava“ (ďalej len „všeobecné 
podmienky“). Tieto podmienky riešia všeobecný postup, ktorým sa podrobnejšie upravujú 
podmienky pre existenciu a rozvoj obchodu a služieb v meste Trnava a usmerňuje sa 
obchodná a podnikateľská činnosť na území mesta v oblasti zriaďovania a prevádzkovania 
exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta, pričom sú rešpektované 
oprávnené záujmy obyvateľov a mesta. Žiadateľ Štefan Gašparík, so sídlom Mierová 1B, 
Špačince, IČO: 43541411, prevádzkovateľ prevádzkarne „SPIRIT BAR“, na ulici Halenárska 
7 v Trnave, požiadal dňa 16.02.2016 o prenájom časti pozemku  na parcele číslo 8842/001 
vo vlastníctve mesta Trnava o výmere 31,9 m2 za účelom zriadenia a prevádzkovania 
letného exteriérového sedenia. Žiadateľ požiadal o prenájom pozemku na obdobie od 
22.04.2016  do 31.10.2016, čo predstavuje spolu 193 dní. Sadzba nájomného je stanovená 
podľa podmienok vo výške 0,20 eura/m2/deň. 
 Predkladaný návrh nie je v súlade so schválenými podmienkami, vzhľadom na 
požiadavku žiadateľa o výšku pódia 75 cm. „Všeobecné zásady“ hovoria o max. výške 15 – 
18 cm.  Žiadateľ požiadal o udelenie výnimky na výšku pódia na požadovaných 0,75 m, 
pričom svoju žiadosť odôvodnil tým, že sedenie sa nachádza v blízkosti frekventovanej 
komunikácie, havarijného stavu chodníka a komunikácie v predmetnej lokalite, ako aj 
v minulosti vynaložených finančných prostriedkov na vytvorenie (v tom čase) vyhovujúcej 
terasy.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom alternatívy 2, t. j. schváliť žiadateľovi prenájom pozemku vo 
vlastníctve mesta za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia ako 
výnimku z uznesenia.  
 
  V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady, ktorým bola schválená alternatíva 2, t. j. schváliť žiadateľovi prenájom mestského 
pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia ako výnimku 
z uznesenia MZ č. 698/2013 s výškou pódia max. 75 cm. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 371  
v zmysle schválenej alternatívy a prerokovávaného materiálu. 
 
 
 
 
Materiál č. 6.2 
Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového 
sedenia a Výnimka zo schválených Všeobecných podmienok a postupov 
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Trnava - Halenárska 13 - žiadateľ: B.A.S.E., s.r.o., Trnava (Výnimka 
z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013) 

Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota 
Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013 boli 
prijaté “Všeobecné podmienky a postup umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania 
exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava“ (ďalej len „všeobecné 
podmienky“). Tieto podmienky riešia všeobecný postup, ktorým sa podrobnejšie upravujú 
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podmienky pre existenciu a rozvoj obchodu a služieb v meste Trnava a usmerňuje sa 
obchodná a podnikateľská činnosť na území mesta v oblasti zriaďovania a prevádzkovania 
exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta, pričom sú rešpektované 
oprávnené záujmy obyvateľov a mesta. Spoločnosť B.A.S.E. s.r.o., so sídlom Halenárska 13, 
Trnava, IČO: 47732091, prevádzkovateľ prevádzkarne „BASE“, na ulici Halenárska 13 
v Trnave, požiadala dňa 15.03.2016 o prenájom časti pozemku  na parcele číslo 8842/001 
vo vlastníctve mesta Trnava o výmere 21,2 m2 za účelom zriadenia a prevádzkovania 
letného exteriérového sedenia. Žiadateľ požiadal o prenájom pozemku na obdobie od 
01.05.2016 do 15.11.2016, čo predstavuje spolu 199 dní. Podľa všeobecných podmienok je 
sadzba nájomného stanovená vo výške 0,20 eura/m2/deň. 
 Predkladaný návrh nie je v súlade so schválenými „Všeobecnými podmienkami 
a postupu umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na 
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava“, vzhľadom na požiadavku žiadateľa o výšku pódia 
75 cm. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil tým, že sedenie sa nachádza v blízkosti 
frekventovanej komunikácie a nutnosti vyrovnania a vyspádovania sedenia voči okolitému 
terénu.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom alternatívy 2, t. j. schváliť žiadateľovi prenájom pozemku vo 
vlastníctve mesta za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia ako 
výnimku z uznesenia.  
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady, ktorým bola schválená alternatíva 2, t. j. schváliť žiadateľovi prenájom mestského 
pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia ako výnimku 
z uznesenia MZ č. 698/2013 s výškou pódia max. 75 cm. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 372  
v zmysle schválenej alternatívy a prerokovávaného materiálu. 
 
