Zápisnica
zo slávnostného záverečného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2010 - 2014, konaného 12. decembra 2014
v konferenčnej sále trnavskej radnice
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava
Zápisnica
zo slávnostného záverečného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
volebného obdobia 2010 - 2014, konaného 12. decembra 2014
v konferenčnej sále trnavskej radnice

Prítomní: 24 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
Ing. Vladimír Butko, primátor mesta
Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór
Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície
Ing. Hana Dienerová, prednostka Mestského úradu v Trnave
9 vedúcich odborov
vedúci kancelárie primátora mesta
5 riaditeľov organizácií zriadených mestom
8 riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ
JUDr. Jozef Kleiman, námestník Okresnej prokuratúry Trnava
hostia
zapisovateľka

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie volebného obdobia 2010 - 2014
3. Príhovory zástupcov poslaneckých klubov
4. Zápis do pamätnej knihy mesta Trnava
5. Záver

Za zvukov Trnavských fanfár od profesora Burlasa vstúpil do rokovacej miestnosti Ing.
Vladimír Butko, primátor mesta v sprievode zástupcov poslaneckých klubov Ing. Bystríka
Stanka, PhDr. Jána Žitňanského, Ing. Jozefa Pobieckého.
Následne odznela štátna hymna Slovenskej republiky.
Slávnostné záverečné zasadnutie mestského zastupiteľstva volebného obdobia 2010 2014 otvoril Ing. Vladimír Butko, primátor mesta. Na rokovaní privítal poslancov mestského
zastupiteľstva a ostatných prizvaných.
Po otvorení rokovania vystúpil primátor mesta so správou o vyhodnotení volebného
obdobia 2010 - 2014.
Ing. Vladimír Butko, primátor mesta :
Vážené poslankyne,
vážení poslanci, ctení hostia!
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Dnes sa končí šieste volebné obdobie po znovuobnovení samosprávy mesta Trnava.
Po každom doterajšom primátorovi i mestskom zastupiteľstve zostalo veľa vykonanej práce
i vynaloženej námahy, vďaka čomu patrí Trnava k najlepšie hospodáriacim a rozvíjajúcim sa
mestám na Slovensku. Pred každým primátorom a zastupiteľstvom stáli veľké výzvy. Imrich
Borbély musel nanovo budovať samosprávu a začať s obnovou mesta. Aj preto sa jeho
obdobie, ako i nasledujúce roky pod vedením primátora Štefana Bošnáka niesli v znamení
napĺňania i potrebných zmien územného plánu, vytvárania lepších podmienok pre bývanie
a hlavne získanie investorov pre zvýšenie zamestnanosti Trnavčanov.
V nadväznosti na tieto úspešné roky poslanci tohto končiaceho sa volebného obdobia spolu
so mnou stáli pred špecifickou úlohou.
Špecifickou preto, že primátor a väčšina poslancov boli inak politicky profilovaní. Štyri roky
však potvrdili, že sme sa pre prospech mesta dokázali dohodnúť bez zbytočných hádok
a politikárčenia. Konkrétne skutky našej práce potvrdzujú správnosť našej cesty.
Dobudovaný mestský priemyselný park, triedička odpadov, zrekultivované skládky
komunálneho odpadu, výsadba vyše tisícky nových stromov, stovky nových parkovacích
miest, nové viacgeneračné oddychové zóny a ihriská, či zrekonštruovaná pešia zóna sú iba
časťou nášho spoločného úsilia.
Všetky naše skutky a práca boli pod transparentnou kontrolou. Zasadnutia mestského
zastupiteľstva boli vysielané v priamom prenose, zmluvy, oznamy o uvažovanom predaji
mestského majetku i materiály do mestského zastupiteľstva boli voľne prístupné občanom.
Oficiálna webová stránka mesta, ktorá bola silným nosičom transparentnosti a informácií
o meste Trnava získala v tomto roku ocenenie ako tretia najlepšia na Slovensku. Využívali
sme podnety od občanov a riešili ich. Najviac a najlepšie na Slovensku – získali sme za to
tzv. „Zlaté vedro“ opäť v celoslovenskej konkurencii.
To všetko sa dialo na pozadí doznievajúcej ekonomickej krízy, ktorá sa priamo i nepriamo
dotýkala našej práce. Nešlo len o nedofinancované kompetencie zo strany štátu, ale
predovšetkým o celospoločenskú klímu. Narastala a narastá nespokojnosť v spoločnosti, ba
