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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
z 8. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia
2014 – 2018, konaného 2. februára 2016 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice
Prítomní: 30 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
6 riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom
8 riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ
5 občanov
1 novinár
zapisovateľka
Program:
a/
b/

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

1.1

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie poskytovanej
základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam
zriadeným na území mesta Trnava na rok 2016 a na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo
územia Trnavy
Návrh na povolenie spracovania Zmeny Územného plánu mesta Trnava
(Aktualizované znenie rok 2009) - Zmena 01/2016 Vybavenosť pri Sibírskej ulici
Návrh na povolenie spracovania Zmeny Územného plánu zóny Trnava - Cukrovar
1/2016
Majetkové záležitosti
Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnavy
Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od
02.12.2015 do 19.01.2016
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2015
Informácia hlavného kontrolóra o uplatňovaných pravidlách pri vykonávaní kontrolnej
činnosti
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnava k požiadavke Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava schválenej uznesením č. 303/2015
Informatívna správa č. 9 o stave prípravy mesta Trnava na nové programové
obdobie 2014 - 2020
Spolupráca obcí pri rozvoji mestskej funkčnej oblasti Trnava a schválenie vstupu
mesta Trnava do Združenia obcí Mestskej funkčnej oblasti Trnava
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2015

2.1
2.2
3.
4.1

5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
7.1
8.1
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9.1
10.1

11.
12.
13.

Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 26.11.2015 do 13.01.2016
Súhlas na zriadenie elokovaného pracoviska, Hodžova 40, Trnava ku kmeňovej
Súkromnej základnej umeleckej škole Bučany, 919 28 Bučany 155
Rôzne
Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Rekapitulácia uznesení
Záver

8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014
– 2018 otvoril a viedol JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta.
Na rokovaní privítal poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných.
Predsedajúci skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 29 poslancov mestského
zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa
počet zvýšil na 30). Z rokovania bol písomne ospravedlnený poslanec Ing. Bystrík Stanko.
Za overovateľov zápisnice z 8. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení
poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Jozef Alchus a Bc. Šimon Štefunko.
Za overovateľov zápisnice zo 7. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného 15. decembra 2015 vystúpila poslankyňa Mgr. Veronika Virágová. Skonštatovala,
že zápisnicu overovatelia prečítali a keďže zápisnica sa zhodovala s priebehom rokovania,
tak i podpísali spolu s ďalším overovateľom p. Róbertom Gašparíkom.
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 Dr. h. c. Ing. Štefana Bošnáka.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim za členov návrhovej komisie
odporučení poslanci Ing. Jozef Čavojský a Mgr. Veronika Virágová.
Pripomienky k zloženiu návrhovej komisie neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bola návrhová komisia schválená
v zložení : Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, Ing. Jozef Čavojský a Mgr. Veronika Virágová.
Mestská rada mesta Trnava na zasadnutí 26. januára 2016 odporučila jednu úpravu
v programe rokovania mestského zastupiteľstva a to stiahnuť z rokovania
Materiál č. 2.1
Návrh na povolenie spracovania Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované
znenie rok 2009) – Zmena 01/2016 Vybavenosť pri Sibírskej ulici
Dôvod:
V zmysle záverov z pracovných rokovaní bola predložená spresnená žiadosť na povolenie
spracovania zmeny územného plánu a možnosť zámeny, resp. odkúpenia zvyšnej časti
pozemkov v danej lokalite. Záležitosť opätovne sprocesovať aj cez komisiu a príslušný výbor
mestskej časti a následne predložiť na ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k programu rokovania pripomienky neboli
vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo schválené odporúčanie
mestskej rady.
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Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený program rokovania
februárového zasadania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.
Následne poslanci v zmysle schváleného programu pristúpili k prerokovaniu písomných
materiálov :
Materiál č. 1.1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie poskytovanej
základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným
na území mesta Trnava na rok 2016 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy
Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič
Povinnosťou Mesta Trnava je v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov každoročne vypracovať všeobecne záväzné nariadenie na
určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, jazykovej
školy, materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce.
Všeobecne záväzným nariadením sa určí výška dotácie na rok 2016 pre zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, ktorá slúži ako východiskový údaj na stanovenie
výšky dotácie na dieťa, resp. žiaka neverejnej školy a neverejného školského zariadenia.
Výška dotácie na osobné a prevádzkové výdavky pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava bola vyčíslená na základe nevyhnutných potrieb
škôl a školských zariadení. V roku 2015 bola výška dotácie pre neštátneho zriaďovateľa na
dieťa materskej školy, potenciálneho stravníka základnej školy a žiaka základnej umeleckej
školy, vyššia ako úroveň podielových daní pre konkrétny druh školy a školské zariadenia na
rok 2015. Z uvedeného dôvodu bola pre rok 2016 po konzultácii s Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR stanovená dotácia na mzdy pre neštátnych zriaďovateľov na
úrovni nárokovateľných zložiek mzdy a síce tarifný plat po valorizácii, nárokovateľné príplatky
a s tým súvisiace odvody do poistných fondov z dotácie pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a dotácia na prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
neštátneho zriaďovateľa bola vyčíslená vo vzťahu k výdavkom na energie, bežnú údržbu,
služby a 50% výdavkov na materiálne vybavenie z dotácie pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Pri stanovení 88%-nej výšky dotácie pre Súkromné centrá špeciálno-pedagogického
poradenstva sa k výpočtu výšky dotácie použil koeficient výnosu dane na jedného žiaka vo
výške 71,10 eur, ktorý vychádza z východiskových štatistických údajov na rok 2016, nakoľko
Mesto Trnava takýto typ zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nemá. Údaj o počte
žiakov, poslucháčov a detí v predmetných zariadeniach je uvedený v štatistickom výkaze
k 15.9.2015. Pri nápočte bola zohľadnená zmena oproti roku 2015 a síce, že uvedeným
centrám bude poskynutých nie 100% podielových daní pre rok 2016 ale dotácia v objeme
88% z výšky podielových daní pre rok 2016 z dôvodu nárastu týchto zariadení v meste
Trnava.
V súvislosti so zmenou spôsobu poskytovania finančných prostriedkov centrám voľného
času v zmysle zákona 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, je vo VZN stanovená
výška dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré
navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava.
Mesto Trnava poskytne inej obci/mestu dotáciu na základe písomnej žiadosti, ktorá musí
obsahovať údaje o deťoch navštevujúcich centrum voľného času z pohľadu ich trvalého
bydliska, dátumu narodenia a tiež fotokópiu rozhodnutia riaditeľa o prijatí dieťaťa do centra
voľného času. Medzi Mestom Trnava a príjemcom dotácie /obcou, mestom/ bude uzatvorená
zmluva o spolupráci.
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V závere spravodajskej správy spravodajca poukázal na financovanie škôl v objeme
16 572 186 eur, pričom z vlastných prostriedkov mesta to je 1 066 000 eur
a spomenul hlasovanie členov mestskej rady per rollam, ktorým odsúhlasili na rokovanie
mestského zastupiteľstva návrh, ktorý bol poslancom doručený 24 hodín pred rokovaním
mestského zastupiteľstva.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne
záväzného nariadenia č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN
v znení VZN č. 176 a VZN č. 216.
Návrh VZN bol zverejnený v termíne od 12.01.2016 do 22.01.2016.
V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie
pripomienok/.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s tým, že spracovateľ materiálu doplní informáciu o určení dotácie
s prepočtom v zmysle variantu I. t. j. s navýšením dotácie o 5,6 % pre mestské zariadenia
a pre ostatné zariadenia /s výnimkou pedagogických centier/ na výšku 88 % podielových
daní; aj v nadväznosti na rozpočet mesta.
(V zmysle uvedeného dochádza k zmene v dôvodovej správe v návrhu predmetného VZN na
strane 4, k doplneniu strany 5 a k úprave tabuľky v čl. 3 - Výška dotácie, čo bolo
zapracované v materiáli, ktorý bol doručený so spoločným spravodajcom.)
Doplnok bol po dohode na rokovaní mestskej rady spracovaný a rozposlaný členom
mestskej rady na vyjadrenie per rollam. Spoločné stanovisko mestskej rady odprezentuje na
rokovaní mestského zastupiteľstva spravodajca.
Rozprava:
Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - na základe oslovenia občiankou pani Hirnerovou
o vystúpenie k tomuto bodu programu predložila návrh na jej vystúpenie.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo vystúpenie pani Hirnerovej
odsúhlasené.
p. Daniela Hirnerová, Meduška, n.o.
Vystúpila ako zakladateľka prvej súkromnej materskej školy, ktorá v meste pôsobí už 10
rokov; jednak z vlastného presvedčenia i za všetky materské školy na území mesta. Pretože
materské školy sú tiež školy, vzdelávajú sa v nich deti, učia učitelia. Spomenula účasť
primátora a niektorých poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sa aktívne 1.2.2016 zapojili
do protestov na podporu školstva a vyhlásenie, že na podporu školstva pôjdu prostriedky,
keďže táto oblasť je prioritou mesta. Predmetné vyjadrenie však nekorešponduje
s predloženým návrhom nariadenia, v ktorom dochádza k zníženiu dotácie v roku 2015 zo
sumy 2 086,90 eura na 2 050,45 eura. Následne poukázala na dotácie poskytované od roku
2011 /prehľad je priložený k zápisnici/ a záväzok vlády SR zriaďovateľom na zvýšenie
tarifných miezd v školách o 4 %. Položila otázku, či je to vhodné v dobe, keď má mesto
problém s umiestňovaním detí v materských školách a keď sú materské školy preplnené,
pritom súkromné a cirkevné materské školy by mali mať túto dotáciu zníženú o ďalších 12 %.
Na záver uviedla, že správne rozhodnutie by chcelo širšiu diskusiu. Navrhla odložiť
hlasovanie alebo odsúhlasiť aspoň sumu, aká bola v minulom roku, zvýšená aspoň o 4 %.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - odporučil brať do úvahy čistopis všeobecne
záväzného nariadenia, ktorý poslanci dostali dodatočne.
Ing. Elena Gombíková, spracovateľka materiálu - informovala o systéme a kritériách
stanovenia dotácií v oblasti školstva, ich prepočet v roku 2015 a navrhovaný prepočet pre
rok 2016, čo bolo podrobne rozpísané i v prerokovávanom materiáli.
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Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - predložil návrh na vystúpenie k tejto téme pána
Mojmíra Kovářa, ktorým bol v danej veci oslovený.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 1) bolo vystúpenie pána Kovářa
odsúhlasené.
p. Mojmír Kovář
Vo svojom vystúpení spomenul diskusnú reláciu Rádia Lumen „Zaostrené“, dal do pozornosti
knihu Baťu „Budujme štát pre 40 miliónov“ a podelil sa so svojimi postrehmi k téme školstva.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - ako rodič 5 detí zareagoval na vystúpenie pani
Hirnerovej a súhlasil, že téma školstva by si zaslúžila širšiu diskusiu. Odporučil prvému
zástupcovi primátora mesta zvolanie odborného fóra k školstvu, s účasťou všetkých
zainteresovaných. Následne spomenul svoje poznatky z funkcie zástupcu primátora
a primátora mesta a očakávanie, že ak bude zriaďovateľom mesto, v tejto oblasti to bude
lepšie. Mesto ako zriaďovateľ je lepšie a do kapitálových investícií dáva veľa, keďže dosť
objektov škôl a školských zariadení mesto prevzalo v zúfalom stave. Podotkol, že
z podielových daní do dotácií v oblasti školstva doplnilo viacej, než malo, čo bolo v období za
každého primátora. Kapacita miest v materských školách je cca o 250 miest väčšia, než je
počet detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré do materskej školy patria. Táto
informácia bola uvedená aj v materiáli, o ktorom rokovalo v závere roka 2015 mestské
zastupiteľstvo. Skonštatoval, že účastníci mítingu /učitelia, rodičia a zdravotné sestry/
v pondelok 1.2.2016 pred radnicou poukázali, že je tu niečo zlé; problém je však medzi nimi
a štátom. Svoje ústavné právo nech si splnia bez toho, aby boli akým-koľvek spôsobom
sankcionovaní. Dopočul sa, že štrajkujúcich by bolo podstatne viacej, ak by neboli
zastrašovaní.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - vyzval každého, alebo kohokoľvek z
učiteľov, že bol zastrašovaný, resp. aktívne mu bolo bránené zo strany mesta v súvislosti so
štrajkom, aby mu informáciu poskytol. Môže tak urobiť aj anonymne, aj na facebook profile
a bude o tom vedieť, môže ďalej konať.
Mgr. Ružena Maková, vedúca odboru MsÚ - informovala, že mesačne vychádza dotácia
na dieťa verejného školského zariadenia 170,00 eur a na dieťa súkromného alebo
cirkevného zariadenia 150,00 eur. K sume 170,00 eur sa pripočíta 15,00 eur ako príspevok
od rodiča; celková suma 185,00 eur dokáže v plnej miere pokryť bežnú prevádzku. K sume
150,00 eur treba prirátať cca 200,00 eur školné, ktoré platí rodič. V prípade porovnania
výsledných súm treba položiť otázku, ktoré dieťa „ťahá za kratší koniec“.
p. Hirnerová, Meduška, n. o. - opätovne zareagovala na výšku finančnej dotácie
a spomenula budovu zariadenia, ktorú od mesta dostali v dezolátnom stave a ktorú vlastnými
prostriedkami a prostriedkami z európskych fondov zrekonštruovali. V zariadení je
vzdelávanie na dobrej úrovni a starajú sa aj o mestský majetok.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - konštatoval, že nejde o úplný výpočet nákladov,
čo bolo prezentované vedúcou odboru. Najväčšou položkou súkromných zariadení je
prenájom, resp. splácanie úveru za kúpu objektu. Tieto položky nie sú v rozpočtoch
mestských škôl.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - uviedol, že v roku 2015 došlo k navýšeniu
o 146,00 eur, čo predstavovalo oproti štyrom predchádzajúcim rokom navýšenie. Aj suma
1 804,00 eur je dvojnásobkom úpravy priemeru navýšenia v uplynulých rokoch. Minulý rok
bol rokom mimoriadnym, čo bolo už zdôvodnené. Následne spomenul prevzatie školských
objektov v dezolátnom stave do správy mesta a investície v objeme 1 066 000 eur ročne,
ktoré dáva do školstva mesto zo svojho rozpočtu, okrem štátnej dotácie a podielových daní.
Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy neodzneli.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady, spracované v materiáli, ktorí dostali poslanci mestského zastupiteľstva formou doplnku
k materiálu.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 309,
ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 459.
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Materiál č. 2.1
Návrh na povolenie spracovania Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované
znenie rok 2009) – Zmena 01/2016 Vybavenosť pri Sibírskej ulici
Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner
V úvodnej časti rokovania bolo odporúčanie Mestskej rady mesta Trnava na
s t i a h n u t i e materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva hlasovaním prijaté.

