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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia
2014 – 2018, konaného 15. decembra 2015 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
1 vedúci úseku mestského úradu
5 riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom
10 riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ
5 občanov
3 novinári
zapisovateľka
Program:
a/
b/

Otvorenie
Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej
komisie, schválenie programu rokovania

1.1

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určovaní obvyklého nájomného za
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta Trnava
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v znení VZN
č. 413, č. 425 a č. 432
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2016 - 2018
Majetkové záležitosti
Návrh na výnimku z nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014 2020 s výhľadom do roku 2030
Informatívna správa o stave prípravy Mesta Trnava na nové programové obdobie
2014 - 2020
Schválenie zástupcov mesta v kontrolných orgánoch právnických osôb založených
mestom
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2016
Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od
28.10.2015 do 01.12.2015
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava,
ktorých termín plnenia je v intervale od 22.10.2015 do 25.11.2015

1.2
1.3
1.4

2.1
3.
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
8.2
9.1
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10.

Rôzne
10.1 Súhlas na zriadenie elokovaného pracoviska, Vančurova 38, Trnava,
elokovaného pracoviska, Jána Bottu 27, Trnava a elokovaného pracoviska,
Vajanského 3, Trnava ku kmeňovej Súkromnej základnej umeleckej škole
Bučany, 919 28 Bučany 155
10.2 Informatívna správa o spôsobe vybavenia Petície „Za zachovanie parkovania
osobných motorových vozidiel pred námestím Sv. Mikuláša v Trnave“

11.
12.

Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Rekapitulácia uznesení
Záver

7. 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.
Pred procedurálnymi záležitosťami predsedajúci poskytol priestor vystúpeniu detského
folklórneho súboru Drienka s koledami.
Predsedajúci skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 28 poslancov mestského
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa
počet zvýšil na 31).
Za overovateľov zápisnice zo 7. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli
určení poslanci mestského zastupiteľstva p. Róbert Gašparík a Mgr. Veronika Virágová.
Za overovateľov zápisnice zo 6. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 10. novembra 2015 vystúpil poslanec Mgr. Peter Haščík. Skonštatoval, že
zápisnicu prečítal a keďže zápisnica sa zhodovala s priebehom rokovania, tak i podpísal
spolu s ďalším overovateľom Ing. Petrom Šujanom.
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. Vladimíra Butka.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim za členov návrhovej komisie
odporučení poslanci p. Adam Peciar a MUDr. Branislav Kramár.
Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bola návrhová komisia schválená
v zložení : Ing. Vladimír Butko, Adam Peciar, MUDr. Branislav Kramár.
Mestská rada mesta Trnava na zasadnutí 8. decembra 2015 odporučila jednu úpravu
v programe rokovania mestského zastupiteľstva a to z rokovania stiahnuť materiál č. 1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Trnava.
Predsedajúci uviedol, že každá komisia mestského zastupiteľstva, ktorá zastrešuje niektorú
z dotačných oblastí spracovala kritériá na posudzovanie žiadostí, ktoré sú súčasťou návrhu
všeobecne záväzného nariadenia. Jednou z komisií bola i Komisia mládeže a športu. Keďže
doteraz nebol v zbierke zákonov zverejnený nový zákon o športe, v zmysle ktorého bude
musieť žiadateľ o dotáciu splniť presne zadefinované podmienky, bolo odporučené návrh
3

nariadenia stiahnuť z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva. Nové nariadenie
bude predložené na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom
o športe. Pri poskytovaní dotácií zostane v platnosti postup v zmysle doteraz platného
všeobecne záväzného nariadenia.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva s pripomienkou k programu rokovania vystúpil
poslanec p. Juraj Fuzák. Navrhol bod č. 1.3 vrátiť naspäť do programu rokovania mestského
zastupiteľstva. Uviedol, že pri príprave návrhu nariadenia sa už z veľkej časti prihliadalo na
tento zákon, keďže ľudia prítomní na komisii ho pripomienkovali. Komisia mládeže a športu
sa venovala tejto záležitosti niekoľko mesiacov a v prípade nového zákona o športe sa
mestské zastupiteľstvo môže opätovne k tejto veci kedykoľvek vrátiť.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - zopakoval argument z rokovania mestskej rady,
z dôvodu ktorého bol aj predložený návrh na stiahnutie materiálu. Žiadal informáciu, či už
zákon o športe schválený parlamentom bol podpísaný prezidentom Slovenskej republiky.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - rozhodnutie mestskej rady nesmerovalo
k hmotnej úprave nariadenia, ale k procesnej úprave. Zákon o športe bol parlamentom
schválený, do dnešného dňa nevyšiel v zbierke zákonov a verejnosti nie je známe schválené
znenie. Podotkol, že nebolo možné vykonať ani bližšiu analýzu toho, či nariadenie je
v súlade so zákonom.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - podporil kolegu Fuzáka. Konštatoval, že nariadenie
nerieši len dotácie z oblasti športu, ale aj iné oblasti dotačnej politiky. Následne sa vyjadril
k procesu rokovania a uviedol, že keď nebude schválené odporúčanie mestskej rady,
o návrhu poslanca Fuzáka sa hlasovať nemusí, pretože materiál bol zaradený v programe
rokovania.
Ďalšie pripomienky k programu rokovania mestského zastupiteľstva neodzneli.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - sa stotožnil s poslancom Kloknerom
a skonštatoval, že ak nebude schválené odporúčanie mestskej rady, zostáva sa pri
pôvodnom návrhu programu.
Hlasovaním (za 12, proti 12, zdržali sa 6, nehlasoval 1) nebolo schválené odporúčanie
mestskej rady.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený program rokovania
decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva v tom znení, v akom bol distribuovaný
poslancom.
Následne poslanci v zmysle schváleného programu pristúpili k prerokovaniu písomných
materiálov :
Materiál č. 1.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko
K prehodnoteniu výšky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady dochádza spravidla raz za štyri roky. Posledná úprava bola vykonaná k 1.1.2012 úprava miestneho poplatku o 36,35 % vzhľadom k jeho predchádzajúcej výške. V období od
roku 2012 prišlo k rastu výdavkov potrebných na zabezpečenie služieb súvisiacich so
zberom, prepravou a zneškodňovaním odpadov. Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady mesto Trnava vyrubuje v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov.
Súčasťou materiálu boli tabuľky s prehľadom príjmov a výdavkov za zber, prepravu
a zneškodňovanie odpadov za obdobie rokov 2012-2015, ročná miera inflácie za sledované
obdobie, výdavky ovplyvňujúce výšku poplatku, výdavky na prevádzku zberných dvorov,
4

zabezpečovanie triedeného zberu druhotných surovín, výdavky na divoké skládky, na malé
odpadové koše a na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov tzv. splítting, s čím
podrobne oboznámil prítomných spravodajca. V závere spravodajskej správy Ing. Bystrík
Stanko, poslanec MZ zdôraznil, že predložený návrh vychádza zo zákona, ktorý bude
v platnosti od 1.1.2016.
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 23.11.2015 do 03.12.2015.
V určenej lehote boli k nemu uplatnené tri pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila :
a/ pripomienku porady vedenia mesta zaevidovanú pod por. č. 1 akceptovať,
b/ pripomienku pani Silvie Hincovej zaevidovanú pod por. č. 2, ktorá bola bez konkrétneho
návrhu na úpravu VZN, neakceptovať, ale zobrať na vedomie,
c/ pripomienku pani Jany Martišovičovej zaevidovanú pod por. č. 3, ktorá bola bez
konkrétneho návrhu na úpravu VZN neakceptovať, pretože proces zberu drobného
stavebného odpadu bude riešený v novom VZN, ktorého účinnosť bude od 1.7.2016.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním ďalej odporučila materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva s technickou pripomienkou, a to spresnenie textu v tabuľke č. 3 na
str. 7-1/3/3 ...Kumulatívne navýšenie výdavkov od 01.01.2012 v eurách...
Mestská rada sa stotožnila s odporúčaním Finančnej komisie MZ a odporučila
d/ schváliť 10 % zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s termínom od 01.01.2016.
Stanovisko Finančnej komisie MZ:
Komisia na zasadnutí 7.12.2015 po prerokovaní zobrala materiál na vedomie a odporučila
mestskému zastupiteľstvu schváliť s 10 % zvýšením poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Rozprava:
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - tlmočil stanovisko klubu poslancov NEKA, ktorí majú
určité pochybnosti, či miestny poplatok za komunálne odpady je potrebné zvyšovať.
Zdôvodňoval to pomerne dobrými príjmami do rozpočtu mesta aj zo skládky odpadu. V tejto
chvíli to považoval za nadbytočné a z tohto dôvodu sa hlasovania zdrží.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - odporučil pozerať na dve veci, zdražovanie odpadu
o 10 % a zavedenie nelogického poplatku za drobný stavebný odpad, čo v materiáli nenašiel
/po vysvetlení spravodajcom uznal, že táto vec sa v materiáli nachádza/. Podotkol, že nejde
o zvyšovanie poplatku, ale aj o riešenie sociálnej politiky mesta a poukázal na výšku
poplatku, najnižšiu zo všetkých krajských miest a tabuľku č. 6. Skonštatoval znižovanie
poplatku u niektorých skupín občanov, čo je i u seniorov na 62 rokov. S prihliadnutím na
prerokovávanie materiálu „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja...“ v bode D 3.2
predložil návrh na úpravu textu VZN na str. 13 v čl. 6 bode 4 tak, že pôvodne uvedený text
„4 a viac členná domácnosť sa nahradí textom...4 a 5 členná domácnosť 0,06138... a doplní
sa nový riadok ...6 a viac členná domácnosť 0,05578 za osobu a deň..., na str. 15 v čl. 7
ods. 5 pôvodne uvedený text „4 a viac členná domácnosť“ nahradí ...4 až 5 členná
domácnosť 22,40... a doplní sa nový riadok ...6 a viac členná domácnosť s ročnou sadzbou
20,36 za osobu a rok...
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora - nestotožňoval sa s návrhom poslanca
Kloknera. Odporučil oddeliť veci, čo sa týka spoločnosti .A.S.A. a jej hospodárenia,
hospodárenie skládky komunálneho odpadu a náklady spojené so zvozom a produkovaním
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odpadu, vrátane separovaného. Uviedol, že náklady stúpajú, faktory ovplyvňujúce náklady
boli v materiáli spomenuté. Na základe požiadavky od občanov rodinných domov sa
pristupuje na zvážanie odpadového papiera raz za mesiac, čo je opodstatnenou
požiadavkou, rovnako za korektné považoval zvýšenie miezd zamestnancov skládky.
Uviedol, že mesto dotuje likvidáciu odpadu cca 400 tis. eur z rozpočtu mesta, teda z peňazí
občanov a vyrovnané hospodárenie, s nulovou stratou považoval za korektné. K návrhu
kolegu Mráza uviedol, že uznáva filozofiu prorodinne orientovaného mesta, avšak za
každého občana, ktorý nebude platiť poplatok, tento zaplatia všetci, pretože zadarmo nie je
nič.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - skonštatoval, že intenzifikácia separovaného zberu
bola riešená na základe jeho podnetu tak, že raz za mesiac sa okrem plastov bude odvážať
aj papier. V súvislosti so svojím návrhom na úpravu všeobecne záväzného nariadenia
uviedol, že pri 6 a viac členných rodinách zostane sadzba na súčasnej úrovni, nedotkne sa
ich zvýšenie a takáto domácnosť zaplatí cca 130 eur, takže zdarma to nebudú mať.
Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - informoval o účasti na besede v rámci
EKOTOPFILM-u, zameraného na odpadovú kultúru, výzvy a riešenia. Účasť bola malá, čo je
i dôvod ako sa ľudia zaujímajú o separovaný zber. Podotkol, že Mesto Trnava i spoločnosť
.A.S.A. patria v tejto oblasti k najlepším. Odporučil poslancom, hlavne funkčne novým,
obhliadku skládky, kde sa môžu oboznámiť s jej prevádzkou. Podotkol, že ak chce byť mesto
ekologickejšie, vyžaduje si to financie a zvýšenie poplatkov za odpad je politickým
rozhodnutím. Spomenul záujem mesta riešiť podzemné kontajnery /t. č. sa riešia v meste
Nitra/, s čím by sa začalo na sídlisku Linčianska. Znížil by sa týmto počet stojísk a určite by
sa zvýšila aj čistota.
Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy neodzneli.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 1.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) nebola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 2.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) nebola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 3.
Hlasovaním (za 19, proti 5, zdržali sa 7, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca Mráza
vznesený v rámci rozpravy.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 282,
ktorým bolo schválené VZN č. 455 v zmysle hlasovaním schválených úprav.