 
 
 Po prestávke pokračovalo mestské zastupiteľstvo prerokovávaním zostávajúcej časti 
programu. 
 
 
Materiál č. 7.1 
Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2016 z rozpočtu Mesta Trnava 

Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič 
 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 457, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Trnava, bola v decembri 2015 vyhlásená súťaž 
o získanie dotácií na rok 2016. Poskytovaním dotácií sa snaží Mesto Trnava podporovať 
a vytvárať podmienky pre zdravý spôsob života, chrániť životné prostredie, podporovať 
aktivity vzdelávacieho, športového, kultúrneho a sociálno-spoločenského charakteru. 

Žiadatelia mohli posielať svoje projekty podľa obsahového zamerania do deviatich 
oblastí. V rámci rozpočtu na rok 2016 vyčlenilo Mesto Trnava na poskytovanie dotácií 
finančnú čiastku 155 640 eur. Súčasťou tejto čiastky je aj suma 40 000 eur schválená 
v programe č. 18.  

V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia schválenie dotácie podľa určeného 
finančného limitu podlieha - primátorovi, mestskej rade alebo mestskému zastupiteľstvu. 
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 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov, t. j. schváliť dotácie podľa prílohy č. 1 a prílohy 
č. 2, ktorých schválenie spadá do kompetencie mestského zastupiteľstva.  
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 373  
v zmysle prerokovávaného materiálu, prílohy č. 1 a č. 2. 
 
 
 
 
Materiál č. 8.1 
Zmena uznesenia MZ č. 169 zo dňa 23.6.2015, ktorým sa určuje plat primátora mesta 
Trnava 

Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík 
  
 S účinnosťou od 01.01.2016 bola novelou zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení noviel vypustená 
povinnosť opätovne raz ročne prerokovať plat primátora a zrušila sa tiež povinnosť uvádzať 
plat primátora v zápisnici zo zasadnutia  mestského zastupiteľstva v presnej výške 
stanovenej v eurách.  Na základe Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava však 
v článku 1 ods. 2 zostala  mestskému zastupiteľstvu právomoc po oficiálnom zverejnení 
výšky priemernej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci rok tento plat každoročne 
prerokovať. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 
v roku 2015 sa zvýšila oproti predchádzajúcemu roku o 25 eur a dosiahla výšku 883 eur. 
Táto suma sa stala základom pre výpočet platu primátora v zmysle § 3 a 4 zákona               
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest, podľa ktorých sa plat vypočíta ako 3,19 – násobok priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci rok na základe údajov ŠÚ 
SR, čo predstavuje sumu 2816 eur 77 centov. Mestské zastupiteľstvo môže rozhodnutím 
tento plat v súlade s § 4 ods. 2 zvýšiť až o 70%. 
 V závere spravodajskej správy uviedol, že zvýšenie platu primátora v súlade s § 4 ods. 2 
bolo mestskou radou navrhnuté zvýšiť o 50 %. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s úpravami, ktoré boli vznesené pri prerokovávaní materiálu na zasadnutí 
mestskej rady. Materiál upravený v zmysle pripomienok mestskej rady bol poslancom 
distribuovaný so spoločným spravodajcom. 
 
