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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia 
2014 – 2018, konaného 8. septembra 2015 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice  

 
Prítomní:  28  poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
                  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  
                  2 vedúci úsekov mestského úradu 
                  5 riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom 
                  11 riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ 
                  4 občania 
                  zapisovateľka 
 
 
 
P r o g r a m : 
 
a/ Otvorenie 
b/ Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej 

komisie,  schválenie programu rokovania 
 

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov ulíc v meste 
Trnava 

2.1 Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava 
(Aktualizované znenie rok 2009) - Zmena 03/2015 

3.1 3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 

4. Majetkové záležitosti  

5.1 Zmena zriaďovateľa Súkromnej materskej školy SMILE 
6.1 Zmena zriaďovacej listiny Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, 

Trnava, Hlavná 17 
7.1 Informatívna správa k „Petícii obyvateľov Ulice P. Mudroňa“ o zastavení 

vyvlastňovania a povolení zmeny ÚPN - „novom trasovaní prístupovej komunikácie 
k rodinným domom“ 

8.1 Informatívna správa č. 5 o stave prípravy Mesta Trnava na nové programovacie 
obdobie 2014 – 2020 

8.2 Založenie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava 

9.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 
10.06.2015 do 18.08.2015 

10.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch 
verejného obstarávania v I. polroku 2015 s hodnotou predmetu obstarávania 
tovarov a služieb nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur určené uznesením MZ 
č.  158/2011  

11.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní podujatia Májový kvet 2015 
12.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktorých termín plnenia je v intervale od 04.06.2015 do 12.08.2015 
 
13. 

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

 
 
4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 

– 2018 z poverenia primátora mesta viedol Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora. 
Ospravedlnil neúčasť primátora mesta na rokovaní mestského zastupiteľstva z dôvodu 
ochorenia.  

Na rokovaní privítal poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných.  
 
Predsedajúci skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 26 poslancov mestského 

zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. (V priebehu rokovania sa 
počet zvýšil na 28.)  

  
Za overovateľov zápisnice zo 4. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli 

určení poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Jozef Pobiecký a Mgr. Marek Neštický. 
Za overovateľov zápisnice z 3. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného 

23. júna 2015 a 3. mimoriadneho zasadnutia, konaného 18. augusta 2015   vystúpil poslanec 
MZ Ing. Jozef Čavojský. Skonštatoval, že zápisnice prečítal a keďže zachytili priebeh 
rokovaní, tak i podpísal spolu s ďalším overovateľom Mgr. Martinom Uhlíkom. 

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

mesta Trnava pracovné predsedníctvo je 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. 

Za ospravedlneného poslanca Mgr. Ing. Mariána Galbavého bol do pracovného 
predsedníctva doplnený Ing. Juraj Novota.  

 
Mestská rada mesta Trnava za predsedu návrhovej komisie odporučila poslanca 

mestského zastupiteľstva Ing. Bystríka Stanka. 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim ako členovia návrhovej komisie 
odporučení MUDr. Zuzana Baková, PhD. a Ing. Peter Šujan. 
 K návrhu  na zloženie komisie návrhovej pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo zloženie návrhovej komisie 
schválené.   

 
  
 Mestská rada mesta Trnava na zasadnutí  25. augusta 2015 odporučila nasledovné 
úpravy v programe rokovania mestského zastupiteľstva:  
 
a/ stiahnuť z programu rokovania z bodu „4. Majetkové záležitosti“  
Materiál č. 4.17 
Priamy predaj a prenájom častí pozemkov a súhlas s použitím častí pozemkov na 
vybudovanie parkoviska a parčíka s detským ihriskom (north tower, s.r.o.) 

Dôvod: 
Záležitosť v zmysle pripomienok z mestskej rady bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí 
Majetkovej komisie MZ i za účasti zástupcu spoločnosti north tower, s.r.o. 
 
b/ zaradiť do programu rokovania v bode „13. Rôzne“ 
Materiál č. 13.1 
Výmena zástupcu mesta v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti TT-IT s.r.o.  

Dôvod: 
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Schválenie konateľa spoločnosti TT-IT s.r.o. v nadväznosti na výsledky výberového konania, 
ktoré sa konalo 27.08.2015. 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky k programu rokovania neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) boli prijaté odporúčania mestskej 
rady k programu rokovania.  

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol program rokovania 4. riadneho 
zasadnutia Mestského  zastupiteľstva mesta Trnava schválený.  

 
 
Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu materiálov zaradených do programu 

rokovania : 
  
 
Materiál č. 1.1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov ulíc v meste Trnava 

Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz 
 
 Mesto určuje a mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v zmysle  zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V súlade s § 2b sú názvy 
určované všeobecne záväzným nariadením s prihliadnutím na históriu mesta, významné 
nežijúce osobnosti a podobne.  
 Všeobecne záväzným nariadením bol predložený návrh na určenie názvu novej ulice 
v meste Trnava, územne spadajúcej do mestskej časti Trnava – sever. Konkrétne ide 
o komunikáciu v novovznikajúcej obytnej zóne Pekné pole, kde sa začali vydávať stavebné 
povolenia. Mestský úrad v Trnave navrhuje pre túto ulicu pomenovanie „Pekná ulica“. 
Nariadením bol zároveň predložený návrh na premenovanie časti Hornopotočnej ulice 
v smere od Pekárskej ulice po Univerzitné námestie na Ulicu sv. Jána Pavla II. 
  
 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 10.08.2015 do 20.08.2015. 
 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 
pripomienok/. 
  
 Po lehote zverejnenia návrhu VZN 24.08.2015 bola e-mailom na adresu 
infoservis@trnava.sk doručená pripomienka p. Moniky Hanigovskej, ktorá má v dotknutom 
území prevádzku a upozornila na ekonomické náklady, ktoré by jej vznikli s premenovaním 
časti Ulice Hornopotočná. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom : 
a/ zaoberať sa pomenovaním len novej ulice v lokalite mestskej časti sever, t. j. riešiť určenie 
názvu ulice podľa čl. 2  
b/ na str. 4-1/1/4 vypustiť  
z textu VZN celý čl. 3 „Zmena názvu časti ulice“, ktorý sa týka zmeny názvu časti Ulice 
Hornopotočná. 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva bola spravodajcom Mgr. Rastislavom Mrázom 
odprezentovaná informácia v nadväznosti na spätnú väzbu od občanov a podnikateľov 
sídliacich v časti Hornopotočnej ulice. Dotknutým subjektom boli do schránok v 34. týždni 
distribuované letáky s informáciou o návrhu na premenovanie časti ulice Hornopotočnej. 

mailto:infoservis@trnava.sk
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Týmto im bola poskytnutá možnosť posielať pripomienky k navrhovanej zmene čl. 3 VZN do 
termínu 4.9.2015. Možnosť využilo 8 podnikateľských subjektov, ktorí majú na tejto adrese 
prevádzku. Medzi pripomienkujúcimi bol aj vlastník polyfunkčného domu „U Kráľa Ľudovíta“, 
ktorý písal v mene 19 firiem pôsobiacich v tejto budove.  
Všetky pripomienky zneli proti premenovaniu časti Hornopotočnej ulice na Ulicu sv. Jána 
Pavla II., pričom uvádzané dôvody sú najmä vzniknuté finančné náklady, množstvo 
administratívnych úkonov a historické hľadisko doterajšieho názvu tejto ulice. V prípade, ak 
príde k schváleniu premenovania ulice, viaceré spoločnosti budú žiadať od mesta finančnú 
náhradu vzniknutých nákladov.  
Na záver svojho vystúpenia uviedol, že Mesto Trnava chce získať aj spätnú väzbu od 
obyvateľov, preto mestská rada bude zvažovať aj iné možnosti pomenovania verejného 
priestranstva v centre mesta po osobnosti sv. Jána Pavla II.  
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené. 
 
 O odporúčaniach mestskej rady sa hlasovalo osobitne. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo schválené odporúčanie 
mestskej rady v bode a/, t. j.  určiť novej ulici v lokalite mestskej časti sever názov „Pekná 
ulica“. 
 Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržali sa 6, nehlasoval 1) bolo schválené odporúčanie 
mestskej rady v bode b/, t. j. vypustiť z textu materiálu záležitosť týkajúcu sa premenovania 
časti Hornopotočnej ulice  po sv. Jánovi Pavlovi II. 
 Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržali sa 6, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 187, 
ktorým bolo schválené VZN č. 448 v zmysle schválených záverov.  
 
 
 
 
Materiál č. 2.1 
Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované 
znenie rok 2009) - Zmena 03/2015 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 
 
    Orgán  územného  plánovania  -  mesto  Trnava  obstaráva územnoplánovaciu  
dokumentáciu  a v zmysle § 30  zákona  č.  50/1976   Zb.   je  povinný   sledovať,  či   sa   
nezmenili územno-technické,  hospodárske  a sociálne  predpoklady,  na  základe  ktorých   
bola navrhnutá koncepcia územia. Ak dôjde k zmene    predpokladov,     orgán      územného    
plánovania prostredníctvom  odboru územného rozvoja a koncepcií obstará    doplnok, 
zmenu alebo úpravu územného plánu. Povolenie na spracovanie návrhu zmien a doplnkov 
schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 
  O zmenu Územného plánu mesta Trnava požiadala zástupkyňa majiteľov – firmy 
a štyroch súkromných vlastníkov v lokalite ohraničenej z juhu Kamennou cestou, zo západu 
a severozápadu záhradkárskou osadou a severovýchodu  veľkým rybníkom (pozemky parc. 
č. 10264/2,3,4,5,6,7,8,9,10). Celková výmera predmetných pozemkov je 48 510 m2. 
Žiadatelia požadujú pozemky zmenou územného plánu preklasifikovať na pozemky pre 
výstavbu rodinných domov. 
  Podľa Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) sú pozemky 
vedené v plochách B.05 – plochy a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu.
  Podľa dokumentu Miestneho územného systému ekologickej stability je lokalita 
navrhnutá na vybudovanie športovo-rekreačného areálu s uvažovanou funkciou aquaparku.  
Súčasná orná pôda je navrhnutá na dobudovanie zelene v rozsahu minimálne 40% 
z  celkovej plošnej výmery záujmovej lokality, ktorá bude ešte zvýšená o vegetačné prvky 
uplatnené v rámci riešenia architektonického diela.  Je v záujme mesta zvýšiť ekologickú 
stabilitu a rozmanitosť tohto územia premenou ekologicky nestabilnej ornej pôdy na územie s 
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výraznejším podielom druhovo pestrej drevinnej vegetácie, keďže sa nachádza  v tesnom 
kontakte s ochranným pásmom Chráneného areálu Trnavské rybníky a v tesnej 
blízkosti  vodného toku Parná -  významného regionálneho biokoridoru.  Lokalita je teda 
z  hľadiska svojho umiestnenia veľmi významná a je ju potrebné dobudovať prírode blízkym 
spôsobom. 
  Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok na svojom zasadnutí 
dňa 13.8.2015  hlasovala za alt. A a neodporúčala mestskému zastupiteľstvu  povolenie na 
spracovanie predmetnej zmeny schváliť. 
        V prípade povolenia zmeny  bude návrh spracovaný do  materiálu ako Návrh Zmeny 
ÚPN 03/2015 a predložený na  verejnoprávne prerokovanie. Súbežne bude  prebiehať 
proces posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie (SEA). Po prerokovaní 
a doručení záverečného kladného stanoviska bude materiál  predložený na  rokovanie 
mestského zastupiteľstva. Spracovanie návrhu zmeny si bude financovať žiadateľ. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s alternatívou A, t. j. nepovoliť spracovanie zmeny Územného plánu mesta 
Trnava - Zmena 03/2015 - IBV Za rybníkom v Kamennom mlyne. 
  
  V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo schválené odporúčanie 
mestskej rady. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 188, 
ktorým mestské zastupiteľstvo nepovolilo spracovanie zmeny územného plánu  - Zmena 
03/2015 - IBV Za rybníkom v Kamennom mlyne.   
 