Materiál č. 2.2
Návrh na povolenie spracovania Zmeny Územného plánu zóny Trnava - Cukrovar
1/2016
Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner
Orgán územného plánovania - mesto Trnava obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu a v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. je povinný sledovať, či sa nezmenili
územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola
navrhnutá koncepcia územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, orgán územného
plánovania prostredníctvom odboru územného rozvoja a koncepcií obstará doplnok, zmenu
alebo úpravu územného plánu alebo územného plánu zóny. Povolenie na spracovanie
návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta alebo územného plánu zóny schvaľuje
mestské zastupiteľstvo.
Listom zo dňa 29.9.2015 požiadal majiteľ areálu bývalého Cukrovaru firma United
Industries a.s. o prehodnotenie časti uznesenia MZ č. 58 zo dňa 24.4.2008 časti c) k Územnému plánu zóny Trnava – Cukrovar. V liste požaduje vypustenie povinnosti pre budúcich
investorov:
- výstavba a kolaudácia podchodu pre peších pod Rybníkovou ul. v predĺžení
Štefánikovej ul. a, rekonštrukcia a kolaudácia Rybníkovej ul. minimálne v úseku
Hornopotočná – Šrobárova ul.,
- rekonštrukcia a kolaudácia križovatky Hospodárska – T. Vansovej – Trstínska –
Šrobárova – vrátane nového napojenia zóny cez most ponad Trnávku
- rekonštrukcia a kolaudácia križovatky Trstínska – Ružindolská – Cukrová na MOK,
vrátane premostenia toku Trnávka a rekonštrukcie Cukrovej ul. min. v úseku po hranicu
cukrovaru so zónou Slávia.
Žiadateľ argumentuje tým, že od roku 2008 po rok 2015 prišlo k viacerým závažným
skutočnostiam, pre ktoré je potrebné upraviť prijaté uznesenie vrátane úpravy textovej časti
schváleného územného plánu zóny.
Nakoľko však tieto zmeny zasahujú do celkovej koncepcie Územného plánu zóny
Trnava – Cukrovar, pričom investor uvažuje aj so zmenou funkčného využitia časti areálu
v zmysle nových skutočností a požiadaviek, je potrebné spracovať zmenu ÚPN Z Cukrovar
na základe príslušných podkladov a analýz (najmä dopravné nápočty a posúdenia), nie je
možné iba zmeniť príslušné uznesenie.
Materiál bol predložený na rokovanie Komisie stavebnej územného plánovania
a kultúrnych pamiatok, ktorá na svojom zasadnutí dňa 14.1.2016 prerokovala predmetný
materiál a odporučila schválenie alternatívy A, t. j. povolenie na spracovanie zmeny ÚPN Z.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickými úpravami textu :
a/ na str. 8/2/2/3 dôvodovej správy v piatom odstavci, prvý odsek sa opravuje na znenie:
- rekonštrukcia a kolaudácia križovatky Trstínska – Ružindolská – Cukrová na MOK,
vrátane premostenia toku Trnávka a rekonštrukcie Cukrovej ul. min. v úseku po Ulicu Pri
Kalvárii.
b/ na str. 8/2/25 textu návrhu je mylne uvedená v treťom odstavci, treťom riadku Ulica
„Kollárova“ namiesto správneho označenia „Šrobárova“ ulica.
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Zároveň mestská rada hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s alternatívou A., t. j. povoliť spracovanie zmeny územného plánu zón Trnava Cukrovar ÚPN Z 01/2016, s dodržaním riešenia označeného na prílohe č. 2 bodmi 1, 2-3.
Podmienkou mestskej rady na prerokovanie materiálu na rokovaní mestského
zastupiteľstva bolo predloženie žiadosti o povolenie spracovania zmeny územného plánu
žiadateľom, t. j. spoločnosťou UNITED INDUSTRIES a.s. (Žiadosť spoločnosti UNITED
INDUSTRIES a.s. v zastúpení prezidentom spoločnosti PhDr. Eduardom Šebom bola
doručená na Mestský úrad v Trnave 26.1.2016. Poslancom bola distribuovaná so spoločným
spravodajcom).
Rozprava:
Mgr. Tibor Pekarčík, poslanec MZ - uviedol, že mesto rokuje s majiteľom areálu, ktorý
priestor bývalého cukrovaru chce konečne developovať. Ide o obrovský priestor v dotyku
centra a mesto zaujíma, ako vlastník s územím naloží. Mesto je ochotné dohodnúť sa,
niekde aj ustúpiť, ale na druhej strane sú neodpustiteľné požiadavky, ako je podchod alebo
nadchod na Rybníkovej, či križovatka pri Merkúri, ktoré bude zo strany investora nutné riešiť.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - súhlasil s kolegom Pekarčíkom a v súvislosti
s areálom cukrovaru spomenul podmienky, ktoré boli v uznesení MZ č. 58 z roku 2007
zadefinované a z rozpočtu mesta neskôr zrealizované. Ide o kruhovú križovatku Trstínska
s pokračovaním mosta cez Trnávku. Apeloval na mestský úrad zamyslieť sa nad profilmi
z dopravy a dať dohromady aj podklady zo severného obchvatu, s odhadom vývoja a zmenu
uskutočniť na báze údajov, ktoré má mesto najlepšie na Slovensku.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - požiadal návrhovú komisiu o zapracovanie podmienok
mestskej rady do uznesenia.
Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy neboli vznesené.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady v alternatíve A., t. j. povoliť spracovanie zmeny územného plánu zóny Cukrovar
s dodržaním podmienok, ktoré sú uvedené v prílohe materiálu pod bodmi 1, 2-3.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 310
v zmysle schváleného odporúčania mestskej rady.

