Zápisnica
z 1. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného
obdobia 2014 – 2018, konaného 15. mája 2015 v konferenčnej miestnosti trnavskej
radnice
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
z 1. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného
obdobia 2014 – 2018, konaného 15. mája 2015 v konferenčnej miestnosti trnavskej
radnice
Prítomní: 29 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
9 vedúcich odborov mestského úradu
1 vedúci kancelárie primátora mesta
1 vedúci úseku mestského úradu
4 riaditelia organizácií a spoločností zriadených mestom
6 novinárov
zapisovateľka

Program:
a/
b/

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

1.1

Predaj pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici v Trnave - návrh kúpnej zmluvy
/RELAX - TEAM s.r.o., Trnava/
Rekapitulácia uznesení
Záver

1. mimoriadne 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 26 poslancov mestského
zastupiteľstva. (V priebehu rokovania sa počet zvýšil na 29.) Z rokovania mestského
zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci MUDr. Štefan Krištofík, MPH. a p. Róbert Gašparík.
Za overovateľov zápisnice z 1. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli
určení poslanci mestského zastupiteľstva p. Juraj Fuzák a Bc. Martin Královič.
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.
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Primátor mesta Trnava za predsedu návrhovej komisie odporučil poslanca mestského
zastupiteľstva Dr. h. c. Ing. Štefana Bošnáka a za členov návrhovej komisie MUDr. Janu
Fridrichovú a Ing. Jozefa Alchusa.
K návrhu primátora na zloženie návrhovej komisie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo zloženie návrhovej komisie
schválené, v zložení odporúčanom primátorom mesta.
Program 1. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva dostali poslanci
písomne, spolu s materiálom.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k programu rokovania pripomienky neboli
vznesené.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol program rokovania 1.
mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva schválený.

Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu jediného písomného materiálu zaradeného
do programu rokovania.
Materiál č. 1.1
Predaj pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici v Trnave - návrh kúpnej zmluvy
(RELAX - TEAM s.r.o. Trnava)
Podstatou materiálu bolo, že investor nadobudne do vlastníctva na základe kúpnej
zmluvy pozemok, na ktorom vybuduje časť areálu vodného komplexu, ktorý bude prístupný
širokej verejnosti, čím príde k naplneniu verejnoprospešného účelu, prevodu v prospech
obyvateľov mesta Trnava.
Mesto je povinné zverejniť zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15 dní pred rozhodovaním o prevode, pričom pri zverejnení sa identifikuje aj nadobúdateľ
majetku. Od 30.04.2015 bol zverejnený zámer previesť predmetný pozemok do vlastníctva
spoločnosti RELAX – TEAM s.r.o., Trnava.
Návrh kúpnej zmluvy bol predložený na mimoriadne rokovanie Majetkovej komisie MZ,
ktoré bolo zvolané na 15.05.2015, t. j. pred rokovaním mestského zastupiteľstva. Závery
z rokovania komisie prezentoval na rokovaní mestského zastupiteľstva Mgr. Tibor Pekarčík,
poslanec MZ a predseda komisie. Uviedol, že po spracovaní zverejneného materiálu sa
uskutočnilo ďalšie pracovné rokovanie medzi zástupcami Mesta Trnava, novým investorom
a financujúcou bankou. Pre financujúcu banku nie je vyhovujúce, aby sa vlastníkom
pozemku, ktorý má byť predmetom prevodu stala spoločnosť RELAX - TEAM s.r.o.,
Rybníková 16, Trnava a trvá na tom, aby sa vlastníkom stala spoločnosť AQUA-RELAX,
s.r.o., Trnava ako nový investor. Na základe uvedeného spoločnosť AQUA-RELAX, s.r.o.
Trnava požiadala o odkúpenie predmetného pozemku za obdobných podmienok, aké boli
ponúknuté spoločnosťou RELAX – TEAM s.r.o. Návrh kúpnej zmluvy bol prílohou materiálu.
Následne informoval o finančnom objeme investície, o zmenám oproti pôvodnému návrhu
a to: dohoda kúpnej ceny a jej splátkovanie, zmena investora z pôvodnej spoločnosti RELAX
- TEAM s.r.o., Rybníková 16, Trnava na spoločnosť AQUA-RELAX, s.r.o. Trnava, o
záležitosti započítavania inflácie a bianko zmenke. Vedenie mesta navrhlo, aby sa získaná
kúpna cena preinvestovala v tejto lokalite, v areáli Slávia, na s ním súvisiacu infraštruktúru,
na rozvoj tohto športového areálu a športových aktivít obyvateľov tohto mesta.
Zároveň privítal na rokovaní investora i zástupcu financujúcej banky.
Investor na výzvu primátora mesta na prípadné doplnenie informácií nereagoval.
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Rozprava:
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - žiadal vysvetliť list - doplnok, ktorý poslanci dostali do
lavíc.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - uviedol, že na poslednom zasadnutí
Majetkovej komisie MZ došlo k výhradám týkajúcich sa materiálu, ktoré boli zapracované
mestským úradom. Na stretnutí s investorom /v stredu 13.05.2015/ sa prešiel obsah kúpnej
zmluvy a investor informoval aj o podmienkach uvedených v úverovej zmluve uzatvorenej
s financujúcou bankou. Prišlo k zmenám, ktoré prezentoval už v úvode svojho vystúpenia.
Medzi Mestom Trnava a investorom došlo k súzvuku a na prerokovanie veci bolo zvolané
zasadnutie majetkovej komisie.
Zároveň uviedol, že mimoriadne zasadnutie bolo zvolané na základe iniciatívy poslanca
Mráza bez toho, aby poznal všetky veci. Poslanci sa teraz stretli na to, aby zamietli záležitosť
spôsobu prevodu majetku mesta. V priebehu dvoch týždňov bude zvolané k tejto veci nové
rokovanie mestského zastupiteľstva.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - opätovne žiadal vysvetliť list - doplnok, ktorý poslanci
dostali do lavíc. Uviedol, že pochopil vysvetlenie poslanca Pekarčíka, ale nechápe, či
doplnok je novým návrhom na stiahnutie veci. Skonštatoval, že poslanci sa možno stretli
zbytočne a občania sa môžu pýtať, kto zaplatí vynaložené prostriedky na toto mestské
zastupiteľstvo.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - ako člen Majetkovej komisie MZ vysvetlil spôsob
predkladania materiálu. Uviedol, že zvyčajne člen mestskej rady predkladá návrh uznesenia,
o ktorom sa bude hlasovať. Mestská rada nezasadla, ale o veci rokovala Majetková komisia
MZ na mimoriadnom zasadnutí. Následne zdôvodnil obsah doplnku k materiálu č. 1.1
a zmeny, ku ktorým dochádza a ktoré boli vysvetlené viceprimátorom. Ide o tak zásadné
zmeny, ktoré bránia v rozhodnutí, keďže došlo na žiadosť financujúcej banky k zmene
žiadateľa o kúpu pozemku. Mesto by sa dostalo do rozporu s čl. 9a ods. 8 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Následne predložil nový návrh
uznesenia, v zmysle záverov z rokovania Majetkovej komisie MZ, ktorý poslanci dostali do
lavíc:
... Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:
1. Neschvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva majetku Mesta Trnava – pozemku označeného ako parc. registra