Rozprava: 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ -  odcitoval diskusiu zo zápisníc z rokovaní 
mestského zastupiteľstva zo 12.12.2014 a 23.6.2015, v ktorých bol stanovovaný plat 
primátora mesta Trnava. Nadviazal na predmetnú rozpravu, kde primátor 12.12.2014 
vyhlásil, že časť svojho primátorského platu poskytne na charitatívne účely a vykonávať 
funkciu bude v určitom čase bez zástupcov primátora. Pred rokom sa o plate rokovalo 
opätovne, kde primátor mesta prehlásil, že plnenie v oblasti charity je nadštandardné. Dovolil 
si preto predložiť i teraz identickú otázku na zverejnenie konkrétnych charitných počinov 
financovaných z primátorského platu a keďže sa to rieši pravidelne, predpokladá, že primátor 
je na túto záležitosť pripravený. Verejný prísľub primátora na podporu charitatívnych 
a dobrovoľníckych projektov si veľmi váži a preto verí, že primátor sa na rokovaní podelí 
s informáciou o týchto dobrých skutkoch a týmto spôsobom napomôže väčšiemu šíreniu 
dobra a podnieti k tomu i ďalších Trnavčanov. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - uviedol, že sú typy pomoci, ktoré 
zverejňovať nechce; pomoc konkrétnym osobám, ktoré sú v určitej núdzi, zverejňovať 
nechce. Detailnejší by bol, ak by mu bolo oznámené, že je záujem o túto informáciu, na ktorú 
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by sa pripravil. Informoval, že v rámci sadenia stromov zakúpil nástroje, hradil obedy 
účastníkom prác /búracích/ súvisiacich s prípravou na realizáciu cyklochodníka. Požiadal, 
aby v prípade takýchto otázok požiadavka prišla vopred, aby mal priestor na adekvátnu 
prípravu. 
 p. Adam Peciar, poslanec MZ - potvrdil dobrovoľnícke aktivity z primátorových a tiež 
poslaneckých platov niektorých poslancov. Vo svojom prípade osobne zdokladuje svoju 
podporu z poslaneckého platu Základnej škole na Gorkého ulici, čo vie zdokumentovať          
i bločkami. 
 Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - poukázal na nadštandardné vzťahy s primátorom, 
ale i kolegom Mrázom. Zaujal stanovisko v prospech primátora, ktorý v rámci futbalového 
turnaja iniciatívne poskytol ceny na futbalový turnaj a hradil i časť občerstvenia. Uviedol, že 
primátor je človek, ktorý má zmysel pre charitu a položil otázku, prečo hľadať chyby na 
novom primátorovi. 
 Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - dobrovoľníctvo považoval za samozrejmé, čo však má 
spoločné s charitou. 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - pripomenul kolegovi Čavojskému, že s touto 
informáciou vystúpil aj pred rokom, na zasadnutí 23.6.2015. Opätovne uviedol, že  
primátorov záväzok si váži a rád by mal informácie o charitatívnych skutkoch. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta -  že to nespĺňa význam odborného slova 
charita chápe, dobrovoľníctvo považuje tiež za dôležité. K požiadavke sa už vyjadril, za čím 
si stojí a ak to bol predtým jediný dôvod /príspevok na charitu/ hlasovania  o plate primátora , 
nemusia za plat primátora hlasovať, bude s tým úplne stotožnený.  
 Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - uviedol, že charita sa viaže k dobrej vôli, 
vyplývajúcej zo srdca, subjektívnemu pocitu človeka pomôcť a odpočet platu primátora 
v tejto súvislosti mu príde až neprimeraný tomuto slovu. 
 Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - uviedol, že primátor dal prísľub, ale pre neho je 
dôležitá práca, aktivita a snaha a preto za plat primátora zahlasuje. Je to slušný plat 
primátora krajského mesta, ale v princípe ho mali aj predchádzajúci primátori, tak by ho mal 
mať aj súčasný. O veci sa dozvedel až na rokovaní, ale očakával predtým diskusiu 
v poslaneckých kluboch, ku ktorej neprišlo. V budúcnosti očakáva pracovný odpočet, napr. 
riešené problémy v spoločnosti TAVOS a má záujem o nich diskutovať.  
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - časť práce primátora mesta je zhodnotená 
v kalendári, ktorý je verejne dostupný na web stránke mesta, kde sú len oficiálne stretnutia, 
nie riešenie vecí na mestskom úrade. Môže začať s monitoringom pracovného dňa a potom 
hovoriť aj o odpočte práce. V tomto smere môže rozšíriť predmetný kalendár o konkrétne 
stretnutia i na mestskom úrade. Následne informoval veciach s touto spoločnosťou,  aj 
o objednávke sacieho bagra, ktorý bude čistiť kanalizáciu iba v rámci mesta Trnava. Po 
ročnej uzávierke hospodárenia spoločnosti TAVOS vystúpi s kompletnou správou a je 
pripravený vyvodiť aj osobné konsekvencie voči svojej osobe. 
 Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - konštatoval, že v minulosti pri stanovovaní platu 
primátora pripomienky neboli. Pre neho je dôležitá podpora časti Linčianska a nevidí dôvod 
na nepodporu platu primátora, ktorý si ho zaslúži. Osobne plat primátora podporí.  
 Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - v snahe predísť pripomienkam, požiadala 
primátora mesta o vedenie si evidencie aktivít a tiež ich vyfinancovania. Poukázala na svoju 
osobnú skúsenosť a odporučila to brať ako radu. 
 Ing. Peter Šujan, poslanec MZ - navrhol, aby si odpočet práce robili všetci poslanci, keď 
za poslaneckú prácu sú odmeňovaní. Ako predseda komisie životného prostredia uviedol, že 
pri každom zasadnutí komisie má obavy z uznášaniaschopnosti komisie práve z dôvodu 
neúčasti poslancov. Navrhol všetkým vstúpiť si do svedomia a zapísať si, kto čo pre mesto 
Trnava spravil. 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie pripomienky k materiálu 
neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržali sa 7, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady v zmysle spoločného spravodajcu.  
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 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržali sa 5, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 374  
k určeniu platu primátora mesta v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
 