 
 
Materiál č. 3.1  
3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 

Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík 
 
 V súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola na 
rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaná tretia aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy 
na rok 2015, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.  
       V aktualizácii je navrhované zvýšenie ostatných príjmov, kde je predpokladaný vyšší 
príjem na základe plnenia rozpočtu k 30.6.2015, taktiež je očakávaný vyšší príjem z podielu 
na zisku od spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Zároveň je navrhované zvýšenie grantových 
príjmov, keďže mesto sa uchádza o dotáciu z Environmentálneho fondu na projekt Sanácia 
miest s nezákonne umiestneným odpadom na území mesta Trnava. V príjmových finančných 
operáciách došlo k presunu použitia zdrojov rezervného fondu z rekonštrukcie miestnej 
komunikácie Kukučínova ulica na optimalizáciu tepelného hospodárstva ZŠ s MŠ 
Spartakovská.  
 Zmeny navrhované vo výdavkovej časti rozpočtu sa týkajú bežného aj kapitálového 
rozpočtu.  
V programe Doprava je navrhovaná úprava rozpočtu na rekonštrukciu miestnej komunikácie 
Kukučínova ulica, kde je z časových dôvodov predpoklad nevyčerpania finančných 
prostriedkov v plnom rozsahu.  
V programe Školstvo a vzdelávanie je navrhované zriadenie elokovaných pracovísk 
v  budovách základných škôl, a to konkrétne na Základnej škole s materskou školou 
Atómová 1 a Základnej škole s materskou školou Námestie Slovenského učeného 
tovarišstva v počte 2 triedy na každom elokovanom pracovisku a tiež rekonštrukcia strechy 
a  zateplenie objektu telocvične ZŠ s MŠ Spartakovská, čím bude dosiahnutá najvyššia 
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efektivita práce tepelného hospodárstva. V aktualizácii je navrhnutá aj úprava rozpočtu 
v  položke vyregulovanie vykurovacieho systému na školách v zmysle zákona č. 476/2008 
Z.  z. o energetickej efektívnosti v zmysle neskorších predpisov, ktorý určuje povinnosti 
vlastníka budovy vykonať opatrenia k efektívnosti využívania energií.  
V programe Správa majetku a právny servis je navrhovaná úprava rozpočtu, ktorá rovnako 
súvisí so zabezpečením povinností vlastníka budov v zmysle zákona č. 476/2008 Z. z., ako 
je spracovanie energetických auditov, vyregulovanie vykurovacieho systému, prípadne 
zaizolovanie rozvodov kúrenia a teplej úžitkovej vody.  
Všetky zmeny rozpočtu predkladané v 3. aktualizácii boli podrobne popísané v textovej časti 
rozpočtu.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 189, 
ktorým bola schválená 3. aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2015 v zmysle 
prerokovávaného materiálu.   
 
 
 
Materiál č. 4 
Majetkové záležitosti 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 
 
 
č. 4.1 
Rozšírenie výmery prenájmu a udržiavacie práce spojené s užívaním nebytových 
priestorov v objekte na Ulici Limbová 3 - BESST, s.r.o. 

Nebytové priestory v objekte na ulici Limbová 3 v Trnave na základe Zmluvy o nájme 
a zmluvy o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 07.08.2009 užíva spoločnosť                   
BESST s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, za účelom zriadenia škôl a školských 
zariadení a to Súkromnej materskej školy BESST, Súkromnej základnej školy BESST 
a Súkromného bilingválneho gymnázia BESST. V súčasnosti spoločnosť užíva nebytové 
priestory o celkovej výmere 3 984,14 m2 a z toho vo výpožičke 2 089,27 m2 (vonkajší areál 
školy). Dňa 14.07.2015 spoločnosť BESST s.r.o. požiadala o rozšírenie prenájmu 
nebytových priestorov o miestnosti č. 115 a č. 116 na prvom poschodí, ktoré budú využívané 
ako nové triedy. Spoločnosť zároveň požiadala o schválenie základných opráv týchto 
miestností, ktoré spočívajú v oprave popraskaných stien, vymaľovania priestorov, výmene 
stropných svietidiel, elektrických zásuviek a vypínačov a výmene vstupných dverí.  

V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom a s majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, podľa §10 ide o bežné udržiavacie práce súvisiace 
s užívaním nebytových priestorov. Úpravy sú v predloženom rozsahu síce zamerané                        
na potreby školy, ale aj z pohľadu ďalšieho využitia priestoru sú pre vlastníka nebytových 
priestorov výhodné. Odbor územného rozvoja a koncepcií  mestského úradu nemá námietky, 
aby nebytové priestory boli využívané na požadovaný účel využitia. 

Nakoľko spoločnosť BESST s.r.o. užíva väčšiu časť budovy, nie je možné prenajímať 
neobsadené miestnosti iným záujemcom a preto nie je zverejnená ponuka na priamy 
prenájom týchto miestností. V zmysle ustanovenia  § 9a ods. 9) písm. c﴿ zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 4 písm. r) Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu 
zverený, potrebné prenájom nebytových priestorov schváliť trojpätinovou väčšinou hlasov 
všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvodom považovať žiadosť 
súčasného nájomcu za prípad hodný osobitného zreteľa je, že ide o dlhoročného nájomcu, 



8 

 

ktorý si vždy plnil a plní všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. V súčasnosti nie je 
v omeškaní s platením nájmu a preddavkov za spotreby energií a služieb súvisiacich 
s užívaním nebytových priestorov. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že nájomca v súčasnosti 
užíva väčšiu časť budovy a poskytuje kvalitné vzdelanie pre deti občanov mesta Trnava 
a blízkeho okolia.  

Spoločnosť BESST, s.r.o. potrebovala zrealizovať udržiavacie práce v nových 
miestnostiach čo najskôr v súvislosti so začiatkom nového školského roka. Z tohto dôvodu 
primátor mesta na porade vedenia mesta dňa 17.08.2015 dal súhlas spoločnosti BESST, 
s.r.o. na realizáciu prác v termíne od 18.08.2015 do 30.09.2015 za vlastné finančné 
prostriedky bez možnosti započítania s nájmom alebo inou formou kompenzácie. 

Spoločnosť nemá podlžnosti voči Mestu Trnava, ani organizáciám, ktoré boli Mestom 
Trnava zriadené. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.  
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 190 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
  
 
 
č. 4.2 
Nájom nebytových priestorov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, 917 01 
Trnava, pre: CentroMedico, s.r.o. 

 Stredisko sociálnej starostlivosti je na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava č. 105/2003 správcom Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, Trnava, kde v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, prenajíma nebytové priestory.  

Správca dňa 16.6.2015 vyhlásil, s dôrazom na efektívne a hospodárne nakladanie so 
zvereným majetkom, zámer prenajať predmetné nebytové priestory formou priameho 
prenájmu v súlade so zákonom č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení. Informácia o voľných nebytových priestoroch bola 
zverejnená na internetovej stránke mesta Trnava a Strediska sociálnej starostlivosti a na 
úradnej tabuli mesta Trnava pri  Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Cenovú ponuku 
na  prenájom nebytového priestoru blok B, 2. poschodie, m. č. 209, 210 predložil 
v stanovenom termíne jeden záujemca:  
- CentroMedico, s.r.o. s účelom využitia – poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore 
všeobecné lekárstvo, ponúknutá cena za prenájom – 30,95 eur/m2/rok.     
Na základe hodnotenia, kde prvé kritérium podľa zverejnených podmienok bol účel využitia 
nebytového priestoru - poskytovanie zdravotnej starostlivosti, druhé kritérium bola ponúknutá 
cena, Komisia na vyhodnotenie cenových ponúk konštatovala, že spoločnosť CentroMedico, 
s.r.o., splnila podmienky na uzatvorenie nájomného vzťahu na predmetné nebytové priestory. 

Nakoľko štatutárny orgán spoločnosti je zároveň poslancom Mestského zastupiteľstva 
mesta Trnava v súlade s § 9a ods. 6, písm. b), ods. 7 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na schválenie nájmu 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

V zmysle zákona 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Z. z. 
o majetku obcí  v znení  neskorších  predpisov  a  podľa  Zásad  hospodárenia  a  nakladania  
s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v platnom 
znení, podlieha priamy prenájom, v prípadoch hodných osobitného zreteľa, schváleniu 
mestským zastupiteľstvom 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
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Nájom predmetných nebytových priestorov pre CentroMedico, s.r.o. je možné posudzovať 
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu  snahy mesta o zvýšenie dostupnosti, kvality 
a rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo. 

Žiadateľ nemá podlžnosti voči Mestu Trnava, ani organizáciám, ktoré boli Mestom Trnava 
zriadené, alebo založené.  

   
        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 MUDr. Štefan Krištofík, MPH., poslanec MZ - vyhlásil, že nebude hlasovať, lebo je 
jedným z konateľov spoločnosti a na veci má osobný záujem.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 191 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
č. 4.3 
Predaj častí pozemku na Bratislavskej ulici v Trnave  (Lekris, s.r.o.) 

 Spoločnosť Lekris, s. r. o., Hlavná 29, Trnava realizuje na rohu ul. Bratislavská – 
Odbojárska na pozemkoch v jej vlastníctve stavbu „Bytový dom – 29 b. j. Odbojárska ulica, 
Trnava“ (ďalej len „Bytový dom“). Listom z 06. 05. 2015 požiadala spoločnosť o odkúpenie 
časti pozemku vo vlastníctve mesta Trnava zapísaného na LV č. 11228 ako parc. reg. „C“ 
č.  7927/15 z dôvodu realizácie oplotenia Bytového domu. Predmetný pozemok bol súčasťou 
pôvodného areálu, v ktorom je Bytový dom realizovaný a v súčasnosti sa  použije na 
rozšírenie dvorovej časti Bytového domu.  
Majetková komisia sa zaoberala žiadosťou na zasadnutí dňa 26. 05. 2015 a vzhľadom na to, 
že pozemok je pre mesto nevyužiteľný odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy 
predaj časti pozemku s výmerou určenou geometrickým plánom za cenu 80 eur/m2. 
Spoločnosť súhlasila s návrhom kúpnej ceny a zároveň predložila geometrický plán na 
oddelenie pozemku. Kúpna cena je spolu za obidva pozemky 4 880 eur.        
 Predaj je potrebné schváliť v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb.              
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
o  ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je 
obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec 
zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. Dôvod osobitného 
zreteľa v zmysle návrhu majetkovej komisie spočíva v tom, že pozemky parc. č. 7927/31 
a 7927/33 sú pre mesto Trnava nevyužiteľné a  Spoločnosť ako vlastník susedných 
pozemkov použije predmetné pozemky na rozšírenie dvorovej časti Bytového domu vo 
svojom vlastníctve situovanom na vedľajšom pozemku.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s technickou úpravou textu v bode „1. Schvaľuje“, kde sa vypúšťa časť textu 
týkajúca sa čísla geometrického plánu - ...č. 18/2015... 
K úprave dochádza z dôvodu, že dňa 25.08.2015 Ing. Lehotský zo spoločnosti Lekris, s.r.o. 
oznámil, že bola zistená chyba vo vyhotovenom geometrickom pláne č. 18/2015 a bude 
vyhotovený nový geometrický plán, ktorého číslo zatiaľ nie je známe. Aj podľa nového 
geometrického plánu zostanú všetky údaje o pozemkoch, ktoré budú predmetom prevodu 
nezmenené. Z uvedeného dôvodu navrhujeme v návrhu uznesenia vypustiť pôvodný text – 
číslo geometrického plánu, ktoré bude doplnené k uzavretiu zmluvy. Ostatné údaje sú 
nezmenené. 
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 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Odporúčanie mestskej rady bolo technickou úpravou, preto sa o ňom osobitne 
nehlasovalo. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 192 
v zmysle prerokovávaného materiálu so zapracovaním technickej úpravy v zmysle 
odporúčania mestskej rady.  
  
 
č. 4.4 
Predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou na Ulici Ľ. Podjavorinskej 
v Trnave  

 Vlastník garáže požiadal o kúpu pozemku pod garážou na Ulici Ľ. Podjavorinskej, ktorú 
má vo svojom vlastníctve od roku 1972.  
 Majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 11. 8. 2015 odporučila mestskému 
zastupiteľstvu predaj pozemku pod garážou v uvedenej lokalite žiadateľovi Augustínovi 
Čajkovičovi v zmysle uznesenia MZ č. 862/2014 z 9. 9. 2014 – kategória „A“, t. j. za cenu 
10,00 eur/m2, spolu  za cenu 200,00 eur.   
 Predaj bude schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania 
pozemku pod nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlého pozemku, ktorý svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
kupujúcich. 
 Mesto Trnava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.  
 