Materiál č. 1.2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určovaní obvyklého nájomného za
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Predkladaný návrh bol spracovaný v snahe zabezpečiť vyššiu konkurencieschopnosť
a obsadenosť nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava vo väzbe na komplexné
zosúladenie podmienok prenájmu týchto nebytových priestorov. V novom návrhu boli
riešené zmeny týkajúce sa čl. 3, kde boli doplnené možnosti spôsobu prenájmu mestského
majetku, obchodnou verejnou súťažou, dobrovoľnou dražbou alebo priamym nájmom,
s odvolaním sa na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom
v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v platnom znení, v ktorých sú jednotlivé
spôsoby prenájmu bližšie upravené. V čl. 4 sa doplnila sadzba za prenájom parkovacích
miest v uzavretých dvoroch bytových domov. Táto požiadavka vznikla pri novele VZN č. 378
o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava, kde sa vyňali chránené
parkovacie miesta v bytovom dome Františkánska 24. Do čl. 5 sa oproti terajšiemu VZN
presunuli ustanovenia týkajúce sa atraktivity, pričom atraktivita kategória A* - 500 % sa
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navrhli zrušiť a doplniť nové kategórie atraktivity 300%, 250%, 150%. Súčasne sa navrhli
upraviť aj lokality spadajúce do jednotlivých kategórií a vypustiť určovanie atraktivity
s prihliadnutím na ich umiestnenie a vstup. Navrhovanými zmenami sa zohľadňuje technický
stav a konkurencieschopnosť ponúkaných nebytových priestorov. V čl. 8 ods. 2 boli
zapracované v sadzbách za prenájom nebytové priestory v objektovej sústave Mestského
priemyselného a technologického parku. V čl. 10 ods. 4 sa k nájmom, pri ktorých je možné
upustiť od predloženia notárskej zápisnice doplnili vonkajšie priestory v priemyselnom parku.
V čl. 11 v ods. 5 sa rieši prenájom nebytových priestorov dlhodobo neobsadených, kde sa
navrhlo zníženie atraktivity pri nebytových priestoroch, ktoré sú opakovane ponúkané formou
obchodnej verejnej súťaže, prípadne ponukového konania formou priameho prenájmu.
Návrhom sa zaoberali aj príslušné komisie, ktorých stanoviská boli do materiálu
zapracované. V závere spravodajskej správy Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora
mesta skonštatoval, že účelom nariadenia je nastaviť nový systém, ktorý zapadne do
dnešnej situácie, aby sa priestory mesta dostali do prenájmu a pomohlo sa podnikateľom.
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 23.11.2015 do 03.12.2015.
V určenej lehote bolo k nemu uplatnených 14 pripomienok /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila :
a/ pripomienku p. Diovčoša zaevidovanú pod por. č. 1 neakceptovať,
b/ pripomienku p. Diovčoša zaevidovanú pod por. č. 2 neakceptovať,
c/ pripomienku p. Diovčoša zaevidovanú pod por. č. 3 neakceptovať,
d/ pripomienku p. Diovčoša zaevidovanú pod por. č. 4 neakceptovať,
e/ pripomienku Finančnej komisie MZ zaevidovanú pod por. č. 5 akceptovať,
f/ pripomienku p. Diovčoša zaevidovanú pod por. č. 6 neakceptovať,
g/ pripomienku p. Diovčoša zaevidovanú pod por. č. 7 neakceptovať,
h/ pripomienku Majetkovej komisie MZ zaevidovanú pod por. č. 8 akceptovať,
i/ pripomienku porady vedenia mesta zaevidovanú pod por. č. 9 akceptovať,
j/ pripomienku porady vedenia mesta zaevidovanú pod por. č. 10 akceptovať,
k/ pripomienku p. Diovčoša zaevidovanú pod por. č. 11 neakceptovať,
l/ pripomienku p. Diovčoša zaevidovanú pod por. č. 12 neakceptovať,
m/ pripomienku Majetkovej komisie MZ zaevidovanú pod por. č. 13 akceptovať,
n/ pripomienku Finančnej komisie MZ zaevidovanú pod por. č. 14 akceptovať.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s ďalším návrhom :
o/ na str. 7-1/4/11 v čl. 12 VZN upraviť text bodu 1. nasledovne
...Nájomné zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN ostávajú
v platnosti v pôvodnom znení.
p/ na str. 7-1/4/11 v čl. 12 VZN vypustiť bod. 2
Stanovisko Finančnej komisie MZ:
Komisia na zasadnutí 7.12.2015 po prerokovaní zobrala na vedomie materiál a odporučila
mestskému zastupiteľstvu prerokovať materiál s nasledujúcimi pripomienkami:
 v časti III., čl. 4, bode 1, písmeno m) parkovacie miesta v uzavretých dvoroch bytových
domov doplniť „vo vlastníctve mesta“,
 v časti IV., čl. 11, bod 4 – prerokovať na zasadnutí mestskej rady s odborom právnym
a majetkovým,
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 v časti IV., čl. 11, bode 5 – V prípade že sa počas trvania jedného roka nepodarí priestor
preukázateľne prenajať formou opakovanej obchodnej verejnej súťaže, prípadne
ponukového konania formou priameho prenájmu, je možné znížiť atraktivitu ponúkaných
nebytových priestorov doplniť „pre ďalšie výberové konania“:
Rozprava:
Ing. Jozef Alchus, poslanec MZ - poukázal na Ulicu Ľ. Podjavorinskej, kde sú tiež
uzatvorené nájmy /mäsiarstvo, brúsiareň nožov, kaderníctvo, chlieb-pečivo/ a táto ulica
v zozname chýba.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - uviedol, že na Ulici Ľ.
Podjavorinskej bola v návrhu nariadenia atraktivita zrušená.
Ďalšie pripomienky v rozprave vznesené neboli.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) nebola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 1.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) nebola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 2.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) nebola akceptovaná
pripomienka pod por. č. 3.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) nebola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 4.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 5.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) nebola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 6.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) nebola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 7.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 8.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 9.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 10.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) nebola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 11.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) nebola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 12.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 13.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bola akceptovaná pripomienka
pod por. č. 14.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady na úpravu textu v čl. 12 bodu 1.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady na vypustenie bodu 2 z čl. 12.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 283,
ktorým bolo schválené VZN č. 456 v zmysle hlasovaním schválených úprav.

Materiál č. 1.3
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
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Mesto Trnava venuje mimoriadnu pozornosť rozvíjaniu a skvalitňovaniu mládežníckych,
kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivít, aktivít z oblasti ekológie i zdravého životného
štýlu a zdravotne znevýhodnených. Jednotlivé oblasti mesto Trnava už niekoľko rokov
podporuje formou poskytovania dotácií. V súčasnosti sú dotácie poskytované v zmysle VZN
č. 439, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava. Na základe
požiadavky vedenia mesta a členov komisií Mestského zastupiteľstva bolo v súčasnosti
platné nariadenie prehodnotené a prepracované tak, aby žiadateľovi o dotáciu poskytlo
ucelenú informáciu o podmienkach a kritériách získania a použitia dotácií s ohľadom na
špecifiká jednotlivých oblastí. Dotačný systém je naďalej zachovaný v troch rovinách ako
mestský grantový program, dotácie schvaľované na základe vyhlásenia súťaže a dotácie
menovite uvedené a schválené v rozpočte. Táto forma dotačnej podpory bola zásadne
rozšírená pre vybrané športové organizácie.
Vo všeobecnej časti predkladaného návrhu nariadenia boli zapracované pripomienky
z jednotlivých komisií. Ide skôr o zmeny administratívneho charakteru, kde sa upravujú
termíny na doplnenie nekompletných žiadostí a zúčtovaní, požiadavky na prílohy
k žiadostiam a pod. Podstatnou zmenou pri novelizácii predmetného VZN je jeho obohatenie
o prílohy, ktoré podrobne špecifikujú ciele podporovanej oblasti, cieľové skupiny, oprávnené
aktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky. Jednotlivé komisie MZ zadefinovali kritériá
hodnotenia projektov a posudzovania ich efektivity a ich prínosu aj z pohľadu verejného
záujmu.
Vzhľadom k tomu, že najvyšší záujem o podporu je v oblasti športu, rozdelila komisia
poskytovanie dotácií do troch kategórií: vybrané športové organizácie, ostatné športové
organizácie a šport pre všetkých a významné športové podujatia. Príloha č. 1 definuje
kritériá pre vybrané športové organizácie, ktoré budú podporené priamou dotáciou
z rozpočtu mesta. Týmto vybraným športovým organizáciám bude poskytnutí dotácia na
základe bodového hodnotenia ich činnosti v hodnotenom období. Ďalšie články prílohy
popisujú kritériá pre poskytovanie dotácií ostatným športovým organizáciám a významným
športovým podujatiam. Touto zmenou sa vytvoril väčší priestor pre podporu ostatných
športových organizácií a podujatí.
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 23.11.2015 do 03.12.2015.
V určenej lehote boli k nemu uplatnené štyri pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/, o ktorých mestská rada nehlasovala.
Mestská rada mesta Trnava po prerokovaní hlasovaním odporučila materiál z rokovania
mestského zastupiteľstva s t i a h n u ť.
Odporúčanie mestskej rady na stiahnutie materiálu hlasovaním neprešlo; materiál zostal
v programe rokovania.
Stanovisko Finančnej komisie MZ:
Komisia po prerokovaní zobrala materiál na vedomie a odporučila ho postúpiť na rokovanie
mestského zastupiteľstva so spresňujúcimi úpravami textu VZN.
Rozprava:
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - uviedol, že materiál nebol podrobne prerokovaný na
mestskej rade z dôvodu, ktorý bol už spomenutý. Preto predložil návrh na úpravu textu VZN
na str. 13 v ods. 1. a) tak, že pôvodné slovo „nosných“ sa nahradí slovom ...vybraných..., čo
je už aj ďalej v texte uvádzané.
Ďalšie pripomienky k materiálu neboli vznesené.
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Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o pripomienkach vznesených k návrhu VZN, ktoré boli
uvedené v tabuľke na vyhodnotenie pripomienok a ktorú poslanci dostali so spoločným
spravodajcom.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bola akceptovaná pripomienka
Finančnej komisie pod por. č. 1 k úprave textu v prílohe č. 1, čl. I, ods. 1.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - konštatoval, že mesto má platné všeobecne
záväzné nariadenie, ktorým sa prijímajú všeobecne záväzné nariadenia, kde sa hovorí
o postupe pri ich prijímaní. Zákon č. 369/1990 Zb. dáva priestor na lehotu, v ktorej sa
nariadenie pripomienkuje, pripomienky vyhodnocuje komisia, v prípade mesta Trnava je to
mestská rada. V tomto postupe absentuje stanovisko tej komisie, ktorá bola na to určená.
Chce predísť spochybneniu platnosti schvaľovaného nariadenia a preto o stanovisko
požiadal odbor právny a majetkový.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - ide o neštandardnú situáciu a pri tvorbe
nariadenia sa nemôže očakávať, že k takejto situácii príde. Vychádzajúc zo zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najvyššia právomoc
zákonodarná patrí mestskému zastupiteľstvu a môže prevziať právomoc mestskej rady, aj čo
sa týka vyhodnotenia pripomienok.
JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ - uviedla, že nariadenie sa v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. musí vyvesiť v 15-dňovej lehote, mesto si túto prispôsobilo na
vlastné podmienky a nariadenie sa vyvesuje v 21-dňovej lehote, v rámci ktorej môžu
právnické a fyzické osoby podávať pripomienky. Pripomienky vyhodnocuje mestská rada. Aj
keď chýba stanovisko mestskej rady ako poradného orgánu, nič nebráni tomu, aby
pripomienky vyhodnotilo mestské zastupiteľstvo.
Poslanci mestského zastupiteľstva potom pokračovali v hlasovaní.
Pripomienka pod por. č. 2 bola technickou pripomienkou, o ktorej sa nehlasovalo.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1) bola akceptovaná pripomienka
Finančnej komisie pod por. č. 3 k úprave textu v prílohe č. 6 v bode c/.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bola akceptovaná pripomienka
Finančnej komisie pod por. č. 4 k úprave textu v prílohe č. 6 v bode e/.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca
Kloknera.
Ing. Vladimír Butko, predseda návrhovej komisie - po prečítaní návrhu uznesenia
odporučil do ukladacej časti doplniť termín ...do 18.12.2015... tak ako to bolo uvedené
i v prechádzajúcich materiáloch.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - uviedol, že nariadenie nadobúda účinnosť
15 dní po zverejnení, čo by sa v tomto prípade nedodržalo.
JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ - reagovala na pripomienku poslanca
a uviedla, že ide o termín „do“, v rámci ktorého bude nariadenie vyhlásené.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 284,
ktorým bolo schválené VZN č. 457 v zmysle predloženého materiálu a hlasovaním
schválených úprav, vrátane termínu predloženého návrhovou komisiou.