Materiál č. 8.2 
Určenie platu hlavného kontrolóra mesta Trnava 

Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík 
 
 Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov podľa § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c určuje plat hlavného kontrolóra        
a v súlade s § 18c ods. 5 tohto zákona a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta 
Trnava schvaľuje výšku jeho mesačnej odmeny.  
 Plat hlavného kontrolóra mesta Trnava ustanovený podľa § 18c ods. 1 zákona               
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa prepočítava 
nasledovne: plat sa vypočíta ako 2,47 – násobok priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci rok na základe údajov ŠÚ 
SR. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku v roku 
2015 dosiahla 883 eur, z čoho vyplýva, že plat hlavného kontrolóra predstavuje sumu  2181 
eur 01 cent. Plat hlavného kontrolóra sa zaokrúhľuje na celé euro nahor, teda po zaokrúhlení 
bude predstavovať sumu 2182 eur. 
 Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi mesta Trnava schváliť mesačnú 
odmenu v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava článkom 1 
ods. 11 písm. Ab) až do výšky 30 % z  platu určeného v súlade s § 18c ods. 1 zákona          
č. 369/1990 Zb.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom schváliť výšku mesačnej odmeny tak ako je to uvedené v bode 2. 
návrhu uznesenia vo výške ...25 %... 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady na schválenie mesačnej odmeny vo výške 25 %. 
 Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 375  
v zmysle schváleného odporúčania mestskej rady a prerokovávaného materiálu. 
 
 
 
   
Materiál č. 9.1 
Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 24.2.2016 
do 30.3.2016 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner 
 

Materiál bol predložený  v súlade s § 18f  ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Pri vyhotovení tejto správy vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť jednotlivých 
prípadov sú uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré charakterizujú kontrolný 
postup a výsledok kontroly. Správa je písaná tak, aby bol dodržaný zákon o ochrane 
osobných údajov, ako aj ďalšie zákonné normy podľa ustanovení § 27 zákona č. 357/2015 Z. 
z. o finančnej kontrole a audite. 

Podľa zákona č. 357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite je kontrola skončená dňom 
zaslania, resp. osobného doručenia správy z kontroly. Ak kontrola zistila nedostatky, je 
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najskôr vypracovaný návrh správy z kontroly. V prípade, že kontrolovaný subjekt (povinná 
osoba) nepodá námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým opatreniam, resp. k lehote 
na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy z kontroly, 
následne je vyhotovená správa z kontroly. Správa z kontroly je vyhotovená aj v prípade, keď 
neboli zistené nedostatky. 

 
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 376  
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
 
 
Materiál č. 10.1 
Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 

Spravodajca MR: Mgr. Ing. Marián Galbavý 
 
 Správa bola predložená na základe organizačno – pracovného poriadku útvaru 
Mestskej polície mesta Trnava, čl.7, odst.1, písm. i/ za obdobie od 1.1.2015 do  31.12.2015. 
  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou úpravou názvu materiálu na ...Správa o činnosti Mestskej polície 
mesta Trnava za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 a Prehľad stavu, štruktúry a dynamiky 
kriminality, stavu ochrany verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v územnom obvode 
Obvodného oddelenia PZ Trnava za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015... z dôvodu, že 
súčasťou materiálu je i správa štátnej polície. 
 