„C“ č. 3545/1 – ostatné plochy, s výmerou 14 980 m2, zapísaného na liste vlastníctva č.
5000, pre k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, kúpnou zmluvou z vlastníctva Mesta
Trnava do vlastníctva obchodnej spoločnosti RELAX - TEAM s.r.o., Rybníková 16, Trnava,
IČO: 31 414 893, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a odsek 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúceho v skutočnosti, že obchodná spoločnosť RELAX - TEAM s.r.o., Rybníková 16,
Trnava, IČO: 31 414 893 na opísanom pozemku, ktorý bude predmetom prevodu podľa
kúpnej zmluvy, vybuduje areál letného kúpaliska ako časť vodného komplexu prístupného
verejnosti a tým súčasne zrealizuje vlastnú investíciu do revitalizácie areálu letného
kúpaliska, čím bude naplnený aj verejnoprospešný účel.
2. Odporúča
Primátorovi mesta
zvolať mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava tak, aby sa
uskutočnilo najskôr 15 dní odo dňa zverejnenia zámeru previesť majetok podľa bodu 1 tohto
uznesenia na spoločnosť AQUA-RELAX, s.r.o., Trnava v zmysle ustanovenia § 9a odsek 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
3. Ukladá
Mestskému úradu v Trnave
a) zverejniť zámer previesť majetok podľa bodu 1 tohto uznesenia na spoločnosť AQUARELAX, s.r.o., Trnava v súlade s ustanovením § 9a odsek 8, písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Termín: do 18.05.2015
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b) pripraviť a predložiť na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
materiál týkajúci sa prevodu nehnuteľnosti podľa bodu 1 tohto uznesenia na spoločnosť
AQUA-RELAX, s.r.o., Trnava, pričom návrh uznesenia bude obsahovať záväzok mesta
preinvestovať kúpnu cenu, získanú z prevodu nehnuteľnosti podľa bodu 1 tohto
uznesenia, v lokalite športového areálu Slávia na športoviská a súvisiacu infraštruktúru,
za účelom podpory a rozvoja tohto športového areálu a športových aktivít obyvateľov
mesta
Termín: na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva...
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - poskytol informáciu pre tých,
ktorí nie sú do veci zainteresovaní, resp. nemajú materiál naštudovaný. Poslanec Mráz dal
na poslednom mestskom zastupiteľstve žiadosť na zvolanie mestského zastupiteľstva ešte
vo fáze, keď neboli známe podmienky s financujúcou bankou. Mesto je v súlade
s legislatívou povinné kúpnu zmluvu vyvesiť 15 dní pred rokovaním mestského
zastupiteľstva. Zámer k pozemku bol vyvesený, avšak banka mala výhrady a takto
zverejnená zmluva pre financujúcu banku sa stala neakceptovateľnou. Zmeny k zmluve,
o ktorých informoval poslanec Pekarčík budú zapracované a po dobu 15 dní bude zmluva
zverejnená na pripomienkovanie. Po tomto termíne môžu poslanci rokovať na mimoriadnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva k zmluve, ktorá bude konsenzom medzi Mestom Trnava,
novým investorom a financujúcou bankou.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - uviedol, že vec nie je nová a diskutuje sa o nej už od
mesiaca september 2014, kedy bol materiál predložený na rokovanie predchádzajúceho
mestského zastupiteľstva. Rovnako je táto téma pretraktovaná a poslanci sa pýtali na
pokračovanie rokovaní v tejto veci na každej Majetkovej komisii MZ. Zvolanie mimoriadneho
zasadnutia mestského zastupiteľstva považoval za zúfalý pokus donútiť vedenie mesta na
doriešenie podmienok s investorom, ktorý avizoval že 18.5.2015 banka prestáva financovať
túto stavbu. Mal za to, že všetky podmienky boli doladené, avšak v priebehu posledných dní
došlo k zmene budúceho nadobúdateľa. Podľa jeho právneho názoru by poslanci mohli vec
prerokovať aj na dnešnom rokovaní v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 5 zákona č. 138/1991
Zb., keďže návrh v lehote 15 dní bol zverejnený a bola jednoznačne identifikovaná
nehnuteľnosť. Podľa jeho mienky nadobúdateľ nie je podstatný; obidve spoločnosti sú
majetkovo prepojené a majú identického štatutárneho zástupcu.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - uviedol, že na rokovaní komisie za
prítomnosti vedenia mesta bol prezentovaný aktuálny stav, ktorý bol dosiahnutý a bolo jasné,
že rokovania pokračujú ďalej. Za zúfalý pokus považoval zdvihnutie telefónu a dotazovať sa
vedenia mesta ešte predtým, než sa iniciuje zbieranie podpisov na hárok pre zvolanie
mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň podotkol, že existuje viacero
právnych názorov a chce predísť prípadnému právnemu problému v budúcnosti, pri
odsúhlasení veci na dnešnom rokovaní.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - s názorom poslanca Mráza nesúhlasil.
Poukázal na znenie § 9a ods. 8 predmetného zákona; odkazovanie na ods. 5 sa týmto
vylučuje. Uviedol, že na dnešnom rokovaní o navrhovanej zmluve nemožno rozhodovať.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - uviedol, že materiál nie je nový, pripravoval sa na