Materiál č. 1.4
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 399, ktorým
sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trnava v znení VZN č. 413, č. 425 a č. 432
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá zriaďovateľom
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povinnosť určiť výšku príspevkov v školách a školských zariadeniach všeobecne záväzným
nariadením. Zriaďovateľ škôl a školských zariadení Mesto Trnava určuje VZN č. 399 podľa §
28 ods. 5 výšku mesačného príspevku v materskej škole. V uvedenom návrhu je
špecifikované určenie výšky mesačného príspevku v závislosti od veku dieťaťa.
Podľa § 49 ods. 4 týmto nariadením určuje novú výšku mesačného príspevku
v Základnej umeleckej škole, Ulica Mozartova 10, Trnava, ktorá je rozpočtovou organizáciou.
Z uvedenej výšky mesačných príspevkov uhrádza bežné výdavky nad rámec výdavkov, ktoré
zabezpečuje zriaďovateľ na chod školského zariadenia. Financovanie bežných výdavkov je
kryté z podielových daní, ktoré sú Mestu Trnava prideľované pre žiakov do 15 rokov veku
v zmysle § 5 ods. 5 písm. c) zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.
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 23.11.2015 do 03.12.2015.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez ďalších pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rozprave k materiálu pripomienky neboli
vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4) bolo prijaté uznesenie MZ č. 285,
ktorým bolo schválené VZN č. 458 v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 2.1
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2016 - 2018
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol na rokovanie mestského zastupiteľstva
predkladaný návrh rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016 a návrh viacročného rozpočtu na roky
2016 až 2018. Návrh rozpočtu bol spracovaný v štruktúre podľa zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách a to bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové
výdavky, príjmové a výdavkové finančné operácie. Súčasťou návrhu rozpočtu je v súlade
s ustanoveniami Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti aj
schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného
rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové
roky. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu boli zohľadnené prognózy zverejnené Ministerstvom
financií o očakávanom vývoji ekonomiky SR.
Rozpočet na rok 2016 bol navrhnutý ako zdrojovo vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet je
prebytkový a kapitálový rozpočet schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je
vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu a použitím bankového úveru na
financovanie 5. etapy Skládky komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta.
Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 43 810 tis. eur, čo je o 1 101 tis. eur viac ako
očakávané príjmy v roku 2015. Dôvodom je vyšší rozpočtovaný príjem z podielových daní,
ktorý súvisí s vyšším podielom na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce
od roku 2016 a prognózovaným rastom ekonomiky v Slovenskej republike. Novelizáciou
zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
bol pre obce a mestá zvýšený podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 68,5 % na
70,0 %, čo spolu s prognózovaným rastom zamestnanosti dáva reálny predpoklad na
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dosiahnutie rozpočtovaných príjmov. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 451 tis.
eur, čo je medziročný nárast o 578 tis. eur, čo súvisí s vyššími grantovými príjmami.
Výdavky roku 2016 sú rozpočtované v 21 programoch. Bežné výdavky sú rozpočtované
vo výške 40 834 tis. eur a sú v nich plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych
funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové výdavky sú
rozpočtované vo výške 6 477 tis. eur, a to na investície pokračujúce z roku 2015 a aj na nové
investičné akcie hlavne v programoch doprava, životné prostredie, verejné osvetlenie,
sociálna starostlivosť, školstvo, mládež a šport.
V rámci finančných operácií je v rozpočte na rok 2016 navrhované použitie rezervného
fondu vo výške 3 541 tis. eur a to na financovanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške
1 699 tis. eur a na financovanie splátok istiny úverov vo výške 1 841 tis. eur. V rezervnom
fonde zostanú finančné prostriedky vo výške 1 285 tis. eur a z predpokladaného vývoja
príjmov a výdavkov roku 2015 je možné očakávať prídel do rezervného fondu vo výške cca
1 500 tis. eur.
Na financovanie 5. etapy Skládky komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta je
v rámci finančných operácií navrhované použitie bankového úveru vo výške 350 tis. eur
v roku 2016 a 600 tis. eur v roku 2017. Maximálna výška dlhu mesta je stanovená zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a nesmie prekročiť 60 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Výška dlhu mesta
Trnavy ku koncu roka 2015 dosiahne 24,87 % a po prijatí úveru na 5. etapu skládky bude
predpokladaná výška dlhu v roku 2016 21,3 % a v roku 2017 18,08 % zo skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho roka.
Súčasťou návrhu rozpočtu sú projekty vyplývajúce zo strategického dokumentu, ktorý je
v rovnakom čase predkladaný na rokovanie MZ, a to aktualizácia Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2030
a tiež projekty pre nové programovacie obdobie 2014-2020. Všetky položky príjmov,
výdavkov a finančných operácií navrhovaných do rozpočtu na rok 2016 sú podrobne
popísané v textovej časti návrhu rozpočtu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s nasledovnými úpravami :
a/ cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta znížiť z pôvodných „200 000,- eur“ na
...160 000,- eur...
b/ pre FC Spartak s účelovým využitím na mládež zvýšiť z pôvodných „10 000,- eur“ na ...96
000,- eur...
c/ medzinárodná výstava vín Víno Tirnavia zvýšiť z pôvodných „26 000,- eur“ na ...35 000,eur...
d/ Automobilový klaster - západné Slovensko zaradiť do rozpočtu v čiastke ...5.000,-...
e/ Združenie Slovenský dom Centrope zaradiť do rozpočtu v čiastke ...5.000,-...
f/ Trnava Tourism - Oblastná organizácia cestovného ruchu znížiť z pôvodných „75 000,eur“ na ...60 000,- eur...
Mestská rada zároveň požiadala primátora mesta o poskytnutie písomnej informácie
o finančnej návratnosti kosačiek zakúpených pre Správu kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava.
Stanovisko Finančnej komisie MZ:
Komisia na zasadnutí 7.12.2005 po prerokovaní zobrala materiál na vedomie a odporúča
mestskému zastupiteľstvu Rozpočet mesta Trnavy na rok 2016 a viacročný rozpočet
mesta Trnavy na roky 2016 – 2018 schváliť bez pripomienok.
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta v nadväznosti na uznesenie k rozpočtu mesta tvorí
prílohu materiálu.
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Rozprava:
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - ako iniciátor návrhu na rokovaní mestskej rady
na zvýšenie položky pre FC Spartak Trnava s účelovým využitím na mládež, informoval
poslancov o procese, ktorý v tejto súvislosti prebehol /oslovenie zástupcami FC Spartak p.
Žitným, p. Blažekom a hlavným sponzorom mládeže spoločnosťou Respect a.s., následné
rokovanie u primátora mesta 20.10.2015, dňa 3.11.2015 vystúpenie zástupcov FC Spartak
na rokovaní mestskej rady s požiadavkami na financovanie mládeže, v záležitosti prevádzky
City Aren a investícií do infraštruktúry/. Ďalej spomenul reálne riziko ohrozenia chodu
mládeže, fatálne dôsledky zameškaných tréningov a následky v ich napredovaní, krízovú
situáciu, ktorú by si mali uvedomiť nielen poslanci, ale i verejnosť a futbalový klub,
poskytnutie dotácie v súlade so všeobecne záväzným nariadením. Zároveň uviedol záruky
zo strany FC Spartak - oddeliť financovanie mládeže od FC Spartak, transparentnosť ,kedy
všetky prostriedky musia byť vynakladané takým spôsobom, aby mesto malo dosah nad
vynaloženými prostriedkami a samozrejme účelovosť a efektívnosť.
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - vzniesol pripomienky ako predseda Výboru mestskej
časti Trnava - Juh, ktoré mestskému úradu i radnici písomne avizoval. Zameral sa na oblasť
dopravy - komunikácie , dopravné značenie, parkoviská. Uviedol, že znovu bola vyradená
rekonštrukcia Markovičovej ulice a obnova kamiónovej cesty na križovatke ulíc Zelenečská
po most na Mikovíniho. Vyslovil potrebu riešenia parkovísk na ploche pri Zberných
surovinách, na uliciach Coburgova, Nerudova pri hlavnej komunikácii a preznačenie
prístupových komunikácií k severnému obchvatu v smere od Hrnčiaroviec k Modranke.
V oblasti životného prostredia pozitívne vnímal výsadbu stromov a súťaž o najkrajšiu
predzáhradku, či balkón, kde odporúčal okrem finančnej odmeny udeliť aj diplom. Za
negatíva považoval totálne zanedbané plochy v okolí SAD, pri rýchlostnej komunikácii pri
vstupe do krajského mesta. V oblasti odpadového hospodárstva poukázal na zarážajúci
pokles vyseparovaného zberu z cca 2 000 t za rok na 770 t v roku 2014. Podotkol, že pri
verejnom obstarávaní mu v rozpočte chýba osvetlenie najnebezpečnejšej križovatky v meste
Bratislavská - Jiráskova, v okolí ktorej sú ohrození chodci a cyklisti, hlavne zamestnanci
z blízkych závodov. Na str. 75 v časti dotácie mu chýba dotácia pre stále populárnejší
nohejbal a dotácia pre amatérske chudobné kluby FK Lokomotíva 4 000 eur a AŠK Slávia
2 000 eur. Konštatoval, že úplne sa zabudlo na obnovu dvora Coburgova 60 - 70, na
vybudovanie detského ihriska s hracími prvkami, pričom do práce by mohlo byť zapojené
rómske etnikum.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - vystúpil za klub NEKA. Skonštatoval, že ide o prvý
spoločný rozpočet mestského zastupiteľstva v novom zložení. Vzišiel zo spoločného
stretnutia zástupcov poslaneckých klubov a dostal sa do podoby, v ktorej sa nachádza.
Osobne nebude dávať žiadne návrhy na zmenu a o to požiadal i svojich kolegov poslancov,
aby sa osobnými, resp. klubovými záležitosťami nenarúšal. Rozpočet podporí a rovnako aj
poslanci klubu NEKA. Pre budúci rok neodporúčal „roztvárať nožnice“ medzi príjmami
a výdavkami a prostriedky na rezervnom fonde nevyčerpať v krátkej dobe, ale presúvať aj do
budúcich rokov v tej výške, cca v akej budú v závere roka. Pomoc FC Spartak vníma ako
opodstatnenú, ale ako jednorazovo poskytnutú. Podotkol, že schválením VZN sa stanovili
pravidlá pre dotácie a na str. 75 je športovou komisiou nastavená výška dotácií podľa
nového VZN. Pre budúcnosť navrhoval, aby zástupcovia všetkých futbalových klubov
v Trnave komunikovali so športovou komisiou podľa platného VZN a predložili seriózne
podklady o klube a členoch.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - pripomenul, že celý dotačný systém, ktorý riešila športová
komisia, mal jednu hlavnú úlohu, zotrieť rozdiely medzi športovými klubmi.
p. Adam Peciar, poslanec MZ - vystúpil k bodu l. Doprava, z dôvodu účasti na viacerých
rokovaniach na mestskom úrade. Uviedol, že pre tento rok na cestičku Kamenná cesta bolo
vyčlenených 150 tisíc eur, avšak z dôvodu nesplnenia šírkových parametrov chodníka /2,2,
m/ bola rekonštrukcia vyhodnotená ako nevyhovujúca a prostriedky boli presunuté
rozpočtovým opatrením na promenádu. Konštatoval, že v rozpočte na rok 2016 je
predložený návrh na zníženie prostriedkov z 200 tisíc eur na 160 tisíc eur, pričom sa ráta aj
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s vybudovaním cyklochodníka s normatívnou šírkou 3 m podľa STN. Položil otázku, ako
došla mestská rada k tomu, že na tento projekt je postačujúcich 160 tisíc eur.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - konštatoval, že podstatné časti boli
prediskutované na stretnutiach so zástupcami klubov, ktoré sa k tomu konali. Aj diskusia na
mestskej rade bola taká, že mesto chce pokračovať v nastúpenej ceste ekonomickej stability.
Následne na situáciu v školstve a na vládou SR poskytnutý príspevok nie pre všetkých
zamestnancov školstva, odporučil prijať osobitné uznesenie, s finančným dopadom na
rozpočet mesta vo výške cca 60 tisíc eur :
... Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Schvaľuje
a) mimoriadnu odmenu pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov škôl a školských
zariadení financovaných v rámci originálnych kompetencií vo výške 100,00 eur na
pracovníka
b) finančné prostriedky zabezpečiť presunom z položky 9.1.2.1. Rekonštrukcia základných
škôl - vyregulovanie vykurovacieho systému
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
Zabezpečiť vyplatenie odmeny ako mimoriadnej zálohy na mzdu za mesiac december 2015
Termín: do 20.12.2015...
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - stotožnil sa so spravodajskou správou a spomenul
diskusiu na mestskej rade v nadväznosti na otázku poslanca Peciara. Vo svojom vystúpení
sa zameral hlavne na doplnok k materiálu týkajúci sa návratnosti kosačiek, spracovaný
Správou kultúrnych a športových zariadení. Poukázal na niektoré údaje uvedené k počtu
kosieb v jednotlivých lokalitách a odvozu pokoseného odpadu. Skonštatoval, že celoročné
výsledky budú ovplyvnené aj tým, že vynechané bolo jarné kosenie. Podľa prepočtov
poukázal na nesúlad textovej časti s tabuľkou. Konštatoval, že úspora vychádza na 6 914
eur, návratnosť investície do jedného roka mu z predloženého prepočtu nevychádza.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - s prezentovaným názorom poslanca
nesúhlasil. Kosením príde k šetreniu prostriedkov z dlhodobého hľadiska, pričom môže
stúpať aj na kvalite. O tom, že predmetná investícia sa oplatí, je presvedčený.
Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ SKaŠZ - uviedol, že tam, kde je uvádzaný nulový odpad,
tak produkt kosenia bol odovzdaný do Kamenného mlyna na kŕmenie zvierat.
Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - konštatovala, že tvorba rozpočtu nie je
jednoduchou záležitosťou, avšak je zástancom pomerného rozloženia prostriedkov v rámci
jednotlivých mestských častí. Spomenula projektovú dokumentáciu rekonštrukcie miestnej
komunikácie na Dedinskej ulici /bude riešená v rámci aktualizácie rozpočtu roku 2016/,
prepravu mestskou hromadnou dopravou medzi Trnavou a mestskou časťou Modranka
/odporučila v rámci celého mesta preveriť vyťaženosť a riešiť podnety občanov v rámci
možného financovania/, žiadala zodpovedne posúdiť otázku zriadenia prepoja medzi
Trnavou a Modrankou, riešiť most cez vodný tok Trnávka v blízkosti základnej školy, cez
ktorý prechádzajú aj kamióny.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora - ocenil konštruktívny prístup všetkých
poslaneckých klubov pri tvorbe rozpočtu a vzájomnú dohodu. Vyzdvihol prácu poslanca
Čavojského pri výsadbe stromov v mestskej časti a zapojenie cca 50 dobrovoľníkov.
Následne reagoval na vystúpenia predrečníkov. V súvislosti s vystúpením poslankyne
Petkovej poukázal na kompletnú rekonštrukciu Rajčurskej ulice v uplynulom období
a finančné balíky, ktoré podľa rozhodnutia poslaneckých klubov majú byť prerozdelené do
jednotlivých mestských častí. Poukázal na autobusovú linku č. 14, ktorá bola riešená
v zmysle požiadavky; uviedol, že kompletné riešenie mestskej autobusovej dopravy nebude
mesto robiť dokiaľ neskončí zmluva a to v roku 2017.
Ing. arch. Horák, vedúci odboru MsÚ - záležitosť prepoja v m. č. Modranka bude riešená
s riaditeľom diaľničnej spoločnosti; o výsledku rokovania a možnom riešení bude informácia
poskytnutá. Na cyklochodník Kamenná cesta bol urobený rozpočet, k úspore 10 - 15 %
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môže prísť súťažou a po uplatnení rozpočtového opatrenia môžu byť prostriedky
postačujúce.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - za mestskú časť Trnava - Juh nedal žiadny návrh na
riešenie problémov v oblasti chodníkov. Podľa prísľubu primátora mesta sa začiatkom roku
stretnú zástupcovia poslaneckých klubov s primátorom, na ktorom sa dohodne poradie
s realizáciou akcií v rokoch 2016 - 2017. Uviedol, že je to otázka priorít a dohody.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - poďakoval všetkým za prácu pri spracovaní
dokumentu, vyzdvihol jeho úroveň a spomenul rozpočty iných miest a v súvislosti s nimi na
zastupiteľstvách prebiehajúcu búrlivú diskusiu. Materiál mesta Trnava je po formálnej stránke
lepší ako materiál Trnavského samosprávneho kraja, ktorého je tiež poslancom. Poukázal na
oblasť výdavkov, ktoré môžu byť obligatórne a fakultatívne. Fakultatívne by vedel napísať aj
tak, že by sa nezhodovali s tými, ktoré sú uvedené, pritom by to bolo tiež dobré. Podstatou je
dohodnúť sa na niečom a ísť ďalej. Rozpočet mesta si zaslúži byť schválený v dôstojnej
atmosfére. Následne vyhlásil, že za prijatie rozpočtu bude hlasovať.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - o odporúčaniach mestskej rady navrhol
hlasovať an block.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - odporučil o každom návrhu mestskej rady hlasovať
osobitne.
Hlasovaním (za 13, proti 6, zdržali sa 10, nehlasoval 1) nebol návrh poslanca Fuzáka
prijatý.
Hlasovaním (za 25, proti 2, zdržali sa 4, nehlasoval 0) boli schválené odporúčania
mestskej rady an block.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 286,
ktorým bol rozpočet mesta na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2016 - 2018
jednohlasne schválený v zmysle prijatých návrhov.
Po hlasovaní primátor mesta poďakoval všetkým poslancom za schválenie rozpočtu
mesta.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 287
k návrhu, ktorý bol vznesený poslancom Bošnákom.

