Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného
obdobia 2014 - 2018, konaného 12. decembra 2014
v konferenčnej sále trnavskej radnice
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Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného
obdobia 2014 - 2018, konaného 12. decembra 2014
v konferenčnej sále trnavskej radnice

Prítomní: 31 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Ing. Vladimír Butko, primátor mesta volebného obdobia 2010 - 2014
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta volebného obdobia 2014 -2018
Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície
Ing. Hana Dienerová, prednostka Mestského úradu v Trnave
8 vedúcich odborov mestského úradu
vedúci kancelárie primátora mesta
4 riaditelia organizácií zriadených mestom
5 riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ
JUDr. Jozef Kleiman, námestník Okresnej prokuratúry Trnava
Mgr. Jozef Nádaský, predseda Mestskej volebnej komisie
hostia
novinári
zapisovateľka

Program:
I. slávnostná časť
__________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Informácia o výsledkoch komunálnych volieb v meste Trnava, konaných
15.11.2014
Zloženie sľubu primátora mesta Trnava pre volebné obdobie 2014 - 2018
Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné
obdobie 2014 - 2018
Príhovor poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia
2010 - 2014

II. pracovná časť
__________________________________________________________________________
a)
b)
c)
d)
e)
1.1

Otvorenie
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie
pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice
Overenie zloženia sľubu primátora mesta Trnava a poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2014 - 2018
Príhovor primátora mesta Trnava
Návrh na určenie počtu členov Mestskej rady mesta Trnava a voľba členov
Mestskej rady mesta Trnava pre volebné obdobie 2014 – 2018
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2.1

3.1

4.1
5.1
6.1
7.1
8.
9.

Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre
volebné obdobie 2014 - 2018, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
mestského zastupiteľstva
Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné
obdobie 2014 - 2018, určenie ich náplne činnosti, voľba predsedu, podpredsedu
a členov komisií z poslancov
Návrh na voľbu predsedu, podpredsedu a členov Komisie pre udeľovanie ocenení
mesta Trnava pre volebné obdobie 2014 - 2018
Zriadenie a zloženie výborov v mestských častiach pre volebné obdobie 2014 –
2018
Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vykonávať
akty uzavretia manželstva vo volebnom období 2014 - 2018
Určenie mesačného platu primátora mesta Trnava
Rôzne
Rekapitulácia uznesení
Záver

I. slávnostná časť
Slávnostná časť zasadnutia mestského zastupiteľstva začala nástupom Ing. Vladimíra
Butka, primátora mesta volebného obdobia 2010 - 2014 v sprievode JUDr. Petra Bročku,
LL.M. do rokovacej sály za zvukov Trnavských fanfár od profesora Burlasa.
Po skončení fanfár odznela štátna hymna Slovenskej republiky.

Bod 1)
Ing. Vladimír Butko, primátor mesta otvoril ustanovujúce zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2014 - 2018. Zasadnutie bolo zvolané
v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a čl. 7 Organizačného a rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva.

Bod 2)
S informáciou o výsledkoch volieb konaných 15. novembra 2014 vystúpil Mgr. Jozef
Nádaský, predseda Mestskej volebnej komisie. Po predložení informácie odovzdal JUDr.
Petrovi Bročkovi, LL.M. osvedčenie o zvolení za primátora mesta Trnava.
Bod 3)
Následne prebehol akt skladania sľubu primátora mesta Trnava volebného obdobia
2014 - 2018. JUDr. Peter Bročka, LL.M. zložil sľub primátora mesta Trnava do rúk Ing.
Vladimíra Butka.
Bod 4)
Po zložení sľubu novozvoleného primátora mesta a zápise do pamätnej knihy
pokračovalo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva odovzdaním osvedčení
novozvoleným poslancom a zápisom do pamätnej knihy.