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 193 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
č. 4.5 
Predaj pozemku na Ulici Bosniacka v Modranke  

 Mesto Trnava je vlastníkom pozemku v k. ú. Modranka parc. č. 1242/2 - ostatné plochy 
s výmerou 26 m2 na Ul. Bosniackej. Dňa 22. 6. 2015 požiadala Ing. Milada Tomečková ako 
vlastník nehnuteľnosti v k. ú. Modranka parc. č. 1292 a 1293 a rodinného domu súp. č.  4499 
o odpredaj pozemku v k. ú. Modranka parc. č. 1242/2, ktorý susedí s jej nehnuteľnosťou. 
  Majetková komisia na zasadnutí 11. 8. 2015 odporučila mestskému zastupiteľstvu 
schváliť odpredaj pozemku - predzáhradky v k. ú. Modranka parc. č. 1242/2 za cenu 15 
eur/m2 do vlastníctva žiadateľky, ktorá s cenou súhlasila. 
Majetková komisia na rokovaní 11. 8. 2015 súčasne odporučila ponúknuť aj ďalšie pozemky 
– predzáhradky v k. ú. Modranka parc. č. 1242/3, 1242/4 a 1242/5 vlastníkom susedných 
pozemkov a nehnuteľností za cenu 15 eur/m2. 
 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. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, 
že ide o oplotený pozemok pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky, ktorá 
zabezpečuje údržbu pozemku, na ktorom sa okrem zelene nachádza aj vchod a vjazd do 
domu, vodomerná šachta a merač plynu a elektriny. 
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 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 194 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
  
 
 
č. 4.6 
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici J. 
Bottu a K. Mahra a zriadenie vecného bremena (SWAN, a.s.) 

         Spoločnosť SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava požiadala listom 25.6.2015 o súhlas so 
situovaním optickej telekomunikačnej siete na pozemku vo vlastníctve mesta parc. reg. „C“ 
č.  1502/1 pri Ulici J. Bottu v Trnave. Mestský úrad podľa predloženej situácie zistil, že je 
plánované umiestnenie siete aj na pozemku parc. č. 1578, ktorý je tiež vo vlastníctve mesta.  
 
Situovanie 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.  
        Majetková komisia sa zaoberala žiadosťou na zasadnutí dňa 11. 08. 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. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 195 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
č. 4.7 
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici 
Halenárska a zriadenie vecného bremena (SWAN, a.s.) 

 Spoločnosť SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava požiadala o súhlas so situovaním optickej 
telekomunikačnej siete na pozemku  vo vlastníctve mesta parc. reg. „E“ č. 747/21 na Ulici 
Halenárska v Trnave.  
 Situovanie 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.  
    Majetková komisia sa zaoberala žiadosťou na zasadnutí dňa 11. 08. 2015 a odporučila 
mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s umiestnením optickej telekomunikačnej siete na 
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pozemku 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 pozmeňovacích návrhov. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 196 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
č. 4.8 
Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na Ulici 
Kuzmányho a Ulici Terézie Vansovej a zriadenie vecného bremena (SWAN, a.s.) 

 Spoločnosť SWAN, a. s., Borská 6, Bratislava požiadala o súhlas so situovaním optickej 
telekomunikačnej siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta zapísaných na LV č. 5000 ako 
parc. reg. „C“ č. 8767/13 a na LV č. 11228 ako parc. reg. „C“ č. 8764 a parc. reg „E“ 
č.  1933/1 na Ulici Kuzmányho a Ul. T. Vansovej v Trnave.  
 
 Situovanie 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.  
        Majetková komisia sa zaoberala žiadosťou na zasadnutí dňa 11. 08. 2015 a odporučila 
mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s umiestnením optickej telekomunikačnej siete                  
na pozemku 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. 
 
  V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 197 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
  
 
 
č. 4.9 
Súhlas s prevodom práv a povinností a predaj časti pozemku v k. ú. Trnava na Ulici 
Štefana Moyzesa 

       Spoločnosť Ing. Ľubomír Marko – SMF – Stavebno – montážna firma, Bratislavská 4, 
Trnava pripravovala v roku 2014 realizáciu stavby „Polyfunkčný bytový dom – Zelené átrium 
na Ul. Št. Moyzesa v Trnave. V rámci majetkovoprávneho doriešenia vzťahov k pozemkom 
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v určitých stavebných objektoch uzatvorila spoločnosť s mestom Trnava v zmysle uznesenia 
MZ č . 763/2014 zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o odpredaji parkovacích miest a chodníka 
vybudovaných na pozemku parc. reg. „C“ č. 8779 po kolaudácii za cenu 1 euro do majetku 
mesta a  zmluvu o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzeného vecného bremena. 
V zmysle čl. III. vyššie uvedených zmlúv požiadala spoločnosť Zelené átrium, s. r. o. 
Bratislavská 4, Trnava po kolaudácii stavby „Polyfunkčný dom – Zelené átrium“ 
o uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena. Z dôvodu uzatvorenia 
definitívnych zmluvných vzťahov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv o budúcich zmluvách 
majetková komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s prevodom práv 
a povinností spoločnosti Ing. Ľubomír Marko – SMF – Stavebno –montážna firma Marko, 
Bratislavská 4, Trnava, IČO 11859296 vyplývajúcich zo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej 
zmluvy (centr. č. zmluvy: 549/2014) a zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena (centr. č. zmluvy: 550/2014) uzatvorených medzi Mestom Trnava 
a  spoločnosťou Ing. Ľubomír Marko – SMF – Stavebno –montážna firma Marko, 
Bratislavská 4, Trnava v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
č.  763/2014 na spoločnosť Zelené átrium, s. r. o., Bratislavská 4, Trnava, IČO 47721766. 
       Spoločnosť Zelené átrium, s. r. o., Bratislavská 4, Trnava požiadala listom z 07. 05. 2015 
o odkúpenie časti pozemku v k. ú. Trnava, parc. reg. „E“ č. 1870/74, na základe  
geometrického plánu č. 6/2015 je to parc. č. 8770/5, zast. pl. s výmerou 3 m2 na križovatke 
Ul. Št. Moyzesa a Ul. Sv. Cyrila a Metoda. Zameraním ukončenej stavby Spoločnosť zistila, 
že priemet časti pôvodnej stavby zasahuje na pozemok vo vlastníctve mesta parc. reg. „E“ 
č . 1870/74. Majetková komisia sa zaoberala žiadosťou spoločnosti na zasadnutí dňa 
26. 05. 2015 a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj pozemku parc. 
č.  8770/5, zast. pl. s výmerou 3 m2 za cenu 80 eur/m2, t. j. spolu 240 eur spoločnosti.  
Listom zo 17. 06. 2015 spoločnosť súhlasila s navrhnutou kúpnou cenou 80 eur/m2.  
 Predaj pozemku parc. č. 8770/5 je možné schváliť v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno b) 
zákona   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej  plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia, o každom sa hlasovalo osobitne.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 198 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 199 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
č. 4.10 
Súhlas s použitím časti pozemku v k. ú. Zeleneč na umiestnenie NN prípojky 
a zriadenie odplatného vecného bremena (Green Way Infrastructure, s.r.o.) 

 Spoločnosť GreenWay Infrastructure, s. r. o. Bajkalská 5/B, Bratislava (ďalej len 
„Spoločnosť“) požiadala listom z 02. 07. 2015 o súhlas s umiestnením prípojky NN               
na pozemku v k. ú. Zeleneč vo vlastníctve mesta parc. č. 2210/8. Prípojka bude napájať 
elektrickým prúdom nabíjací stojan pre elektrické vozidlá, ktorý Spoločnosť plánuje umiestniť 
na  diaľničnom odpočívadle Zeleneč.  
 Situovanie vedenia rozvodov inžinierskych sietí na pozemku vo vlastníctve mesta je 
možné v zmysle § 14 bod 1. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení doplnkov (ďalej len 
„Zásad“), t. j. na takéto pozemky bude zriadené odplatné, časovo neobmedzené vecné 
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bremeno v prospech vlastníka siete za podmienky poskytnutia primeranej náhrady 
vlastníkovi pozemku. Výška jednorazovej primeranej náhrady sa určuje podľa tabuľky 
uvedenej v § 14 bod 1.písm. c)  Zásad na základe dĺžky siete. V tomto prípade je dĺžka siete 
cca 37 m, výška primeranej náhrady je 202,80 eura.  
 Majetková komisia sa zaoberala žiadosťou na zasadnutí dňa 11. 08. 2015 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava súhlasiť s umiestnením NN prípojky na pozemku    
vo vlastníctve mesta a so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena 
v prospech vlastníka vodovodného rozvodu v zmysle § 14, bod 1. Zásad za jednorazovú 
primeranú náhradu vo výške 202,80 eura.  
  
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.   
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 200 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
č. 4.11 
Súhlas s použitím pozemkov na uloženie sietí pre bytový dom Bottova III. 

  Dňa. 9. 6. 2015 podala spol. ESM -YZAMER, s. r. o., žiadosť o vyjadrenie k trase 
horúcovodnej prípojky pre budovaný bytový dom Bottova III v Trnave, ktorý stavia spol.  
LIANTI, s.r.o., Rybárska 7389, Trenčín, a súčasne požiadala aj o zriadenie vecného 
bremena. Žiadateľ vo svojej žiadosti síce žiada o vyjadrenie k prípojke predmetnej siete, po 
preverení ale mestský úrad zistil, že predmetná sieť bude súčasťou verejných rozvodov 
a bude pod chodníkom v dĺžke do 10 m. Vzhľadom na to sa pri umiestňovaní týchto sietí na 
pozemku mesta postupuje podľa bodu 1. § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený.  
Na základe doložených podkladov bol identifikovaný pozemok vo vlastníctve mesta Trnava, 
ktorý bude dotknutý predmetnou sieťou - parc. č. 1638/3 – zastavaná plocha s celkovou 
výmerou 408 m2.  
     Dňa 10. 8. 2015 podala spoločnosť LIANTI, s.r.o. v zastúpení, žiadosť o zriadenie 
vecného bremena a o súhlas s použitím mestského pozemku parc. č. 1638/3 na uloženie 
elektroprípojky pre budovaný bytový dom Bottova III v Trnave. Túto sieť bude budovať 
Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, ale na náklady LIANTI, s.r.o. Vecné bremeno 
bude zriadené v prospech prevádzkovateľa - Západoslovenská distribučná, a. s. 
    Majetková komisia odporučila na zasadnutí dňa 11. 8. 2015 mestskému zastupiteľstvu 
súhlasiť s použitím časti pozemku v k. ú. Trnava parc. č. 1638/3 na uloženie sietí k bytovému 
domu a so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech 
Západoslovenská distribučná, a. s., v súlade s §14 bod 1. Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený. Odplatu za 
zriadenie vecného bremena pri dĺžke siete do 10 m t. j. za 104,40 eura a správny poplatok 
spojený s vkladom zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností hradí 
spoločnosť LIANTI, s.r.o., Rybárska 7389, 911 01 Trenčín.  
Podľa vyjadrenia TT-IT, s. r. o., ako správcu metropolitnej optickej siete TOMNET, 
nepožadujú pripokládku chráničky v danej lokalite. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Súčasťou materiálu boli dva návrhy uznesenia, o každom sa hlasovalo osobitne. 
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 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 201 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 202 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
č. 4.12 
Usporiadanie investícií zostávajúcej časti kompenzačných prác realizovaných 
nájomcom v areáli TTIP - Trnava Industrial Park 