Materiál č. 3
Majetkové záležitosti
Spravodajca MR: Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák
Č. 3.1
Prenájom a stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte SO 01A (Pavilón
sofistikovanej výroby) v TTIP - Trnava Industrial Park spoločnosti ZF Slovakia, a.s.
Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. Strojárenská 2, 917 02 Trnava, IČO: 36 707 341 pôsobí na
4.NP v objekte SO 01A od 1.1.2014. Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti ZF
Slovakia a.s. zo dňa 22.6.2015 o rozšírení svojich aktivít v Trnave, prejavila spoločnosť
záujem o prenajatie ďalších priestorov na 3. nebytových priestorov v danej budove, ktorý jej
bol následne prenajatý na dobu určitú od 1.11.2015 do 31.12.2015 na základe súhlasu
primátora v zmysle ustanovenia § 4 odsek 5, písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený. Spoločnosť
ZF Slovakia, a.s. chce v danom čase prispôsobiť priestory svojím potrebám (administratívne
účely), následne ich využívať od 1.1.2016 na dobu neurčitú, a preto požiadala správcu TTIP
listom zo dňa 13.11.2015 o schválenie stavebných úprav (podľa priloženého projektu).
Všetky navrhované stavebné úpravy sú nevyhnutné pre nové funkčné využitie ľavého
krídla 3. nadzemného podlažia za presklenými dverami a pôsobenie nového nájomcu
v týchto priestoroch.
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V zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy prenájom v prípadoch hodných
osobitného zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5-ou väčšinou všetkých
poslancov. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v rozvoji a podpore podnikateľských
aktivít na území mesta a v efektívnej prevádzke areálu TTIP – Trnava Industrial Park,
nakoľko v danom čase neprejavil záujem o vybrané priestory iný subjekt.
Materiál prerokovala Majetková komisia MZ dňa 1.12.2015 a odporučila mestskému
zastupiteľstvu s ním súhlasiť.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rozprave pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 288
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.2
Predaj pozemku na Ul. Bosniacka v Modranke
Mesto Trnava je vlastníkom pozemku v k. ú. Modranka parc. č. 1242/5 - ostatné plochy
s výmerou 27 m2 na Ulici Bosniackej. Dňa 23.9.2015 vlastník nehnuteľnosti písomne
odsúhlasil odkúpenie predzáhradky parc. č. 1242/3 za navrhnutú cenu. Pozemok bude
odkupovať spolu s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Na určenie ceny pozemku nie je potrebné dať vypracovať znalecký posudok, pretože ide
o predaj časti pozemku v zmysle § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, ktorý môže schváliť mestské zastupiteľstvo ako prípad
hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov. Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu na úradnej tabuli mesta aj na internetovej
stránke www.trnava.sk.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o oplotený pozemok pred
nehnuteľnosťou vo vlastníctve manželov Oxxx, ktorí zabezpečujú údržbu pozemku, na
ktorom sa okrem zelene nachádza aj vchod a vjazd do domu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rozprave pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 289
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.3
Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava parc. č. 5671/115 v k. ú.
Trnava vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 6004 na Ul. gen. Goliána 6, 7, 8
v Trnave
Nájomníci bytov na Ul. gen. Goliána 6, 7, 8, v Trnave nadobudli zmluvou o prevode
vlastníctva bytu do svojho vlastníctva družstevné byty v bytovom objekte súp. č. 6004 spolu
s podielmi na spoločných častiach obytného domu. Právne účinky vkladu predmetných
zmlúv nastali v rokoch 2005 až 2011. Bytový objekt, v ktorom sa nachádza 24 bytových
jednotiek, je postavený na pozemku p. č. 8399/40 s výmerou 549 m2- zast. plocha, ktorý je
zapísaný na liste vlastníctva č. 8874 v spoluvlastníctve Mesta Trnava a vlastníkov 1 bytu,
ktorý odkúpili spoluvlastnícky podiel na pozemku v roku 2004. Dvadsaťdva vlastníkov bytov
podalo 20.8.2015 spoločnú žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku pod
bytovým domom do osobného vlastníctva. Vlastníci jedného bytu nemajú záujem
o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je
možný odpredaj predmetných spoluvlastníckych podielov na pozemku vo vlastníctve Mesta
Trnava podľa § 9a ods. 8 písmeno a), pretože sa predáva pozemok pod bytovým domom
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v zmysle osobitného predpisu t. j. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, v znení neskorších predpisov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou úpravou v návrhu uznesenia v časti „1. Schvaľuje“ : v bode 3.
podiel „7032/161750“ upraviť na ...7058/161750... a v bode 13. miesto „10436/30004625“
uviesť nový podiel ...41744/120018500...
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rozprave pripomienky neboli vznesené.
Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky, o ktorej sa osobitne
nehlasovalo.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 290
v zmysle prerokovávaného materiálu so zapracovaním technickej pripomienky.

Č. 3.4
Kúpa pozemku – spätný prevod parc. č. 5653 po kolaudácii stavby „CITY ARENA
Trnava“
Dňa 22. 11. 2012 bola medzi Mestom Trnava a spoločnosťou City-Arena a.s., Kapitulská
5, Trnava, IČO: 46 682 848, uzatvorená Kúpna zmluva, predmetom ktorej bol odplatný
prevod nehnuteľností – pozemkov a stavieb z vlastníctva mesta do vlastníctva spoločnosti
City- Arena a.s., Trnava (ďalej len „Kúpna zmluva“). Prevod nehnuteľností, ako aj samotná
Kúpna zmluva boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
č. 400/2012 zo dňa 6. 11. 2012; vklad Kúpnej zmluvy bol povolený dňa 6. 12. 2012 pod
č. V 6069/2012. Predmetom Kúpnej zmluvy bol o. i. aj pozemok označený ako parc. registra
„C“ č. 5653, druh pozemku: záhrady, s výmerou: 436 m2. V zmysle článku 6 bod 6.4 Kúpnej
zmluvy sa spoločnosť City-Arena a.s., Trnava zaviazala po kolaudácii technického
zhodnotenia Štadióna Antona Malatinského, vykonaného v súvislosti s realizáciou stavby
„CITY ARENA Trnava“, previesť spätne na Mesto Trnava časť pozemku. Na ponúkanom
pozemku sa nachádza chodník, vybudovaný v rámci stavy „CITY ARENA Trnava – SO 03
Dopravné stavby“, ktorý bude prevedený do vlastníctva Mesta Trnava v zmysle Zmluvy
o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 22.7.2013 a uznesenia Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava č. 550/2013 zo dňa 25.6.2013.
V zmysle ustanovenia§ 4 ods. 4, písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v platnom znení schvaľuje
mestské zastupiteľstvo kúpu majetku do vlastníctva mesta.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rozprave pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 291
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.5
Kúpa nehnuteľnosti na Ul. gen. Goliána v Trnave od Zberných surovín, a.s.
Dňa 15.3.2013 bola medzi Mestom Trnava a Zbernými surovinami, a.s., uzatvorená
nájomná zmluva na prenájom časti pozemku na Ul. gen. Goliána parc. č. 8399/38 s výmerou
471,075 m2 za cenu 1 euro za rok + DPH. Koniec doby nájmu sa stanovil na deň, kedy
Zberným surovinám, a.s., ako prenajímateľovi zanikne právo prevádzkovať na pozemku
parc. č. 8399/38 výkupňu druhotných surovín. Okresný úrad – Odbor starostlivosti o životné
prostredie na prevádzkovanie zariadení na zber odpadov na Ul. gen. Goliána, Mozartova
(v súhlase uvedená Ul. L. Beethovena) a Veternej je daný do 14.5.2016. S týmto dátumom
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skončí nájom časti pozemku parc. č. 8399/38 s výmerou 471,075 m2 za cenu 1,20 eura za
rok s DPH. Na predmetnej časti areálu mesto urobilo potrebné úpravy, aby bolo možné
pozemok využiť na verejné parkovanie (oplotenie oddeľujúce areál výkupne od parkoviska a
nájazdy).
Mesto Trnava v zmysle uzavretej nájomnej zmluvy nie je oprávnené požadovať náhradu
za vynaložené náklady od Zberných surovín, a.s. a v deň skončenia nájmu odovzdá
pozemok vrátane dohodnutých úprav.
Majetková komisia odporučila 26.5.2015, aby predseda komisie rokoval so spol. Zberné
suroviny, a. s., o cene za odkúpenie areálu výkupne zberných surovín na Ul. gen. Goliána
vrátane pozemkov v k. ú. Trnava parc. č. 8399/38, 8399/147 (spolu výmera 1 275m2)
a areálu výkupne zberných surovín na Ul. Mozartovej vrátane pozemkov par. č. 1635/138,
1635/145, 1635/146, 1635/147 (spolu výmera 1 391m2). Dňa 4.6.2015 sa na radnici mesta
Trnava uskutočnilo rokovanie medzi Mgr. Pekarčíkom a Ing. Skarkom – generálnym
riaditeľom Zberných surovín, a.s. a dohodlo sa zníženie cien oproti pôvodne požadovaným
trhovým cenám. Na základe výsledkov rokovaní a prerokovania v Majetkovej komisii MZ bol
predložený materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rozprave pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 292
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.6
Doplnenie textu uznesenia MZ č. 20/2015 zo dňa 17.02.2015 K prevodu nájmu
nebytových priestorov v objekte na ulici Trojičné námestie 11 z pôvodného nájomcu
Orange Slovensko, a. s. na nového nájomcu GHS Mobile, spol. s r. o.
Uznesením MZ č. 20/2015 zo dňa 17.02.2015 bol schválený prevod nájmu nebytových
priestorov v objekte na ulici Trojičné námestie 11 v Trnave z pôvodného nájomcu
spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Prievozská č.6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 697 270,
na nového nájomcu spoločnosť GHS Mobile, spol. s r.o. Trojičné námestie 11, 917 01
Trnava, IČO: 36 772 500. Prevod nájmu nebytových priestorov sa uskutočnil z toho dôvodu,
že spoločnosť Orange Slovensko, a.s. v súčasnej dobe prevádzkuje značkové predajne
výlučne prostredníctvom svojich obchodných zástupcov a to na základe zmlúv o obchodnom
zastúpení a teda nemá vo svojom mene uzatvorenú žiadnu nájomnú zmluvu za účelom
zriadenia svojej značkovej predajne.
V objekte na Trojičnom námestí 11 sa v podkroví nachádza aj byt o výmere 213,52 m2.
Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. má na prenájom tohto bytu uzatvorenú samostatnú
nájomnú zmluvu. V čase riešenia prevodu nájmu nebytových priestorov na nového nájomcu
spoločnosť GHS Mobile, spol. s r.o., spoločnosť Orange Slovensko, a.s. nepožiadala aj
o prevod nájmu bytu. Z tohto dôvodu uznesenie MZ č. 20/2015 zo dňa 17.02.2015 prevod
nájmu bytu neriešilo. Nakoľko spoločnosť Orange Slovensko, a.s. uvedený byt nevyužíva
a súčasne nie je nájomcom žiadneho iného nebytového priestoru v objekte na Trojičnom
námestí 11, listom zo dňa 28.10.2015 navrhla, aby bol byt prenajímaný priamo spoločnosti
GHS Mobile, spol. s r.o. za rovnakých podmienok ako bol prenajímaný spoločnosti Orange
Slovensko, a.s..
Keďže Majetková komisia MZ už raz odporučila prevod nájmu nebytových priestorov
v danom objekte, spoločnosť TT-KOMFORT s. r. o. po konzultácii s MsÚ Trnava, odborom
právnym a majetkovým, bolo navrhnuté riešiť žiadosť spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
o prevod nájmu bytu formou doplnenia textu schvaľovacej časti pôvodného uznesenia MZ č.
20/2015 zo dňa 17.02.2015. Schválenie prevodu nájmu bytu zo spoločnosti Orange
Slovensko, a.s. na spoločnosť GHS Mobile, spol. s r.o. riešiť ako prípad hodný osobitného
zreteľa, o ktorom rozhodne MZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ
spočíva v tom, že spoločnosť GHS Mobile, spol. s r.o. je už nájomcom nebytových priestorov
v uvedenom objekte po spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorá byt už nebude využívať
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pre svoje potreby. Predpis nájmu za bytovú jednotku je stanovený v zmysle Výnosu
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja z 22.12.2003 (v súčasnosti Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja) vo výške 1587,24 eura/rok.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou úpravou textu návrhu uznesenia tak, že sa vypustí časť textu
v úvode uznesenia „1. Súhlasí, aby sa uznesením č. ... doplnil text v schvaľovacej časti
uznesenia č. 20/2015 zo dňa 17.02.2015 o nasledovný text: zároveň“ /a ďalej bude
pokračovať pôvodný text s označením „1. Schvaľuje“ /.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rozprave pripomienky neboli vznesené.
Odporúčanie mestskej rady malo charakter technickej pripomienky; osobitne sa o ňom
nehlasovalo.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 293
v zmysle prerokovávaného materiálu so zapracovaním technickej pripomienky.

