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Z á p i s n i c a 
 
 

z 2. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného 
obdobia 2010 – 2014, konaného 2. júla 2014 v konferenčnej miestnosti trnavskej 
radnice  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

 
 

Z á p i s n i c a 
 

z 2. mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  
volebného obdobia 2010 -2014,  

konaného 2. júla 2014 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice 

 
  
Prítomní:  27  poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
                  Ing. Vladimír Butko, primátor mesta 
                  Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór 
                  Mgr. Igor Keleši, náčelník Mestskej polície mesta Trnava 
                  4 vedúci odborov mestského úradu, 2 v zastúpení 
                  vedúci kancelárie primátora mesta  
                  2 riaditelia organizácií a spoločností zriadených mestom 
                  1 prizvaný 
                  zapisovateľka 
 
 
P r o g r a m : 
 
a/ Otvorenie 
b/ Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej 

komisie,  schválenie programu rokovania 
1.1 Vyhlásenie nastúpenia náhradníka do funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava vo volebnom obvode č. 2, vo volebnom období 2010 - 2014 
Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom 
obvode č. 2 

2. Rekapitulácia uznesení 
 Z á v e r  

 
 

2. mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 
2010 – 2014 otvoril a viedol Ing. Vladimír Butko, primátor mesta. Na rokovaní privítal 
poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných.  

 
Predsedajúci skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 26 poslancov mestského 

zastupiteľstva (v priebehu rokovania sa počet zvýšil na 27).  Z neúčasti na zasadaní sa 
ospravedlnili poslanci mestského zastupiteľstva : PhDr. Peter Náhlik, PhD., MUDr. Angela 
Štefániková, Ing. Martin Viskupič. 

 Za overovateľov zápisnice z  2. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
boli určené poslankyne mestského zastupiteľstva Ing. Kvetoslava Tibenská a Ing. Blažena 
Královičová.  

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

zastupiteľstva mesta Trnava pracovné predsedníctvo bolo zložené z poslancov Ing. Bystríka 
Stanka, Ing. Augustína Hambálka a  Ing. Štefana Bošnáka.  

 
Za predsedu návrhovej komisie odporučil predsedajúci poslanca mestského 

zastupiteľstva Mgr. Mariana Rozložníka a za členov Ing. Petra Benčata, PhD. a MUDr. 
Branislava Kramára. 

Pripomienky a ďalšie návrhy na zloženie návrhovej komisie neboli vznesené.  
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Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1) bolo zloženie návrhovej komisie 
schválené.   

  
Predsedajúci skonštatoval, že mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo 

zvolané v súlade s § 12 v nadväznosti na § 25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov s jedným písomným materiálom, a to  
vyhlásenie nastúpenia náhradníka do funkcie poslanca mestského zastupiteľstva a následne 
zloženie sľubu nového poslanca.  

 
K programu rokovania mestského zastupiteľstva, ktorý bol poslancom doručený spolu 

s materiálom pripomienky vznesené neboli. 
Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol program rokovania 2. 

mimoriadneho zasadania mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010 - 2014 
schválený. 

 
 
 Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu schváleného programu :  
 
 
Materiál č. 1.1 
Vyhlásenie nastúpenia náhradníka do funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava vo volebnom obvode č. 2 vo volebnom období 2010 - 2014 
Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom obvode 
č. 2  

 Materiál na rokovaní uviedol Ing. Vladimír Butko, primátor mesta. Konštatoval, že 
poslanec JUDr. Ing. Peter Pacalaj sa na 20. riadnom zasadaní mestského zastupiteľstva 
24.06.2014 ústne vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
s okamžitou platnosťou a s ním súvisiacich funkcií, čím v zmysle § 25 ods. 2 písm. c/ zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov došlo k zániku mandátu 
poslanca vo volebnom obvode č. 2 vo volebnom období 2010 - 2014. 

Nástup náhradníka sa uskutočňuje podľa § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Ak sa uprázdni v obecnom 
zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník 
kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, ale nebol zvolený za 
poslanca. Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa 
uprázdni mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie 
podpíše primátor. 

Na uvoľnený mandát nastupuje Mgr. Michal Okruhlica, ktorý v ostatných voľbách do 
orgánov samosprávy v meste Trnava získal vo volebnom obvode č. 2 ako náhradník 
najväčší počet hlasov (629). Kandidoval v nich za koalíciu SDKÚ-DS - Sloboda a Solidarita. 
 
 O vyjadrenie k danej veci bola požiadaná Komisia na riešenie mandátov a sťažností pri 
MZ. Predsedajúci vyzval jej predsedu, JUDr. Štefana Dvorského o predloženie stanoviska 
k zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva JUDr. Ing. Pacalaja a k nastúpeniu 
náhradníka vo volebnom obvode č. 2. 
 
 JUDr. Štefan Dvorský, poslanec MZ a predseda komisie prečítal zápisnicu zo 
zasadnutia komisie, ktoré sa konalo 2.7.2014 o 15,30 h. (Zápisnica je súčasťou archívnych 
dokumentov z rokovania mestského zastupiteľstva.)  
 
 Náhradník za poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom obvode 
č. 2 - Mgr. Michal Okruhlica prevzal od primátora mesta Osvedčenie o zvolení za poslanca 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom obvode č. 2 vo volebnom období 2010 
- 2014. 



4 
 

Návrhová komisia následne predložila návrh uznesenia MZ č. 828 k vyhláseniu 
nastúpenia náhradníka do funkcie poslanca mestského zastupiteľstva, ktoré bolo  prijaté 
hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0). 

 
V ďalšej časti rokovania Mgr. Michal Okruhlica  v zmysle § 25 ods. 1 písm. a/ zákona 

č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložil sľub poslanca 
mestského zastupiteľstva.  

 Ing. Vladimír Butko, primátor mesta novému poslancovi zaželal v poslaneckej práci 
veľa úspechov a šťastných rozhodnutí v prospech Mesta Trnava. 

 
K zloženiu sľubu nového poslanca mestského zastupiteľstva bolo hlasovaním (za 27, 

proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) prijaté uznesenie MZ č. 829. 
 
 
Tak ako bolo aj v materiáli spomenuté, vzdaním sa Ing. Vladimír Butko, primátor mesta 

následne požiadal poslanecké kluby o predloženie návrhov na obsadenie funkcií, ktoré sa 
uvoľnili po vzdaní sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva JUDr. Ing. Petra Pacalaja.  

 
Mgr. Marian Rozložník, predseda návrhovej komisie skonštatoval, že na mimoriadnom 

zasadaní boli prijaté dve uznesenia s číslom 828 a  829. 
 

 
  Týmto bol program rokovania mimoriadneho zasadania mestského zastupiteľstva 
prerokovaný. 
 
  Ing. Vladimír Butko, primátor mesta  poďakoval poslancom mestského zastupiteľstva za 
účasť a rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vladimír  B u t k o                 Ing. Hana   D i e n e r o v á 
    primátor mesta                                                                          prednostka MsÚ 
 
 
 
 
Ing. Kvetoslava  T i b e n s k á                                          Ing. Blažena  K r á l o v i č o v á 
           overovateľka                                                                            overovateľka 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Lackovičová 
      zapisovateľka 
 
V Trnave 03.07.2014   
 