Materiál č. 3.
Majetkové záležitosti
Spravodajca MR: Mgr. Ing. Marián Galbavý
Č. 3.1
Prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici Trhová 2 - VISION language club,
s.r.o.
Na základe § 8, ods. 3, písm. c﴿ a ods. 4, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení doplnkov bol
navrhnutý priamy prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici Trhová 2 v Trnave pre
VISION language club, s.r.o., Kollárova 5, 917 01 Trnava, IČO: 46 724 028. Uvedená
spoločnosť ako jediný záujemca prejavila záujem o prenájom nebytových priestorov
v objekte súpisné číslo 243, na parcele parcelné číslo 707/4, 706/2, 673/1, v k. ú. mesta
Trnava, na ulici Trhová 2 v Trnave, na 1. poschodí, spolu o výmere 184,65 m2, za účelom
výučby jazykových služieb (jazyková škola). Spoločnosť nepožaduje stavebné úpravy
nebytových priestorov. Základnou podmienkou priameho prenájmu nebytových priestorov
bola minimálna cena za 1m²/rok podľa VZN č. 456. Žiadateľ spoločnosť VISION language
club, s.r.o., Kollárova 5, 917 01 Trnava, predložila cenovú ponuku ktorá je vyššia ako VZN č.
456 podľa čl. 4, ods. 1, písm. i) a h), (nájom podľa VZN je vo výške 2 645,39 eura/rok).
Základné nájomné je stanovené v súlade s platným VZN č. 456 a bude upravené o %
oficiálne vyhlásenej medziročnej inflácie iba ak inflácia oproti predchádzajúcemu
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kalendárnemu roku bude vyššia ako 5%, čo sa bude uplatňovať do doby, kým nájomné
nedosiahne minimálnu výšku stanovenú VZN.
Nakoľko jeden z konateľov spoločnosti VISION language club, s.r.o. je poslancom
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. podľa § 9a, ods.
6, písm. b), ods. 7 a ods. 9, musí v tomto prípade o prenájme nebytových priestorov
rozhodnúť MZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako o prípade hodného osobitného
zreteľa. Spoločnosť má zámer v nebytových priestoroch poskytovať výučbu jazykových
služieb formou jazykovej školy, čo rozšíri možnosti vzdelávania sa obyvateľom mesta Trnava
aj blízkeho okolia. Z tohto dôvodu je možné považovať prenájom nebytových priestorov za
prípad hodný osobitného zreteľa.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Mgr. Marek Neštický, poslanec MZ - vyhlásil, že hlasovania v tomto bode programu sa
zdrží, keďže sa záležitosť týka jeho osoby.
Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy vznesené neboli.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 311
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.2
Schválenie odpredaja nehnuteľností a súťažných podmienok obchodnej verejnej
súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností
Majetková komisia na zasadnutí 16. 09. 2015 uložila Mestskému úradu v Trnave
zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku na nehnuteľnosť na Ulici Športová č. 10
a predložiť na zasadnutie majetkovej komisie podmienky obchodnej verejnej súťaže na
predaj nehnuteľnosti na Ulici Športová č. 10 a Trojičnom nám. č. 7 v Trnave (znalecký
posudok bol vyhotovený už v r. 2013). Odbor právny a majetkový zabezpečil vypracovanie
znaleckého posudku nehnuteľnosti na Ulici Športová č. 10 a predložil na zasadnutie
majetkovej komisie konanej dňa 01. 12. 2015 súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaži
na obidve nehnuteľnosti. Majetková komisia na zasadnutí dňa 01. 12. 2015 odporučila
mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj nehnuteľnosti na Trojičnom nám. č. 7 a Ulici
Športová č. 10 formou obchodnej verejnej súťaže – elektronickou aukciou a podmienky
obchodnej verejnej súťaže v zmysle návrhu uznesení.
Nehnuteľnosť na Trojičnom nám. č. 7 je zapísaná na LV č. 4 a situovaná na pozemku
parc. č. 6/1. Súčasťou nehnuteľnosti je aj pozemok parc. č. 6/2 zapísaný na LV č. 5000.
Stavba bola realizovaná v 1. polovici 19. storočia. Pôdorys stavby je nepravidelný v tvare
písmena L. Je dvojpodlažná a nepodpivničená. Na prízemí od ulice sú dva obchodné
nebytové priestory, z toho jeden je v prenájme. Ostatné miestnosti sú momentálne
nevyužívané. Na II. NP sú dva byty z toho jeden je obývaný. Z inžinierskych sietí je stavba
napojená na verejný rozvod kanalizácie, vody, plynu a elektrickej energie. Celkovo je stavba
v slabšom technickom stave. Na základe znaleckého posudku č. 314/2015 je všeobecná
hodnota nehnuteľnosti a pozemkov 359 000 eur.
Nehnuteľnosť na Ulici Športová č. 10 je zapísaná na LV č. 5000 a situovaná na
pozemku parc. č. 6357. Bola postavená začiatkom minulého storočia, približne v roku 1920.
Je dvojpodlažná, čiastočne podpivničená. Suterén, ktorý má klenbové stropy, dispozične
obsahuje priestory, ktoré nemajú vyhranené užívanie. Na I. NP, ktoré je čiastočne pod
úrovňou upraveného terénu, v minulosti bolo I. NP na úrovni terénu, sú komunikačné
priestory, sociálne zariadenia a kancelárie. Na II. NP sú komunikačné priestory, sociálne
zariadenia a kancelárie. Stavba je napojená na verejný rozvod kanalizácie, vody, plynu
a elektrickej energie. Vykurovanie je ústredné z troch plynových kotlov s prípravou TÚV.
Vybavenie stavby je štandartné. Je potrebná rozsiahla oprava stavby a výmena prvkov
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krátkodobej životnosti. V súčasnosti nie sú priestory využívané. Na základe znaleckého
posudku č. 188/2013 je všeobecná hodnota nehnuteľnosti a pozemku 178 000 eur.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia; o každom sa hlasovalo osobitne.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 312
v zmysle prerokovávaného materiálu k objektu na Trojičnom námestí č. 7.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 313
v zmysle prerokovávaného materiálu k objektu na Ulici Športová č. 10.
Č. 3.3
Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh
nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov na umiestnenie výlepových plôch
Mesto Trnava je vlastníkom pozemkov, na ktorých sú v súčasnosti umiestnené betónové
výlepové plochy vo vlastníctve Mesta Trnava. Správa kultúrnych a športových zariadení
zabezpečuje umiestňovanie plagátov s informačným, propagačným a reklamným obsahom
na tieto plochy, ktoré sú ale vzhľadom na vek a opotrebovanie v zlom stave.
Majetková komisia odporučila na svojom rokovaní 13. 10. 2015 a 12. 1. 2016 prenajať
časti pozemkov, za účelom výmeny existujúcich výlepových plôch a vybudovania a
prevádzkovania nových výlepových plôch na náklady nájomcu, s podmienkou umožnenia
využitia časti výlepových plôch mestom Trnava; a schváliť podmienky obchodnej verejnej
súťaže v zmysle návrhu uznesenia. Minimálnu výšku ročného nájomného za prenájom 1
časti pozemku vo výške 50 eur/rok/ks, t. j. za 30 ks 1 500 eur/rok.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou úpravou na str. 8-3/3/7 v čl. VI., ods. 6 pôvodný text na :
...Po ukončení nájmu nájomca všetky nosiče výlepových plôch odpredá mestu Trnava za
cenu 1,00 euro, ak bude nájom pozemku ukončený v zmysle čl. V. ods. 1 písmeno d) skôr
ako za 4 roky od začiatku nájmu, Mesto Trnava uhradí nájomcovi alikvótnu časť ceny
nosičov výlepových plôch.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O odporúčaní mestskej rady, ktoré bolo technickou pripomienkou, sa nehlasovalo.
Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržali sa 5, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 314
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.4
Schválenie predĺženia doby výpožičky pozemkov na Orešianskej ulici (Združenie na
ochranu zvierat)
Združenie na ochranu zvierat, Orešianska 1, Trnava užíva na základe Zmluvy
o výpožičke so zriadením vecného bremena zo dňa 13. 03. 2006 pozemky v k. ú. Trnava vo
vlastníctve mesta parc. č. 3307/20 a 9047/2 na Orešianskej ulici v Trnave za účelom
prevádzkovania útulku pre zvieratá. Vzhľadom na to, že doba výpožičky na 10 rokov dňa 12.
03. 2016 končí, združenie požiadalo o predĺženie výpožičky pozemkov o ďalších 10 rokov.
Vecné bremeno je zriadené na časti pozemku parc. č. 3307/35. Pozemok bol v čase
uzatvorenia zmluvy o výpožičke vo vlastníctve mesta a vecné bremeno spočíva v práve
prechodu peši a povozom cez predmetný pozemok a v povinnosti povinného z vecného
bremena toto právo v potrebnom rozsahu rešpektovať a umožniť jeho nerušené užívanie.
Predajom pozemku parc. č. 3307/35 spoločnosti Zvieracia klinika Pašek, s. r. o.
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s podmienkou vybudovania nového prístupu ku kaplnke a do areálu združenia (bude vo
vlastníctve mesta) je vecné bremeno už bezpredmetné.
Majetková komisia sa žiadosťou o predĺženie doby výpožičky zaoberala na svojom
zasadnutí dňa 01. 12. 2015 a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť predĺženie
výpožičky pozemkov parc. č. 3307/20 a 9047/2 na Orešianskej ulici o 10 rokov a zrušiť vecné
bremeno na pozemku parc. č. 3307/35, nakoľko v súčasnosti je už jeho trvanie bezdôvodné.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
p. Adam Peciar, poslanec MZ - predložil návrh, do zmluvy o výpožičke zapracovať
umiestnenie kontajnera na zber psích exkrementov mimo príjazdovej komunikácie
a v dostatočnej vzdialenosti od kaplnky.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - rešpektoval pripomienku poslanca Peciara, ale
odporučil konzultovať vec s vypožičiavateľom a spoločne nájsť vhodné miesto.
Ing. Iveta Miterková, vedúca odboru MsÚ - konštatovala, že umiestnenie kontajnera je
v nadväznosti na zabezpečenie odvozu a jeho privezenia. Predmetné miesto bolo vzájomne
dohodnuté a vhodnejšie riešenie sa z technického hľadiska nenájde.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - podotkol, že umiestnenie kontajnera vo
vnútornej časti dvora z dôvodu jeho vývozu nebude možné.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - v prípade, že to má byť zmluvne ustanovené,
musí to byť presne zadefinované a vykonateľné.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva vznesené neboli.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - konštatoval, že návrh poslanca Peciara bude
podchytený v zápisnici aj vzhľadom na vyjadrenie mestského úradu, takže uznesenie
neodporučila návrhová komisia meniť.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 315
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.5
Odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta Trnava od SR – MO SR (ulica Horné bašty)
Mesto Trnava zabezpečilo v roku 2014 rekonštrukciu severnej časti mestského
opevnenia na ulici Horné Bašty, ktoré je v blízkosti objektov vojenského archívu. Po obnove
hradobného múra sa pripravuje aj úprava priestoru v dotyku na objekty vojenského archívu.
V predmetnom priestore sa nachádza pozemok parc č. 8853/2, zast.pl. a nádvoria
s výmerou 50 m2, ktorý je vo vlastníctve SR – Ministerstva obrany SR. Vzhľadom na zistenú
skutočnosť sa mesto Trnava obrátilo listom zo dňa 24. 04. 2015 na MO SR vo veci
majetkovoprávneho usporiadania uvedeného pozemku formou bezodplatného prevodu
pozemku do majetku mesta.
Listom z 29. 05. 2015 zaslalo MO SR mestu Trnava stanovisko k žiadosti o bezodplatný
prevod pozemku. Keďže bezodplatný prevod pozemku nie je v zmysle zákona NR SR č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov možný, nakoľko
predmetný pozemok nie je zastavaný stavbou vo vlastníctve mesta Trnava, pozemok môže
mesto Trnava vyvlastniť alebo odkúpiť od MO SR za podmienok určených v zmysle vyššie
uvedeného zákona (kúpna cena stanovená znaleckým posudkom).
Majetková komisia na zasadnutí dňa 11. 08. 2015 odporučila mestskému zastupiteľstvu
odkúpenie pozemku parc. č. 8853/2 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Na základe žiadosti Mesta Trnava o priamy predaj pozemku do vlastníctva mesta
minister obrany súhlasil s predajom bez vykonania osobitného ponukového konania a
podpísal rozhodnutie o prebytočnosti pozemku. Následne MO SR zabezpečilo vyhotovenie
znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku. Po zistení všeobecnej
hodnoty ponúklo MO SR pozemok na odkúpenie správcom majetku štátu podľa § 8 zákona
NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Po uplynutí
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30 dňovej zákonnej lehoty, počas ktorej správcovia majetku štátu neprejavili záujem o kúpu
pozemku pripravilo MO SR návrh kúpnej zmluvy. Kúpna cena stanovená znaleckým
posudkom je 4 220 eur (84,40 eura/m2). Po podpise kúpnej zmluvy a úhrade kúpnej ceny
predloží MO SR kúpnu zmluvu podpísanú obidvoma stranami na Ministerstvo financií SR na
udelenie súhlasu s prevodom pozemku. Zmluva nadobudne platnosť dňom udelenia súhlasu
MF SR a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
Úradu vlády SR.
Majetková komisia na zasadnutí dňa 12. 01. 2016 bola oboznámená s kúpnou cenou
pozemku a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť kúpu pozemku parc. č. 8853/2 za
cenu 4 220 eur do majetku mesta.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 316
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.6
Predaj pozemku na Ul. Ivana Krasku v Modranke
Mesto Trnava je vlastníkom pozemku v k. ú. Modranka parc. č. 800/3 - ostatné plochy
s výmerou 43 m2 na Ul. Ivana Krasku. O odkúpenie predmetného pozemku požiadali
vlastníci nehnuteľnosti, s možnosťou využitia ako predzáhradky.
Majetková komisia na zasadnutí 1. 12. 2015 odporučila mestskému zastupiteľstvu
schváliť odpredaj pozemku - predzáhradky v k. ú. Modranka parc. č. 800/3 za cenu 20
eur/m2 do ich vlastníctva manželov.
Na určenie ceny pozemku nie je potrebné dať vypracovať znalecký posudok, pretože sa
jedná 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 ide o pozemok pred nehnuteľnosťou
v súkromnom vlastníctve, ktorí zabezpečujú údržbu pozemku, na ktorom sa okrem zdroja
vody nachádza aj vchod a vjazd do domu.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 317
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.7
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici
Kornela Mahra a zriadenie vecného bremena (SWAN, a. s.)
Spoločnosť SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava požiadala listom 6. 11. 2015 o súhlas
s umiestnením optickej telekomunikačnej siete na pozemku vo vlastníctve mesta parc. reg.
„C“ č. 1501/1 pri Ulici Kornela Mahra v Trnave. Umiestnenie vedenia rozvodov elektronických
sietí na pozemku vo vlastníctve mesta je možné v zmysle § 14 bodu 5. Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený,
v znení zmien a doplnkov (ďalej len „Zásad“), t.j. na takéto pozemky bude zriadené vecné
bremeno v prospech vlastníka siete za podmienky poskytnutia primeranej náhrady
vlastníkovi pozemku.
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Majetková komisia sa zaoberala žiadosťou na zasadnutí dňa 1. 12. 2015 a odporučila
mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s umiestnením optickej telekomunikačnej siete na
pozemkoch vo vlastníctve mesta a so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného
vecného bremena v prospech vlastníka optickej telekomunikačnej siete v zmysle § 14 bodu
5. Zásad za jednorazovú primeranú náhradu. Jednorazovou primeranou náhradou sa
v tomto prípade rozumie, že investor týchto sietí umožní pripokládku potrebného počtu
chráničiek mestu v zastúpení spoločnosťou TT-IT, s. r. o. pre potreby mestskej optickej siete
TOMNET, na základe osobitnej dohody.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 318
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.8
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optických rozvodov na Ul. Hviezdna a J.
Hlubíka (SWAN, a. s.)
Mestský úrad zaevidoval 4.11.2015 žiadosť od spoločnosti SWAN, a. s., Borská 6, 841
04 Bratislava, o súhlas s umiestnením optickej telekomunikačnej siete na pozemkoch vo
vlastníctve mesta, pre účely vydania stavebného povolenia. Ide o pozemky mesta Trnava
v lokalite Pekné pole - Ulica Hviezdna a J. Hlubíka, a to parcely reg. C č. 4021/93, 4021/173,
4021/257 a 4021/434 zapísané na LV č. 5000, príp. ďalšie dodatočne zistené v navrhovanej
trase rozvodov, v rozsahu projektovej dokumentácie stavby odsúhlasenej stavebným
úradom. Predmetom stavby je pokračovanie v budovaní optickej telekomunikačnej siete na
novovybudovanej lokalite IBV Pekné pole Trnava. Investorom stavby je spoločnosť SWAN,
a. s.
Majetková komisia z rokovania 1.12.2015 odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta
Trnava súhlasiť s umiestnením optických telekomunikačných rozvodov podľa projektu
schváleného stavebným úradom, na pozemkoch mesta, parcely reg. C č. 4021/93, 4021/173,
4021/257 a 4021/434 zapísaných na LV č. 5000. Po vybudovaní stavby bude zriadené
v zmysle § 14 ods. 5 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom
v štátnom vlastníctve, ktorý mu bol zverený“, v znení neskorších doplnkov, na dotknutých
pozemkoch odplatné časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech stavebníka,
spoločnosti SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202. Odplata za zriadenie
vecného bremena je 507 eur (pre dĺžku rozvodov cca 180 m).
Na základe vyjadrenia TT–IT, s. r. o. Trnava nebude mesto Trnava požadovať
pripokládku chráničiek pre potreby optickej siete TOMNET.
Odplata za zriadenie vecného bremena je vypočítaná podľa platných sadzieb pre rok
2015, pre predpokladanú dĺžku optického kábla cca 180 m na pozemkoch mesta (interval od
100 m do 500 m) je 507,00 eur.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 319
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.9
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie kruhovej križovatky na Trstínskej ceste
(TTSK)
Mestský úrad v Trnave dostal dňa 23.11.2015 žiadosť o súhlas s použitím pozemku na
vybudovanie verejno - prospešnej stavby pre potreby vydania územného rozhodnutia od
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spoločnosti Ateliér DV, s. r. o., 917 01 Trnava – Hornopotočná 20, ktorá na základe
splnomocnenia spoločnosti TK 3 s. r. o., Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, IČO: 47 976 110
pripravuje územnú a stavebnú prípravu stavby okružnej križovatky na Trstínskej ceste
v Trnave. Spoločnosť žiada mesto Trnava ako vlastníka pozemku, parcela č. 2549/49
zastavané plochy a nádvoria o výmere 9864 m2, o súhlas s použitím pozemku mesta na
vytvorenie verejnoprospešnej stavby – komunikácie, cyklochodníkov, okružnej križovatky
a prekládky príslušných inžinierskych sietí.
Predmetná stavba sa nachádza v severozápadnej časti Trnavy, v priemyselnej časti
mesta. V kilometri 21,204 cesty II/504 vznikne nová križovatka, ktorá bude prepojovať areál
City parku na sieť miestnych komunikácií a výhľadovo aj obchodný areál na druhej strane
Trstínskej ulice. Stavba je pripravovaná dvoma súkromnými spoločnosťami.
Budúcim vlastníkom a správcom okružnej križovatky bude Trnavský samosprávny kraj, ktorý
je súčasným správcom cesty II/504 na Trstínskej ceste. TTSK bude zároveň stavebníkom
pripravovanej stavby, nakoľko v súčasnosti podal návrh na vydanie územného rozhodnutia.
Na základe tejto skutočnosti by malo mesto Trnava riešiť majetkovoprávne usporiadanie
pozemkov pod kruhovou križovatkou s TTSK.
Majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 12.1.2016 zaoberala žiadosťou a navrhla
Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava pre účely vydania územného rozhodnutia súhlasiť
s realizáciou stavby „Okružná križovatka na Trstínskej ulici v Trnave“ na pozemku vo
vlastníctve mesta Trnava, a to parcela č. 2540/49 zastavané plochy a nádvoria o výmere
9864 m2.
Zároveň odporučila viceprimátorovi mesta rokovať s TTSK o možných
alternatívach budúceho riešenia majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, ktoré budú
zabrané stavbami pripravovanými mestom Trnava a TTSK v rámci schválených rozpočtov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 320
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.10
Súhlas s použitím pozemkov v Modranke na uloženie NN a VN rozvodov
(Západoslovenská distribučná, a. s.)
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, v zastúpení
spol. Farma Fresh Slovakia, s.r.o., na základe splnomocnenia, 20. 11. 2015 písomne
požiadala mesto Trnava o súhlas s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta na realizáciu
distribučných rozvodov VN a NN a trafostanice a o zriadenie vecného bremena. Káblové
rozvody plánujú umiestniť v Modranke na uliciach Seredská, Topoľová, Jarná.
Západoslovenská distribučná, a. s., postupne realizuje v Modranke nové vedenia VN a NN,
plánuje demontovať vzdušné vedenie medzi Ul. Seredská a Topoľová a na Ul. Seredská
postaviť novú trafostanicu. Pozemok pod touto trafostanicou bol riešený už v roku 2010.V
zmysle uznesenia MZ č. 880/2010 bola uzavretá zmluva o budúcej zmluve na predaj časti
pozemku v k. ú. Modranka parc. č. 432/2 za cenu 50 eur/m2, ktorú bude kupujúci hradiť po
realizácii trafostanice, k podpisu kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa môže pripraviť až po
predložení porealizačného geometrického plánu.
V zmysle §14 ods. 1. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom
v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, v znení zmien a doplnkov (ďalej Zásad), je
možné podzemné vedenia rozvodov sietí umiestňovať na pozemkoch mesta tak, že bude
zriadené odplatné časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech vlastníka siete. Pri
dĺžke siete viac ako 1 000 m je odplata 1 521 eur. TT – IT, s.r.o., požaduje pripokládku
potrebného počtu chráničiek .
Majetková komisia sa na zasadnutí dňa 1. 12. 2015 sa zaoberala žiadosťou o súhlas
s použitím pozemkov v k. ú. Modranka na položenie VN a NN rozvodov a odporúča
mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s použitím pozemkov v k. ú. Modranka p. č. 80/1, 80/2,
14