3

Bod 5)
V závere slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
vystúpila s príhovorom Ing. Kvetoslava Tibenská, poslankyňa mestského zastupiteľstva
volebného obdobia 2010 - 2014.
Ing. Kvetoslava Tibenská, poslankyňa volebného obdobia 2010 - 2014 :
Vážený pán primátor,
vážený pán bývalý primátor,
vážené pani poslankyne, páni poslanci,
hostia.
Príhovorom chcem odovzdať akúsi pomyslenú štafetu mestského zastupiteľstva
novozvolenému poslaneckému zboru mesta Trnava. Nebola som členkou strany SMER-SD,
ale počas celých štyroch rokov som pracovala v tomto poslaneckom klube i aj k politike
sociálnej demokracie sa aj hlásim. Preto nemôžem povedať, že by ma výsledky volieb
v Trnave potešili. Určite som očakávala iný výsledok. Život je však taký, žijeme
v demokratickom štáte a demokraciu musíme uznávať, či nám hrá do karát alebo nie.
Novozvolenému primátorovi a vám všetkým by som chcela úprimne zablahoželať.
To, že ste sa stali poslancami je prvý stupienok v službe tomuto mestu. Určite ste išli
s hlavami plných predstáv a ideálov, čo viete, čo chcete a čo budete na pôde mesta robiť.
Viem si predstaviť túto situáciu, lebo pred štyrmi rokmi som začínala presne tak ako mnohí
z vás, ste tu prvýkrát a viem si predstaviť, čo sa u vás odohráva. Ste radi, že vám ľudia tú
dôveru dali, verili vám, oslovili ste ich. Mňa trošku sklamalo to, že neocenili, čo sme za štyri
roky urobili, ale povedal aj končiaci primátor, že ľudí nezaujíma to, čo sa urobilo, ale idú skôr
s očakávaním toho, čo máte urobiť, alebo čo ste im sľúbili, že urobíte. Určite to nebude ľahká
cesta. Môžem však povedať, že za tie štyri roky sme vám odovzdali mesto vo veľmi dobrej
kondícii. Čísla odzneli, sú známe, ja ich pri takejto slávnostnej príležitosti nechcem opakovať.
Ale máte všetky prostriedky na to, aby ste toto mesto rozvíjali. Už len letmý pohľad do lavíc
poslaneckého zboru svedčí o tom, že Trnava dala priestor mladým. Mladí tu budú dlhé roky,
majú predstavu, majú elán a optimizmus. Osobne ma napĺňa spokojnosť, že medzi mladými
budú sedieť dvaja bývalí primátori, dvaja bývalí viceprimátori a desať členov bývalého
poslaneckého zboru. Ak sa ten entuziazmus, dravosť a pohľad mladých skĺbi s tou
skúsenosťou, pokorou tých starších kolegov, verím, že nájdete spoločnú reč a verím, že
všetci budete robiť pre lepšiu Trnavu. Snažili sme sa o to my, želám to aj všetkým Vám.
Nech všetci spoločne budujeme lepšiu Trnavu!
Vyhlásená 10 - minútová prestávka, po ktorej ustanovujúce rokovanie Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava pokračovalo pracovnou časťou.

II. pracovná časť
Pred otvorením pracovnej časti rokovania JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
pripomenul niektoré organizačné záležitosti, súvisiace s priamym prenosom z rokovania
zastupiteľstva, vyhotovením zápisnice v zmysle čl. 14 Organizačného a rokovacieho
poriadku mestského zastupiteľstva, spôsobu vystúpenia poslancov v rozprave, resp.
s faktickou pripomienkou. Poslanci boli oboznámení aj s použitím hlasovacieho zariadenia,
ktorého manuál použitia dostali na dátovom nosiči.
Bod a)
Pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva otvoril JUDr. Peter
Bročka, LL.M., primátor mesta. Privítal prítomných poslancov mestského zastupiteľstva,
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ostatných prizvaných a hostí. Skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 31 poslancov
mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.
Bod b)
Predsedajúci predložil návrh programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia
mestského zastupiteľstva, ktorý dostali poslanci písomne v stanovenej lehote, spolu
s materiálmi. K programu rokovania na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomienky
neboli vznesené.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol schválený program pracovnej
časti rokovania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva tak, ako bol uvedený
v pozvánke.
Bod c)
V zmysle schváleného programu rokovania nasledovala voľba mandátovej komisie,
návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva a overovateľov
zápisnice.
Do mandátovej komisie boli odporučení poslanci MUDr. Štefan Krištofík, MPH. ako
predseda a členovia Ing. Jozef Klokner a Mgr. Agnesa Petková.
K navrhovanému zloženiu mandátovej komisie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1) bolo zloženie mandátovej komisie
schválené v navrhovanom zložení.
Do návrhovej komisie boli odporučení
poslanci
MUDr. Jana Fridrichová ako
predsedníčka a členovia Mgr. Peter Haščík a Ing. Jozef Alchus.
K navrhovanému zloženiu návrhovej komisie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo zloženie návrhovej komisie
schválené v navrhovanom zložení.
Do volebnej komisie boli odporučení poslanci Ing. Vladimír Butko ako predseda
a členovia Ing. Peter Halada a Mgr. Jozef Pikna.
K navrhovanému zloženiu volebnej komisie pripomienky neboli vznesené.
Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo zloženie volebnej komisie
schválené v navrhovanom zložení.
Do pracovného predsedníctva ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
predsedajúci určil poslancov mestského zastupiteľstva : Ing. Jozefa Pobieckého, Ing.
Bystríka Stanka, Ing. Jozefa Kloknera a Mgr. Rastislava Mráza.
Za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
predsedajúci určil poslancov mestského zastupiteľstva : Mgr. Mateja Lančariča a Ing. Jozefa
Čavojského.