 Medzi mestom Trnava a spoločnosťou STM POWER, a.s. bola uzatvorená zmluva 
o nájme, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov v rozsahu  632,24 m² 
v objekte SO 02 (Pavilón výrobných buniek), súpisné číslo 5/C nachádzajúcich sa v TTIP, za 
účelom prevádzkovania výskumno-vývojovej a administratívnej činnosti v oblasti energetiky 
na dobu neurčitú od 01.08.2012. 
 Na základe článku IV Zmluvy o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 
22.7.2010 medzi mestom Trnava a spoločnosťou STM POWER, a.s., bolo dohodnuté, že 
mesto Trnava zapracuje čiastočné úpravy nebytových priestorov v procese výstavby podľa 
požiadaviek spoločnosti STM POWER a.s., za predpokladu, že s predmetnými úpravami 
bude súhlasiť Ministerstvo hospodárstva, pričom neoprávnené finančné náklady vzniknuté 
úpravou dotknutých priestorov uhradí spoločnosť STM POWER, a.s. 
 Na základe uzatvorenej Dohody o financovaní a dodávke kompenzačných prác 
v Mestskom priemyselnom a technologickom parku zo dňa 30.11.2012 a v zmysle 
ustanovenia článku II. odsek 2, písm. e) budú ďalšie práce v objeme 16 001,79 eur bez DPH 
t.j. 19 202,15 eur s DPH špecifikované neskôr v Dodatku tejto Dohody v súlade s uznesením 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č.413/2012 zo dňa 6.11.2012.  
 Po vzájomných konzultáciách medzi mestom Trnava a spoločnosťou STM POWER, a.s. 
došlo k odsúhlaseniu prefinancovania nevyhnutných tzv. kompenzačných prác súvisiacich 
s dostavbou a dovybavením TTIP spoločnosťou STM POWER, a.s.  
 V materiáli bol uvedený návrh spôsobu usporiadania investícií v areáli na ul. 
Priemyselná č. 5 financovaných spoločnosťou STM POWER, a.s., Trnava, nájomcom 
v Trnava Industrial Park.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
  
Rozprava: 
 Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - na základe požiadavky spracovateľa materiálu 
predložil návrh na úpravu uznesenia, ktorý vyplynul z rokovania s dodávateľskou firmou 
a navrhovaná kompenzačná práca - dovybavenie nebytového priestoru v objekte SO O2.  
posuvnými dverami bola zrušená a nahradená inštalovaním 2 ks lavičiek do areálu.  
 Ďalšie pripomienky k materiálu na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené. 
  Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bola schválená zmena predložená 
poslancom na základe požiadavky spracovateľa materiálu.  
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 203 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
č. 4.13 
Zriadenie vecného bremena (TMT Energy, s.r.o.) 

   Dňa. 23. 7. 2015 podala spol. TMT Energy, s. r. o., žiadosť o zriadenie vecného 
bremena na rozvody plynu a elektrickej energie na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava 
v k. ú. Trnava parc. č. 10555/33 – zastavaná plocha s celkovou výmerou 84 m2. Predmetné 
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rozvody sa nachádzajú v lokalite Od Zavarského medzi PSA a Baumaxom a boli budované 
a kolaudované v rámci stavby logisticko-skladové centrum Trnava v roku 2005.  
  TMT Energy, s. r. o., predložila geometrický plán č. 65/2015 na zriadenie vecného 
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemku vo vlastníctve Mesta 
Trnava parc. č. 10555/33. Celková plocha bola geometrickým plánom určená na 11m2, do 
tejto výmery je zarátaná samotná plocha uloženia inžinierskych sietí, ako aj plocha potrebná 
na manipuláciu s mechanizmami v prípade opravy, resp. údržby plynovodu a VN vedenia. 
 Odčlenenie geometrickým plánom bolo uskutočnené aj z dôvodu, aby nebolo zriadené 
vecné bremeno na celom pozemku, ale len na časti, kde sa nachádzajú inžinierske siete plus 
ochranné pásmo. 
 Majetková komisia na svojom zasadnutí 11. 8. 2015 odporučila mestskému 
zastupiteľstvu súhlasiť so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena 
v prospech TMT Energy, s. r. o., v súlade s §14 bod 1. Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený. Výška odplaty 
za zriadenie vecného bremena pri dĺžke siete do 10 m je 104,40 eura.  
 Na základe uznesenia MZ bude s vlastníkom inžinierskych sietí podpísaná zmluva 
o  zriadení odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 204 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
č. 4.14 
Zámena pozemkov na Ulici Hlboká, na Starohájskej ulici a na Námestí Jozefa Herdu 
v Trnave (DUPOS INVEST, a. s.) 

 DUPOS INVEST, a.s., so sídlom Ulica Tamaškovičova 17, Trnava, IČO: 36 267 848 
(ďalej len „DUPOS INVEST“), predložila žiadosť o zámenu pozemkov v katastrálnom území 
Trnava vo vlastníctve mesta Trnava na Starohájskej ulici a na Námestí Jozefa Herdu za 
pozemky vo svojom vlastníctve na Ulici Hlboká v Trnave. Účelom navrhovanej zámeny je 
usporiadanie pozemkov pod jestvujúcimi miestnymi komunikáciami a verejnými priestormi do 
majetku mesta a súčasne pozemkov pri stavbách vo vlastníctve DUPOS INVEST do majetku 
žiadateľa, aby mohol revitalizovať okolie svojich stavieb a vybudovať parkovacie miesta. 
 Za svoje pozemky žiadateľ požaduje zameniť pozemky vo vlastníctve mesta Trnava: 
pozemok s výmerou 1 528 m2 pred pôvodnou telekomunikačnou budovou na Starohájskej 
ulici, na ktorom sa nachádzajú komunikácie, parkovacie miesta, chodníky, zatrávnená 
plocha. Nad veľkou časťou pozemku je situovaná lávka pre peších spolu so stĺpmi, 
prístupovými schodiskami a rampami. Ide o časti pozemkov, zapísaných v katastri 
nehnuteľností v k. ú. Trnava na liste vlastníctva č. 5000 ako parc. č. 5671/6, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 101 619 m2 a parc. č. 5671/239, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 18 m2;  pozemok s výmerou 166 m2 pred budovou vo vlastníctve DUPOS INVEST 
na Námestí Jozefa Herdu č. 1 (bývalý objekt Sibamac) smerom k Ulici Rybníková, ktorý je 
časťou verejného priestoru – zelene. Ide o časť parc. č. 5434/1, ostatné plochy s výmerou 
7 041 m2 . 
 Predbežná výmera ponúknutých pozemkov vo vlastníctve DUPOS INVEST je spolu 
1 728 m2 a výmera pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava je spolu 1 694 m2, t. j. o 34 m2 
menšia. Konkrétne hranice a skutočné výmery zamieňaných pozemkov musia byť určené 
geometrickými plánmi. DUPOS INVEST ponúkol zabezpečiť geometrické plány na svoje 
náklady. Taktiež nepožaduje kompenzáciu za rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov. 
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 Majetková komisia po prerokovaní žiadosti na zasadnutí dňa 26. 1. 2015 odporučila 
mestskému zastupiteľstvu schváliť navrhovanú zámenu častí pozemku parc. č. 5680/16 vo 
vlastníctve spoločnosti DUPOS INVEST na Ulici Hlboká spolu s výmerou cca 1 728 m2  za 
pozemky vo vlastníctve mesta Trnava tak ako je to podrobne rozpísané v materiáli 
i v nadväznosti na ďalšiu žiadosť spoločnosti.. 
 Zámena pozemkov je možná v zmysle § 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. O prevode rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
najneskôr 24. 8. 2015. 
 V rámci investičných akcií mesta v oblasti životného prostredia sa pripravujú na 
realizovanie vybrané opatrenia, vyplývajúce z Adaptačného plánu mesta Trnava na dopady 
zmeny klímy - vlny horúčav, ktorého cieľom je zníženie zraniteľnosti mesta na predpokladané 
zvyšovanie častosti a intenzity horúčav. Jednou z adaptačných aktivít v rámci programu 
tienenia verejných priestorov je aj „Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici 
v Trnave“, ktoré je plánované aj na pozemku vo vlastníctve mesta Trnava, ktorý by zámenou 
prešiel do vlastníctva DUPOS INVEST. Z tohto dôvodu je zámena pozemkov v návrhu 
uznesenia podmienená súhlasom DUPOS INVEST s umiestnením konštrukcií pre 
ozelenenie jestvujúcej lávky pre peších, vrátane popínavých rastlín, resp. vzrastlých stromov 
na predmetnom pozemku. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
Rozprava: 
 Ing. Peter Halada, poslanec MZ - žiadal zmeniť podmienku vybudovania 12 nových 
parkovacích miest na ...21...  
 Ing. arch. Milan Horák, vedúci odboru MsÚ - záležitosť by musel preveriť, či v priestore 
je možné zriadiť navrhovaný počet parkovacích miest. 
 Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - zopakoval genézu tejto veci 
a uviedol, že materiál po stiahnutí z rokovania mestského zastupiteľstva prerokovala 
opätovne Majetková komisia MZ aj za účasti zástupcov spoločnosti. 
 Ing. Peter Halada, poslanec MZ - súhlasil s vybudovaním nových parkovísk aj v dosahu 
daňového úradu. Zároveň uviedol, že dnes tam parkovalo 28 motorových vozidiel. 
 Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - navrhol stiahnuť materiál, keďže umiestnenie väčšieho 
počtu parkovacích miest musí mestský úrad preveriť.  
 Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - stanovenie tejto podmienky na 
základe vysvetlenia odborného útvaru považoval za absurdné.  
 Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - poukázal na parkovanie vozidiel pri daňovom úrade 
a uviedol, že počet 21 parkovacích miest je regulárnych, keďže sa tam parkuje aj pozdĺžne.  
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - odporučil upraviť návrh uznesenia v závere bodu 1. 
nasledovne ...21 nových parkovacích miest na pozemkoch vo vlastníctve mesta pri daňovom 
úrade...   
 Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 14, proti 2, zdržali sa 11, nehlasoval 0) bol schválený návrh poslanca 
Haladu. 
 Návrhová komisia predložila návrh uznesenia s úpravou ....21 nových parkovacích miest 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta v dotknutom území pri daňovom úrade, po preverení 
odborom územného rozvoja a koncepcií...   
 Hlasovaním (za 17, proti 1, zdržali sa 9, nehlasoval 1) nebolo prijaté uznesenie k návrhu  
uznesenia k materiálu č. 4.14. 
 
 Keďže hlasovaním nebolo prijaté uznesenie k zámene pozemkov, hlasovanie o ďalšom 
uznesení, ktoré bolo súčasťou materiálu sa stalo bezpredmetným.  
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č. 4.15 
Použitie pozemku mesta na výstavbu spevnených plôch na Ulici Vladimíra Clementisa 
v Trnave  

 Róbert Gálik, bytom Trnava, požiadal o majetkovoprávne usporiadanie pozemku vo 
vlastníctve mesta Trnava pre realizáciu spevnených plôch ku vchodu do budovy pre 
administratívu a služby na Ulici Vladimíra Clementisa 13/B v Trnave, ktorú vlastní spolu 
s manželkou. Po vybudovaní spevnenej plochy na pozemku mesta má záujem o jej 
prevedenie do majetku mesta Trnava. 
 Budova súpisné č. 6509, parcelné č. 5671/218 bola vybudovaná ako súčasť hotela INKA 
a využívaná na účely školení a vzdelávania. Pretože v súčasnosti je pôvodná budova 
rozčlenená funkčne aj vlastnícky na viac objektov (hotel INKA, byty, budova pre 
administratívu a služby), v rámci rekonštrukcie budovy vo vlastníctve Gálikovcov bol 
stavebným úradom povolený nový vstup, ktorý treba napojiť na jestvujúci chodník spevnenou 
plochou. 
 Podľa predloženej situácie je spevnená plocha navrhnutá na pozemku parcelné 
č.  5671/92, ktorý je súčasťou verejného priestoru sídliska (zatrávnenej plochy) a v katastri 
nehnuteľností v k. ú. Trnava je zapísaný na liste vlastníctva č. 5000. 
 Majetková komisia prerokovala žiadosť na svojom zasadnutí dňa 11. 8. 2015.  
Odporučila mestskému zastupiteľstvu  súhlasiť  s použitím časti pozemku vo vlastníctve 
mesta Trnava parcelné č. 5671/92 na vybudovanie spevnených plôch podľa dokumentácie, 
odsúhlasenej v stavebnom konaní  a  s darovaním vybudovanej investície do majetku mesta. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 205 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
č. 4.16 
Návrh na prevod obchodného podielu v spoločnosti TRNAVATEL, spol. s r.o. 