Č. 3.7
Započítanie preinvestovaných nákladov na stavebné úpravy nebytových priestorov
v objekte na Ulici Limbová 3 - BESST, s.r.o.
Spoločnosť BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, IČO: 44 867 379 na základe
zmluvy o nájme a zmluvy o výpožičke zo dňa 07.08.2009 užíva nebytové priestory v objekte
na Ulici Limbová 3 v Trnave za účelom zriadenia škôl a školských zariadení a to Súkromnej
materskej školy BESST a Súkromnej základnej školy BESST. V súčasnosti má spoločnosť
v prenájme nebytové priestory o celkovej výmere 4 118,14 m2.
Uznesením MZ č. 323/2012, zo dňa 26.06.2012 bolo spoločnosti schválené rozšírenie
výmery prenajatých nebytových priestorov o výmeru 888,41 m2 a stavebné úpravy týchto
nebytových priestorov. Predpokladané náklady boli odsúhlasené maximálne do výšky
210 000,00 eur.
Spoločnosť BESST, s.r.o. predložila súpis skutočne realizovaných stavebných úprav
a požiadala o započítanie preinvestovaných nákladov s nájmom za užívanie nebytových
priestorov. Doručený súpis prác v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, posúdila
odborná komisia. Odborná komisia kontrolou zhodnotenia objektu zistila, že skutočne
preinvestované náklady na stavebné úpravy boli vo výške 185 717,98 eura. O kontrole bol
spísaný písomný záznam, ktorý tvorí prílohu materiálu predloženého na rokovanie
mestského zastupiteľstva. Na porade vedenia mesta Trnava bolo odporučené materiál
stiahnuť z rokovania MZ a doplniť do materiálu rozsah prác, ktoré mala posúdiť odborná
komisia doplnená o člena delegovaného mestom.
Zápisom zo dňa 06.11.2015 odborná komisia zložená z pracovníkov spoločnosti
TT-KOMFORT s.r.o. a mesta Trnava ukončila posúdenie vynaložených nákladov
na realizáciu stavebných úprav nebytových priestorov na 1. poschodí v objekte na ulici
Limbová 3 spoločnosťou BESST, s.r.o.. Na základe obhliadky a zamerania skutočného stavu
členmi komisie bolo zistené, že objem zrealizovaných prác súhlasí s predloženou
dokumentáciou. Na základe zistených skutočností odborná komisia odporučila započítať
nájomcovi spoločnosti BESST, s.r.o. vynaložené náklady na stavebné úpravy nebytových
priestorov s nájomným za prenájom nebytových priestorov vo výške 174 301,24 eura.
V prípade súhlasu MZ budú preinvestované náklady nájomcovi započítané v súlade
s uznesením MZ č. 839/2014 zo dňa 09.09.2014 vo výške 80 % ročného nájomného.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rozprave pripomienky neboli vznesené.
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Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 294
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.8
Zmena doby prenájmu nebytových priestorov z doby určitej na dobu neurčitú
v objekte, na Ulici Hlavná 5, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Na základe uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č. 448/2008 zo dňa 18.11.2008 bola
uzatvorená nájomná zmluva s nájomcom Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829
48 Bratislava, IČO: 31 335 004 na prenájom nebytových priestorov v objekte na Ulici Hlavná
5 v Trnave o výmere 80,61 m², za účelom prevádzkovania kancelárií, na dobu určitú od
31.12.2008 do 31.12.2014. Nájomné za prenájom nebytových priestorov bolo stanovené
dohodou vo výške 16 171,89 eura/rok a je vyššie ako nájomné stanovené podľa VZN č. 241
v platnom znení nájomné podľa VZN by bolo 10 374,42 eura/rok).
Na základe súhlasu primátora bola dňa 12.01.2015 uzatvorená nová nájomná zmluva
na dobu určitú od 01.01.2015 do 31.12.2015. Dňa 09.11.2015 nájomca Prvá stavebná
sporiteľňa, a.s. požiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú nakoľko majú
záujem pokračovať v nájme a dňa 31.12.2015 im uplynie platnosť zmluvy.
Spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. požiadala dňa 13.11.2015 o stanovisko k uvedenej
žiadosti Majetkovú komisiu pri mestskom zastupiteľstve. Majetková komisia na svojom
zasadnutí dňa 02.12.2015 odporučila mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zmenou doby
nájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Hlavná 5 z doby určitej na dobu neurčitú
pre Prvú stavebnú sporiteľňu, a.s..
V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve,
ktorý bol mestu zverený podľa § 4 ods.4 písm. r) a VZN č.241 v platnom znení podľa čl. 7
písm. c﴿ predkladá spoločnosť TT-KOMFORT s.r.o. materiál na rokovanie MZ ako prípad
hodný osobitného zreteľa, ktorý schvaľuje MZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvodom považovať žiadosť nájomcu Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. ako prípad hodný
osobitného zreteľa je skutočnosť, že nájomca platí nájomné za prenájom nebytových
priestorov vyššie ako by bolo v zmysle platného VZN, poskytuje už niekoľko rokov svoje
služby širokej verejnosti, ktoré sú prospešné pre obyvateľov mesta a doteraz si vždy plnil
záväzky vyplývajúce zo zmluvy o nájme nebytových priestorov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rozprave pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 295
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - informoval o vyhodnotení obchodnej verejnej
súťaže na objekty Halenárska 16 a Hviezdoslavova 6 na mimoriadnom zasadnutí Majetkovej
komisie MZ 15.12.2015, t. j. pred rokovaním mestského zastupiteľstva.
Na objekt Halenárska 16 sa nikto neprihlásil. Na objekt Hviezdoslavova 6 prišla jedna
ponuka od jediného záujemcu - spoločnosti RENNTAX a. s., Andreja Žarnova 1, Trnava.
Záujemca splnil všetky podmienky súťaže. V nadväznosti na predmetnú informáciu odporučil
prijať uznesenie :
... Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
informáciu z mimoriadneho zasadnutia Majetkovej komisie MZ zo dňa 15.12.2015, že
víťazom obchodnej verejnej súťaže na predaj objektu Hviezdoslavova č. 6 sa stala
spoločnosť RENNTAX, a.s., Andreja Žarnova 1, Trnava vzhľadom k tomu, že do súťaže sa
prihlásil jediný záujemca a splnil všetky podmienky obchodnej verejnej súťaže...
Rozprava:
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Bc. Šimon Štefunko, poslanec MZ - vyhlásil, že sa hlasovania zdrží, keďže záležitosť sa
týka jeho firmy.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - uviedol, že informácia o výsledkoch obchodných
verejných súťaží je predkladaná na základe jeho požiadavky. Vyslovil však rozpaky, či je
potrebné prijať k informácii uznesenie. Podotkol, že vyhodnotenie súťaže riešila majetková
komisia a prijatie uznesenia považoval za zbytočné.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ- trval na prijatí uznesenia.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 296
v zmysle návrhu predloženého poslancom Bošnákom.