Bod d)
MUDr. Štefan Krištofík, MPH., predseda mandátovej komisie predložil správu
o uplatnení mandátu novozvoleného primátora mesta Trnava JUDr. Petra Bročku, LL.M.
a mandátu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2014 2018 /správa je súčasťou archívnych dokumentov/.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 1.
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Bod e)
Podľa schváleného programu rokovania nasledoval príhovor JUDr. Petra Bročku, LL.M.,
primátora mesta Trnava.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta :
Vážené pani poslankyne,
vážení páni poslanci,
vážení hostia,
pred malou chvíľou sme zložením sľubu prevzali zodpovednosť za ďalšie smerovanie nášho
mesta, jeho rozvoj a vytváranie optimálnych podmienok pre život Trnavčanov.
Tí nám dali dôveru, ktorá nás všetkých zaväzuje.
Dnes zároveň stojíme na prahu novej etapy našich životov.
Dnes sme sa stali nositeľmi priameho rozhodovania o ďalších rokoch a budúcnosti nášho
mesta. Očakávam od každého z nás osobné nasadenie, zodpovedný prístup a uvážené
rozhodnutia. Verím, že spoločne spojíme sily, mladí, i tí skôr narodení, a dokážeme tak
v nasledujúcich štyroch rokoch prekročiť hranice vlastného názoru či videnia sveta. Takto
môžeme s otvorenosťou, bez predsudkov vstupovať do dialógu, v snahe nájsť čo najlepšie
riešenie.
Nečakajme na zmeny z hora. Je čas začať budovať silné mesto, ktoré môže byť pre
ostatných vzorom.
To, že tu dnes sedíme je prejavom dôvery Trnavčanov. Ide o vzácne privilégium, ktoré
nemožno brať na ľahkú váhu. Ide o zodpovednosť, ktorá zaväzuje. Ide o dôveru, ktorú
neradno sklamať.
Chcel by som sa im poďakovať a zároveň, i v mene vás, im sľúbiť, že budeme spoločne
pracovať a rozhodovať tak, aby Trnavčania znovu nadobudli stratenú vieru v spravodlivú
a transparentnú správu vecí verejných. Nové zloženie zastupiteľstva je výzvou pre nás
všetkých, aby sme dokázali byť pre občanov vzorom v spolupráci, tak medzigeneračnej, ako
aj medzi nezávislými poslancami a poslancami z jednotlivých strán.
Náš vzťah s občanmi nech stojí na dôvere a rešpekte. Tento vzťah sa však nezrodí ľahko.
Vnášajme preto do našej poslaneckej práce nielen slobodu, ale aj osobnú obetu spojenú so
zodpovednosťou voči občanom a mestu.
K tomu si vzájomne poprajme do nového volebného obdobia veľa dobrých a múdrych
rozhodnutí, ktoré prinesú našim obyvateľom na všetkých úrovniach života dôstojné
podmienky, a ktoré potvrdia, že Trnava má nielen bohatú históriu, ale v novej generácii aj
potenciál pre pokrok a inováciu.
Postavme a budujme našu snahu o Lepšiu Trnavu na princípoch, ktoré sú spojené
s otvorenosťou, dôverou, úctou a pokorou.
Nech je nám k tomu dopriate zdravie, pokoj mysle, životný optimizmus a nech nás na tejto
ceste sprevádza vedomie spoločnej zodpovednosti za mesto, ktoré nás pomáhalo tvoriť.
Od dnešného dňa ho pomáhame tvoriť aj my.
Konajme preto tak, aby sme sa na seba v zrkadle dejín mohli pozrieť s pokojom a čistým
svedomím.
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Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 2.

Následne poslanci mestského zastupiteľstva pristúpili k prerokovávaniu písomných
materiálov zaradených do programu ustanovujúceho zasadnutia :
Materiál č. 1.1
Návrh na určenie počtu členov Mestskej rady mesta Trnava a na voľbu členov
Mestskej rady mesta Trnava pre volebné obdobie 2014 - 2018
Materiál, ktorý dostali poslanci rozvozom /doplnok do lavíc/, zdôvodnil JUDr. Peter
Bročka, LL.M., primátor mesta.
Mestská rada mesta Trnava bola zriadená uznesením MZ č. 1/1990 pod bodom 1c)
v súlade s § 14 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Existencia mestskej rady je zakotvená aj v čl. 17 Štatútu mesta Trnava a v čl. 5
Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.
Mestské zastupiteľstvo určuje počet členov mestskej rady a volí jej členov z poslancov
mestského zastupiteľstva na celé funkčné obdobie. Počet členov mestskej rady sa určí tak,
že tvorí najviac jednu tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva. Nakoľko počet
členov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 - 2018 je 31,
odporučené bolo, aby počet členov mestskej rady bol 10.
V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí
a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Podľa výsledkov volieb by zloženie
mestskej rady bolo nasledovné: NEKA 5 členov, Koalícia KDH, OĽANO, SDKÚ-DS, NOVA,
SaS, SZ 4 členovia, SMER-SD 1 člen.
Zároveň primátor mesta predložil návrh na personálne obsadenie mestskej rady :
1. Ing. Štefan Bošnák, Dr.h.c.
2. Ing. Vladimír Butko
3. Ing. Jozef Klokner
4. Mgr. Matej Lančarič
5. Mgr. Rastislav Mráz
6. Ing. Juraj Novota
7. Adam Peciar
8. Mgr. Tibor Pekarčík
9. Ing. Jozef Pobiecký
10. Ing. Bystrík Stanko.