363/3, 363/7, 363/13, 386/3, 432/1, 432/2, 597/1 vo vlastníctve Mesta Trnava na uloženie VN
a NN rozvodov a so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena
v súlade s § 14 Zásad.
Dňa 13. 1. 2016 Farma Fresh Slovakia, s.r.o., za Západoslovenskú distribučnú, a. s.,
potvrdila súhlas s úhradou sumy 1 521,00 eur za zriadenie vecného bremena.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s technickou pripomienkou, aby spracovateľ materiálu doplnil do textu
posledného odstavca dôvodovej správy informáciu o tom, čo konkrétne zahŕňa súhlas zo
dňa 13.1.2016.
Nový návrh textu posledného ods. dôvodovej správy po preverení Odborom právnym
a majetkovým bude nasledovný: ...Dňa 13. 1. 2016 Farma Fresh Slovakia, s.r.o., za
Západoslovenská distribučná, a. s., potvrdila súhlas s úhradou sumy 1 521 eur za zriadenie
vecného bremena a s tým, že realizátor rozvodov umožní pripokládku potrebného počtu
chráničiek pre optické vedenie podľa dohody s TT - IT, s.r.o., Trnava.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
O odporúčaní mestskej rady, ktoré bolo technickou pripomienkou, sa nehlasovalo.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 321
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.11
Umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici Palárikova v Trnave (SWAN, a.s.)
Telekomunikačný operátor SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, Bratislava, IČO: 35 680 202
požiadal o súhlas s umiestnením optickej telekomunikačnej siete na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Trnava. Podľa predloženej situácie je trasa novej optickej siete na Ulici
Palárikova v Trnave navrhnutá na verejnom komunikačnom priestore s dĺžkou cca 40
metrov. Za bodom napojenia na Ulici Palárikova križuje Ulicu Sasinkova a pokračuje v
chodníku na Ulici Palárikova k nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzických osôb. Plánovaná trasa
je situovaná na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava: na parcele registra "C" č. 8950,
zapísanej v katastri nehnuteľností v k. ú. Trnava na liste vlastníctva č. 5000 a na parcele
registra "C" č. 8955 bez listu vlastníctva, v ktorej je zlúčená parcela registra "E" č. 1259/20,
zapísaná na liste vlastníctva mesta Trnava č. 11228.
Na plánovanú optickú sieť sa vzťahuje zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách a ide o prípad vzniku zákonného vecného bremena. Podľa postupu v § 14
ods. 5 "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený" v znení neskorších doplnkov je možné umiestňovať
elektronické komunikačné siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta za podmienky
poskytnutia jednorazovej primeranej náhrady za nútené užívanie nehnuteľností. Mestské
zastupiteľstvo môže v ojedinelých odôvodnených prípadoch upustiť od uplatnenia
jednorazovej primeranej náhrady za nútené užívanie nehnuteľnosti. Jednorazovou
primeranou náhradou sa v tomto prípade rozumie, že investor týchto sietí umožní
pripokládku potrebného počtu chráničiek mestu, na základe osobitej dohody. TT-IT, s.r.o., so
sídlom Trnava, Ulica Trhová č. 2, správca metropolitnej optickej siete TOMNET, vo vyjadrení
zo 16. 11. 2015 nežiada od investora pripokládku chráničiek pre mesto Trnava a z tohto
dôvodu sa výška jednorazovej primeranej náhrady stanoví v zmysle § 14 ods. 5 a ods. 6
Zásad na základe dĺžky siete. Zo situovania plánovanej trasy optickej siete je odhadovaná
predbežná dĺžka siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava približne 40 metrov. Podľa
Príkazu primátora mesta č. 3/2015 k určovaniu sadzieb pri umiestňovaní inžinierskych sietí
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava pre rok 2015 pri dĺžke siete nad 10 m do 50 m
je stanovená jednorazová primeraná náhrada vo výške 202,80 eura.
Majetková komisia prerokovala žiadosť na svojom zasadnutí dňa 1. 12. 2015
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava v zmysle § 14 Zásad súhlasiť
s použitím pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava parc. registra "C" č. 8950 a
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parc. registra "E" č. 1259/20, ktorá je zlúčená v parc. registra "C" č. 8955 bez listu
vlastníctva, na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete v súlade s projektovou
dokumentáciou odsúhlasenou stavebným úradom za podmienky poskytnutia jednorazovej
primeranej náhrady za nútené užívanie nehnuteľností v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách a podľa §14 ods. 5. Zásad vo výške 202,80 eura
a so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech vlastníka
optickej telekomunikačnej siete po zrealizovaní stavby, za odplatu, ktorou je jednorazová
primeraná náhrada za nútené užívanie nehnuteľností
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 322
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.12
Majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry pre stavbu „IBV Trnava - Za
traťou III/B – 2. etapa – západné prepojenie“
Mestský úrad v Trnave zaevidoval dňa 30.10.2015 od vlastníka súhlas na odovzdanie
komunikácií a príslušných častí pozemkov v lokalite IBV Za traťou III/B – 2. etapa – západné
prepojenie, do majetku mesta Trnava za cenu 1,00 euro. Ide o
časť plánovaného cestného prepojenia Modranskej cesty a Kamennej cesty vo funkčnej
triede B2 a kategórii MZ 8,5/50, v trasovaní za západným okrajom rozvojovej lokality Za
traťou. Táto komunikácia sa stane súčasťou postupne budovaného západného prepojenia
mesta Trnava, jej predĺžením južným smerom cez lokalitu Kamenný mlyn až k Bratislavskej
ceste a severným smerom k ceste I/51, v súlade so schválenou urbanistickou štúdiou.
Stavebníkom verejnej infraštruktúry bude žiadateľ a výstavba bude prebiehať na pozemkoch
fyzických osôb.
Pre účely vydania stavebného povolenia na realizáciu predmetných objektov dopravnej
a technickej infraštruktúry je potrebné tieto stavebné objekty a pozemky majetkovoprávne
usporiadať spôsobom, ktorý je v súlade v súčasnosti platnými právnymi predpismi týkajúcimi
sa usporiadania cestnej siete a v súlade s pravidlami uplatňovania v meste Trnava. Po
ukončení výstavby a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia časť zbernej
komunikácie a príslušné pozemky budú prevedené do majetku, správy a údržby mesta
Trnava.
Majetková komisia sa na svojom zasadnutí 1.12.2015 zaoberala predmetnou žiadosťou
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť kúpu verejných objektov
dopravnej a technickej infraštruktúry (SO 02 Komunikácie a spevnené plochy, SO 03
Dažďová kanalizácia), vybudovaných v rámci stavby „IBV Za traťou III/B – 2. etapa –
západné prepojenie“, vrátane príslušnej časti pozemkov (parc. č. 10806/676, 10806/679,
10806/768, 10806/769, 10806/770, 10806/771, 10806/777, 10805/8, 10805/9, 10804/24 a
10804/25), podľa projektu odsúhlaseného stavebným úradom, do majetku, správy a údržby
mesta Trnava, po ich kolaudácii, za cenu 1,00 euro za stavebný objekt a parcelu, zmluvou
o budúcej kúpnej zmluve.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 323
v zmysle prerokovávaného materiálu.
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Č. 3.13
Výpožička pozemku pod stredovým ostrovčekom na Okružnej križovatke Bratislavská
– Strojárenská (ZF Slovakia, a. s.)
Spoločnosť ZF Slovakia, a. s. požiadala listom z 05. 11. 2014 o dlhodobé umiestnenie
loga spoločnosti na stožiari v stredovom ostrovčeku v tom čase realizovanej stavby Okružná
križovatka Bratislavská – Strojárenská. Žiadosť zdôvodňovala tým, že ako nástupnícka
spoločnosť za ZF SACHS Slovakia, a. s. aktívne spolupracovala s vedením mesta na
projekte okružnej križovatky. Ako kľúčový investor zaistila pre tento projekt finančné
prostriedky vo výške 300 000 eur. Vzhľadom na záporné stanovisko Okresného úradu pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie k umiestneniu loga na stožiari v stredovom
ostrovčeku, Spoločnosť požiadala o súhlas s umiestnením plošného osadenia loga.
Majetková komisia sa zaoberala žiadosťou na zasadnutí dňa 24. 03. 2015 a predbežne
súhlasila s umiestnením plošného osadenia loga s podmienkou, že Spoločnosť bude
zabezpečovať údržbu výsadby v stredovom ostrovčeku.
Listom z 22. 06. 2015 primátor mesta v zmysle § 13 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a predbežného súhlasu majetkovej
komisie súhlasil s umiestnením plošného loga spoločnosti v stredovom ostrovčeku okružnej
križovatky s podmienkou, že spoločnosť bude zabezpečovať údržbu stredového ostrovčeka.
Keďže pre vydanie povolenia na realizáciu plošného loga na majetku vo vlastníctve
mesta Trnava požaduje stavebný úrad od spoločnosti preukázať iné právo k pozemku parc.
č. 9076/29, spoločnosť požiadala o uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku pod stredovým
ostrovčekom. Výpožičku pozemku schvaľuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, v znení zmien
a doplnkov mestské zastupiteľstvo.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 324
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.14
Zámena pozemkov na Starohájskej ulici, na Ulici Tehelná a na Ulici Hlboká v Trnave
(DUPOS INVEST, a.s.)
Spoločnosť DUPOS INVEST, a.s. so sídlom Trnava, Ulica Tamaškovičova 17 predložila
11.11.2015 ďalšiu žiadosť o zámenu pozemkov v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava
na Starohájskej ulici za pozemky vo svojom vlastníctve na Ulici Tehelná a na Ulici Hlboká tak
ako to bolo podrobne rozpísané v prerokovávanom materiáli. Zároveň sa spoločnosť
v žiadosti zaviazala vybudovať a odovzdať do majetku mesta 12 nových parkovacích miest
na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc. č. 5671/6 pri daňovom úrade.
Pozemok na Starohájskej ulici je možné zamieňať s podmienkou zriadenia časovo
neobmedzeného, bezodplatného vecného bremena v prospech mesta Trnava,
spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na pozemku nosnú konštrukciu lávky
pre peších, lávku pre peších nad pozemkom a výkon s tým súvisiacich užívateľských práv.
Požadovaný pozemok na Starohájskej ulici je súčasťou územia, na ktorom je plánovaná
investičná akcia mesta „Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave“.
Výsledkom rokovaní bol návrh na zámenu pozemku v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta
Trnava parc. č. 5671/369, zast. pl. s výmerou 879 m2, oddeleného geometrickým plánom č.
114/2015 z pozemku parc. č. 5671/6, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 5000, za pozemky v k. ú. Trnava vo vlastníctve DUPOS INVEST, a.s., so sídlom Ulica
Tamaškovičova 17, Trnava, IČO: 36 267 848: parc. č. 5680/530, zast. pl. s výmerou 676 m2
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a parc. č. 5680/531, zast. pl. s výmerou 204 m2, t. j. s výmerou spolu 880 m2, oddelené
geometrickým plánom č. 114/2015 z pozemku parc. č. 5680/16, zapísaného v katastri
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 12102, pričom hodnota zamieňaných pozemkov vo
vlastníctve mesta Trnava aj vo vlastníctve DUPOS INVEST, a.s., je stanovená dohodou
rovnaká. Zároveň boli stanovené podmienky zriadenia bezodplatného, časovo
neobmedzeného vecného bremena v prospech mesta Trnava, spočívajúceho v povinnosti
vlastníka pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 5671/369 strpieť na časti pozemku parc. č.
5671/369 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 114/2015 umiestnenie nosnej konštrukcie
(stĺpy) lávky pre peších, chodník, schodiská a rampy, a zároveň strpieť výkon s tým
súvisiacich užívateľských práv, a to najmä práva vstupu na pozemok parc. č. 5671/369 za
účelom údržby a opravy nosných konštrukcií a súčasne súhlasu DUPOS INVEST, a.s.,
s umiestnením konštrukcií pre ozelenenie jestvujúcej lávky pre peších, vrátane popínavých
rastlín, resp. vzrastlých stromov na pozemku parc. č. 5671/369 a s vybudovaním 12 nových
parkovacích miest na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava parc. č. 5671/6 pri daňovom
úrade, ako náhrady za jestvujúce parkovacie miesta pod lávkou na Starohájskej ulici.
Súčasne bol daný súhlas s použitím časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú.
Trnava parc. č. 5671/6, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5000, na
vybudovanie parkoviska pri daňovom úrade (12 nových parkovacích miest), podľa
dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní, spoločnosťou DUPOS INVEST, a.s. ako
náhrady za jestvujúce parkovacie miesta pod lávkou na Starohájskej ulici v Trnave z dôvodu
zámeny pozemkov v zmysle uznesenia MZ č. 325/2016 a s kúpou investície, po jej
zrealizovaní na nehnuteľnosti mesta, do majetku mesta Trnava za cenu 1,00 euro.
Zámena pozemkov je možná podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
spočívajúci v tom, že ide o prevod majetku mesta za účelom usporiadania vlastníctva podľa
reálneho užívania a potrieb vlastníka.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia; o každom sa hlasovalo osobitne.
Hlasovaním (za 25, proti 1, zdržali sa 3, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 325
v zmysle prerokovávaného materiálu k zámene pozemkov.
Hlasovaním (za 27, proti 1, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 326
v zmysle prerokovávaného materiálu k zámene pozemkov.
Č. 3.15
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie vodovodu pre stavbu IBV Pekné pole IV.
Trnava (Omnico, s. r. o.)
Mestský úrad v Trnave dostal dňa 30.11.2015 žiadosť spoločnosti OMNICO s. r.o.,
o súhlas s umiestnením inžinierskych sietí pre obytnú zónu IBV Pekné pole VI, Trnava na
pozemkoch vo vlastníctve mesta, pre účely vydania rozhodnutia o umiestnení stavby. Ide o
pozemky mesta Trnava, a to časť parcely reg. C č. 8907/1 a časť parcely reg. C č. 9059/1,
zapísané na LV 5000 ako parcely reg. E č. 1502/28 a 1502/128. Umiestnenie inžinierskych
sietí je v rozsahu stavebného objektu SO 02 Verejný vodovod.
Majetková komisia sa žiadosťou zaoberala na svojom zasadnutí dňa 12.1.2016
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť s umiestnením stavebného
objektu SO 02 Verejný vodovod podľa projektu schváleného v stavebnom konaní pre stavbu
„IBV Pekné pole VI, Trnava“, na pozemkoch mesta, časť parcely reg. C č. 8907/1 a časť
parcely reg. C č. 9059/1, zapísané na LV 5000 ako parcely reg. E č. 1502/28 a 1502/128.
Po vybudovaní stavebného objektu bude zriadené v zmysle § 14 ods. 1 písm c) „Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý mu
bol zverený v znení neskorších doplnkov“ na dotknutých pozemkoch odplatné vecné
bremeno v prospech príslušného správcu siete v zmysle platnej legislatívy, aj za podmienky
18