Materiál č. 4.1
Návrh na výnimku z nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Ing. Marián Galbavý
Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 19.10.2015 prerokovala
žiadosť Zariadenia pre seniorov, Ulica T. Vansovej 2914/5, Trnava o pridelenie bytovej
náhrady pre súčasnú nájomkyňu služobného bytu, ktorý sa nachádza v zariadení. V zmysle
§ 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka, služobný byt po smrti nájomcu naďalej užíva jeho
manželka a ich syn, ktorým je potrebné zabezpečiť primeraný náhradný byt. Súčasná
nájomkyňa nevykonáva v Zariadení pre seniorov v Trnave práce takého charakteru, na ktoré
je nájom služobného bytu viazaný. Podľa písomného oznámenia Zariadenia pre seniorov
v Trnave zo dňa 18.06.2015, je záujem naďalej ponechať 3-izbový byt nachádzajúci sa
v Zariadení pre seniorov v Trnave v režime služobného bytu.
Komisia odporučila vydať súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom 2-izbového
bytu č. 74, 5. podlažie, ktorý sa nachádza Na hlinách 6929/24 v Trnave, ako bytovú náhradu
za doteraz užívaný 3-izbový byt na Ulici Sadovej 2914/4 v Trnave na dobu neurčitú.
Z uvedených dôvodov Komisia bytová Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa
19.10.2015 odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava predloženú výnimku
z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava schváliť.
V zmysle § 9a zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 4 ods. 4 písm. h) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, v znení zmien a doplnkov je
potrebné, aby mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom predmetného bytu 3/5 väčšinou
všetkých poslancov MZ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorý spočíva v tom, že Veronika
H. nemôže zostať bývať v 3-izbovom byte na Ulici Sadovej 2914/4, pretože nevykonáva
prácu takého charakteru, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rozprave pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 297
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 5.1
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014 2020 s výhľadom do roku 2030
Zosúladenie so zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz
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Materiál bol zaradený na rokovanie mestského zastupiteľstva predložený v súlade
s uznesením MZ č. 119/2015 z 28.4.2015. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja na roky 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030 bol spracovaný z dôvodu povinností
mesta Trnava uviesť tento strategický dokument do súladu s ustanoveniami zákona
č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja a schváliť ho v termíne do 31.12.2015.
K dokumentu sa vyjadrovali i komisie mestského zastupiteľstva, ktorých stanovisko
(s výnimkou Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb) bolo uvedené v prílohe
k materiálu č. 5.1, ktorá bola doručená so spoločným spravodajcom.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - vyzdvihol niektoré veci, ktoré sa do materiálu dostali,
a to priorita v časti D 3.2. Prorodinne orientované mesto. Uviedol, že v prípade aktivizácie
činnosti v tejto oblasti, Trnave sa podarí dostať na takú úroveň, keď nebudú potrebné ďalšie
sociálne aktivity, ktoré môže vyriešiť rodina v rámci svojho poslania. Rovnako poukázal na
opatrenie D 2.2 Krízová intervencia. Odporúčal nepodceňovať bezpečnostné riziká aj
s ohľadom na súčasnú otázku migrantov a ako príklad uviedol aj falošný poplach
z Atómových elektrární Jaslovské Bohunice spred niekoľkých rokov.
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - poďakoval za prorodinnú politiku, kde veci nezostanú
len na papieri a bude sa v tom pokračovať.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - vystúpil s technickou pripomienkou, aby do prílohy
materiálu bolo doplnené uznesenie Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb MZ.
Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ - poďakovala všetkým aktérom, ktorí sa na
príprave dokumentu zúčastňovali. Uviedla, že veci z dokumentu budú postupne realizované,
ak sa konsenzom dostanú aj do roviny finančnej.
Ďalšie pripomienky k materiálu v rámci rozpravy neodzneli.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 298
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 6.1
Informatívna správa č. 8 o stave prípravy Mesta Trnava na nové programové obdobie
2014 - 2020
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Predkladaný materiál obsahuje aktuálne informácie o stave prípravy na programové
obdobie EÚ na roky 2014 – 2020 s dôrazom na krajské mesto Trnava a jeho záväzne určenú
mestskú funkčnú oblasť. Zároveň popisuje kroky, ktoré boli zrealizované od posledného
zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v súvislosti so spracovaním Integrovanej
územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja a ktoré je potrebné v rámci prípravy na
čerpanie finančných zdrojov vykonať zo strany Mesta Trnava v súčinnosti s obcami
vymedzenej funkčnej mestskej oblasti.
Informatívna správa o stave prípravy mesta Trnava na nové programové obdobie 2014 2020 bola zaradená do programu rokovania v zmysle operatívnej úlohy č.15, ktorá vyplynula
z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava zo dňa 17.02.2015
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rozprave pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 299
v zmysle prerokovávaného materiálu.
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Materiál č. 7.1
Schválenie zástupcov mesta v kontrolných orgánoch právnických osôb založených
mestom
Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota
V zmysle ustanovenia § 11 odsek 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je mestskému zastupiteľstvu vyhradené o. i. schvaľovať
zástupcov mesta do kontrolných orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb
založených mestom. V zmysle ustanovenia § 139 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov členov dozornej rady spoločnosti s ručením
obmedzeným volí valné zhromaždenie. Dozorná rada spoločnosti s ručením obmedzeným
musí mať aspoň troch členov.
V spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o., Františkánska 16, Trnava, IČO: 36 277 215 je
majetkový podiel mesta 50 %. Podľa spoločenskej zmluvy má dozorná rada spoločnosti päť
členov, z ktorých Mesto Trnava je oprávnené nominovať dvoch členov dozornej rady
a spoločnosť STEFE SK, a.s. má právo nominovať troch členov dozornej rady. V súčasnosti
je zloženie dozornej rady (podľa zápisu v obchodnom registri) nasledovné: Ing. Miroslav
Obšivaný, Ing. Ivana Kesziová, Ing. Ján Brunner a Mgr. Peter Haščík (zástupca mesta).
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava dňa 23.6.2015 uznesením č. 167/2015 neschválilo
doplnenie člena dozornej rady spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. o zástupcu mesta Ing.
Jozefa Alchusa. Vzhľadom na skutočnosť, že dozorná rada spoločnosti má podľa
spoločenskej zmluvy 5 členov a Mesto Trnava je oprávnené nominovať dvoch členov
dozornej rady, opätovne bolo navrhnuté doplnenie člena dozornej rady obchodnej
spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Spoločníci spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. prijali dňa 20.
11.2015 mimo valného zhromaždenia uznesenie, ktorým zvolili do funkcie člena dozornej
rady spoločnosti JUDr. Janu Tomašovičovú. Na základe uvedeného predkladáme
mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie doplnenia člena dozornej rady obchodnej
spoločnosti.
Mesto Trnava ako jeden zo zakladajúcich členov založilo dňa 3.2.2012 oblastnú
organizáciu cestovného ruchu Trnava Tourism, Hlavná 5, Trnava, IČO: 42 288 924.
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
v znení neskorších predpisov je oblastná organizácia cestovného ruchu právnickou osobou
založenou podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného
ruchu na svojom území a chráni záujmy svojich členov. Podľa ustanovenia § 19 cit. zákona
kreuje sa v rámci oblastnej organizácie cestovného ruchu kontrolný orgán – dozorná rada.
Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie organizácie. Dozorná rada má
podľa stanov štyroch členov, z ktorých dvoch navrhujú zástupcovia členských obcí a dvoch
navrhujú zástupcovia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.
Vzhľadom na špecifické postavenie Mesta Trnava ako iniciátora založenia oblastnej
organizácie cestovného ruchu, získalo Mesto Trnava o. i. aj možnosť navrhnúť svojho
zástupcu v dozornej rade oblastnej organizácie. V súčasnosti je zástupcom mesta v dozornej
rade JUDr. Petra Klembarová vo funkcii jej podpredsedu, ďalšími členmi dozornej rady sú
Anton Chrvala, Ing. Peter Stanko a Ing. Jozef Skubeň. Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 cit.
zákona je funkčné obdobie dozornej rady štvorročné. Funkčné obdobie dozornej rady skončí
jeho uplynutím dňa 3. 2. 2016. Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť zástupcu mesta
v dozornej rade oblastnej organizácie cestovného ruchu. Zástupca mesta schválený
mestským zastupiteľstvom bude následne predložený na prerokovanie a schválenie valnému
zhromaždeniu oblastnej organizácie cestovného ruchu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhmi :
a/ v súvislosti s doplnením člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o.
schváliť uznesenie 1 v alternatíve 2
s tým, že do bodu „ 2. Schvaľuje“ doplniť ...Bc. Pavol Nižnánsky...
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b/ v súvislosti s doplnením zástupcu Mesta Trnava do kontrolného orgánu - dozornej rady
oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism
schváliť uznesenie 2 v alternatíve 1
s tým, že do bodu „1. Schvaľuje“ doplniť ...JUDr. Petra Klembarová...
c/ doplniť ďalšie uznesenie týkajúce sa schválenia konateľa za Mesto Trnava do spoločnosti
.A.S.A. Trnava spol. s r.o., keďže Ing. Bystrík Stanko, ktorý v tejto funkcii doteraz pôsobil
bol menovaný do funkcie konateľa ako zástupca druhého spoločníka
- mestská rada hlasovaním odporučila do funkcie konateľa za Mesto Trnava doplniť
...Mgr. Tibora Pekarčíka....
Rozprava:
K bodu a/
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - konštatoval, že podľa informácií získaných na
internete z Obchodného registra SR je v spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. uvedených päť
členov dozornej rady. V uznesení pri alternatíve I. alebo II. je zbytočné písať či schvaľuje
alebo neschvaľuje člena dozornej rady, pretože piatym členom dozornej rady je JUDr.
Tomašovičová. Stojíme pred iným problémom, než to čo je v návrhu uznesenia alebo ako to
bolo povedané poslancom Novotom pri tejto časti.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - v prípade, že je dlhodobo neobsadená
funkcia člena v kontrolnom orgáne spoločnosti, mohlo byť na základe súdneho návrhu
uložené jej zrušenie, na čo bolo mesto upozornené druhým spoločníkom. Preto pristúpil
k nominácii JUDr. Tomašovičovej, ktorú môže mestské zastupiteľstvo schváliť, resp.
neschváliť, alebo na základe konsenzu schváliť niekoho iného.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - citoval § 68 ods. 6 písm. a/ Obchodného zákonníka.
Uviedol, že podľa jeho názoru je otázne, či bola alebo nebola dozorná rada ustanovená, ak
nebola zložená v plnom počte. Je to možné s ohľadom na to, čo je uvedené v zakladateľskej
listine. V obchodnom registri nemalo byť uvedené ďalšie meno. Zaujímal sa, prečo primátor
mesta na toto riziko neupozornil na rokovaní niektorého mestského zastupiteľstva, pretože
poslanci by na to reagovali. Takýchto prípadov je veľa a v našom prípade by súd nekonal,
pretože štyria členovia dozornej rady spoločnosti sú riadne zapísaní v obchodnom registri.
Zo zákona sa predpokladá, že dozorná rada bola ustanovená riadne. Následne citoval z § 68
ods. 7 a uviedol, že register by najskôr upozornil na skutočnosť a dal primeranú lehotu na to,
aby sa nedostatok odstránil. Z uvedených dôvodov považoval argumentáciu primátora za
chabú.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - opätovne zopakoval svoje stanovisko
a uviedol, že nominovaná bola osoba, ktorá na meste dlhodobo pracuje. Svojím konaním sa
snažil chrániť spoločnosť a mesto.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - pozícia podľa Obchodného zákonníka bola
vysvetlená. Zákon č. 369/1990 Zb. v § 11 veľmi jasne a zreteľne vymedzuje kompetencie
mestského zastupiteľstva, ktoré sú odlišné od kompetencií primátora mesta. Jednou z nich je
i to, že mestské zastupiteľstvo „zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické
osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov“.
Požiadal hlavného kontrolóra, aby v tejto veci urobil kontrolu, či bol porušený zákon a dal
poslancom informáciu na najbližšom mestskom zastupiteľstve.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - poukázal na zákon č. 369/1990 § 11 písm. l/, ktorého
text odcitoval. Konštatoval, že zo zákona patrí mestskému zastupiteľstvu schváliť člena
dozornej rady. Ak sa stalo, že primátor mesta na valnom zhromaždení odsúhlasil kohokoľvek
a ten bol zapísaný v registri, nebolo to v súlade so zákonom, ktorý citoval. Mal by sa
ratifikovať nejaký krok, ktorý sa stal. V tomto prípade došlo k tomu úplne naopak a postup
nebol správny.
JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ - vyhlásila, že o funkciu člena dozornej
rady sa neuchádzala a nemá o prácu v dozornej rade záujem. Prijala ju ako dočasné
riešenie, aby nevznikli problémy na strane mesta a spoločnosti. Člena dozornej rady
schvaľuje mestské zastupiteľstvo a z tohto dôvodu bolo aj uznesenie pripravené v dvoch
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alternatívach. Podotkla, že nikde nie je uvedené, že to nemôže byť urobené ex post. Na
zasadnutí mestského zastupiteľstva následne vyhlásila, že sa funkcie vzdáva a odporučila
uviesť to aj v uznesení ako ...mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že dnešným dňom
15.12.2015 o 18,08 hod odstupuje z funkcie člena dozornej rady spoločnosti TT-KOMFORT
s.r.o. ...
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - reagoval na vystúpenie JUDr. Tomašovičovej
a uviedol, že teraz by sa mal ratifikovať nejaký krok, ktorý sa stal.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - sa stotožnil s vyjadrením JUDr.
Tomašovičovej. Uznesenie bolo pripravené v dvoch alternatívach a je na zasadnutí
mestského zastupiteľstva, ktorú z nich schváli.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - vystúpil s tým, že argumentácia primátora mesta
neobstojí. Očakával od neho slová, že pochybil. Poukázal na zloženie sľubu primátora spred
roka o dodržiavaní zákonov. V tomto prípade bol zákon porušený.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - vyslovil presvedčenie, že zákon porušený
nebol.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - skonštatoval, že došlo k mixu obchodného
a verejnoprávneho práva. JUDr. Tomašovičová môže svoje odstúpenie adresovať orgánom
spoločnosti, nie zastupiteľstvu. Takto formulované oznámenie je neúčinné. Mestské
zastupiteľstvo môže zvoliť niekoho iného a rozhodnutím o nominácii inej osoby dávame
štatutárom mesta poverenie, aby na valnom zhromaždení spoločnosti rozhodli o inom
zložení dozornej rady.
Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - stotožnil sa s názorom kolegu Galbavého a uviedol,
že mestské zastupiteľstvo by malo zvoliť nového člena dozornej rady.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - odporučil dať hlasovať o návrhu uznesenia
v alternatíve 2/ tak ako to odporučila mestská rada.
Ďalšie návrhy v rámci rozpravy vznesené neboli.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 3, nehlasovali 2) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady podľa bodu a/.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 300
v zmysle prerokovávaného materiálu a schváleného odporúčania mestskej, ktorým mestské
zastupiteľstvo schválilo doplnenie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti TTKOMFORT s.r.o. poslanca Bc. Pavla Nižnánskeho.
K bodu b/
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady podľa bodu b/.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 301
v zmysle prerokovávaného materiálu a schváleného odporúčania mestskej rady, ktorým
mestské zastupiteľstvo schválilo doplnenie zástupcu Mesta Trnava do kontrolného orgánu dozornej rady oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
K bodu c/
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady podľa bodu c/.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 302
v zmysle prerokovávaného materiálu a schváleného odporúčania mestskej rady, ktorým
mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu konateľa v obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava
spol. s r.o. tak, že doterajšieho konateľa Ing. Bystríka Stanka nahradil Mgr. Tibor Pekarčík.
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Hlasovaním (za 18, proti 8, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 303
v zmysle návrhu vzneseného poslancom Mrázom k vykonaniu kontroly na dodržanie
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Materiál č. 8.1
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2016
Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner
V § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov kde sú ustanovené úlohy
hlavného kontrolóra je povinnosťou predkladať obecnému zastupiteľstvu raz za šesť
mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý má byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním
v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Interval šiestich mesiacov je
zosúladený s prvým kalendárnym polrokom 2016. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva
bol predložený plán kontrolnej činnosti na obdobie šiestich mesiacov t. j. od 1.1. do 30.6.
nasledujúceho roka.
Návrh tohto plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta bol zverejnený na
úradnej tabuli mestského úradu a tiež na internetovej a intranetovej stránke mesta dňa
30.11.2015, t.j. min. 15 dní pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, podľa
§ 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 6 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 304
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 8.2
Informatívna správa o výsledkoch
28.10.2015 do 01.12.2015
Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner

kontrol

ukončených

a rozpracovaných

od

V § 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 hlavný kontrolór predkladá
správu o výsledku kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na obdobie od 1.7. 2015
do 31.12. 2015 bol schválený uznesením č. 174/2015 na 3. riadnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava konanom dňa 23.6.2015.
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 § 39 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a § 11 zákona č. 10/1996 Zb. o kontrole v štátnej správe.
Podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov je následná finančná kontrola skončená prerokovaním správy, ak
následná finančná kontrola zistila nedostatky, alebo oboznámením kontrolovaného subjektu
so záznamom, ak následná finančná kontrola nezistila nedostatky.
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Podľa § 18f ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. hlavný kontrolór je povinný na požiadanie
bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo
starostovi, v našom prípade primátorovi mesta. Podľa týchto ustanovení informovanosť
každého poslanca mestského zastupiteľstva a primátora mesta je maximálna a zaručená
zákonom.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - požiadal hlavného kontrolóra
o vykonanie kontroly dopravcu SAD a.s. Trnava v nadväznosti na prostriedky, ktorými Mesto
Trnava prispieva na prevádzku.
Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór - žiadal požiadavku poslanca prijať formou
uznesenia. Zároveň podotkol, že kontrolu je možné urobiť len v rámci verejných prostriedkov.
Ďalšie návrhy v rámci rozpravy neboli vznesené.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - pri čítaní návrhu uznesenia spresnil rámec kontroly
a odporučil uviesť „v zmysle uzatvorenej zmluvy“.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bol schválený návrh poslanca
Pekarčíka /s technickou úpravou v zmysle návrhu poslanca Mráza/ uznesením MZ č. 305.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 306
k prerokovávanému materiálu.

Materiál č. 9.1
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 22.10.2015 do 25.11.2015
Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota
Na rokovanie mestského zastupiteľstva bol predložený štandardný materiál, ktorým bolo
vyhodnocované plnenie uznesení mestského zastupiteľstva splatných v danom intervale
a riešené návrhy gestorov na zmenu textu a zmenu termínu uznesení.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 307
v zmysle prerokovávaného materiálu.

V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod 10. „R ô z n e“. V rámci
tohto bodu boli zaradené dva písomné materiály :
Materiál č. 10.1
Súhlas na zriadenie elokovaného pracoviska, Vančurova 38,Trnava, elokovaného
pracoviska, Jána Bottu 27, Trnava a elokovaného pracoviska, Vajanského 3, Trnava ku
kmeňovej Súkromnej základnej umeleckej škole Bučany, 919 28 Bučany 155
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič

27

Dňa 5.11.2015 bola na Mestský úrad v Trnave doručená žiadosť zriaďovateľky
Súkromnej základnej umeleckej školy, Vančurova 38, Trnava, Súkromnej základnej
umeleckej školy, Jána Bottu 27, Trnava, Súkromnej základnej umeleckej školy, Vajanského
3 a Súkromnej základnej umeleckej školy Bučany, 919 28 Bučany 155 Ing. Mgr. Michaely
Moyzesovej, Púpavová 34, Bratislava o súhlas so zriadením elokovaných pracovísk ako
súčastí Súkromnej základnej umeleckej školy Bučany, 919 28 Bučany 155. Predložená
žiadosť je v súlade s § 18 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, v ktorom sa vyžaduje súhlas mesta
o zmenu v sieti škôl a školských zariadení.
Predmetné Súkromné základné umelecké školy v Trnave boli od školského roku
2011/2012 prevádzkované ako pobočky Súkromnej základnej umeleckej školy Ružová dolina
29, Bratislava na krúžkovú činnosť v zmysle Zmluvy o krátkodobom prenájme a uvedené si
nevyžadovalo súhlas mesta. Následne sa v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov § 39c ods. 1 pobočky
zriadené do 31.12.2012 stali elokovanými pracoviskami a uvedená zmena opäť
nevyžadovala stanovisko mesta. Financovanie bolo naviazané na sídlo kmeňovej Súkromnej
základnej umeleckej školy Ružová dolina 29, Bratislava.
Mesto Trnava financuje z podielových daní neštátne školy a školské zariadenia, ktorých
kmeňová škola je zriadená na území mesta. V prípade transformácie Súkromných
základných umeleckých škôl v Trnave na elokované pracoviská Súkromnej základnej
umeleckej školy Bučany, 919 28 Bučany 155 a po splnení zákonom stanovených náležitostí,
povinnosť financovania prejde od januára 2017 na obec Bučany.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s návrhom uznesenia v alternatíve I. bez úprav, avšak s podmienkou trvania
nájomného vzťahu v objektoch vo vlastníctve Mesta Trnava v termíne do 30.06.2016
v prípade, ak nepríde k preklasifikovaniu súkromných právnych subjektov na elokované
pracoviská k 1.9.2016.
Rozprava:
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - spomenul stanovisko Komisie školstva a vzdelávania
MZ a rady školy, ktoré boli súčasťou prerokovávaného materiálu.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - k textu navrhovaného uznesenia pripomienky nemal,
žiadal doplniť text podmienky, ktorá bola uvedená v spoločnom spravodajcovi.
Mgr. Ružena Maková, vedúca odboru MsÚ - reagovala na pripomienku a uviedla, že táto
bola zadefinovaná v nadväznosti na požiadavku mestskej rady. V prípade zmeny na
elokované pracoviská a záujmu mesta o túto službu, nebude dôvod na neuzatvorenie
nájomného vzťahu v objektoch mesta.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy pozmeňovacie návrhy neboli
vznesené.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady v alternatíve I.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 308
v zmysle prerokovávaného materiálu a schválenej alternatívy.