Rozprava:
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - konštatoval, že návrh na členov mestskej rady
primátor mesta predložil v neurčitku, preto požiadal primátora mesta o zdôvodnenie, akým
spôsobom bol zostavený návrh na členov mestskej rady.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - informoval, že návrh na členov mestskej
rady vzišiel z návrhov jednotlivých poslaneckých klubov na základe výsledkov volieb.
Ďalšie pripomienky v rámci rozpravy vznesené neboli.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 3,
ktorým bol určený počet členov Mestskej rady mesta Trnava na desať.
Po schválení návrhu uznesenia, ktorým bol určený počet členov mestskej rady
predsedajúci citoval ustanovenie čl. 7 ods. 9 Organizačného a rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva mesta Trnava : „Ak jednotlivé poslanecké kluby predložia návrh na
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členov mestskej rady tak, že ich počet sa bude zhodovať s počtom miest prislúchajúcim
jednotlivým poslaneckým klubom, bude mestské zastupiteľstvo hlasovať za všetkých členov
mestskej rady naraz, verejným hlasovaním. Mestská rada bude zvolená, ak za návrh bude
hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.“
Zároveň skonštatoval, že jednotlivé poslanecké kluby predložili návrhy na členov
mestskej rady tak, ako je to uvedené v čl. 7 ods. 9, preto o kandidátoch na členov mestskej
rady, navrhnutých poslaneckými klubmi, sa bude hlasovať naraz, verejným hlasovaním.
Pred samotným aktom voľby členov mestskej rady sa jednotliví kandidáti v krátkosti
predstavili.
Následne sa uskutočnila voľba kandidátov na členov mestskej rady.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) boli zvolení členovia mestskej
rady v zmysle návrhu predloženého primátorom mesta.
Ing. Vladimír Butko, predseda volebnej komisie predložil správu k voľbe členov
Mestskej rady mesta Trnava volebného obdobia 2014 - 2018 /správa je súčasťou archívnych
dokumentov/.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 4.

Materiál č. 2.1
Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné
obdobie 2014 - 2018, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského
zastupiteľstva
Materiál, ktorý dostali poslanci rozvozom /doplnok do lavíc/, zdôvodnil JUDr. Peter
Bročka, LL.M., primátor mesta.
Uviedol, že mestské zastupiteľstvo poveruje iného poslanca, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v súlade s § 12 ods. 2, 3, 5, 6 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a následne citoval
príslušné ustanovenia zákona.
Zároveň predložil návrh na poverenie zvolávaním a vedením zasadnutí mestského
zastupiteľstva Ing. Juraja Novotu.
K návrhu pripomienky na rokovaní mestského zastupiteľstva neboli vznesené.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 5.