 Dňa 16. 7. 2015 bola Mestu Trnava doručená ponuka spoločnosti UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava o predloženie návrhu na odkúpenie 
obchodného podielu Mesta Trnava v obchodnej spoločnosti TRNAVATEL, spol. s r.o., 
Trnava, Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava. Výška vkladu Mesta Trnava predstavuje 
sumu 996,00 eur, výška vkladu Spoločníka predstavuje sumu 3 501 129 eur. Vklady oboch 
spoločníkov boli splatené. 
 Podľa článku VIII odsek 3 Spoločenskej zmluvy je obchodný podiel Mesta Trnava 
v spoločnosti TRNAVATEL, spol. s r. o. 5 %, obchodný podiel Spoločníka je 95 %, pričom cit. 
ustanovenie platí rovnako aj pre každé budúce zvýšenie základného imania.  
Prevod obchodného podielu sa realizuje na základe zmluvy o prevode obchodného podielu, 
pričom podpisy na zmluve musia byť osvedčené. Účinky prevodu obchodného podielu 
nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy, ak nenastanú až s neskoršou 
účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom 
obchodného podielu.  
 Podľa ustanovenia § 9a odsek 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ak tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce 
sa musia vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo 
priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 
podľa osobitného predpisu. V zmysle ustanovenia § 9a odsek 9 Zákona o majetku obcí sa 
cit. ustanovenie nepoužije pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých 
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poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto 
spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec 
zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.  
 Cena ponúknutá Spoločníkom za prevod obchodného podielu bola 200 000,00 eur; 
uvedená cena bola ponúknutá na základe interných výpočtov odvodených z hospodárskych 
výsledkov spoločnosti. Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora, následne vyjednal cenu 
za prevod obchodného podielu vo výške 227 000 eur. 
 Majetková komisia sa predmetnou žiadosťou zaoberala na svojom zasadnutí dňa 11. 8. 
2015 pričom odporučila žiadosť Spoločníka o odkúpenie obchodného podielu Mesta Trnava 
v obchodnej spoločnosti TRNAVATEL, spol. s r. o. na odsúhlasenie Mestskému 
zastupiteľstvu mesta Trnava. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s alternatívou A, t. j. schváliť prevod obchodného podielu mesta v obchodnej 
spoločnosti TRNAVATEL s r.o.  
 
 V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli 
vznesené.  
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - upozornil na správny tvar ulice „Horné bašty“, ktorý 
vychádza z registra. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady.  
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 206 
v zmysle prerokovávaného materiálu.  
 
 
 
č. 4.17 
Priamy predaj a prenájom častí pozemkov a súhlas s použitím častí pozemkov na 
vybudovanie parkoviska a parčíka s detským ihriskom (north tower, s.r.o.) 

       Spoločnosť north tower, s. r. o., Ulica Átriová 8687/16P, Trnava predložila 26. 11. 2013 
na majetkovú komisiu na stanovisko investičný zámer, pozostávajúci z: 
a) obnovy severnej veže hradobného opevnenia, 
b) vybudovania želiarskeho domčeka ako príslušenstva k severnej veži, 
c) vybudovania objektu s občianskou vybavenosťou, 
d) vybudovania parkoviska pre návštevníkov historického centra, veže a objektu 
s  občianskou vybavenosťou, 
e) vybudovania parčíka s detským ihriskom ako súčasť konceptu obnovy územia v okolí 
objektov.  
 Vyššie uvedené objekty plánuje spoločnosť vybudovať na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta Trnava. Spoločnosť má záujem o prenájom pozemkov pod objektami uvedenými pod 
písm. a) a b), kúpu pozemku pod objektom uvedeným pod písm. c) a pozemky pod 
objektami uvedenými pod písm. d) a e) zostanú vo vlastníctve mesta. Parkovisko a parčík 
uvažuje Spoločnosť odpredať mestu Trnava.  
 Majetková komisia sa zaoberala žiadosťou Spoločnosti na zasadnutí dňa 16. 12. 2013 
a  zaujala stanovisko, ktoré je rozpísané v materiáili. 
       Po predložení požadovaných stanovísk a vyjadrení k stanovisku majetkovej komisie sa 
majetková komisia opätovne zaoberala žiadosťou spoločnosti. 
   Záver Majetkovej komisie MZ je podrobne uvedený v dôvodovej správe.  
 Predaj častí pozemkov parc. č. 393 a 394 a nájom pozemku parc. č. 399/1 musí byť 
schválený v zmysle § 9a) ods. 8 písmeno e) a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je 
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obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec 
zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. Dôvod hodný 
osobitného zreteľa je v tomto prípade skutočnosť, že investor dobuduje hradobný systém 
a sprístupní verejnosti.   
 
 Materiál  č. 4.17 bol na základe odporúčania mestskej rady v úvode rokovania 
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava stiahnutý z programu rokovania. 
 
 
 
č. 4.18 
Zníženie nájomného pre prenájom nebytových priestorov v objekte kina Hviezda 
Trnava, Paulínska 1 

       Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je od 1.12.1992 poverená 
výkonom správy kina Hviezda a zároveň zabezpečuje aj jeho prevádzku. Hlavným účelom 
využitia objektu je prevádzka kina. Nebytové priestory, ktoré neboli využívané na uvedený 
účel boli vyčlenené na prenájom nebytových priestorov. Jedným z nájomcov uvedeného 
objektu je VICTORY TIP s.r.o., 917 00 Trnava, Kollárova 7, IČO: 36218049. Celková výmera 
prenajatých priestorov predstavuje 35,53 m2. Priestory sú situované pri východových dverách 
objektu. Účelom prenájmu je prevádzka stávkovej kancelárie (prevádzkovanie kurzových 
stávok).  Nájomná zmluva bola uzatvorená v súlade s uznesením č. 390/2013 Mestskej rady 
mesta Trnava. Účinnosť nadobudla dňa 23.2.2013. 
        Základná (minimálna) cena za prenájom bola v podmienkach výberového konania.      
Nájomca požiadal o zníženie nájmu. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Finančnej 
komisie MZ mesta Trnava dňa 15.6.2015, ktorá svojim uznesením č. 28 odporučila znížiť 
určené percento atraktivita z 350% na 250%, t. j. o 100% atraktivity na obdobie jedného roka 
so zachovaním ostatných podmienok nájomnej zmluvy spísanej s platnou notárskou 
zápisnicou. Poskytnutá zľava bude predstavovať finančnú výšku 1 242,14 eura na jeden rok. 
        Ku dňu spracovania materiálu nie je v účtovnej evidencii organizácie evidovaná 
pohľadávka spoločnosti VICTORY TIP s.r.o., Trnava.   
       
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
Rozprava: 
 Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - vyhlásil, že v zmysle platnej 
legislatívy sa hlasovania zdrží, keďže sa materiál týka jeho rodiny - žiadateľkou je mama.  
Uviedol, že do priestoru sa firma presťahovala v roku 2013 ako nájomca a odvtedy platí 
nájom a percento atraktivity 350 % na základe verejnej súťaže, v ktorej boli ako jediný 
záujemca. Priestor bol  nájomcom prerobený bez započítania nákladov. Podotkol, že 
priestor, ktorý sa nachádza v rovnakom objekte, v tesnej blízkosti prenajatého priestoru má 
atraktivitu len 150 %. S cieľom predísť nejakým problémom a politickým bojom, dal návrh na 
stiahnutie materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva. 
Zároveň dal na zváženie úpravu príslušného všeobecne záväzného nariadenia, keďže 
otvorením City Areny sa zmenila situácia. Percento atraktivity by malo byť upravené, hlavne, 
čo sa týka centrálnej mestskej zóny, nastaviť ho takým spôsobom, aby boli spokojní 
nájomcovia v mestských budovách i samotné mesto. Pretože nebytové priestory sú často 
krát voľné a nie sú komerčne vhodne pripravené.  
 Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - ocenil vystúpenie Mgr. Pekarčíka v rozprave. 
Zároveň sa vyjadril k histórii predmetného všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bolo 
viackrát novelizované a prispôsobované okolnostiam a situáciám. Situácia sa každým rokom 
dynamicky mení, na čo treba reagovať nie výnimkami na návrh Finančnej komisie MZ podľa 
zmluvných pravidiel, ale je potrebné urobiť zásadné zmeny.  
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  Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - vyjadril podporu úpravy nariadenia s termínom od 
1.1.2016, ktorá sa týka prenájmu mestských pozemkov z dôvodov, ktoré boli 
odprezentované. 
 Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - konštatoval, že prenájom priestorov nie je iba 
o cene, ale je treba zaoberať sa i takými možnosťami, ako je napr. parkovanie, dostupnosť 
centra a podobne.  
 Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - k iniciatíve na úpravu nariadenia 
o prenájme nebytových priestorov sa pripájal. Odporúčal individuálne posudzovať ulice 
a každý sortiment tovaru a dohodnúť jasné pravidlá pre každú ulicu. Nariadenie prispôsobiť 
reálnym možnostiam, súčasnej dobe a novému obchodnému centru. 
 Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy neodzneli. 
 Hlasovaním (za 21, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 1) bol prijatý pozmeňovací návrh 
poslanca Pekarčíka na stiahnutie materiálu. 
 
 

Vyhlásená bola 10 - minútová prestávka. 
 
 
Materiál č. 5.1 
Zmena zriaďovateľa Súkromnej materskej školy SMILE 

Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič  
 
 Dňa 22.6.2015 bola na Odbor vzdelávania, športu a kultúry doručená žiadosť o zmenu 
zriaďovateľa Súkromnej materskej školy SMILE zo súčasného zriaďovateľa neziskovej 
organizácie SMILE, Markovičova 1/A, Trnava v zastúpení: Mgr. Ľudmilou Hurajovou na  
nového zriaďovateľa a to neziskovú organizáciu AKO U MAMY, B. Smetanu 17, Trnava 
v zastúpení Mgr. Annou Klasovou. Zriadenie súkromnej materskej školy SMILE bolo 
podporené súhlasným stanoviskom mesta Trnava - uznesením mestského zastupiteľstva 
č. 848/2010. Predmetná materská škola bola zaradená do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky s dátumom začatia činnosti od 1. septembra 2010. Súkromná materská 
škola prerušila svoju činnosť v školskom roku 2014/2015 a v súlade s touto skutočnosťou 
nepožadovala od mesta finančné prostriedky na uvedené obdobie. Naďalej však zostáva 
zaradená v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

  V zmysle § 16 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov je povinnosťou žiadateľov predložiť k žiadosti na Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj stanovisko mesta, v ktorom je 
neštátna škola zriadená v prípade, ak poskytuje vzdelanie pre deti do 15 rokov veku. 

  Dopravná obsluha materskej školy bude riešená v prevádzkovom poriadku školy 
a otvorením dvora pre parkovanie rodičov pri odovzdávaní a preberaní detí z materskej 
školy. 
        
       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s alternatívou I., t. j. schváliť zmenu zriaďovateľa súkromnej materskej školy 
tak ako je to uvedené v materiáli. 
 
       Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 4) bolo schválené odporúčanie 
mestskej rady k alternatíve I. 
 Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bolo prijaté uznesenie MZ č. 207 
v zmysle alternatívy I.    
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Materiál č. 6.1 
Zmena zriaďovacej listiny Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, 
Trnava, Hlavná 17 

Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota 
 
  Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (bola zriadená uznesením 
č.  147/1994 Mestského zastupiteľstva mesta Trnava zo dňa 19.10.1994 ako príspevková 
organizácia mesta Trnava. V nadväznosti na závery kontroly vykonanej NKÚ Trnava je 
SKaŠZ mesta Trnava povinná zabezpečiť k nehnuteľnostiam, ktoré má zverené do správy 
(majetok mesta Trnava) zapísanie výkonu správy na list vlastníctva, v súlade s § 14 ods. 3 
zákona o majetku obcí. Pre realizáciu zápisu je nevyhnutné, aby nehnuteľný majetok ktorý 
bude predmetom zápisu na list vlastníctva bol uvedený v zriaďovacej listine organizácie. 
Taktiež musí byť uvedený v uznesení, ktorým Mestské zastupiteľstvo schváli zmenu 
zriaďovacej listiny. Nakoľko platná zriaďovacia listina neobsahuje majetok, ktorý má 
organizácia zverený do správy v plnom rozsahu, predkladáme návrh na doplnenie 
a aktualizovanie bodu 7/ - Vymedzenie majetku, s ktorým má organizácia právo 
hospodárenia. Účelom je zosúladenie aktuálneho stavu majetku so zriaďovacou listinou.  
      Zároveň bol predložený návrh na aktualizovanie a doplnenie ostatných bodov 
zriaďovacej listiny. Jedná sa o vypustenie činností, ktoré organizácia už v súčasnej dobe 
nezabezpečuje – prevádzku TINS. Uvedená prevádzka bola odovzdaná spoločnosti Trnava 
Tourism. S prihliadnutím na uvedenú skutočnosť navrhujeme aktualizovanie bodu 
Vymedzenie základného účelu organizácie (bod 4) a Činnosť nad rámec základného účelu 
organizácie (bod 5). V predloženom návrhu sú činnosti realizované v TINS z textu 
vypustené. V popise predmetu činnosti organizácie (bod 4) predkladáme návrh znenia 
činností realizovaných organizáciou v takom znení, ktoré vhodnejšie vystihuje aktuálny stav. 
Doplnenie bodu Označenie štatutárneho orgánu a bodu Forma hospodárenia znamená 
hlavne presunutie určitých ustanovení z bodu 8/ platnej zriaďovacej listiny.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
       Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy k materiálu pripomienky neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 208 
v zmysle prerokovávaného materiálu.    
 