 
Rozprava: 
 Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - poukázal na kvalitne a vecne rozobraté problémy 
mestskej polície ako celku i jednotlivých odborov, ktoré kopírujú volebné obvody, z dôvodu 
lepšej orientácie v správe. Rovnako kvalitne bola spracovaná i správa z Obvodného 
oddelenia PZ SR. Poukázal na jednotlivé nápady trestnej činnosti a ich objasnenosť. 
Spomenul spoluprácu s mestskou políciou, zvlášť s okrskom Linčianska                                  
s príslušným výborom mestskej časti a riešenie problémov  spojených napr.  s parkovaním, 
čistotou v okolí miest na zber komunálneho odpadu, rušenie nočného kľudu, nevhodné 
správanie na verejnom priestranstve a pod.  Zvlášť vyzdvihol prácu mestskej polície v rámci 
Coburgovej ulice a skonštatoval, že správanie rómskych občanov sa zlepšilo, čo je 
i zásluhou príslušnej komisie mestského zastupiteľstva, za účinnej pomoci všetkých 
zainteresovaných. Poukázal na riešenie zriadenia občianskych hliadok, návrh ktorý predložil 
prednostke mestského úradu.   
 Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - spomenul 25. výročie  Mgr. Igora Kelešiho vo funkcii 
náčelníka Mestskej polície mesta Trnava a poďakoval mu za vykonanú prácu. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - sa k poďakovaniu pripojil. 
 Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - skonštatoval mierny pokles trestnej činnosti v lokalite 
Linčianska a Coburgova ulica, pričom so skutkami túto časť predbehlo sídlisko Prednádražie 
a v tesnom dobehu je sídlisko Družba. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva ďalšie pripomienky 
a pozmeňovacie návrhy k materiálu neboli vznesené. 
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 Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, preto sa o ňom 
nehlasovalo. 
 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 377  
v zmysle technickej pripomienky k úprave názvu prerokovávaného materiálu. 
 
 
 
Materiál č. 11.1 
Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
k termínu konania MZ 12.04.2016 

Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz 
 
 Štandardný materiál, ktorým boli predložené návrhy na úpravu uznesení mestského 
zastupiteľstva v zmysle požiadaviek gestorov, v ktorých kompetencii je plnenie predmetných 
uznesení.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva : 
 
a/ s technickou úpravou názvu materiálu na ...Návrh na úpravu schválených uznesení 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 12.04.2016 a Správa 
o plnení uznesení  MZ v intervale od 18.02.2016 do 23.03.2016 /ktorá je v rámci tohto 
zasadnutia súčasťou balíka „Informatívne správy pre poslancov MZ“/ 

 
b/  v nadväznosti na zmenu názvu materiálu upraviť návrh uznesenia tak, že body uznesenia 

budú nasledovné : 
1. Schvaľuje 
      zmenu textu uznesení ... 
2. Predlžuje 
      termín plnenia uznesení ... 
3. Schvaľuje 
      Správu o plnení uznesení MZ v intervale od 18.02.2016 do 23.03.2016 
 

c/ doplniť návrh uznesenia v bode 1. „Schvaľuje“ o ďalší bod  
    a5) 

 Predkladá: Odbor právny a majetkový 

Uznesenie 
(orgán) 

číslo/rok: 

MZ č. 317/2016  

Názov:  K predaju pozemku na Ul. I. Krasku v Modranke 
 

Navrhovaná 
zmena: 

 Doplniť text v schvaľovacej časti za „Stračárovej“ nový text ... 
„nar. 29. 9. 1983“... 

  

Dôvod zmeny: Doplnenie dátumu narodenia. 