rokovanie mestského zastupiteľstva 11.11.2014. Z rokovania bol stiahnutý, pretože táto téma
sa stala predmetom predvolebného boja. Potvrdil aj skutočnosť, že členovia majetkovej
komisie sa niekoľkokrát dožadovali informácií o stave rozpracovania materiálu
a pokračovanie rokovaní s investorom. Konštatoval, že vedenie mesta malo dostatočne dlhý
čas na odkomunikovanie a prípravu materiálu na prerokovanie mestského zastupiteľstva tak,
aby neboli o ňom žiadne pochybnosti.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - mesto sa snažilo dospieť k dohode, čo
môže potvrdiť aj investor, ktorá je už extrémne blízko. V žiadnom okamihu sa vedenie mesta
nebránilo komunikácii. Vyjednávanie je o proces, ktorý si vyžaduje určitý čas a vylaďovanie
považuje za štandard.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - reagoval na poslanca Galbavého. Citoval § 9 ods. 8
písm. e), keď treba identifikovať majetok a zámer, ktorý poslanci odhlasujú ako prípad hodný
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osobitného zreteľa a podporia hlasovaním 3/5 väčšinou. V prípade, že by mal vzniknúť
právny problém, podporí predložený návrh.
Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - konštatoval, že 11.11.2014, t. j. 3
dni pred komunálnymi voľbami, malo mestské zastupiteľstvo rokovať o predaji pozemku za
1,00 euro. V priebehu niekoľkých mesiacov sa podarilo primátorovi mesta a viceprimátorovi
dohodnúť predaj pozemku za 750 tisíc eur, takže oplatilo sa počkať a získať prostriedky do
mestského rozpočtu, ktoré sa dajú ďalej použiť.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - žiadal vyjadrenie od zástupcu financujúcej banky,
dokedy bol termín bankou stanovený, aby poslanci neboli tlačení investorom alebo vedením
mesta. Mestské zastupiteľstvo neodporúčal zvolávať ad hoc, ku každému prípadu, a nie na
piatok, popoludnie.
Priestor na vyjadrenie, bez odhlasovania poslancami, dostal zástupca Všeobecnej
úverovej banky Ing. Marián Uhlár. Uviedol, že projekt banka podporila, je podpísaná zmluva,
ktorá je predmetom bankového tajomstva. Projekt môže byť dokončený, pokiaľ zo strany
investora budú dodržané podmienky. Jednou z podmienok je pozemok vo vlastníctve
spoločnosti AQUA-RELAX, s.r.o., Trnava alebo uzavretá nájomná zmluva. V prípade
nesplnenia podmienky banka nemôže projekt financovať. Investorovi dochádzajú vlastné
zdroje, ktoré do projektu vkladá. Príde k tomu, že banka pristúpi k financovaniu projektu, aby
nedošlo k jeho zastaveniu. Presný termín neuviedol, ale poznamenal, že nie je ďaleko.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - informoval, že za účelom doriešenia veci
bude zvolané ďalšie mimoriadne mestské zastupiteľstvo, aby sa vec neprenášala až do júna
2015.
Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - zareagoval na poslanca Lančariča. Zopakoval dôvod
stiahnutia materiálu z mestského zastupiteľstva 11.11.2014 /predvolebná kampaň
komunálnych volieb/ a uviedol, že nebolo to za 1,00 euro, ale s protihodnotou, a to vlastná
investícia kupujúceho do revitalizácie areálu letného kúpaliska; investícia kupujúceho do
majetku predávajúceho v rozsahu 1 348 930,34 eur, ktorá sa zrealizuje vybudovaním
a následným bezodplatným odovzdaním stavieb infraštruktúry, vybudovaných v rámci stavby
areálu letného kúpaliska.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - poukázal na materiál z 11.11.2014, v ktorom sa
uvádza vybudovanie investície ako záväzok investora a tiež 150 parkovacích miest.
Poukázal na splátkovanie kúpnej ceny podľa navrhovanej zmluvy. Sumu 100 tisíc eur zaplatí
investor pri podpise zmluvy a zvyšok splátkami v období 12 rokov. Zároveň podotkol, že
poslanci boli zavedení, keďže investor uviedol termín 18.05.2015, ku ktorému mu končia
vlastné prostriedky a projekt zastaví. Kolegovi poslancovi Kloknerovi odporučil do pozornosti
Odmeňovací poriadok funkcionárov mesta Trnava, v zmysle ktorého sa za mimoriadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva odmena poslancovi nevypláca.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - skonštatoval, že situácia nie je až tak zúfalá; primátor
mesta v danej veci koná. Možno by stačilo ospravedlnenie za chybu s tým, že sa uvidíme na
budúcom zasadnutí.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - súhlasil s právnym názorom poslanca Galbavého,
pripraviť materiál právne nespochybniteľný. K vyčísleniu nákladov na mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva uviedol, že poslanci sú v tomto prípade na zasadnutí zadarmo
a zamestnanci mestského úradu v réžii. V súvislosti so zvolaním mimoriadneho zasadnutia
mestského zastupiteľstva parafrázoval ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Spochybňovať oprávnenia poslancov považoval za