 
 
 
Materiál č. 7.1 
Informatívna správa k „Petícii obyvateľov Ulice P. Mudroňa“ o zastavení 
vyvlastňovania a povolení zmeny ÚPN - „novom trasovaní prístupovej komunikácie 
k rodinným domom“ 

Spravodajca MR : Ing. Jozef Pobiecký 
 

Dňa 5.6. 2015 bola doručená Petícia obyvateľov Ulica P. Mudroňa so žiadosťou 
o aktualizáciu (zmenu) územného plánu v lokalite Pekné Pole I  tak, aby zohľadňovala 
existujúce právne pomery v lokalite, t.j. aby skupina vlastníkov (Tibor Santa a spol.) postavila 
komunikáciu po vlastných pozemkoch, nakoľko je to podľa nich úplne v súlade s logikou 
trasovania komunikácií v tejto lokalite.  Petícia obsahuje 28 podpisov obyvateľov Ulice Pavla 
Mudroňa.  

Petíciou sa mestský úrad zaoberal a v snahe o opätovné preskúmanie celej genézy 
požiadal vlastníkov a predĺženie lehoty vybavenia petície. Vzhľadom na to, že predmetná 
problematika sa rieši 13 rokov, bol materiál zaradený  na rokovanie mestského 
zastupiteľstva.    
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V informatívnej správe k hore uvedenej petícii je spracovaná celá genéza od roku 2002 
a priložený celý text petície.  

Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok na svojom zasadnutí 
dňa 13.8.2015  hlasovaním odporučila schváliť navrhované uznesenie. 

 V rámci spravodajskej správy spravodajca zvlášť poukázal na text uvedený na str. 
4/7/1/16 materiálu, v ktorom je uvedené „V lokalite, v ktorej podávatelia petície žiadajú 
zmenu územného plánu, sú už vydané právoplatné územné rozhodnutia (právoplatné 
územné rozhodnutie je podkladom pre vyvlastnenie). Vydané právoplatné územné 
rozhodnutia bránia zmene územného plánu. 

Pokiaľ by napriek tomu prišlo k zmene územného plánu, v súvislosti s platnými 
rozhodnutiami vydanými v územnom resp. v stavebnom konaní v dotknutej lokalite, bolo by 
potrebné usporiadať právne vzťahy založené týmito rozhodnutiami a uzatvorenie dohody je 
v  tejto súvislosti viac ako nepravdepodobné. 
Zároveň vzhľadom na skutočnosť, že mesto by bolo realizátorom uvedenej zmeny územného 
plánu, prichádza do úvahy zodpovednosť za škodu spôsobenú dotknutým účastníkom 
územných resp. stavebných konaní zmenou územného plánu resp. zrušením platných 
rozhodnutí v územnom alebo v stavebnom konaní.“ 
    
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 
 
Rozprava: 
 p. Juraj Fuzák, poslanec MZ - na základe oslovenia pani Bubenčíkovou predložil návrh 
na jej vystúpenie. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo vystúpenie pani Bubenčíkovej 
schválené.  
 
JUDr. Ružena Bubenčíková 
 Na podporu navrhovaného uznesenia doplnila, že celú záležitosť vyvlastňovania 
pozemkov pod budúcimi miestnymi komunikáciami už prejednával aj Najvyšší súd SR. Po 
obsiahlom dokazovaní došiel k záveru, že je vo verejnom záujme, aby pozemky pod 
budúcimi miestnymi komunikáciami boli vyvlastnené. Citovala z rozsudku Najvyššieho súdu 
SR z roku 2013 „schválený územný plán je záväzný pre mesto Trnava a mesto Trnava je 
povinné zabezpečiť využiteľnosť i prostredníctvom vyvlastnenia.“ Rovnako sa Najvyšší súd 
SR vyjadril i k otázke zmeny územného plánu, kde v rozsudku konštatoval „Nedodržaním 
územného plánu pri výstavbe nových sídelných útvarov, ako je i tento, môže dôjsť k živelnej 
územnej i stavebnej činnosti, ktorá nie je vo verejnom záujme.“ Tiež nesystémové parciálne 
zmeny územného plánu môžu narušiť jeho funkčnosť a komplexnosť, čo je v rozpore 
s verejným záujmom.  
Zároveň dodala, že všetci títo vlastníci pozemkov, keď ich kupovali, vedeli o tom, že na 
týchto pozemkoch má byť postavená verejná komunikácia. Bohužiaľ tieto podmienky 
nerešpektovali, preto sa vec dostala až na najvyšší súd. Mesto Trnava postupuje v súlade 
s rozhodnutím súdu a platnými uzneseniami mestského zastupiteľstva.  
Následne spomenula genézu tohto prípadu, ktorá je od roku 2001.  
 
 Ing. arch. Milan Horák, vedúci odboru - uviedol, že nemôže spochybniť rozhodnutie 
najvyššieho súdu. Podstatná je časť textu dôvodovej správy k materiálu, na  ktorú osobitne 
poukázal aj spravodajca materiálu. 
   
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy ďalšie pripomienky k materiálu 
neboli vznesené. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 209 
v zmysle prerokovávaného materiálu.   
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Materiál č. 8.1 
Informatívna správa č. 5 o stave prípravy Mesta Trnava na nové programové obdobie 
2014 - 2020 

Spravodajca MR: Mgr. Ing. Marián Galbavý 
Spravodajskú správu za ospravedlneného poslanca Galbavého predložil Ing. Juraj Novota.  
 
 Predkladaný materiál obsahoval aktuálne informácie o stave prípravy na nové 
programové obdobie EÚ na roky 2014 – 2020 s dôrazom na krajské mesto Trnava a jeho 
záväzne určenú mestskú funkčnú oblasť. Zároveň popisuje kroky, ktoré boli zrealizované od 
posledného zasadnutia MZ pri spracovaní Integrovanej územnej stratégie udržateľného 
mestského rozvoja a ktoré je potrebné v rámci prípravy čerpania finančných zdrojov vykonať 
zo strany Mesta Trnava v súčinnosti s obcami vymedzenej funkčnej mestskej oblasti.  
Mestská funkčná oblasť je oficiálny termín pre územie Mesta Trnava a 15 obcí, ktoré bolo 
v predchádzajúcich materiáloch uvádzané pod názvom Funkčné mestské územie.  
 
  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy pripomienky k materiálu neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 210 
v zmysle prerokovávaného materiálu.   
 
 
 
Materiál č. 8.2 
Založenie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava 

Spravodajca MR: Mgr. Ing. Marián Galbavý 
Spravodajskú správu za ospravedlneného poslanca Galbavého predložil Ing. Juraj Novota.  

 Na základe koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 
a opatrenia v zmysle článku 7 Nariadenia o EP a Rady EÚ bola pre podporu udržateľného 
mestského rozvoja ako integrovaná územná jednotka vymedzená Trnava ako krajské mesto, 
spolu s funkčným územím, ktoré tvorí 15 priľahlých obcí - Biely Kostol, Bohdanovce nad 
Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice, 
Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Zavar, Zeleneč, Zvončín.  
 V nadväznosti na závery z pracovného stretnutia zástupcov obcí MFO Trnava, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 16.7.2015 sa Mesto Trnava a predmetné obce dohodli na založení 
združenia obcí pre MFO Trnava v zmysle § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. Vychádzajúc z usmernení Riadiaceho orgánu pre IROP 
a rešpektujúc oprávnenosť žiadateľov zadefinovaných v IROP je založenie združenia obcí 
potrebným krokom, ktorý vytvorí právny rámec pre spoluprácu obcí MFO pri príprave, 
implementácii, kofinancovaní a zabezpečení udržateľnosti integrovaných projektov 
naplánovaných v rámci pripravovanej Integrovanej územnej stratégie udržateľného 
mestského rozvoja MFO Trnava.    
 Cieľom novovzniknutého združenia bude spolupráca obcí MFO na integrovaných 
projektoch v programovom období 2014-2020 a ďalších obdobiach a zároveň realizácia 
iných spoločných projektov a rozvojových aktivít vyplývajúcich zo stratégie rozvoja územia. 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov.  
 