       
 
d/ doplniť návrh uznesenia v bode 1. „Schvaľuje“ o ďalší bod 
    a6) 

Predkladá: Odbor právny a majetkový MsÚ v Trnave 

Uznesenie 
(orgán 

číslo/rok): 

 MZ č. 348/2016  

Názov K zriadeniu vecného bremena na pozemok vo vlastníctve TTSK pre 
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uznesenia stavbu „Rekonštrukcia MK Olympijská“  
(Trnavský samosprávny kraj) 

Navrhovaná 
zmena: 

 v schvaľovacej časti uznesenia: 
sa pôvodný text „zmluvou o budúcej kúpnej zmluve kúpu časti 
pozemku v k. ú. Trnava, parcela registra C č. 5292/11, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 5970 m², zapísaného na LV č. 5017 vo 
vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, IČO 37836901, so 
sídlom Starohájska ulica 10, 917 01 Trnava, za dohodnutú jednotkovú 
cenu 1,00 euro, do vlastníctva Mesta Trnava, IČO 00313114, Ulica 
Hlavná 1, 917 71 Trnava, ako stavebníka stavby „Rekonštrukcia MK 
Olympijská“, za účelom realizácie stavby.“  
 
nahrádza novým textom: 
„zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena 
na časti pozemku v k. ú. Trnava, parcela registra C č. 5292/11, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5970 m², zapísaného na LV č. 
5017 vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, IČO 37836901, 
so sídlom Starohájska ulica 10, 917 01 Trnava, na ktorom bude 
situovaná časť stavby „Rekonštrukcia MK Olympijská“, v prospech 
Mesta Trnava, IČO 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, ako 
stavebníka stavby, spočívajúceho v povinnosti Trnavského 
samosprávneho kraja, IČO 37836901, so sídlom Starohájska ulica 10, 
917 01 Trnava, strpieť na svojom pozemku umiestnenie časti miestnej 
komunikácie a parkoviska a s tým súvisiacich užívateľských práv.“ 
 

 v ukladacej časti uznesenia: 
Celú ukladaciu časť zrušiť a nahradiť textom: 
a) pripraviť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 30. 4. 2016  
b) po skolaudovaní stavby uzatvoriť zmluvu o zradení bezodplatného, 
časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemku vo vlastníctve 
TTSK a predložiť primátorovi mesta na podpis 
Termín: do 45 dní po predložení geometrického plánu 
 

Dôvod zmeny: Na základe rokovania dňa 5.4.2016 so zástupcami TTSK Ing. Karin 
Silberhorn a Mgr. Elenou Kedrovou bola navrhnutá zmena 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod pripravovaniu 
rekonštrukciou, a to formou zriadenia bezodplatného vecného 
bremena. 

 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k materiálu neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady k doplneniu materiálu o ďalšie úpravy uznesení. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 378  
v zmysle  schváleného odporúčania mestskej rady a prerokovávaného materiálu. 
 
 
 
 
 Týmto boli prerokované všetky písomné materiály zaradené do programu rokovania 
mestského zastupiteľstva.  
 



25 

 

 V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod „12. Rôzne“. V tomto bode 
vystúpili poslanci : 
 
A/ 
Mgr. Rastislav Mráz - reagoval na článok z regionálnych novín „My Trnavské noviny“            
a obrazovými snímkami kolegu z VMČ prezentoval parkovanie na sídlisku Linčianska, za 
bytovým domom Nerudova  č. 6 - 11. Zábery boli vypovedajúce a poukazovali na parkovanie 
motorových vozidiel na zeleni a tiež jej využívanie na prejazd vozidiel, čím dochádza k jej 
poškodzovaniu a rovnako i k poškodzovaniu obrubníkov. Predložil mapku so zakreslením 
možného vybudovania parkoviska  s 20 parkovacími miestami na úkor zelene a priestor po 
odstránených „prašákoch“ vrátiť do stavu zelene. Poškodzovaniu zelene spôsobom, ktorý 
prezentoval na snímkoch, žiadal zamedziť. 
 Ing. Čavojský, poslanec MZ - skonštatoval, že Nerudova č. 7 patrí medzi priority 
a spomenul parkoviská, ktoré boli na sídlisku Linčianska odovzdané do užívania. Odporúčal 
hľadať optimálne riešenie parkovania, napr. parkovanie vedľa obslužnej cesty a po 
vyznačení dopravného značenia využiť na parkovanie betónovú plochu po bývalých 
zberných surovinách na Ulici gen. Goliána.  
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - informoval, že pre mesto bude v priebehu 
dvoch týždňov spracovaná koncepcia statickej dopravy i čo sa týka sídlisk. Zmapované budú 
všetky parkovacie miesta, ktoré sú vyznačené, ale i tie, kde sa v súčasnosti parkuje. Druhá 
etapa bude o návrhu na umiestnenie jednotlivých parkovísk. Problém s podporou návrhu 
poslanca Mráza nemá, odporučil  však počkať na riešenie v nadväznosti na koncepciu.  
 