Materiál č. 10.2
Informatívna správa o spôsobe vybavenia Petície „Za zachovanie parkovania
osobných motorových vozidiel pred námestím Sv. Mikuláša v Trnave“
Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko
Dňa 8.10.2015 bola doručená na Mesto Trnava Petícia „ Za zachovanie parkovania
osobných motorových vozidiel pred námestím Sv. Mikuláša v Trnave“. Petícia v zmysle
zákona č. 29/2015 spĺňala všetky náležitosti.
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Mestský úrad v Trnave sa uvedenou petíciou zaoberal, bola preložená na rokovanie
Komisie stavebnej územného plánovania a kultúrnych pamiatok, ktorá na svojom zasadnutí
dňa 22.10.2015 bola oboznámená s predmetným materiálom a posunula ho na
rokovanie Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb. Táto sa konala dňa 19.11.2015
a nakoľko nebola uznášaniaschopná, nebolo k materiálu prijaté uznesenie.
Vzhľadom k povinnosti písomne oznámiť výsledok vybavenia petície do 30 pracovných
dní, čo bolo dňa 20.11.2015, Mestský úrad v Trnave dňa 19.11.2015 odoslal odpoveď mesta
podpísanú primátorom mesta zástupcovi petičného výboru.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.
Rozprava:
Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - uviedol, že v pozícii zástupcu primátora v uplynulom
volebnom období viackrát riešil túto záležitosť. V uvedenej lokalite by sa parkovať nemuselo,
ale to až po výstavbe parkovacieho domu. Mesto má v centre nedostatok parkovacích miest
a táto ulica by mala byť zachovaná.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - konštatoval, že petičné hárky boli umiestnené pri dverách
v reštaurácii Forhaus. Pri ich námatkovom prehliadaní tam boli podpisy občanov aj mimo
Trnavu. Zaujímal sa, koľko z 563 podpisov boli obyvatelia Trnavy. Uviedol, že predmetom
diskusie je 20 parkovacích miest a keďže Trnava nie je New York, ľudia môžu prejsť aj peši.
Preto parkovanie na námestí Sv. Mikuláša považoval za nemiestne a všetky sťažnosti sú len
o pohodlnosti ľudí.
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - uviedol, že ľudia chodia aj na bohoslužby do baziliky
a parkovacie miesta nie sú vyznačené; v tejto súvislosti spomenul aj ulicu Kapitulskú, ale aj
Jeruzalemskú. Podotkol, že osobne odovzdal veľa podpisov k predmetnej petícii.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - na základe požiadania dal návrh na vystúpenie p.
Hrušovského k tomuto bodu programu.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo schválené vystúpenie p.
Hrušovského.
p. Hrušovský /BeTos, s.r.o./
Vystúpil ako zástupca firmy, ktorá investuje do nehnuteľností a ktorá investovala nemalé
prostriedky do pamiatkového objektu na Kapitulskej ulici. Spomenul proces stavebnej
prípravy i realizácie svojho podnikateľského zámeru a spoluprácu s pamiatkovým
a stavebným úradom, ktorý by mal postupovať tak ako to miestne podmienky dovoľujú.
Podotkol, že firma sa viackrát zaujímala aj o výstavbu parkovacieho domu, čo bolo
zdôvodnené záujmom mesta o realizáciu tejto investície. Jeho výstavbou by mohlo prísť
k následnej redukcii parkovacích miest na dotknutej ulici. Podotkol, že v súčasnosti
návštevníci nemajú na Kapitulskej ulici kde parkovať, i napriek tomu, že v priestore sa
parkuje od nepamäti /ide o spevnenú plochu, pričom k ničeniu zelene nedochádza/. Situácia
v parkovaní sa zhorší aj ďalšou výstavbou bytového domu na tejto ulici pri č. 28, keďže nie
každý bude mať prostriedky na zakúpenie si parkovacieho miesta. V závere uviedol, že
predmetná petícia vznikla spontánne, podpisovali ju ľudia z Trnavy i mimo nej
a osobne očakáva dlhodobé a systémové riešenie.
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - poďakoval za rekonštrukciu domu, ktorý roky chátral
a z ktorého rekonštrukcie bol osobne prekvapený.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - citoval z článku venovanému tejto problematike
v ostatnom čísle novín Trnavsko, autorom ktorého bola p. Darina Kvetanová. Uviedol, že
v priestore sa parkovalo stále, nikomu to nevadí a osobne s tým problém tiež nemá. Vyslovil
požiadavku na prehodnotenie situácie a obnovu parkovania v tejto časti ulice Kapitulskej,
v časti po jestvujúce stĺpiky. Zdôvodnil to i príjmami, ktoré idú z parkovania do mestského
rozpočtu /v roku 2016 očakávané príjmy 850 000,- eur a pokuty 160 000,- eur/.
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Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - situáciu pozná, keďže v lokalite
býva. Ľudia odmietali platiť parkovné, keď neboli parkovacie miesta vyznačené. Mesto si ctí
zákon a pristúpilo k vytýčeniu parkovacích miest vodorovným dopravným značením a po
dohode s pamiatkarmi bola vec zrealizovaná. V blízkosti sa nachádza parkovisko na
Dolnopotočnej ulici, ktoré je úplne prázdne, rovnako i parkovacie možnosti v City Aréne.
Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím môžu zaparkovať aj na nie vyznačených
parkovacích plochách, s možnosťou vystúpenia a nastúpenia. Skonštatoval, že parkovacia
koncepcia je v štádiu prípravy a pomôže riešiť statickú dopravu. Akékoľvek riešenie však
nebude výhodné pre všetkých. Zároveň uviedol, že objekt na Kapitulskej ulici č. 28 bude mať
parkovacie miesta pod objektom.
Vyjadril sa i k parkovaniu na Františkánskej ulici, kde došlo k redukcii parkovacích miest,
ktoré neboli vyznačené, a to na základe vyjadrenia dopravného inšpektorátu. Vytvorené boli
nové tri parkovacie miesta, avšak s dodržaním zákona.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - uviedol, že priestor podľa zákona nie je
potrebné ani vyznačiť a parkovať sa môže i na komunikáciách. V priestore pri bazilike
z obidvoch strán by mohlo byť riešené parkovanie, čo je otázkou len vyznačenia.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - citoval z odbornej správy
a poukázal na všeobecne záväzné nariadenie
o parkovaní, ktoré bolo napadnuté
prokurátorom. V nadväznosti na protest prokurátora mesto pristúpilo k vyznačeniu
parkovacích miest vodorovným dopravným značením, pričom v rámci mestskej pamiatkovej
rezervácie dávajú stanovisko aj pamiatkari. Osobne považuje Kapitulskú ulicu a námestie
Sv. Mikuláša za najkrajšiu lokalitu a stojí za stanoviskom pamiatkarov. Nepáči sa mu, aby
autá vizuálne alebo inak priestor znečisťovali. Spomenul verejné priestranstvá v zahraničí,
ktoré sú zónami bez áut.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - ako príklad uviedol zákaz fajčenia v Taliansku,
ktorý bol bojom fajčiarov proti nefajčiarom. Ani jedna z prevádzok z tohto dôvodu nezanikla.
Ide o ideový boj, ktorým je teraz parkovanie.
Ing. Iveta Miterková, vedúca odboru MsÚ - pri národných kultúrnych pamiatkach sa
postupuje primerane, preto v takýchto prípadoch neboli stanovené podmienky na
vybudovanie podzemného parkingu. Ak sú možnosti, tak zo strany stavebného úradu sú
parkovacie miesta vyžadované. Zároveň pripomenula, že parkovanie na pozemných
komunikáciách je upravené cestným zákonom.
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície - mestská polícia bude reagovať len na platný
právny stav vyznačený dopravným značením.
Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - do doby vyriešenia odporučila urobiť kompromis
a v ústrety vychádzať občanom so zdravotným postihom.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - chápe všetkých, a hlavne obdivuje tých,
ktorí investujú do rozvoja mesta aj týmto spôsobom. Do kaviarne a reštaurácie osobne chodí
za zážitkom a vôbec nerieši parkovanie. Lojalita zákazníka, ktorý ide niekde len preto, že
tam môže zaparkovať, je otázna. Nestavia sa k tomu radikálne, ale jeho názor môže byť
pokrivený pseudo vodičským statusom.
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - dal návrh na ukončenie diskusie a odporučil na
niečom sa dohodnúť.
Ďalšie návrhy, resp. pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 13, proti 3, zdržali sa 10, nehlasoval 1) nebolo prijaté uznesenie
k prerokovávanému materiálu.
Ďalej v bode „Rôzne“ vystúpili s návrhmi, resp. informáciami:
A/
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - informoval, že na mesto bol doručený písomný
podnet formou anonymu. Napísaný bol za občanov Koceľovej ulice v Trnave, ktorí sa
citoval : „pýtajú, kedy sa začne s rekonštrukciou chodníkov na tejto ulici, nakoľko bolo
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zverejnené v harmonograme, že bude medzi prvými. Opak je pravdou. Prvá bola urobená
Osvaldova ulica, ktorej obyvateľkou je pani Zmajkovičová“.
Primátor skonštatoval, že odpoveď na podnet bola spracovaná Odborom dopravy
a komunálnych služieb, v ktorej sa uvádza, že ...Z rokovania Výboru mestskej časti č. 2
konaného dňa 3.9.2015 bol na mesto predložený návrh realizácií rekonštrukcie chodníkov na
rozpočtové roky 2016 - 2018 nasledovne:
Rok 2016
Šafárikova - Jána Bottu /prepojovací chodník/
Štefana Moyzesa /dokončenie/
Rok 2017
Západná
Koceľova
Rok 2018
sv. Cyrila a Metoda...
B/
Ing. Juraj Novota, poslanec MZ - po požiadaní p. Frátrikom dal návrh na jeho vystúpenie.
Bc. Martin Královič, poslanec MZ - uviedol, že ctí si právo občana na vystúpenie.
Viackrát však boli mestským zastupiteľstvom prerokované materiály a vypočuté vystúpenia
pána Frátrika. Vo všetkej úcte voči právu občanov, ak sa bude o návrhu hlasovať, žiadal
vystúpenie obmedziť max. do limitu 180 sekúnd.
Hlasovaním (za 11, proti 2, zdržali sa 11, nehlasovali 2) nebolo vystúpenie p. Frátrika
odsúhlasené.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - odporučil pánovi Frátrikovi, ak má
informácie s ktorými chcel vystúpiť, aby ich dodal písomne.
C/
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - podotkol, že v apríli 2015 bol zvolený do pozície člena
dozornej rady spoločnosti TT-IT s.r.o.. Prítomných oboznámil so skutočnosťou, o ktorej sa
dozvedel pred niekoľkými dňami.
Vystúpenie poslanca sa týkalo uznesenia MZ č. 159 z 23.6.2015, zmluvy uzatvorenej
a podpísanej konateľom spoločnosti Ing. Mgr. Jurajom Trokanom 21.7.2015 a stanovenia
výšky odplaty 5,00 eur za bežný meter za trvalé umiestnenie mikrotrubičky. Porovnal cenu
stanovenú v predmetnej zmluve s cenou podľa identickej zmluvy z 2.10.2014 a skonštatoval,
že pri 6 000 m dĺžky rozdiel predstavuje sumu 54 156 eur. Požiadal primátora mesta, aby
v tejto veci konal, obchod zastavil, zmluvu zrušil, keďže je pre mesto nevýhodná /obchod bol
o 280 % podcenený/.
/Prezentácia je súčasťou archívnych dokumentov./
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - vyhlásil, že o zmluve nevie a informácie
s ňou spojené nemá. Očakával návrh postupu.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - uviedol, že zmluva bola podpísaná zmluvnými
stranami - spoločnosťou TT-IT, s.r.o. v zastúpení štatutárnym orgánom a druhou stranou
NASES. Žiadal v spolupráci s mestom na valnom zhromaždení naliehať, aby túto zmluvu
vypovedal konateľ, ktorý je na pozícii do 31.12.2015.
D/
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - vystúpil v súvislosti s výstavbou drevín na území mesta
Trnava, ktorá sa týkala sídlisk : Prednádražie, Linčianska, Družba, Hliny, Centrum - nie celé
mesto. Konštatoval, že vysadiť také množstvo zelene ako je cca 1 200 stromov si vyžaduje
rozsiahlu prípravu. Výsadbe by mal predchádzať prieskum ako zloženie obyvateľstva
v jednotlivých lokalitách, potreba budovania infraštruktúry, spôsob využitia jednotlivých plôch,
svetelné pomery v obytných domoch a v neposlednej miere požiadavky obyvateľov žijúcich
na jednotlivých sídliskách. Je veľmi dôležité pripravovať prostredie života obyvateľov na
zmenu klímy, čo so sebou prináša otepľovanie a práve aj zeleň v podobe výsadby stromov
dokáže takého zmeny zmierniť. O to dôležitejšie je zabezpečiť kvalitnú prípravu výsadby
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týchto drevín. Každým rokom sa v meste vysádzajú dreviny rádovo v stovkách kusov, kedy
je čas na prípravu a možnosť zakomponovať do spôsobu výsadby všetky požiadavky na
danú lokalitu. V neposlednom rade je rovnako dôležité pri výsadbe zohľadniť všetky
inžinierske siete a ich ochranné pásma. V návrhu výsadby bolo veľké množstvo drevín
navrhnutých práve v ochranných pásmach sietí, najdôležitejšie ako elektrika NN, VN,
horúcovodné rozvody, kanalizácia, voda a nízkonapäťové káble mali byť vytýčené ešte pred
samotným návrhom. Pretože ak sa vysadia stromy do ochranného pásma siete a bude tam
prípadná porucha, prípadne plánovaná oprava, bez povolenia sa dreviny odstránia. Počas
roka prichádza na mesto veľa žiadostí na orezy drevín, nakoľko sú veľmi zlé svetelné
pomery hlavne na spodných podlažiach bytových domov. Vo viacerých prípadoch sa stalo,
že nové stromy sa vysadili v lokalitách tak blízko k bytovým domom, že byty, ktoré nemali
priame slnko /orientácia vzhľadom na svetové strany/, odteraz už nebudú mať ani svetlo, ak
vyrastú do väčších rozmerov, čo sa dá predpokladať. Ako príklad uviedol Hliny č. 39,41,
Botanická 24, sídlisko Šafárikova, Čajkovského 29, 30, 31, Beethovenov park.
Na záver spomenul problém s výsadbou stromov v podobe alergénov v blízkosti bytových
domov, napr. Nerudova ulica.
/Diskusný príspevok v plnom znení je prílohou archívnych dokumentov./
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - reagoval na vystúpenie a uviedol, že
výsadbový plán bol najkvalitnejšie v histórii mesta pripravený, odkomunikovaný so správcami
jednotlivých sietí a vytýčenie v teréne.
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - ako podpredseda komisie životného prostredia
oponoval kolegovi Pobieckému a informoval o prerokovaní výsadby stromov v tomto roku,
ktorá bola veľmi dobre zorganizovaná. S výsadbou vyslovil spokojnosť.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora - reagoval na príspevok poslanca
Pobieckého a vyjadril sa k spomenutým lokalitám na sídlisku Prednádražie. Výsadba
stromov bola konzultovaná aj s obyvateľmi, stromy boli vysadené v dostatočnej vzdialenosti
či už od bytových domov alebo v nadväznosti na parametre vzrastlých stromov. Stromy ako
alergény neboli vysadené pred bytmi, ale boli vysadené do Beethovenovho parku.
Vynechanie verejnosti odmietal, výsadba bola odkomunikovaná, aj posúdená odborníkmi.
Poďakoval všetkým poslancom, ktorí sa do výsadby stromov zapojili, primátorovi mesta
a viac ako stovke dobrovoľníkov. Uviedol, že bola to dobrá akcia, ktorá mala pekný
a vznešený cieľ.
Mgr. Martin Uhlík, poslanec MZ - uviedol, že s občanmi sa osobne stretol a vo vnútro
bloku Šafárikova bolo navrhnuté kompromisné riešenie.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - skonštatoval, že vždy sa nájde niekto, komu to vyhovovať
nebude a súčasne poukázal na odpílenie vysadených stromov na Ulici Juraja Slottu.
Ing. Peter Šujan, poslanec MZ - reagoval na poslanca Pobieckého. Uviedol, že ak by sa
viac zaujímal o výsadbu vopred, nemusel byť prekvapený z realizovanej výsadby. Zároveň
spomenul kompromisné riešenie na sídlisku.
Ing. Jozef Alchus, poslanec MZ - spomenul proces prípravy realizácie výsadby stromov
na Hviezdoslavovej ulici a s tým spojených výkopových prác. Konštatoval, že na tejto ulici
malo byť vysadených päť stromov, avšak po preverení prípojok boli posadené dva. Sú
vysadené pri objekte a pred vstupom do gymnázia, čo je úplne nevhodné. Zároveň podotkol,
že Hviezdoslavova ulica bola riešená ako jednosmerná s chodníkom a cyklotrasou. Zostal
problém, ktorý je potrebné riešiť a to obrubník medzi parkoviskom a chodníkom.
Ing. arch. Milan Horák, vedúci odboru MsÚ - reagoval na vystúpenie poslanca Alchusa.
Podotkol, že na Hviezdoslavovu ulicu bolo plánované vysadiť päť stromov, avšak nikto nemal
vedomosti o uloženom kábli, čo nebolo riešené v rámci porealizačného zamerania. Stromy
na výsadbu v tejto lokalite boli navrhnuté pyramidálneho typu a realizácia bude vo vhodnom
vegetačnom období.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - uviedol, že výsadba mohla byť konzultovaná
s výborom mestskej časti alebo s verejnosťou a vystúpil s tým, k čomu ho kontaktovali ľudia.
Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - pri výsadbe stromov v budúcnosti odporúčal
realizáciu robiť po predchádzajúcom preverení sietí.
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Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - odporúčala druhovú výsadbu stromov
v nadväznosti na charakter vysádzanej lokality.
E/
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - vyjadril sa k investícii - rekonštrukcia verejného
osvetlenia na Šípovej ulici, ktorej je účastníkom, keďže na tejto ulici býva. Realizáciu, ktorá
bola vykonaná pomerne rýchlo a slušne podporoval, avšak :
- upozornil na znečistenie chodníkov a MK od výkopovej zeminy a žiadal nápravu,
- zaujímal sa, prečo sa nedávali LED svietidlá,
- skonštatoval, že poškodené boli šípové ruže, od ktorých je odvodený aj názov ulice,
- v rámci rozkopávky boli umiestnené káble spoločnosti SWAN plus, a.s., čo nebolo riešené
v majetkovej komisii, čo neprešlo schvaľovacím procesom mestského zastupiteľstva,
v zmysle platných zásad, ani procesom v zmysle stavebného zákona.
Konštatoval, že benefitov voči tejto spoločnosti zo strany mesta bolo veľa. Nemá dôveru v to,
že by to nebolo koordinované aj zo strany niekoho z mestského úradu. Žiadal uvedené
prešetriť a prijať dôkladné konzekvencie.
F/
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - zaznamenal v médiách vyhlásenie Mesta Trnava za 1.
miesto v súťaži bezbariérového mesto, na čom dlhodobo pracuje odbor stavebný a životného
prostredia pod vedením Ing. Miterkovej s kolektívom zamestnancov na mestskom úrade.
Následne spomenul ďalšie ocenenia, ktoré v predchádzajúcom období získalo mesto.
Odporúčal vážiť si to a robiť tak aj v budúcnosti.
Ďalším bodom programu 11. boli „Interpelácie poslancov“. Poslanci mestského
zastupiteľstva ústne interpelácie nepredložili.
Ing. Vladimír Butko, predseda návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia prijaté na
zasadnutí; prijaté boli uznesenia od č. 282 do č. 308, vrátane.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a 7. riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil. Poslancov pozval na čašu vína
organizovanú na 18.12.2015 o 15,00 h do sobášnej siene trnavskej radnice, na ktorú dostali
pozvánku. Všetkým poprial šťastné a veselé vianočné sviatky.

JUDr. Peter B r o č k a, LL. M.
primátor mesta

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

Róbert G a š p a r í k
overovateľ

Mgr. Veronika V i r á g o v á
overovateľka
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V Trnave 21.12.2015
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