Rozprava: 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - v mene všetkých tých poslancov, ktorí používajú len 
elektronickú formu materiálu skonštatoval, že nemali k dispozícii prílohy, na ktoré sa materiál 
odvoláva.  Na základe jemu dostupných informácií uviedol, že celý IROP sa ide rušiť a bude 
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sa riadiť z centrálnej úrovne ministerstva pôdohospodárstva. Nemyslí si, že mestský úrad by 
nemal túto informáciu, ak ju má on bežný poslanec. O vyjadrenie preto požiadal prednostku 
mestského úradu. Zároveň uviedol, že v prípade, ak mesto založí združenie, nie je mu 
známa výška členského príspevku a či je táto zakomponovaná už v súčasnom rozpočte 
mesta na rok 2015. 
 Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ - reagovala na pripomienku vznesenú poslancom 
Mrázom. Takéto informácie nemala  k dispozícii. V súčasnosti primátori krajských miest 
oponujú metodike, podľa ktorej koncovým schvaľovateľom projektov, ktoré sa majú 
generovať, má byť ministerstvo pôdohospodárstva ako riadiaci orgán. Osobne videla všetky 
pripomienky európskej únie, ktoré jednoznačne povedali, že toto programové obdobie je 
v rukách krajských samospráv. Spolu s vyššími územnými celkami sa pripravujú projekty, 
ktoré majú synergicky podporiť rozvoj územia. Tak sa projekty v tejto chvíli aj pripravujú. 
Konečne po 1,5 roku je k dispozícii metodika, ktorá má nejaké parametre. V týchto dňoch sa 
schvaľuje ako bude vyzerať rada partnerstva, ktorá sa bude zaoberať materiálmi a projektmi, 
ktoré pripraví krajské mesto v spolupráci s obcami v rámci funkčného územia. V rámci mesta 
a združených obcí sa pristupuje k vytváraniu združenia, ktoré je oprávneným žiadateľom pri 
niektorých projektoch. Model financovania a poplatkov sa bude robiť podľa toho, ktoré 
projekty sa budú cez združenie podávať. Ako príklad uviedla cyklotrasy. Budú správne 
poplatky podľa počtu obyvateľov (je to v štádiu dohadovania) a poplatky, ktorými budú 
jednotlivé obce na trase projektu prispievať cez projektovú dokumentáciu alebo realizáciu. 
 Ing. arch. Milan Horák, vedúci odboru MsÚ - za spracovateľov materiálu sa ospravedlnil, 
že poslanci, ktorí dostávajú materiály v elektronickej forme, nemali priložené prílohy.  
 Dr. h. c., Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ -  uviedol, že osobne mal text  dokumentov 
„Stanovy“ aj „Štatút“ k dispozícii a pripomienkoval niektoré veci. Konkrétne v článku 7 stanov  
časť „Valné zhromaždenie“ cit. ...je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
členov združenia a predseda združenia. Ak ale nie je v stanovenom čase prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých členov valné zhromaždenie sa po uplynutí jednej hodiny od 
začiatku schôdze považuje za uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.... 
Odporučil uvedomiť si, že bude 15 dedín a jedno mesto, a každý z nich má jeden hlas.  
Financovanie bude na prevádzkové veci z členského príspevku, ktoré sa bude vypočítavať 
podľa počtu obyvateľov. To znamená že mesto bude platiť trojnásobne viacej príspevkov, 
ako budú ostatné obce, pritom bude mať jeden jediný hlas. A toto  považoval za 
neprimerané. V bode 5  poukázal na hlasovanie, ...ak hlasovala dvojtretinová väčšina hlasov 
prítomných členov..., ale nie je povedané že by mala byť prítomná minimálne nadpolovičná 
väčšina. Výška poplatku členského príspevku bude na základe rozhodnutia rokovania 
združenia; čo sa týka finančnej spoluúčasti na projektoch, mala by byť financovaná z tej 
obce, v ktorej sa projekt bude realizovať. Ale môžu sa dohodnúť traja - štyria starostovia, že 
to budú financovať všetci. Poukázal na „Radu združenia“, rozhodovanie ...nadpolovičnou 
väčšinou všetkých členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas mesta Trnava... Ďalej 
pripomienkoval článok 12 stanov časť „Kancelária združenia“. Kanceláriu združenia tvorí 
odborný aparát, ktorý zabezpečuje odborné, organizačné, administratívne, hospodárske 
a technické úlohy súvisiace s činnosťou združenia, ktoré ...spolupracuje s radou 
a predsedom združenia pri plnení uznesení Valného zhromaždenia a zabezpečuje plnenie 
rozhodnutí príslušných orgánov združenia, ktoré nie sú vyhradené rade alebo predsedovi. 
Činnosť kancelárie riadi predseda... Predseda združenia bude primátor, ale môže byť 
zvolený v ďalšom období niekto iný. Položil otázku, či primátor alebo starosta bude mať čas 
riadiť túto kanceláriu. Činnosť kancelárie mal by riadiť vedúci kancelárie alebo riaditeľ 
kancelárie. So založením združenia súhlasil, avšak dal návrh na prepracovanie stanov. 
 Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - vystúpil s faktickou pripomienkou a uviedol, že 
nemožno schváliť založenie združenia, bez schválenia stanov. Odporúčal stiahnuť celý 
materiál.  
 Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - súhlasil s vyjadrením kolegu Bošnáka. Poukázal na 
čl. 7 bod 5 a 6 a na dvakrát očíslovaný bod 7. Inými slovami, toto sú veľmi zmätočné veci. 
Upozornil že takéto veci sa preberali na čítaní materiálov v minulosti dosť podrobne a snažili 
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sme sa, aby takýto materiál s elementárnymi chybami sa nedostal na rokovanie 
zastupiteľstva. Na záver skonštatoval, že materiál dostal v printovej forme v poriadku.  
 Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ - uviedla, že stanovy boli spracované ako 
štandardný úkon. K dokumentu by uvítala spätnú väzbu.  
 JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca odboru MsÚ - informovala, že stanovy boli 
spracované na základe vzorového dokumentu ZMOS a z toho sa vychádzalo i pri stanovení 
orgánov.  
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy ďalšie pripomienky k materiálu 
neodzneli. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bol prijatý návrh poslanca 
Bošnáka;  materiál bol z rokovania stiahnutý s tým, že po prepracovaní bude opätovne 
predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
  
Materiál č. 9.1 
Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 
10.06.2015 do 18.08.2015 

Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič 
 

V § 18f  ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór predkladá 
správu o výsledku kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.  

Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na obdobie od 01. 01. 2015 
do 30. 06. 2015 bol schválený uznesením č. 878/2014 na 22. riadnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava konanom dňa 11. 11. 2014, na obdobie od 01. 07. 2015 
do 31. 12. 2015 bol schválený uznesením č. 174/2015 na 3. riadnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava konanom dňa 23. 06. 2015. 

Pri vyhotovení tejto správy vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť jednotlivých 
prípadov sú uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré charakterizujú kontrolný 
postup a výsledok kontroly.  

Správa je písaná tak, aby bol dodržaný zákon o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšie 
zákonné normy podľa ustanovení § 39 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a § 11 zákona č. 10/1996 Zb. o kontrole v štátnej správe. 

Podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 
neskorších predpisov je následná finančná kontrola skončená prerokovaním správy, ak 
následná finančná kontrola zistila nedostatky, alebo oboznámením kontrolovaného subjektu 
so záznamom, ak následná finančná kontrola nezistila nedostatky. 

Podľa § 18f ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. hlavný kontrolór je povinný na požiadanie 
bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo 
starostovi, v našom prípade primátorovi mesta. Podľa týchto ustanovení informovanosť 
každého poslanca mestského zastupiteľstva a primátora mesta je maximálna a zaručená 
zákonom. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy pripomienky k materiálu neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 211 
v zmysle prerokovávaného materiálu.   
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Materiál č. 10.1 
Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného 
obstarávania v I. polroku 2015 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb 
nad 17 000,- eur a prác nad 34 000,- eur určené uznesením mestského zastupiteľstva 
č.  158/2011 

Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota 
 
 Mesto Trnava je v zmysle § 6 ods. 1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  verejným obstarávateľom, ktorý je 
povinný používať pri výbere zmluvného partnera pravidlá a postupy upravené zákonom. 
V zmysle § 2 zákona č. 25/2006 Z. z. verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa 
tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie 
stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. 
 Od 1. marca 2015 je mesto Trnava ak verejný obstarávateľ povinné obstarávať tovary 
a služby bežne dostupné na trhu v limite  > 1 000 eur < 207 000 a stavebné práce v limite > 
1 000 eur < 5 186 000 eur postupom podľa § 91 ods. 1 zákona, t. j.  cez elektronický 
kontraktačný systém („EKS“ – elektronické trhovisko) zriadený Ministerstvom vnútra SR 
 
 Na základe uznesenia MZ č. 429/2011 bola mestskému zastupiteľstvu predložená 
správa o uskutočnených verejných obstarávaniach v I. polroku roka 2015 s hodnotou 
predmetov obstarávania tovarov a služieb nad 17 000,00 eur a prác nad 34 000,00 eur. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy pripomienky k materiálu neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 212 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
 
 
 
 
Materiál č. 11.1 
Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní podujatia Májový kvet 2015 

Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič 
 
        Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom riadnom zasadnutí dňa 17.2.2015 
schválilo uznesením č. 69/2015 organizačné zabezpečenie podujatia „Májový kvet 2015“ 
a finančný rozpočet tohto podujatia. Ďalej uložilo mestskému úradu predložiť v mesiaci 
september na rokovanie mestského zastupiteľstva Správu o priebehu a konečnom zúčtovaní 
podujatia „Májový kvet 2015“.  
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
 Na rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci rozpravy pripomienky k materiálu neboli 
vznesené. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 213 
v zmysle prerokovávaného materiálu. 
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Materiál č. 12.1 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 
termín plnenia je v intervale od 04.06.2015 do 12.08.2015 

Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz 
 
 Štandardný materiál, ktorým je vyhodnocované plnenie uznesení Mestského 
zastupiteľstva mesta Trnava v danom intervale a riešené návrhy gestorov na úpravu textu, 
zmenu termínu, resp. zrušenie uznesenia. 
 
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva s návrhom:  
 
a/ do návrhu uznesenia v bode 2. „Schvaľuje“ doplniť ďalší návrh na zmenu textu uznesenia  
MZ ako bod a7) 
 

Predkladá: MsÚ v Trnave, Odbor právny a majetkový 
Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 
MZ č. 381/2012 

Názov uznesenia K súhlasu s použitím pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava, 
majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry, zriadenie 
vecného bremena na umiestnenie technickej infraštruktúry pre 
stavbu „IBV Trnava – Pekné pole IV, 1.etapa“ – UNITED 
INDUSTRIES a.s. 

Navrhovaná zmena:  v bode 2, písm. b) sa za text „4021/642“ 
      dopĺňa čiarka a text, ktorý znie: „4021/665“. 

Dôvod zmeny: 
Na základe kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty SO 01 
Miestne komunikácie, SO 08 Verejné osvetlenie a SO 10 Sadové 
úpravy bolo zistené, že predmetné stavby sú realizované aj na 
ďalšom pozemku parc. registra „C“ č. 4021/665. 

 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - odporučil termín v bode b13) návrhu uznesenia 
upraviť na ...10.10.2015... Predmetný návrh vzišiel z pracovnej porady komisie na výber 
konateľa spoločnosti TT-IT s.r.o. /konala sa cez prestávku v rokovaní/, pričom podrobnejšie 
zdôvodnenie bude spomenuté pri materiáli č. 13.1. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 
rady na doplnenie materiálu o uznesenie MZ č. 381/2012. 
 Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý návrh na úpravu 
uznesenia predložený poslancom Mrázom. 
 Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 214, 
v ktorom boli zapracované schválené úpravy.  
 
 
 
    V zmysle schváleného programu rokovania nasledoval bod „Rôzne“. Do tohto bodu bol  
v úvode rokovania zaradený písomný materiál : 
 
Materiál č. 13.1 
Výmena zástupcu mesta v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti TT-IT s.r.o.  

  
 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila zaradiť materiál na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. Materiál bol poslancom distribuovaný so spoločným 
spravodajcom.  
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       Obsah materiálu uviedol Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ a člen dozornej rady 
spoločnosti. Podotkol, že prílohou materiálu je zápisnica z výberového konania, ktorá je 
v origináli s podpismi všetkých členov komisie k dispozícii. Zároveň uviedol, že prišlo 
k novým skutočnostiam, pričom neboli dodržané podmienky výberového konania. Cez 
prestávku zasadla výberová komisia v plnom počte i za účasti prvého a druhého zástupcu 
primátora mesta. Najvhodnejším riešením bude zopakovať výberové konanie v čo najkratšej 
dobe. To bol i dôvod na úpravu termínu plnenia uznesenia MZ č. 105/2015 z pôvodného 
termínu „10.09.2015“ na termín „10.10.2015“. Navrhol materiál stiahnuť z rokovania 
a zaoberať sa ním na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
 Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1) bol prijatý návrh na stiahnutie 
materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva. 
 
 
 V rámci bodu „Rôzne“ ďalej vystúpili : 
 
A/ 
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - predložil návrh na vystúpenie obyvateľa mesta Trnava p. 
Štefana Nemčeka, bytom Trnava, Vlárska 662/21. 
Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo  pána Nemčeka odhlasované. 
 
p. Štefan Nemček: 
Vystúpil s problémom, ktorý ho dlhodobo trápi. Po výdatných letných dažďoch a prívalových 
vodách vytápajúca kanalizácia so splaškami, kompletne vytápa suterénne priestory 
rodinného domu. Priestor je zaplavený do výšky 50 - 70 cm, je zamorený zápachom, 
baktériami, masnotou a výkalmi z kanalizácie. 
Ďalším problémom, po úprave koryta potoka Trnávka cca od roku 2010, je stúpanie hladiny 
vody v pivnici až do výšky 130 cm, ktorú musí odčerpávať. Pivnicu nemôže plnohodnotne 
využívať pre skladovanie ovocia a zeleniny. Pôsobeniu spodnej vody sú vystavené základy 
domu, suterénne priestory, ktoré trpia vlhkosťou a samozrejme nežiaducimi baktériami 
ohrozujúcimi zdravie obyvateľov rodinného domu.  
Požiadal o pomoc pri riešení vzniknutých problémov.  
/Diskusný príspevok v plnom znení je súčasťou archívnych dokumentov./ 
 
 Na vystúpenie obyvateľa Nemčeka reagoval Ing. arch. Milan Horák, vedúci odboru MsÚ. 
Uviedol, že dlhodobo bola Trnava dimenzovaná tak, že dažďová kanalizácia bola stiahnutá 
do jednotnej kanalizácie alebo Trnávky. Vzhľadom na štátnu a medzinárodnú politiku mesto 
rokuje s TAVOS-om o možnosti zriadenia tzv. vodných záhradiek, v ktorých by sa dokázala 
dažďová voda zadržať. Opatrenia sa pripravujú, vyberajú sa mestské pozemky, kde by sa 
mohli zdrže návalovej vody zriadiť. Vodný tok Trnávka bol na ohlášku zrekultivovaný takým 
nešťastným spôsobom, že svojim technickým riešením spôsobil zdvihnutie spodných vôd 
v rodinných domoch v dotyku vodného toku. Následne spomenul niekoľko faktorov, ktoré túto 
skutočnosť spôsobujú. Všetky skutočnosti boli spísané a prediskutované so štátnou 
vodohospodárskou správou, ktorá prijala také opatrenia, aby sa problém vyriešil. Je preto 
smutné, že ešte aj teraz tento problém pretrváva a rieši sa dlho. 
 Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - podotkol, že tento problém naniesol už pred štyrmi 
rokmi. Z problému nemožno obviňovať mesto Trnava, ale vodohospodárske stavby 
a Povodie Váhu Piešťany. Cez železobetónové dno potoka nemôže voda prenikať a aj počas 
suchého obdobia majú vlastníci domov na Tamaškovičovej ulici vodu v pivniciach. Uviedol, 
že list s požiadavkou na riešenie bol zaslaný na Obvodný úrad Trnava a na mesto, za ktoré 
primátor požiadal o riešenie. Vyjadrenie úradu je k dispozícii a čaká sa na stanovisko 
Povodia Váhu Piešťany.  
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - konštatoval, že problém s podzemnou vodou je i na 
Šípovej ulici, kde na rodinnom dome musel izolovať steny, keďže hrozilo narušenie statiky 
domu.  
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 Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ - uviedla, že mestská časť Modranka z tohto 
hľadiska nie je na tom lepšie.    
 