Pred prerokovávaním materiálu č. 3.1 predsedajúci konštatoval, že podľa čl. 7 ods. 12
Organizačného a rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva na spôsobe voľby
ostatných orgánov mesta sa dohodne mestské zastupiteľstvo na zasadnutí. Podotkol, že
voľba sa môže uskutočniť verejným hlasovaním, alebo tajným, formou hlasovacích lístkov
/volebný poriadok pre obidva spôsoby voľby bol poslancom odovzdaný do lavíc/.
Keďže počet členov príslušného orgánu sa zhodoval s počtom navrhnutých jednotlivými
poslaneckými klubmi, dal návrh na stanovenie spôsobu voľby do ostatných orgánov mesta
pre ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva verejným hlasovaním, t. j. využitím
hlasovacieho zariadenia, pričom volebná komisia overí platnosť volieb.
Ďalšie návrhy, resp. pripomienky k spôsobu hlasovania neboli vznesené.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý návrh na uskutočnenie
voľby do ostatných orgánov verejným hlasovaním.
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Materiál č. 3.1
Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné
obdobie 2014 – 2018, určenie ich náplne činnosti, voľba predsedu, podpredsedu
a členov komisií z poslancov
Materiál, ktorý dostali poslanci rozvozom /doplnky do lavíc/, zdôvodnil JUDr. Peter
Bročka, LL.M., primátor mesta.
Informoval, že vo volebnom období 2014 – 2018 zriaďuje mestské zastupiteľstvo
komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány v súlade s §
15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 18
Štatútu mesta Trnava a čl. 6 Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva mesta Trnava.
Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb
zvolených mestským zastupiteľstvom, ktoré zároveň volí a odvoláva predsedu a
podpredsedu komisie. Sekretára komisie zo zamestnancov mestského úradu určuje
primátor mesta. Sekretár nie je členom komisie, plní iba administratívne úlohy, spojené s
činnosťou komisie. Komisie sú zriaďované čo do počtu diferencovane, v závislosti od počtu
poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb. Počet členov komisie z obyvateľov
mesta je o jedného menej ako počet členov komisie z poslancov mestského zastupiteľstva.
Zloženie jednotlivých komisií vychádza z návrhov politických strán zastúpených
v mestskom zastupiteľstve, s prihliadnutím na profesijnú profiláciu poslancov. V návrhu
uznesenia je zapracovaná aj požiadavka na poslancov mestského zastupiteľstva o
predloženie návrhov na voľbu ďalších členov do komisií z radov odborníkov, ktorí môžu byť
prínosom pri riešení problematiky v jednotlivých komisiách. Voľba ďalších členov komisií z
radov odborníkov bude riešená na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií je zriaďovaná
v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá
verejným funkcionárom raz ročne podávať “Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov”.
Komisia na riešenie mandátov a sťažností, Majetková komisia, Komisia pre riešenie
problematiky neprispôsobivých občanov a Komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone verejných funkcií pracovali doteraz v zložení výlučne z poslancov mestského
zastupiteľstva; túto skutočnosť sa odporúča zachovať.
Voľba predsedu, podpredsedu a ďalších členov Komisie na udeľovanie ocenení mesta
Trnava bude riešená osobitným materiálom v bode programu č. 4.1.
Primátor mesta v závere svojho vystúpenia odporučil akceptovať návrhy, ktoré vzišli
z dohody poslaneckých klubov a poslanci ich obdržali v písomnej forme :
a) Finančná komisia
predseda: Ing. Štefan Bošnák, Dr. h. c.
podpredseda: Mgr. Ing. Marián Galbavý
Ďalší členovia:
Ing. Peter Halada
Ing. Peter Šujan
Mgr. Peter Haščík
b) Komisia kultúry
predseda: Mgr. Veronika Virágová
podpredseda: Bc. Martin Královič
Ďalší členovia:
Bc. Pavol Nižnánsky
Bc. Šimon Štefunko
MUDr. Štefan Krištofík, MPH.
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c) Komisia mládeže a športu
predseda: Bc. Šimon Štefunko
podpredseda: MUDr. Zuzana Havlíková, PhD.
Ďalší členovia:
Bc. Martin Královič
Juraj Fuzák
Ing. Jozef Klokner
d) Komisia sociálna a zdravotná
predseda: MUDr. Štefan Krištofík, MPH.
podpredseda: MUDr. Branislav Kramár
Ďalší členovia:
MUDr. Jana Fridrichová
Ing. Juraj Novota
Mgr. Veronika Virágová
e) Komisia bytová
predseda: Mgr. Agnesa Petková
podpredseda: Mgr. Peter Haščík
Ďalší členovia:
Mgr. Jozef Pikna
Bc. Pavol Nižnánsky
Mgr. Martin Uhlík
f) Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok
predseda: Ing. Jozef Klokner
podpredseda: Ing. Jozef Pobiecký
Ďalší členovia:
Ing. Jozef Alchus
Bc. Šimon Štefunko
Adam Peciar
g) Komisia školstva a vzdelávania
predseda: Mgr. Jozef Pikna
podpredseda: Mgr. Marek Neštický
Ďalší členovia:
Mgr. Agnesa Petková
Emanuel Gronský
Róbert Gašparík
h) Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt
predseda: Ing. Peter Šujan
podpredseda: Ing. Jozef Čavojský
Ďalší členovia:
MUDr. Branislav Kramár
Bc. Pavol Nižnánsky
Mgr. Matej Lančarič
i) Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb
predseda: Ing. Peter Halada
podpredseda: Adam Peciar
Členovia:
Ing. Jozef Alchus
Mgr. Matej Lančarič
Ing. Bystrík Stanko
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j) Majetková komisia
predseda: Mgr. Tibor Pekarčík
podpredseda: Ing. Vladimír Butko
Ďalší členovia:
Mgr. Rastislav Mráz
Ing. Štefan Bošnák, Dr.h.c.
Ing. Jozef Pobiecký
Mgr. Ing. Marián Galbavý
Ing. Bystrík Stanko
Róbert Gašparík
Juraj Fuzák
k) Komisia na riešenie mandátov a sťažností
predseda: Mgr. Rastislav Mráz
podpredseda: Mgr. Ing. Marián Galbavý
Ďalší členovia:
Ing. Jozef Pobiecký
Ing. Bystrík Stanko
Mgr. Peter Haščík
l) Komisia pre riešenie problematiky neprispôsobivých občanov
predseda: Adam Peciar
podpredseda: Mgr. Rastislav Mráz
Ďalší členovia:
MUDr. Zuzana Havlíková, PhD.
Mgr. Ing. Marián Galbavý
Ing. Jozef Čavojský
Ing. Jozef Pobiecký
Ing. Jozef Klokner
m) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií /uvádza sa aj
politická príslušnosť/
predseda: Mgr. Veronika Virágová /Lepšia Trnava/
podpredseda: Ing. Jozef Alchus /KDH/
Ďalší členovia:
MUDr. Jana Fridrichová /SDKÚ/
Mgr. Peter Haščík /NEKA/
MUDr. Štefan Krištofík, MPH /Smer-SD/
Rozprava:
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - nemal v úmysle napádať návrh, ktorý bol
predložený na základe predsedov poslaneckých klubov, i na základe nemalých ústupkov.
Ide mu o súlad platnej legislatívy. Poukázal na bod 1.2 návrhu uznesenia a bod 1 druhého
uznesenia písm. m) Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií .
Citoval čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. “Členom tejto komisie môže byť iba poslanec
obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a
politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej
politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov.”
Konštatoval, že v komisii sú dvaja zástupcovia za nezávislých, preto zloženie tejto komisie
žiadal dať do súladu s legislatívou. Požiadal o vyhlásenie prestávky na poradu
poslaneckých klubov.
Vyhlásená bola 5-minútová prestávka na poradu poslaneckých klubov.
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Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - z dôvodu zosúladenia zloženia komisie s príslušnou
legislatívou, poslanecký klub nezávislých po dohode s ostatnými poslaneckými klubmi,
stiahol návrh kandidáta na člena komisie ...Mgr. Petra Haščíka...
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 6,
ktorým boli pre volebné obdobie 2014 - 2018 zriadené stále komisie mestského
zastupiteľstva; mestským zastupiteľstvom stanovené, ktoré komisie budú zložené výlučne
z poslancov mestského zastupiteľstva a určená ich náplň činnosti.
Následne poslanci pristúpili k voľbe predsedu, podpredsedu a členov
komisií
mestského zastupiteľstva v zmysle návrhu predloženého primátorom mesta,
s akceptovaním stiahnutia Mgr. Petra Haščíka z Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone verejných funkcií.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) boli zvolení predsedovia,
podpredsedovia a členovia stálych komisií mestského zastupiteľstva.
Ing. Vladimír Butko, predseda volebnej komisie predložil správu k voľbe členov Mestskej
rady mesta Trnava volebného obdobia 2014 - 2018 /správa je súčasťou archívnych
dokumentov/.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 7
k personálnemu obsadeniu jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva.