umožnenia pripokládky potrebného počtu chráničiek mestu Trnava, v zastúpení
spoločnosťou TT-IT, s.r.o. pre potreby optickej siete TOMNET, prípadne inému subjektu
založeného mestom, na základe osobitnej dohody.
Výška odplaty za zriadenie vecného bremena sa stanoví podľa platných sadzieb
k umiestňovaniu inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava pre rok 2015.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 327
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.16
Súhlas so zriadením bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena
v prospech mesta Trnava (Šrobárova ulica)
Mesto Trnava pripravuje investičnú akciu „Rekonštrukcia MK Šrobárova“ s termínom
realizácie v roku 2016. V rámci prípravy projektovej dokumentácie bolo zistené, že časť
chodníka s výmerou cca 100 m2 je situovaná na časti pozemku zapísanom na LV č. 5107
ako parc. č. 8812/2, ktorý je v súkromnom spoluvlastníctve.
Majetková komisia MZ sa zaoberala majetkovoprávnym usporiadaním vzťahu
v pozemku dňa 01. 12. 2015 a navrhla odkúpiť spoluvlastnícke podiely v celkovej výmere
100 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom) za cenu 8,18 eura/m 2. Návrh z
komisie bol spoluvlastníkom pozemku predložený. Spoluvlastníci nesúhlasili s cenou
navrhnutou majetkovou komisiou, taktiež nesúhlasili s cenou 20 eur/m2, ktorú im navrhol na
rokovaní prvý zástupca primátora mesta, nakoľko predmetnú časť pozemku neuvažujú
predať, ale súhlasia s realizáciou chodníka na ich časti pozemku.
Na zasadnutí dňa 12. 01. 2016 boli členovia majetkovej komisie informovaní
o stanovisku spoluvlastníkov pozemku k realizácii časti chodníka na ich pozemku. Vzhľadom
na to, že k stavebnému povoleniu vyžaduje stavebný úrad zmluvný vzťah k pozemku,
majetková komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie bezodplatného
vecného bremena v prospech mesta Trnava spočívajúceho v povinnosti spoluvlastníkov
pozemku strpieť na svojom pozemku umiestnenie časti chodníka a s tým súvisiacich
užívateľských práv
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 328
v zmysle prerokovávaného materiálu.
Č. 3.17
Predaj pozemku na Ulici Kollárova v Trnave (I.D.C. Holding, a.s.)
Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Drieňová 3, Bratislava, IČO: 35 706 686,
požiadala o odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta Trnava na Ulici Kollárova v Trnave, na
ktorom je postavená časť budovy (skladu) v jej vlastníctve. Ide o pozemok parc. č. 6424/12,
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 31 m², ktorý bol na základe rozhodnutia o schválení
Registra obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Trnava (ROEP) zapísaný na list vlastníctva
mesta Trnava č. 11228.
Prevod vlastníctva požadovaného majetku mesta, t. j. pozemku parc. č. 6424/12,
zastavaného časťou stavby vo vlastníctve žiadateľa, je v zmysle § 9a) ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov možný priamym
predajom. Kúpna cena môže byť určená na základe znaleckého posudku, prípadne sa môže
stanoviť na základe kúpnej ceny pozemkov v danej lokalite.
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Majetková komisia prerokovala žiadosť na svojom zasadnutí dňa 12. 1. 2016
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava schváliť predaj pozemku v k. ú. Trnava
na Ulici Kollárova v Trnave parc. č. 6424/12, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 31 m²,
nachádzajúceho sa pod časťou stavby vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 50 eur/m2, t. j. spolu
za 1 550,00 eur.
Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., oznámila e-mailom dňa 18. 1. 2016 súhlas s odkúpením
požadovaného pozemku za kúpnu cenu 50 eur/m2 v súlade s odporučením majetkovej
komisie z jej rokovania dňa 12. 1. 2016.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 329
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 4.1
Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom v zmysle VZN
č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní
ocenení mesta Trnavy
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Komisia na udeľovanie ocenení mesta Trnavy v zmysle príslušného všeobecne
záväzného nariadenia prerokovala predložené písomné návrhy na udelenie ocenení za rok
2015 na zasadnutí 22.1.2016 a odporučila mestskému zastupiteľstvu udeliť ocenenia
nasledovne :
A. ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TRNAVY
1. Ing. Ladislavovi S z a l a y o v i
za celoživotné dielo v oblasti publicistiky
2. MUDr. Karolovi K a p e l l e r o v i
za celoživotné dielo v oblasti medicíny a vzťah k mestu Trnava
B. CENA MESTA TRNAVY kolektív
1. Divadelný súbor DISK Trnava
za dlhoročnú reprezentáciu mesta Trnavy v oblasti ochotníckeho divadla
2. The Breakers
za dlhoročnú reprezentáciu mesta Trnavy v oblasti populárnej hudby
CENA MESTA TRNAVY jednotlivci
1. Jozefovi Z a v a r s k é m u
za celoživotné literárne dielo
2. Benjamínovi Š k r e k o v i
za literárnu a publicistickú činnosť
3. in memoriam Ivovi K á n i k o v i
za vynikajúce výsledky v oblasti letectva
C. UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVY
1. Ing. Jaroslavovi H o l e č k o v i, PhD.
pri príležitosti životného jubilea za manažérsku činnosť v oblasti automobilového
priemyslu
2. Ing. arch. Marcele M a s a r y k o v e j
za reprezentáciu mesta Trnavy v oblasti záhradnej architektúry.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
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Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 330
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 5.1
Informatívna správa o výsledkoch
02.12.2015 do 19.01.2016
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz

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.
Vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť jednotlivých prípadov sú v správe 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.
Podľa § 18f ods. 4 vyššie uvedeného zákona 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.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 331
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 5.2
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2015
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz
Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava bola predložená v zmysle
§18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plánu
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 schváleného uznesením MZ č. 878 bod 1 zo dňa 11. 11.
2014 a plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 schváleného uznesením MZ č. 174 zo dňa
23. 06. 2015, ako aj Zásad postupu pri uplatňovaní zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
v podmienkach samosprávy mesta Trnava. Správa o činnosti ÚHK bola spracovaná
v členení: A/ Kontrolná činnosť, B/ Rozbor sťažností a C/ Ostatná činnosť.
V správe 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 povinnosť zachovania mlčanlivosti, upravené zákonnou normou, podľa
príslušných ustanovení § 39 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, podľa ktorého
pracovníci kontroly sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedeli pri výkone svojej činnosti.
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.
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Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 332
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 5.3
Informácia hlavného kontrolóra o uplatňovaných pravidlách pri vykonávaní kontrolnej
činnosti
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz
Postup pri vykonávaní kontrolnej činnosti je v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov definovaný v § 18e – Pravidlá kontrolnej činnosti:
„hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje
osobitný zákon“. Nasleduje odkaz na poznámku pod čiarou, kde je uvedený zákon
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a použití niektorých
zákonov (ďalej zákon 502/2001 Z. z.).
Dňom 1. januára 2016 bol zákon č. 502/2001 Z .z. nahradený zákonom č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základné pravidlá
kontrolnej činnosti uplatňované hlavným kontrolórom do 31.12.2015, ustanovené v §§ 13 až
25 zákona č. 502/2001 Z. z. stratili svoju platnosť.
Príkazom hlavného kontrolóra č. 1/2016 hlavný kontrolór mesta Trnava stanovil dňa
2.1.2016 postup pri vykonávaní kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti a kompetencií
hlavného kontrolóra podľa pravidiel definovaných v §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z .z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o primerané
použitie týchto pravidiel, nakoľko túto právnu úpravu nie je možné použiť striktne vzhľadom
na rozdielne právne postavenie hlavného kontrolóra od iných kontrolných orgánov vo
verejnej správe. Citované ustanovenia podrobne upravujú práva a povinnosti oprávnenej
osoby, t.j. hlavného kontrolóra, resp. zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra pri výkone
kontrolnej činnosti, práva a povinnosti povinnej osoby, t.j. kontrolovaného subjektu (orgánu,
zamestnanca), práva a povinnosti tretej osoby, postup pri výkone kontroly, spôsob ukončenia
kontroly.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s požiadavkou, doplniť do materiálu príkaz hlavného kontrolóra č. 1/2016, na
ktorý sa odvoláva v dôvodovej správe.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 333
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 5.4
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnava k požiadavke Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava schválenej uznesením č. 303/2015
Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz
V zmysle uznesenia č. 303 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
15.12.2015 bol hlavný kontrolór na základe poslaneckého návrhu požiadaný o vykonanie
kontroly, či došlo k porušeniu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v súvislosti s doplnením člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti
STEFE Trnava s.r.o. /do 31.12.2015 obchodné meno TT-KOMFORT s.r.o./.
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Keďže materiál bol poslancom a verejnosti sprístupnený iba v ostatných dňoch,
spravodajca ho prečítal v plnom znení. V závere materiálu bolo uvedené, cit. „Na základe
vyššie uvedených skutočností som ako hlavný kontrolór Mesta Trnava dospel k záveru, že
v prípade, ak zástupca Mesta Trnava pri realizovaní kompetencií spoločníka obchodnej
spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. navrhoval voľbu druhého člena dozornej rady tejto
spoločnosti (následne hlasoval za prijatie uznesenia spoločnosti zo dňa 20.11.2015, ktorým
bol do funkcie člena dozornej rady za spoločníka mesto Trnava spoločnosti STEFE Trnava,
s.r.o. zvolený druhý člen) bez predchádzajúceho schválenia kandidáta za člena dozornej
rady mestským zastupiteľstvom, bol tento jeho úkon v rozpore s ustanoveniami zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - na základe preštudovania materiálu č. 5.4
odporučila prijať uznesenie v nasledovnom znení :
...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trnava k požiadavke Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava schválenej uznesením č. 303/2015
2. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave,
aby pri príprave materiálov na rokovanie MZ a stanovísk pre primátora mesta rešpektoval
ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. Žiada
primátora mesta,
aby pri uplatňovaní svojich kompetencií postupoval v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov...
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - upriamil pozornosť na právny výraz „krajná
núdza“, ktorý následne definoval „krajná núdza je zákonom povolené konanie, ktoré by bolo
inak protiprávnym, ktorým sa odvádza nebezpečenstvo priamo ohrozujúce zákonom
chránený záujem. Konanie v krajnej núdzi je konanie, ktoré vykazuje znaky protiprávneho
konania, ale je takým, aby zabránilo vzniku vyššej škody než je škoda, ktorá vznikne
v dôsledku tohto konania“. Netvrdil, že konaniu v krajnej núdzi došlo, pretože túto časť
podrobne neskúmal, avšak správa sa zaoberá len bodom b/, konštatuje, že za určitých
okolností konanie, ku ktorému došlo mohlo byť vnímané ako protiprávne. Správa sa
nezaoberá východiskami na základe čoho konal primátor mesta, či hrozba škody, ktorá
mohla vzniknúť sa odvoláva na § 68 ods. 6 písm. a/ Obchodného zákonníka, z ktorého
citoval. Správa teda neobsahuje východiská, či hrozila táto škoda alebo hrozba, ktorá bola
domnelá.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - reagoval na predrečníka a uviedol, že bolo
povedané aj b/. V prvom rade malo prebehnúť ustanovenie člena dozornej rady spoločnosti
na mestskom zastupiteľstve a potom uplatniť ustanovenia obchodného zákonníka. Tak ako
na minule spomenul § 68, ods. 6 písm. a/ - možnosť zrušenia obchodnej spoločnosti
súdom. Rozporoval výzvu druhého spoločníka o tom, že by upozorňoval na nejaký právny
stav. Uviedol, že nahliadnutím do Obchodného registra spoločnosti z 13.11.2015 bol orgán
celý čas ustanovený; nerozporoval nefunkčnosť tohto orgánu. Podľa informácií z okresného
súdu bolo za celý rok 2015 zrušených podľa § 68 celkom 364 spoločností, z toho 10
likvidáciou, boli to všetko nemajetné firmy. Zároveň zopakoval § 68 ods. 7 Obchodného
zákonníka, podľa ktorého mala prísť z okresného súdu výzva na spoločnosť TT-KOMFORT
s.r.o. a spoločnosť mala avizovať túto vec primátorovi mesta ako zástupcovi jedného
spoločníka a bola dostatočná lehota na riešenie. Žiadna takáto výzva neprišla a fabulácia
o krajnej núdzi sa mu zdá absolútne nenáležitou.
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JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - uviedol, že rešpektuje názor hlavného
kontrolóra a nebude rozporovať jeho tvrdenia, avšak k veci si dovolil povedať svoj názor.
Citoval ustanovenie § 66 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka podľa ktorého príslušný orgán
musí do 3 mesiacov ustanoviť nového člena spoločnosti. Táto lehota uplynula 13.11.2015.
Došlo k porušeniu obchodného zákonníka a tiež spoločenskej zmluvy. K napraveniu stavu
mohlo prísť znížením počtu členov dozornej rady v spoločenskej zmluve alebo doplnením
člena dozornej rady spoločnosti. Správa § 11 ods. 4 písm. l/ zákona č. 369/1990 Zb. nerieši
v kontexte príslušných ustanovení obchodného zákonníka, nezaoberá sa skutočnosťou,
resp. polemikou, či mestské zastupiteľstvo neporušilo ustanovenie § 66 ods. 1 tým, že
nenominovalo v lehote určenej zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti, čo
jednoznačne toto ustanovenie hovorí. Následne sa vyjadril k tomu, čo bolo uvedené
v závere hlavného kontrolóra. Spomenul voľbu člena dozornej rady valným zhromaždením a
uviedol, že nemal v úmysle ustanoviť člena dozornej rady bez súhlasu mestského
zastupiteľstva, o čom svedčí i materiál spracovaný na rokovanie mestského zastupiteľstva,
bezodkladne po voľbe člena dozornej rady valným zhromaždením. Materiál bol na rokovanie
predložený v alternatívach a nijak neprejudikoval rozhodnutie mestského zastupiteľstva
v prospech výsledkov voľby valného zhromaždenia. Doplnenie člena dozornej rady
spoločnosti bolo v programe rokovania mestského zastupiteľstva viackrát, pričom od
februára 2015 k tomu neprišlo; čo nie je v správe uvedené. Mestské zastupiteľstvo schválilo
alternatívu 2. a menovalo poslanca Pavla Nižnánskeho, bez ohľadu na obsah rozhodnutia
došlo k naplneniu § 11 ods. 4 písm. l/.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - konštatoval, že v tomto bode ide o prejednanie
stanoviska hlavného kontrolóra a netrúfa si prejudikovať, či k takému niečomu došlo, čo
stanovisko hlavného kontrolóra neobsahuje.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - reagoval na vystúpenie poslanca Galbavého,
z vystúpenia ktorého pochopil, že netvrdil to, že primátor mesta konal v krajnej núdzi, ale to,
že správa hlavného kontrolóra neobsahovala túto záležitosť. Krajnú núdzu pomenoval
primátor, preto mu položil otázku, že ak to bola krajná núdza ako ju popísal, tak prečo ju
aspoň jedenkrát nespomenul, a nepovedal, že sa možno dostať do situácie, ktorú popisuje
obchodný zákonník a je nutné, aby bol niekto zvolený. Bolo by to transparentné, aby sa
poslanci dozvedeli o krajnej núdzi vtedy, keď sa to riešilo. Následne sa vyjadril k spôsobu
voľby člena dozornej rady, nominanta KDH, ktorý nebol poslancami z Lepšej Trnavy zvolený.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - reagoval na vystúpenie poslanca a uviedol,
že „krajnú núdzu“ vo svojom stanovisku nepoužil. Uviedol, že z posledného mestského
zastupiteľstva bola stiahnutá možnosť hlasovať o doplnení člena dozornej rady. Materiál bol
z rokovania stiahnutý na podnet mestskej rady; pýtal sa, prečo bol stiahnutý a prečo by mal
za to niesť zodpovednosť.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - diskusia je trápna, chyba sa stala. Vyzval primátora,
aby si priznal chybu, ktorá sa viackrát nezopakuje.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - uviedol, že ľudí do orgánov spoločností nevolil preto, že
sú z kresťanskodemokratického hnutia, ale preto, že nie sú kompetentní zastávať takú
funkciu.
Bc. Šimon Štefunko, poslanec MZ - skonštatoval, že z klubu Lepšia Trnava tiež bol
predkladaný kandidát, ktorý nebol tiež podporený.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - to vôbec nebolo o sympatiách,
ale ako najväčší poslanecký klub v mestskom zastupiteľstve a so zastúpením vo vedení
mesta chceli mať zástupcu v dozornom orgáne najväčšej spoločnosti mesta. Kandidát
z Lepšej Trnavy viackrát neprešiel, takže to nebolo o sympatiách.
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - žiadal informáciu, či v tomto prípade dozorná rada bola
nefunkčná.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - bola funkčná, ale obchodný zákonník rieši,
či je plná alebo nie.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - obchodný zákonník uvádza, že dozorná rada má
minimálne troch členov; je to zákonná podmienka, dozorná rada mala štyroch členov.
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Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - uviedol, že diskusia je o veciach, ktoré sú v zmysle
príslušných právnych predpisov jednoznačné. Kontrola bola vykonaná na základe jeho
osobnej výzvy, aby bolo vo veci jasno. Položil otázku primátorovi mesta, ktorého kontrolného
orgánu stanovisko sa bude jednoznačne rešpektovať a s definitívnou platnosťou sa povie, že
zákon bol porušený. Neodporúčal viac diskutovať, pre jasnosť vo veci možno osloviť najvyšší
kontrolný úrad alebo prokuratúru.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - o sporných veciach, ak neexistuje zhoda,
rozhoduje súd, ide o orgán, ktorý môže dať jednoznačne záväzné stanovisko.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - skonštatoval, že k porušeniu zákona došlo
a primátor mal konať v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zmysle
svojich kompetencií. Mohol využiť to, čo umožňuje obchodný zákonník a rovnako mohol
informovať mestskú radu, že taká vec hrozí. Návrh uznesenia predložený poslankyňou
Petkovou považoval za korektný. Má obavy z toho, že sa táto situácia môže opakovať
a tomuto prístupu nerozumie. Nie je to prvý prípad, zákon už raz porušený bol a uznesenie
hlasovaním neprešlo, pričom dodržiavanie zákonov poslancov i primátora bolo sľubované pri
skladaní sľubu. Položil otázku, dokedy sa bude takto pokračovať a požiadal zamyslieť sa nad
tým.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - trápi ho tiež porušenie obchodného
zákonníka, že nebol schválený člen dozornej rady, postupoval na hrane zákona a snažil sa
vec saturovať. Následne predložil aj materiál mestskému zastupiteľstvu. Uviedol, že konal
podľa najlepšieho vedomia a svedomia a to, že to bolo na hrane zákona, nespochybňuje.
Zároveň podotkol, že zákon v tomto prípade jednoznačný nie je a podľa toho sa mestské
zastupiteľstvo nemusí uzniesť na žiadnom členovi dozornej rady. Pri nominácii si vybral
človeka, ktorý bol už raz do dozornej rady v tejto spoločnosti schválený, snažil sa vyriešiť
situáciu aj na ochranu majetku mesta. Nesnažil sa o špekulatívny úkon a dokazovať si svoje
postavenie.
Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór mesta - útvar hlavného kontrolóra je funkcia, ktorá
si vyžaduje zodpovednosť, objektívnosť, nestrannosť a korektnosť. A tak aj pri príprave
svojho stanoviska postupoval. Vychádzal z relevantných podkladov, napr. spoločenskej
zmluvy, zápisníc, z uznesení valného zhromaždenia, dozornej rady, z konzultácií
v spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o., z ustanovení zákona o obecnom zriadení a obchodného
zákonníka. Vyhlásil, že materiál spracoval osobne, vo vlastnej réžii, nezapájal do
spracovania žiadneho zo svojich zamestnancov, ani ho nikto z poslancov nekontaktoval.
Materiál odovzdal osobne na organizačný referát a distribuovaný bol osobitným spôsobom a
do doby prerokovania veci na mestskej rade s ním nikto nebol oboznámený. Chápal
primátora mesta vo veci, ktorú nanášal a zároveň citoval § 66 ods. 1 Obchodného
zákonníka, „Ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu alebo členom dozornej rady spoločnosti (ďalej len "člen orgánu spoločnosti"),
vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak,
musí príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového
člena orgánu spoločnosti.“, zdôraznil, že jediný. V tomto prípade to nebol jediný člen
dozornej rady a uplatnenie tohto § nemá s tým tvrdením nič spoločné.
Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy neboli vznesené.
Hlasovaním (za 18, proti 1, zdržali sa 9, nehlasoval 1) bol prijatý návrh poslankyne
Petkovej na doplnenie uznesenia.
Hlasovaním (za 18, proti 1, zdržal sa 10, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 334
v zmysle prerokovávaného materiálu a schváleného poslaneckého návrhu.