 
B/ 
Mgr. Agnesa Petková - dala návrh, aby sa umožnilo vystúpiť Ing. arch. Milanovi Horákovi.  
O možnosti vystúpenia sa nehlasovalo, keďže ide o zamestnanca mesta. 
 
Ing. arch. Milan Horák - vo svojom vystúpení spomenul ukončenie svojho 19-ročného 
pôsobenia na odbore územného rozvoja a koncepcií a o presune k 1.4.2016 na inú pracovnú 
pozíciu tak ako to bolo spomenuté na predchádzajúcom rokovaní mestského zastupiteľstva. 
Spomenul prácu na medzinárodnej úrovni, v rámci projektov a poďakoval za podporu, 
dôveru a spoluprácu predchádzajúcim vedeniam mesta a všetkým, s ktorými spolupracoval, 
osobitne svojim kolegom z odboru a tiež svojej rodine. 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - skonštatoval, že pán Horák zostáva naďalej 
zamestnancom Mesta Trnava a bude v ďalšom období riešiť intenzívne prácu v rámci 
rozvoja centrálnej mestskej zóny.  
 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - vyzdvihol prácu p. Horáka a reprezentáciu 
mesta v rámci medzinárodných projektov, zvlášť Projektu N.E.W.S., ktorý bol financovaný 
holandskou stranou.  
 
 
C/  
Bc. Pavol Nižnánsky - požiadal o možnosť vystúpiť PhDr. Dálii Šaškovičovej, riaditeľke 
Mestskej  televízie Trnava.  
Riaditeľka MTT s.r.o. vystúpila bez hlasovania. 
 
PhDr. Dália Šaškovičová - informovala prítomných, že obchodná spoločnosť MTT s.r.o. 
dostala od spoločnosti Bisnode certifikát solventnosti a bola zaradená do Registra 
solventných firiem /čo dosiahne len 8 %  certifikovaných spoločností/. Poďakovala bývalému 
vedeniu Mesta Trnava a poslaneckému zboru za to, že v roku 2012 podporili zvýšenie 
dotácie pre spoločnosť a v roku 2013 vstúpili do procesu a podporili financovanie spoločnosti 
MTT s.r.o.  
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D/ 
Ing. Jozef Klokner - podporil návrh kolegu Mráza prezentovaného vo veci parkovania. 
Odporúčal však počkať na riešenie v rámci koncepcie spomenutej primátorom mesta. 
Zaujímal sa o záležitosť kosenia v meste Trnava a žiadal informáciu, kedy sa kosenie 
dostane aj do okrajových častí Trnavy, mimo centra mesta.   
Spomenul návštevu p. Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky v meste Trnava /v 
meste bol už dvakrát/. Zaujímal sa o možnosť stretnutia s poslaneckým zborom, resp. 
zástupcami poslaneckých klubov. Pýtal sa, prečo niektorí poslanci mali možnosť účasti na 
stretnutí a iní nie. Poslanecký zbor krajského mesta by si  účasť na stretnutí  s prezidentom 
zaslúžil.  
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - reagoval  na podnety  poslanca. V súvislosti  
s vyhlásenou súťažou na kosenie prebehlo otváranie obálok a posudzovanie splnenia 
podmienok súťaže. Následne príde k otváraniu obálok s cenami. Zmluvy s firmami na 
kosenie neboli vypovedané predtým, než budú zabezpečené dodávky týchto služieb. Prvé tri 
- štyri kosenia budú zabezpečovať firmy, ktoré kosili aj doteraz; v priebehu 15. týždňa 
prebehne prvá kosba. Ďalej informoval o priebehu jarného sadenia stromov. 
K ďalšej pripomienke uviedol, že vydaná tlačová správa z návštevy prezidenta SR bola 
dezinformáciou. Na stretnutí v kaviarni neboli prítomní poslanci, ale zástupcovia neziskových 
organizácií. Návšteva prebehla podľa protokolu Kancelárie prezidenta SR, do ktorého mesto 
nezasahovalo. Ďalej uviedol, že pri oficiálnom stretnutí  s prezidentom na radnici bol dávaný 
aspekt na sociálne veci a školstvo a výber účastníkov bol zameraný práve na tieto oblasti.  
 Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ -  skonštatoval, že prezident má stanovený 
program a ten meniť nie je možné. Problém videl v nepravdivej správe a vyjadrenie primátora 
potvrdil. 
 