trápne a nehodné postu poslanca alebo primátora mesta. Podotkol, že na žiadosť o zvolanie
mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa nepodpísal len Mráz, ale ďalších 16
poslancov. Keďže všetci poslanci sľúbili dodržiavať ústavu a zákony, podľa toho odporučil aj
správať sa. Uviedol, že toto mestské zastupiteľstvo a primátor ukazujú ako v Bratislave už 7
rokov pripravujú národný futbalový štadión. Apeloval nenapodobňovať Bratislavu; nie je to
dobrý vzor. Na záver uviedol, že tento díl, keď porovná s iným dílom, ktorý bude o 3
mesiace otvorený (City arena, a.s.), tento mu nesiaha ani po členky. Bola to starostlivá
príprava primátora a poslancov.
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JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - reagoval na
vystúpenie svojho
predrečníka. Nikoho právomoc nespochybnil, vyjadril len svoj názor a možnosť postupu
v budúcnosti. Príprava City Areny bola celý čas v jednej réžii a dohoda a podmienky,
i politické sú teraz odlišné. Pristupuje k riešeniu veci s plnou zodpovednosťou a neodporúča
postup porovnávať s Bratislavou.
p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - nikto nespochybňuje zákonnosť, o tom je zbytočné
polemizovať. Na Majetkovej komisii MZ boli otázky k tejto veci a predseda komisie vždy
informoval o prebiehajúcich rokovaniach.
Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - požiadala o vzájomné sa rešpektovanie, kultúru
rokovania a konsenzus.
Ing. Peter Halada, poslanec MZ - uviedol, že jednou z možností je vlastníctvo pozemku
a druhou je pozemok v dlhodobom prenájme. S poukázaním na záverečný účet a dobré
hospodárenie mesta sa pýtal, či niekto uvažoval aj o druhej možnosti.
Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - reagoval na pripomienky
z rozpravy. Uviedol, že p. Svátek prezentoval svoj zámer, čo si poslanci vypočuli na
osobitnom stretnutí. Väčšina ľudí zámer odmietla, nepáčil sa zásah do zeleného priestoru
Slávie. Podotkol, že reálne rokovania boli od mesiaca marec 2015, v ktorých mesto
pokračovalo zodpovedne, so snahou vyrokovať mestu čo najlepšie, najideálnejšie
podmienky.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - vec prerokovala aj banka ako jednu z možností
a pozerá na svoj záujem. Mesto po zvážení plusov a mínusov je za odpredaj pozemku,
rozhodnutie bude na hlasovaní poslancov. Diskusiu považoval za podnetnú, avšak podstatné
bude to, čo mestské zastupiteľstvo schváli.
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - položil otázku, čo si myslia Trnavčania, ktorí vysielanie
zo zasadnutia sledujú. Poslanci majú slúžiť mestu a rozhodnúť tak, aby to bolo výhodné pre
obidve strany, hlavne výhodné pre občanov tohto mesta.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - uviedol, že celý čas to tak vedenie mesta
robilo. Mesto je v tomto prípade v bode súhlasu.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - návrh predložený v úvode rozpravy zobral
späť. Odporučil postupovať podľa toho, čo poslanci dostali v materiáloch.
Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ - skonštatoval, že poslanci dostali materiál
a doplnok s iným návrhom dostali do lavíc. Pokiaľ nebude návrh predložený, nemôže sa
o ňom hlasovať.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - ospravedlnil sa za dezinformáciu a dal
pozmeňovací návrh v zmysle dokumentu, ktorý dostali poslanci do lavíc.
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bol prijatý návrh poslanca
Galbavého.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia v zmysle schváleného návrhu a odporučila
termín v bode 3a) skrátiť na ...15.05.2015... a technicky pripraviť prípadne dve uznesenia,
jedno o predaji majetku a druhé o ďalších veciach.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - sa pýtal, či bude možné už 15.05.2015 zabezpečiť
zverejnenie zámeru.
JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ - uviedla, že aj v prípade úpravy
termínu mestský úrad vec zabezpečí.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 123
v zmysle schváleného návrhu.
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V zmysle programu ďalej nasledoval bod „Rekapitulácia uznesení“. Dr. h. c. Ing.
Štefan Bošnák, predseda návrhovej komisie skonštatoval, že na 1. mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva bolo prijaté jedno uznesenie s č 123.
Týmto bol program rokovania mestského zastupiteľstva prerokovaný.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - poďakoval prítomným za účasť a 1.
mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.

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

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

Juraj F u z á k
overovateľ

Bc. Martin K r á l o v i č
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka
V Trnave 19.05.2015
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