 
B/ 
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - sa zaujímal v akom štádiu spracovania je protikorupčný 
audit a kedy bude ukončený.  
 Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ - prebehla prvá etapa, odpovede na dotazníky 
v 17 oblastiach boli spracované; sú zverejnené aj na webovej stránke Transparency 
International Slovensko. Očakáva sa konečná verzia auditu v priebehu 10 dní, ktorá bude 
komunikovaná na spoločnej tlačovej konferencii. Následne sa dohodne na pokračovaní 
druhej etapy.  
 
 
C/ 
Ing. Juraj Novota, poslanec MZ - predložil návrh na vystúpenie obyvateľa Petra Frátrika na 
predstavenie nových skutočností.   
Hlasovaním (za 17, proti 0, zdržali sa 9, nehlasovali 2) bolo pána Frátrika odhlasované. 
 
p. Peter Frátrik 
Skonštatoval, že v zmysle zákona o obecnom zriadení má ako občan a vlastník pozemkov 
v územnom obvode mesta právo podieľať sa na samospráve mesta.  
Vystúpil v súvislosti s možnosťou riešenia problematiky opätovne podmieňujúcej 
prerokovanie zmeny územného plánu  ako súkromného investora.  Vzhľadom na evidentné 
sťažnosti obyvateľov k šíriacemu sa zápachu z chovu hovädzieho dobytka, čo argumentoval 
vedúci odboru územného rozvoja na 2. zasadnutí mestského zastupiteľstva 28.4.2015 
a nutnosť ochrany človeka podľa Ing. Bošnáka, obrátil sa 17.7.2015 na odbor stavebný 
a životného prostredia so žiadosťou o podanie informácií k tomuto stavu. Tento odbor, čo sa 
týka ochrany ovzdušia doteraz nekonal. Odpoveď na žiadosť mu prišla z odboru 
organizačného a vnútornej správy, v ktorej sa uvádza, že do termínu 28.7.2015 neboli 
podané žiadne podnety, čo sa týka zápachu. 
  
 Na vystúpenie obyvateľa Frátrika reagoval Ing. arch. Milan Horák, vedúci odboru MsÚ. 
Vyslovil ľútosť, že na pozemkoch pána Frátrika alebo pozemkoch jeho rodiny je doteraz 
funkčné družstvo. V deň ukončenia výroby, keď družstvo nedostane dotácie na produkciu 
mlieka, tak osobne podá návrh na zmenu územného plánu. Teraz to urobiť nemôže, pretože 
nemôže ísť proti zákonom tejto krajiny. 
Pána Frátrika požiadal, aby si veci riešil občiansko-právnou cestou a poslanecký zbor 
o reálny pohľad na veci v tejto krajine. 
 
   Mgr. Tibor Pekarčík, poslanec MZ - uviedol, že pán Frátrik sa viackrát na neho obrátil 
v tejto veci. Vtedy i teraz mu odporučil riešenie prostredníctvom súdu.  
 
 
D/ 
Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - vystúpil na rokovaní mestského zastupiteľstva k téme 
problematiky sídliska Linčianska, Coburgova, Tulipán a Vajslova dolina. Konštatoval, že za 
ostatných päť rokov je sídlisko Linčianska a jeho okolie zmenené na nepoznanie, k lepšiemu. 
Život je kľudnejší s humanizačným parkom, s minifutbalovým ihriskom, ktoré využívajú deti, 
mládež, futbalové talenty i seniori. Celú oblasť možno považovať za čistú a kultúrnu, o čom 
svedčia i pravidelné prvé miesta v mestských súťažiach o najkrajší balkón, či predzáhradku. 
Nesporné úspechy boli dosiahnuté nielen zásluhou poslancov, mestského úradu, radnice, 
ale i zásadnou zmenou a v uvedomení si našich spoluobčanov, že toto sídlisko je naše 
a každý jeden by mal prispieť svojim správaním a angažovanosťou k jeho zveľadeniu. 
Následne sa vyjadril ako poslanec mestského zastupiteľstva, predseda výboru mestskej 
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časti, predseda Komisie pre riešenie problematiky neprispôsobivých občanov a podpredseda 
Komisie životného prostredia MZ. Obsahom jeho príspevku boli niektoré problémy: 
a/ parkovanie - zo strany mestského úradu doriešiť vodorovné značenie parkovísk na 
sídlisku Linčianska, následné riešenie mestskej polície, odtiahnutia vrakov osobných 
automobilov bez technickej kontroly, 
b/ doprava  - z hľadiska odľahčenia ulíc Zelenečská, Dohnányho, Hospodárska preznačiť 
dopravnými značkami komunikácie Hrnčiarovce, Modranka - autá nasmerovať na severný 
obchvat, 
c/ neporiadok na sídlisku - spôsobujú ho bezdomovci, rómska komunita - vážne uvažovať 
o dennom centre pre bezdomovcov, 
d/ separovaný zber - nedbanlivosť značnej časti občanov, prijať opatrenie a vyskúšať 
uzamykanie 2 ks stojísk na Jiráskovej ulici, 
e/ vyskúšať činnosť 1 ks dvojčlennej rómskej hliadky v lokalite Coburgova - smer Linčianska, 
f/ pre rómsku komunitu bol na výbore mestskej časti vypracovaný zoznam prác, ktoré by 
mohli vykonávať cez úrad práce, mohli by si sami vybudovať minifutbalové ihrisko i s fitnes 
prvkami , ktoré by bolo uzamykateľné, 
g/ nájomcom mestských bytov, ktorí poplatky za byty platia, inštalovať sprchové kúty. 
 V nadväznosti na neznesiteľný kanalizačný zápach na Jiráskovej ulici č. 21 až 24 
predložil návrh uznesenia na vyčistenie kanalizácie. 
 MUDr. Štefan Krištofík, MPH., poslanec MZ - pripomienkoval zápach aj na Špačinskej 
ceste, kde je najintenzívnejší. 
 
 
E/ 
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - poukázal na zaujímavý rozhovor s primátorom mesta 
v nemenovanom týždenníku a následne spomenul problémy s parkovaním v blízkom okolí 
novootvorenej City Areny /na sídlisku Ľ. Podjavorinskej, pri zimnom štadióne, pri nákupnom 
centre BILLA/. Konštatoval, že v komplexe pracuje cca 400 zamestnancov, ktorí využívajú 
parkovanie v blízkosti komplexu a už teraz sa množia sťažnosti obyvateľov sídliska Ľ. 
Podjavorinskej. Navrhol statickou dopravou sa zaoberať na rokovaní mestského 
zastupiteľstva. Zo strany mestského úradu žiadal pripraviť informatívnu správu o statickej 
doprave a jej riešení v dôsledku otvorenia City Areny. 
 Mgr. Tibor Pekarčík, prvý zástupca primátora mesta - uviedol, že tento problém sa  riešil 
na stretnutí s vedúcimi odborov mestského úradu. Zlá situácia vzniká hlavne počas 
futbalových zápasov, preto sa k tejto téme stretne s predstaviteľmi City Arena. 
 Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ - podotkla, že podnety súvisiace s parkovaním 
prichádzajú aj z iných oblastí. Informatívnu správu možno predložiť na ďalšie zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, avšak s predložením návrhu riešenia na mestské zastupiteľstvo 
v mesiaci december 2015. 
 Mgr. Matej Lančarič, druhý zástupca primátora mesta - priklonil sa k termínu december 
2015, keďže nie je podzemné parkovanie v plnom profile. Podotkol, že prvotný boom 
čiastočne opadne a nápor na parkovacie miesta nebude.  
 Ing. Juraj Novota, poslanec MZ - problém s parkovaním bude pretrvávať, pretože 
návštevníci centra majú určitý čas parkovania zdarma, ale zamestnanci centra parkujú 
v blízkom okolí, čo sa bude ďalej stupňovať. Odporučil záležitosť riešiť koncepčne na 
decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva a dovtedy pripraviť tézy i pre prípadné 
spoplatnenie celého mesta s výhodou parkovania pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste 
Trnava.  
 Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - sa stotožnil s predrečníkmi. 
 Ing. Jozef Alchus, poslanec MZ - uviedol, že na Ulici Ľ. Podjavorinskej parkujú nielen 
zamestnanci centra, ale aj vodiči počas futbalových zápasov. 
 Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - upozornil, že na sídliskách parkujú dodávkové vozidlá 
podnikateľských subjektov, ale aj taxikári. Odporučil zahrnúť aj túto skutočnosť do koncepcie. 
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 Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - odporúčal hľadať reálne rezervy v parkovaní. 
Poukázal na riešenie značenia parkovacích miest na sídlisku Linčianska (na 10 parkovacích 
miest sa stráca 1 miesto zlým zaparkovaním vozidla). 
  
 Hlasovaním (za 17, proti 2, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bol prijatý návrh poslanca Mráza. 
 Hlasovaním (za 20, proti 1, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 215 
v nasledovnom texte : 
...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Ukladá 
Mestskému úradu v Trnave 
spracovať informatívnu správu o riešení statickej dopravy v okolí komplexu City Arena 
a predložiť na rokovanie MZ  
Termín: MZ december 2015... 
 
 Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - sformuloval návrh uznesenia v súlade s vystúpením 
kolegu poslanca Čavojského v bode D/ a následných pripomienok poslancov : 
...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 
1. Poveruje 
JUDr. Petra Bročku, LL.M., primátora mesta Trnava 
rokovať na Valnom zhromaždení spoločnosti TAVOS a.s. vo veci vyčistenia kanalizácie 
podľa potreby v rámci celého územia mesta Trnava ... 
   Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijatý návrh poslanca Mráza. 
       Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 216 
v zmysle naformulovaného návrhu. 
 
 Ďalšie návrhy v bode „Rôzne“ neboli predložené. 
 
    V rámci schváleného programu rokovania nasledoval bod „Interpelácie poslancov“. Na 
rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci interpelácie ústne nepredložili. Môžu ich doručiť 
na mestský úrad v písomnej forme.  
    
 Ďalej nasledoval bod „Rekapitulácia uznesení“. Ing. Bystrík Stanko, predseda 
návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva; prijaté boli uznesenia od č. 187 do č. 216 vrátane.  
 
 Týmto bol program rokovania mestského zastupiteľstva prerokovaný.  
 Mgr. Tibor Pekarčík, zástupca primátora mesta - poďakoval prítomným za účasť a 4. 
riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil. 
 
 
 
 
JUDr. Peter  B r o č k a, LL. M.                          Ing. Hana  D i e n e r o v á 
       primátor mesta                              prednostka MsÚ 
 
 
 
Ing. Jozef  P o b i e c k ý                     Mgr. Marek  N e š t i c k ý  
         overovateľ                                                         overovateľ 
  
 
Mgr. Eva Lackovičová 
      zapisovateľka 
 
V Trnave 18.09.2015 