Materiálu č. 4.1 - Návrh na voľbu predsedu, podpredsedu a členov Komisie na
udeľovanie ocenení mesta Trnava pre volebné obdobie 2014 – 2018
Materiál, ktorý dostali poslanci rozvozom /doplnok do lavíc/, zdôvodnil JUDr. Peter
Bročka, LL.M., primátor mesta.
Komisia na udeľovanie ocenení mesta Trnava bola zriadená v rámci materiálu č. 3.1.
Materiálom č. 4.1 sa predkladá návrh na zloženie komisie v členení predseda,
podpredseda a ďalší členovia, nakoľko proces prípravy na udeľovanie ocenení mesta Trnava
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 354 začal výzvou o možnosti predkladania
návrhov občanmi do 31.12.2014. Výzva na predkladanie návrhov bola zverejnená na
webovej stránke mesta a regionálnych periodikách. Ocenenia mesta odovzdáva primátor na
slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva tradične prvú marcovú nedeľu o 16.00 h.
Súčasne predložil návrh na personálne obsadenie komisie v členení predseda, podpredseda
a ďalší členovia z poslancov a neposlancov :
Predseda:
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Podpredseda:
Ing. Vladimír Butko
Ďalší členovia:
poslanci:
Ing. Štefan Bošnák, Dr.h.c.
Ing. Jozef Pobiecký
Mgr. Jozef Pikna
Mgr. Martin Uhlík
Emanuel Gronský
Mgr. Ing. Marián Galbavý
Ing. Jozef Klokner
Ing. Bystrík Stanko
Ing. Peter Halada
neposlanci: PhDr. Ján Žitňanský
prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
Jozef Viskupič
Prof. ThLic. PhDr. Juraj Dolinský SJ, PhD.
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PaedDr. Simona Jurčová
RNDr. Peter Horváth
Mgr. Eva Jarábková.
V rámci rozpravy na zasadnutí mestského zastupiteľstva k návrhu pripomienky neboli
vznesené.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol zvolený predseda komisie,
podpredseda a ďalší členovia z poslancov a neposlancov v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie č. 8.

Materiál č. 5. 1
Zriadenie a zloženie výborov v mestských častiach pre volebné obdobie 2014 – 2018
Materiál, ktorý dostali poslanci rozvozom, zdôvodnil JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
mesta.
Uviedol, že zriadenie výborov mestských častí je upravené v § 23 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v čl. 23 Štatútu mesta
Trnava.
Členmi výboru mestskej časti sú okrem poslancov i obyvatelia príslušnej mestskej časti,
volení mestským zastupiteľstvom. Týmto materiálom je predložený návrh, aby ich počet vo
výbore mestskej časti bol o jedného menší ako počet poslancov mestského zastupiteľstva
v danom výbore.
Výnimku bude tvoriť len Výbor mestskej časti č. 6 - Modranka, kde počet členov výboru
mestskej časti bude 7. Dôvodom je tá skutočnosť, že daný volebný obvod je
jednomandátový. Návrhy na voľbu obyvateľov mestskej časti do príslušného výboru budú
predmetom rokovania mestského zastupiteľstva v súlade s bodom 2b/ uznesenia.
Výbory mestskej časti si môžu na plnenie svojich úloh podľa potreby pozývať aj ďalších
občanov, ktorí však budú mať vo výbore mestskej časti štatút pozorovateľa, bez
hlasovacieho práva.
V rámci rozpravy na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli
vznesené.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie č. 9.