 
E/ 
Ing. Juraj Novota, poslanec MZ - v nadväznosti na prerokovávaný bod programu č. 1.1 podal 
návrh na spracovanie všeobecne záväzného nariadenia o emitovaní hluku v exteriérových 
priestoroch fyzických a právnických osôb podnikajúcich alebo iným spôsobom pôsobiacich    
v prevádzkach na území mesta, ktoré prípadným hlukom môžu znižovať kvalitu života 
obyvateľov. Problém videl v nevymožiteľnosti práva a spomenul petíciu obyvateľov z ulice 
Dolné bašty a hluk šíriaci sa z blízkej prevádzky, vznikajúci hlavne pri otváraní dverí. 
Neočakáva zásadné vyriešenie problému, ale aby si prevádzkovatelia boli vedomí toho, že 
ak 3x porušia otváraciu dobu, povolená im bude prevádzková doba len do 22,00 h. 
Odporúčal jasne stanoviť podmienky pre všetkých. 
 Ing. Butko, poslanec MZ -  na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia uviedol, 
že úloha sa zrealizuje, ale sa nič nevyrieši. Odporučil skoncipovať list primátora mesta 
adresovaný predsedovi Národnej rady SR, v ktorom sa skonštatujú skúsenosti s hlukom, 
možnosti jeho riešenia podľa súčasnej legislatívy a návrh na legislatívnu úpravu. 
 
 
F/ 
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - podotkol, že vyčistenie Študentskej 
ulice bolo nemožné z dôvodu parkovania vozidiel i napriek tomu, že bola osadená prechodná 
dopravná značka „Zákaz zastavenia“ s dodatkovou tabuľou „Čistenie ulice“ i s dátumom. 
Z dôvodu zaparkovaných vozidiel nebolo možné celú ulicu vyčistiť a opätovným zaslaním 
čistiacej techniky dochádza k zvyšovaniu nákladov na čistenie. Poďakoval všetkým slušným 
vodičom, ktorí svoje vozidlá odparkovali.  
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 Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - poukázal na riešenie v Českej 
republike, keď mesto pristúpi k odťahu vozidla.   
 
 Ďalšie vystúpenia v bode „Rôzne“ zaznamenané neboli. 
  
 
 Podľa schváleného programu rokovania nasledoval bod „13. Interpelácie poslancov“.  
S interpeláciou vystúpil Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ. Prezentáciou upozornil na 
umiestnenie dopravnej značky „Rezervé - parkovanie 3x pre spoločnosť Lekris“ na 
Tulipánovej ulici v Trnave pred rodinným domom. Spomenul vynucovanie jej dodržiavania 
majiteľmi domu a situáciu s parkovaním počas bohoslužieb v neďalekom farskom kostole. 
Žiadal preveriť, na základe čoho bola dopravná značka osadená, ak ide o protiprávne 
osadenie, tak zabezpečiť jej odstránenie, navodenie právneho stavu a riešiť poriadkovou 
pokutou.  
 Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - osadenie predmetnej dopravnej 
značky bolo preverované. Šetrením bolo zistené jej osadenie bez rozhodnutia dotknutých 
orgánov t. j. „na čierno“ s tým, že bude odstránená na ich vlastné náklady. Postupne budú 
preverované odborom dopravy a komunálnych služieb aj ďalšie lokality v súvislosti 
s parkovaním na mestských pozemkoch.  
 p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - žiadal preveriť aj osadenie betónových zábran tzv. 
biskupských klobúkov na jednotlivých uliciach mesta. 
 
 Ďalšie ústne interpelácie neboli vznesené.  
  
 
 Člen návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia prijaté na zasadnutí; prijaté boli 
uznesenia od č. 361 do č. 378, vrátane. 
 
 JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a 10. riadne 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Peter  B r o č k a, LL. M.                          Ing. Hana  D i e n e r o v á 
       primátor mesta                              prednostka MsÚ 
 
 
 
 
Mgr. Agnesa  P e t k o v á                                                       Ing. Juraj  N o v o t a  
       overovateľka                                                         overovateľ 
  
 
 
 
Mgr. Eva Lackovičová 
      zapisovateľka 
 
 
 V Trnave 21.04.2016 