Materiál č. 6.1
Informatívna správa č. 9 o stave prípravy mesta Trnava na nové programové obdobie
2014 - 2020
Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko
25

Materiál bol na rokovanie mestského zastupiteľstva predložený v zmysle operatívnej
úlohy č. 15 z rokovania MZ 17.2.2015. Materiál obsahoval 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.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - spomenul všeobecnú nespokojnosť na
úrovni samospráv s vývojom v tejto oblasti.
Pozmeňovacie návrhy k materiálu vznesené neboli.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 335
v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 7.1
Spolupráca obcí pri rozvoji mestskej funkčnej oblasti Trnava a schválenie vstupu
mesta Trnava do Združenia obcí Mestskej funkčnej oblasti Trnava
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Zámer vytvoriť združenie obcí podporuje aj správa Spolupráca obcí pri rozvoji mestskej
funkčnej oblasti Trnava, ktorá vznikla na základe spolupráce predstaviteľov mesta Trnava,
starostov obcí v území Mestskej funkčnej oblasti Trnava s Komunálnym výskumným
a poradenským centrom, n. o. Piešťany v 2. polroku 2015. Správa obsahuje dôvody pre
spoluprácu obcí, analýzu súčasného stavu, námet stratégie rozvoja mestskej funkčnej
oblasti, ciele, opatrenia a námety spoločných projektov reagujúcich na definované problémy,
očakávaný scenár vývoja a očakávané spoločenské trendy. Rastúci význam potreby
spolupráce má svoje dôvody aj v presune čoraz väčšieho množstva úloh z centrálnej úrovne
na miestnu úroveň. Spolupráca by sa mala stať jednou z priorít miestnej politiky.
V rámci materiálu bol predložený návrh na schválenie účasti mesta Trnava v združení
obcí s názvom „Združenie obcí Mestskej funkčnej oblasti Trnava“, schválenie Zmluvy
o zriadení predmetného združenia a Stanov združenia.
Stanovisko Finančnej komisie MZ:
Komisia na zasadnutí 25.01.2016 prerokovala materiál a na rokovanie mestského
zastupiteľstva ho odporučila s pripomienkami, ktoré zapracuje odbor právny a majetkový.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s úpravou textu „Stanov Združenia obcí mestskej oblasti Trnava“ tak ako to
vyplynulo z rokovania finančnej komisie a mestskej rady, čo bolo v doručenom dokumente
viditeľne vyznačené.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
V rámci procesu hlasovania primátor mesta odporučil o stanovách hlasovať osobitne.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - vystúpil ako predseda návrhovej komisie
a uviedol, že stanovy boli spracované v zmysle odporúčaní Finančnej komisie MZ a mestskej
rady, o čom odporučil hlasovať osobitne.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady k úprave stanov tak ako boli predložené poslancom po rokovaní mestskej rady.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 336
bolo prijaté uznesenie v zmysle prerokovávaného materiálu.
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Materiál č. 8.1
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2015
Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík
Správa predkladaná na rokovanie mestského zastupiteľstva v súvislosti s plnením
uznesenia MZ č. 115/2015 z 28.4.2015. V materiáli boli podrobne rozpísané jednotlivé
aktivity v rámci jarmoku a vyhodnotenie príjmov a výdavkov vzhľadom na schválený rozpočet
akcie. Súčasťou materiálu bola aj správa hlavného kontrolóra k vykonanej kontrole
zúčtovania jarmoku, v ktorej konštatoval, že z kontroly neboli zaznamenané žiadne kontrolné
zistenia a správu odporučil mestskému zastupiteľstvu schváliť.
V závere spravodajskej správy spravodajca skonštatoval, že zisk za trnavský jarmok za
rok 2015 (72 500 eur) bol najvyšší za posledné obdobie. Poďakoval zamestnancom
mestského úradu, ktorí veľmi promptne riešili koncepčné zmeny. Podarilo sa výdavky znížiť
o 11 822 eur a príjmy zvýšiť o 13 868 eur. Vyslovil presvedčenie, že aj v roku 2016 bude
dosiahnuté dobré hospodárenie v rámci tejto akcie. Úsilím je aj naďalej škrtať náklady
a dosahovať čo najlepšiu ziskovosť pre mesto v rámci prístupu hospodárnosti a efektívneho
nakladania s finančnými prostriedkami mesta. Chápe to, ak sa to niekomu nepáči. Ale ak má
niekto pocit, že sa podieľa na nejakých nekorektnostiach, má možnosť riešiť to, obrátiť sa na
políciu alebo iné orgány. Uviedol, že sa k nemu dostali nejaké indície. Formy zastrašovania,
ktoré sa objavili, ho neodradia a bude postupovať čo najlepšie, s efektívnym využitím
finančných prostriedkov.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Rozprava:
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - požiadal o konkrétne indície.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - v prípade konkrétnych indícií by
predmetnú vec riešil trestným oznámením.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - podotkol, že dokumentácia jedného zo
spisov sa objavila na nemenovanom webe. Dokumentácia nebola oficiálnou cestou mestom
sprístupnená. Mesto neeviduje v tejto veci žiadnu žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.,
prostredníctvom ktorého by sa dostali informácie na verejnosť. V prípade, že došlo
k porušeniu práv tretej osoby, mesto odporučí, aby sa obrátila v danej veci na príslušný
orgán.
Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 337
bolo prijaté uznesenie MZ č. 337 v zmysle prerokovávaného materiálu.