Materiál č. 6.1
Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva vykonávať akty uzavretia manželstva
počas volebného obdobia 2014 - 2018
Materiál, ktorý dostali poslanci rozvozom /doplnok do lavíc/, zdôvodnil JUDr. Peter
Bročka, LL.M., primátor mesta.
V zmysle § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov vyhlásenie
o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade pred primátorom alebo
povereným poslancom mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
Uvedeným osobám prislúcha zo zákona vykonávať akt uzavretia manželstva pred
orgánom mesta. Určení poslanci mestského zastupiteľstva vykonávajú akty uzavretia
manželstva na základe uznesenia, ktoré sa z organizačných dôvodov prijíma na
ustanovujúcom zasadnutí.
Na záver svojho vystúpenia uviedol, že vykonávaním aktov uzavretia manželstva sa
odporúčajú poveriť členovia mestskej rady :
1. Ing. Štefan Bošnák, Dr.h.c.
2. Ing. Vladimír Butko
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ing. Jozef Klokner
Mgr. Matej Lančarič
Mgr. Rastislav Mráz
Ing. Juraj Novota
Adam Peciar
Mgr. Tibor Pekarčík
Ing. Jozef Pobiecký
Ing. Bystrík Stanko.

Rozprava:
Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - vystúpil s faktickou pripomienkou a kolegov
poslancov zo zastupiteľského zboru vyzval, aby sa v prípade záujmu prihlásili.
p. Adam Peciar, poslanec MZ - sa vzdal tejto možnosti.
Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - prejavil záujem o výkon funkcie sobášiaceho.
Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ - sa vzdal tejto možnosti, ale odporučil za sobášiacu
poveriť Mgr. Veroniku Virágovú.
Bc. Martin Královič, poslanec MZ - navrhol za sobášiaceho zaradiť Mgr. Jozefa Piknu.
Mgr. Tibor Pekarčík, poslanec MZ - sa vzdal tohto poverenia a uviedol, že nemá za
seba náhradu.
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - skonštatoval, že počet sobášiacich nie je daný
a v prípade, že niekto sa vzdá poverenia, nemusí za seba určiť náhradu.
Navrhnutí sobášiaci - Mgr. Veronika Virágová a Mgr. Jozef Pikna vyhlásili, že
poverenie prijímajú.
Ďalšie návrhy v rámci rozpravy neboli vznesené.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie č. 10,
ktorým mestské zastupiteľstvo poverilo poslancov: Ing. Štefana Bošnáka, Dr.h.c., Ing.
Vladimíra Butka, Ing. Jozefa Kloknera, Mgr. Rastislava Mráza, Ing. Juraja Novotu, Ing.
Jozefa Pobieckého, Ing. Bystríka Stanka, Mgr. Veroniku Virágovú, Mgr. Ing. Mariána
Galbavého, Mgr. Jozefa Piknu vykonávaním aktu uzavretia manželstva.

Materiál č. 7.1
Určenie platu primátora mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov podľa § 11 ods. 4 písm. i) určuje plat starostu podľa osobitného
zákona, ktorým je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v súlade s Odmeňovacím
poriadkom funkcionárov mesta Trnava.
Základný plat primátora mesta Trnava ustanovený podľa § 3 a 4 zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest sa
prepočítava nasledovne: základný plat sa vypočíta ako 3,19 – násobok priemernej mesačnej
mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci rok na základe údajov ŠÚ SR. Priemerná
mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku v roku 2013 dosiahla 824
eur, z čoho vyplýva, že základný plat predstavuje sumu 2628 eur 56 centov. Obecné
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. Plat primátora sa zaokrúhľuje
na celé euro nahor.
Plat odsúhlasený zastupiteľstvom podľa tohto zákona musí byť uvedený v zápisnici zo
zasadnutia v presnej výške, stanovenej v eurách.
Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ - na úvod vystúpenia prečítal dôvodovú správu
materiálu. Následne dodal, že vzhľadom na to, že plat posledného primátora Ing. Butka na
ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve v decembri 2010 a aj pred tým Ing. Bošnáka v apríli
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2003 bol navýšený o 50%, dá sa konštatovať, že v Trnave platí určité zvykové právo
základný plat primátora pri nástupe do funkcie navýšiť o 50%. Myslím si, že by bolo vhodné
a férové v tomto zvykovom práve pokračovať aj v tomto volebnom období. Myslíme si, že
vzhľadom na rozsah práce a zodpovednosť, ktorú prináša práca primátora mesta zo 65000
obyvateľmi je toto zvýšenie adekvátne.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - najprv technická pripomienka, ktorú mi oznámili
zamestnanci mesta. V návrhu uznesenia je chyba. Preložené uznesenie znie, že plat
starostov obcí a primátorov miest, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
v hospodárstve a 3,19 – násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za
predchádzajúci rok v súlade s §4 tohto zákona. Tak to samozrejme nie je. Základný plat je
3,19 násobkom priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Následne prečítal
správny návrh uznesenia.
Druhá pripomienka je obsahová: Priznám sa, že som sa primátorovi ponúkol, že tento
materiál na základe dohôd, ktoré sme na v rámci poslaneckých klubov mali uvediem ja
s tým, že v zmysle dohody, ktorú má s našim poslaneckým klubom navrhneme zvýšenie
platu o 20%. Považovali sme to za optimálne vzhľadom na to, že pán primátor Bročka
dnešným dňom ešte len začína písať svoj prevádzkový denník tohto mesta. Dnes je na stole
iný návrh a ja by som poprosil o krátku prestávku na poradu poslaneckých klubov.
Požiadal o prestávku na poradu poslaneckých klubov.
Vyhlásená bola 5-minútová prestávka na poradu poslaneckých klubov.
Po prestávke predsedajúci vyzval Mgr. Rastislava Mráza o predloženie stanoviska
poslaneckého klubu.
Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ - po krátkej porade klubu vzišla dohoda, že
podporíme návrh pána Lančariča. V diskusii zazneli optimistické informácie, ktoré pán
primátor podal na poslednom stretnutí, že časť mzdy plánuje venovať na charitatívne účely.
Tiež viem, že pán primátor nejakú domu mieni vykonávať výkon agendy mesta bez pomoci
viceprimátorov. Tieto dva argumenty zavážili, že podporíme návrh poslanca Lančariča.
Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ - za klub nezávislých poslancov prehlásil, že podporujú
tento návrh s dodatkom, že v budúcnosti by sa vážne zmeny a rozhodnutia mali najprv
riadne prediskutovať a nepredkladať ich na poslednú chvíľu.
Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bol prijatý návrh Mgr. Mateja
Lančariča, poslanca MZ na zvýšenie platu primátora mesta o 50 %.
Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie č. 11
k určeniu platu primátora mesta Trnava.

Bod 8)
Rôzne
A)
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - podotkol, že v zmysle zákona o obecnom zriadení ako
primátor mesta zvolával ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, po skončení
ktorého pozval novozvolených poslancov i poslancov volebného obdobia 2010 - 2014 na
čašu vína , pričom pozvanie platí pre dve osoby.
B)
Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - zablahoželal novozvolenému primátorovi mesta za
bravúrne zvládnutie rokovania mestského zastupiteľstva. Poďakoval sa kolegom poslancom,
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že v zmysle tradícií tohto mesta, ste sa napriek tomu správali veľmi bravúrne a podobný
konsens, ktorý často nebude jednoduchý, sa nájde aj v iných veciach.
C)
Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ - uviedol, že v jednej komisii mu chýba slovo „rodina“.
Odporučil to doplniť do Komisie mládeže a športu.
Bc. Martin Královič, poslanec MZ - návrh kolegu Piknu odporučil riešiť v Komisii sociálnej
a zdravotnej, čo sa týka obsahu činnosti komisie.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - súhlasil s vyjadrením poslancov, avšak toto
nie je možné riešiť na tomto zasadnutí, keďže v súvislosti s komisiou je potrebné riešiť aj
zmenu organizačného a rokovacieho poriadku, štatútu /formou všeobecne záväzného
nariadenia/, pričom plynú určité lehoty na zverejnenie. Avšak s návrhom poslanca sa
v podstate stotožnil; návrh bude predmetom diskusie.
D)
MUDr. Štefan Krištofík, MPH., poslanec MZ - podotkol, že nechce vyzerať ako feminista, ale
v mestskej rade nie je zastúpenie žien, ktoré vedia do rokovania vniesť niečo, čo muži
nedokážu.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - podotkol, že poslankyne mestského
zastupiteľstva môžu byť na rokovania mestskej rady prizývané, ak by ich status bol len
poradný.
Ing. Vladimír Butko, primátor mesta - zásady do všeobecne záväzného nariadenia
odporúčal vopred prediskutovať, aby sa neschválili a potom následne veci menili. Toto
odporúčal i v súvislosti s vystúpením poslanca Krištofíka.

Bod 9)
Rekapitulácia uznesení
MUDr. Jana Fridrichová, poslankyňa MZ zrekapitulovala uznesenia prijaté na
ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Skonštatovala, že prijaté boli uznesenia
od č. 1 do č. 11 vrátane.
Týmto bol prerokovaný program zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
prerokovaný.
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta poďakoval prítomným za účasť
a ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil.

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

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

Mgr. Matej L a n č a r i č
overovateľ

Ing. Jozef Č a v o j s k ý
overovateľ

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka
V Trnave 17.12.2014
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