Materiál č. 9.1
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých
termín plnenia je v intervale od 26.11.2015 do 13.01.2016
Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký
Štandardný materiál, ktorým bolo vyhodnocované plnenie uznesení mestského
zastupiteľstva splatných v danom intervale a riešené návrhy gestorov uznesení na zmenu
textu uznesenia ,zmenu termínu, resp. zrušenie uznesenia.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva bez pripomienok.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 338
v zmysle prerokovávaného materiálu.
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Materiál č. 10.1
Súhlas na zriadenie elokovaného pracoviska, Hodžova 40, Trnava ku kmeňovej
Súkromnej základnej umeleckej škole Bučany, 919 28 Bučany 155
Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota
Mestskému úradu v Trnave bola doručená 23.12.2015 žiadosť zriaďovateľky Súkromnej
základnej umeleckej školy Bučany o súhlas so zriadením elokovaného pracoviska ako
súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy Bučany 155. V zmysle § 18 ods. 7 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov sa vyžaduje súhlas mesta o zmenu v sieti škôl a školských zariadení.
Mesto financuje z podielových daní neštátne školy a školské zariadenia, ktorých
kmeňová škola je zriadená na území mesta. V prípade vzniku elokovaného pracoviska
Hodžova 40, Trnava k Súkromnej základnej umeleckej škole Bučany a po splnení zákonom
stanovených náležitostí, povinnosť financovania bude prináležať obci Bučany podľa § 6 ods.
12 písm. j/ zákona č. 596/2003 Z. z.
Mestská školská rada mesta Trnava po prerokovaní nesúhlasila so zriadením
predmetného elokovaného pracoviska.
Nesúhlasné vyjadrenie k elokovanému pracovisku v písomnej forme poskytla aj
riaditeľka Materskej školy Hodžova 40, Trnava, ktorá vyslovila záujem spolupracovať naďalej
so Súkromnou umeleckou základnou školou Bučany formou krúžku.
Stanovisko Komisie školstva a vzdelávania MZ:
Komisia sa materiálom zaoberala na zasadnutí 21.01.2016 a nesúhlasila so zriadením
predmetného elokovaného pracoviska.
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského
zastupiteľstva s alternatívou II., t. j. neschválenie zriadenia elokovaného pracoviska,
Hodžova 40, Trnava ku kmeňovej Súkromnej základnej umeleckej škole Bučany 155.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej
rady k schváleniu alternatívy II.
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 339
v zmysle prerokovávaného materiálu a schválenej alternatívy.
Týmto boli prerokované všetky písomné materiály zaradené do programu rokovania
mestského zastupiteľstva.
V zmysle schváleného programu nasledoval bod „R ô z n e“, v ktorom vystúpili poslanci :
A/
p. Adam Peciar, poslanec MZ - požiadal všetkých obyvateľov mesta Trnava o podporu detí
a účasť na hlasovaní v súťaži obchodného reťazca Lidl, na vybudovanie detského ihriska
Žihadielko v hodnote 87 000 eur.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - požiadal o podporu a hlasovanie do konca
mesiaca na www.zihadielko.sk.
B/
Ing. Peter Šujan, poslanec MZ - skonštatoval, že sviatky pokoja, v ostatnej dobe nie sú
pokojné, čo sa týka používania pyrotechniky. Netolerancia a používanie pyrotechniky aj
v priebehu roka bolo dôvodom vznesenia požiadavky na mestský úrad na prípravu
všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechniky na území mesta Trnava s tým,
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že bude celoročný zákaz, okrem Silvestra 31.12. napr. od 19,00 h do 1.1. do 01.00 h.,
prípadne pri získaní majstrovského titulu športovým klubom.
C/
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - vystúpil s diskusným príspevkom, ktorý sa týkal mestskej
časti č. 5 Linčianska, ktorej je predsedom. Spomenul výsledky, ktoré pozitívne ovplyvnili túto
mestskú časť za ostatné roky, ale zároveň poukázal na nedostatky v nej pretrvávajúce ako
napr. stav chodníkov a určenie ich opráv v rámci akcie rozbehnutej primátorom mesta.
Poukázal na prepadnutú kanalizáciu na Hospodárskej ulici, od železničnej stanice po
Bernolákovu bránu. V nevyhovujúcom stave komunikácie v rámci mestskej časti,
nedostatočné osvetlenie niektorých ulíc i napriek tomu, že v niektorých častiach bolo nové
osvetlenie zrealizované. Nedostatočné dopravné značenie, hlavne čo sa týka nasmerovania
na severný obchvat, pričom nákladné vozidlá sa dostávajú na okraj sídliska a následne
spôsobujú dopravné zácpy na Hospodárskej ulici. Potreba budovania parkovísk, problémy
v oblasti komunálneho odpadu, zvlášť separovaného. Možnosť zriadenia občianskych
rómskych hliadok pri mestskej polícii a tak predísť poškodzovaniu majetku, napr.
poškodenie lavičiek v humanizačnom parku. Zároveň vzniesol požiadavku na možnú
inštaláciu kamerového systému.
/Príspevok v plnom znení je súčasťou archívnych dokumentov./
p. Adam Peciar, poslanec MZ - v nadväznosti na príspevok kolegu Čavojského /ktorého
práca v rámci výboru mestskej časti je príkladná/ konštatoval, že požiadavky súvisiace
s dopravným značením predniesol Komisii dopravy a VPS MZ a od mesiaca jún 2015 sa nič
nedialo; zápis z poslednej komisie z mesiaca december 2015 nemá tiež k dispozícii.
Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - podporila kolegu Šujana vo veci spracovania
nariadenia týkajúceho sa používania pyrotechniky. Zároveň reagovala na vystúpenie
poslanca Čavojského. Uviedla, že poslanci boli zvolení občanmi a predpokladá, že fungujú
naplno vo výboroch spolu s neposlancami. Nestotožnila sa s tým, aby sa z času rokovania
mestského zastupiteľstva uberalo čítaním takýchto správ, ale odporúčala problémy riešiť ich
odkomunikovaním s vedením mesta, úradom. Je to problém výborov mestských častí a na
zasadnutí riešiť mimoriadne situácie.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - skonštatoval, že k bodu 5.4 poslanci rokovali cca 52 minút
a vystúpenie poslanca Čavojského mu neprekáža.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - odlišné názory odporúčal odkomunikovať si
na súkromnej úrovni. Osobne rešpektuje názor každého a na tomto fóre sa rieši niečo, čo
môže mať prospech pre mesto a pre ľudí.
Na požiadanie návrhovej komisie poslanec Šujan sformuloval nasledovný návrh uznesenia :
...Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
pripraviť návrh Všeobecne záväzného nariadenia o obmedzení používania pyrotechniky v k.
ú. Trnava a v k. ú. Modranka
Termín: do 30.04.2016...
Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 340
v zmysle návrhu predloženého poslancom Šujanom v rámci bodu B/.

Ďalším bodom programu 12. boli „Interpelácie poslancov“ :
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ
 Vyjadril sa k dokumentu „Informácia o plnení interpelácií poslancov MZ..“, ktorý poslanci
dostali spolu s materiálmi. Poukázal na interpeláciu č. 61, ním podanú na zasadnutí
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15.12.2015. Následne informoval o obsahu doporučenej zásielky, ktorú si v piatok vyzdvihol
a ktorá nie je v predmetnom materiáli zapracovaná.
Interpeloval prednostku mestského úradu vo veci odpovede na interpeláciu, nakoľko
interpelácia nebola vybavená v súlade s Organizačným a rokovacím poriadkom MZ.
Odpoveď na časť podnetu vypracovaná Odborom právnym a majetkovým v rozsahu „jednej
vety“ mu bola doručená dňa 29.1.2016, t. j. 29 pracovných dní po podaní interpelácie.
Nerozporoval vecnú stránku odpovede, otázky boli jasne formulované, preto si myslí, že
stanovená lehota mohla byť dodržaná.
Odpoveď na interpeláciu bola zaslaná poštovou prepravou, napriek požiadavke na doručenie
mailom z dôvodu úspory nákladov mesta.
 Poukázal na informáciu zverejnenú na úradnej tabuli mesta a interpeloval primátora so
žiadosťou o vysvetlenie dôvodu podania žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub 211
stromov /ktoré uviedol podľa druhov a v kusoch / a 561 m2 krovín na ulici Hlboká
a objasnenie ďalšieho zámeru mesta v predmetnej lokalite. Ďalej žiadal o vyčíslenie
finančných nákladov spojených s touto investíciou.
 Podnet od občana v súvislosti so zverejnenou objednávkou na nákup autonosiča
bicyklov. Interpeloval primátora mesta so žiadosťou o objasnenie dôvodu obstarania
autonosiča bicyklov od spoločnosti AUTOGLAS, s.r.o. za sumu 1 047,- eur objednávka
č. 20150801 bola vystavená dňa 29.06.2015. Úhrada bola vykonaná 13.08.2015.
Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ - uviedla, že interpelácii poslanca Mráza pripraví
písomné stanovisko.
Na ďalšie podnety reagoval JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta. V súvislosti
s výrubom drevín odporučil uvedomiť si kvalitu týchto drevín. Ide väčšinu o náletové dreviny
a nikdy nebol riešený ich stav. Zároveň spomenul pripravovanú rekonštrukciu hradieb v tejto
časti a budovanie osvetlenia v pravej časti i s budovaním pravej bašty. Realizácia projektu si
vyžaduje preriedenie stromov, ktoré v tejto časti nemajú vysokú hodnotu. Cieľom akcie nie je
masívna devastácia územia, ale odkrytie hradobného systému.
Ďalej uviedol, že autonosič bicyklov bol zakúpený ako doplnok k autoparku, ktorý na meste
existuje; konkrétne k vozidlu TRANZIT, ktoré bolo zakúpené za 50 000 eur niekým iným.
Vozidlo je poskytované športovým klubom na prepravu, na čo bude využívané aj
v budúcnosti. Cenu za autonosič na bicykle považuje za adekvátnu.
Na záver uviedol, že odpoveď na otázky bude dodaná aj v písomnej forme, obšírnejšie na
podnet týkajúci sa výrubu zelene.
Ing. Peter Šujan, poslanec MZ - sa vyjadril k výrubu drevín ako zástupca Komisie
životného prostredia MZ. Odporučil osobne si preveriť stav kríkov, hlavne teraz v období bez
listov, v ktorých sa zdržiavajú určité skupiny osôb.
p. Adam Peciar, poslanec MZ - konštatoval, že ide o jedinečný hradobný systém v rámci
strednej Európy, ktorý si zaslúži úpravu územia.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - uviedol, že rozsah výrubu je ojedinelým na
podmienky mesta a diskusiou, dostatočnou kampaňou a informovaním obyvateľov odporučil
predísť prípadným sťažnostiam.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ

Informoval o podnete ním podanom 2.8.2015 na „Odkaz pre starostu“, v ktorom
pripomienkoval navozený odpad za kontajnerovým stojiskom umiestneným na Ulici Terézie
Vansovej /oproti cintorínu/ a prespávanie bezdomovcov. Odporučil prehodnocovať, kde sa
budú kríky dávať a uviedol, že na niektorých miestach nemajú opodstatnenie. Apeloval
priestor nielen vyčistiť, ale aj odstrániť kríky, čo opätovne podal.
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Ďalšie ústne interpelácie neboli vznesené.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, predseda návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia
prijaté na zasadnutí; prijaté boli uznesenia od č. 309 do č. 340, vrátane.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a 8. riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.

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

Ing. Jozef A l c h u s
overovateľ

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

Bc. Šimon Š t e f u n k o
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka

V Trnave 12.02.2016
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