až frustrácia určitých skupín, ktorá je častokrát výdatne podporovaná médiami
celoslovenskými i regionálnymi.
Spoločnosť sa polarizuje. Vytvorilo sa prostredie rozdelené na mladých a starých, úspešných
a neúspešných, na to, čo je politické a čo nezávislé, na tradičné a netradičné, pričom čoraz
viac sa extrém stal stredobodom pozornosti a všeobecným meradlom pre všetkých.
V takto vytvorenom myslení má všetko staré, tradičné, osvedčené, politické, rodinné či
prirodzené negatívne vlastnosti . Trend na Slovensku to potvrdzuje. Väčšina ľudí tak verí
viac očakávaniam, než životom overeným postupom či reálnym výsledkom práce.
Najhorším dopadom pre demokratický systém, založený na zastupiteľskej forme spravovania
verejných vecí, je zovšeobecňovanie konkrétnych chýb jednotlivcov, či skupín na všetkých
politikov. Paušálna nedôvera k voleným zástupcom je rakovinou demokracie založenej na
delegovaní zodpovednosti a dôvere. To, že zovšeobecnenia nie sú správne, potvrdzuje
situácia počas tohto končiaceho sa volebného obdobia. Nakoniec, fakty sú pre konkrétnu
realitu najdôležitejšie.
Nielenže sme po sebe zanechali kus poctivej práce a rozhodnutí, ale k dnešnému dňu
12. 12. 2014 je na účtoch mesta 8,1 milióna EUR. Napriek dofinancovaniu projektov
a chodu mesta, ku koncu roku zanecháme novým poslancom a primátorovi mesta viac ako
dvojnásobok finančnej rezervy, než sme dostali do vienka my – pred 4 rokmi.
Napriek kríze a jej doznievaniu sme tak potvrdili, že nemožno zovšeobecňovať obvinenia
z premrhania či zneužitia verejných peňazí na všetkých zástupcov ľudu a tých, čo vstúpili do
politického priestoru.
Všetci doterajší primátori a poslanci mestského zastupiteľstva po Novembri 89 urobili veľa
dôležitých krokov k tomu, aby Trnava bola každý rok lepšia. Stačí porovnať: sídliská,
komunikácie (obchvat a kľúčové dopravné uzly), zeleň, školy, nové podmienky pre
podnikanie a zamestnanosť, športoviská (a nemyslím len budovanie City Arény), detské
ihriská, starostlivosť o seniorov, oživenie centra a života v meste, podpora dobrovoľníckych
aktivít, športu, kultúry, charity, folklóru atď.
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Každý Trnavčan, ktorý sa bez predsudkov obzrie za predchádzajúcimi rokmi, to vidí. Aj preto
sa chcem všetkým poslankyniam a poslancom poďakovať za ich prácu a prístup, za
spoluprácu, ktorá v praxi dokázala, že mediálne podsúvanie straníckeho videnia sveta
v Trnave, neplatilo.
Poďakovať sa chcem i pracovníkom mestského úradu za ich odbornú prácu, ktorá má na
mnohých odboroch a referátoch vynikajúcu úroveň. Ďakujem za spoluprácu pracovníkom
základných i materských škôl, mestským organizáciám a podnikom, a tiež pracovníkom
mestskej polície.
Ďakujem všetkým, ktorí roky obetovali svoj čas a podali pomocnú ruku pre krajšiu a lepšiu
Trnavu.
Občania chcú žiť, prirodzene, aj naďalej v peknom, čistom a harmonickom meste. V lepšej
Trnave. Všetci sme nielen na tom pracovali, ale si to stále prajeme a verím, že to, čo
odovzdávame novému vedeniu mesta, teda Trnavu v dobrej finančnej a hospodárskej
kondícii, ešte viac zhodnotia noví poslanci a nový primátor mesta.
Želám Trnave, aby bola skutočne lepšia. Nielen na facebooku a anonymnom virtuálnom
svete internetových diskusií, ale v každodennom reálnom živote.
Ak bude lepšia Trnava, budú lepší aj jej obyvatelia a vzťahy medzi nimi.
Tak teda: Trnava, buď lepšia! I naďalej ...!
Po vystúpení Ing. Vladimíra Butka, primátora mesta s hodnotiacou správou nasledovali
príhovory zástupcov poslaneckých klubov :
Ing. Bystrík Stanko, zástupca primátora mesta (SMER-SD) :
Vážený pán primátor,
poslankyne, poslanci, milí hostia.
Ťažko sa mi nadväzuje na to čo povedal pán primátor, pretože v jeho príhovore odznelo
všetko podstatné. Za seba a poslancov klubu SMER-SD môžem vysloviť veľké poďakovanie
pánovi primátorovi za štvorročnú spoluprácu, ktorou sme ukázali že to funguje aj keď ako
jednotlivci možno máme iné životné hodnoty a politické názory. Spojili sme sa pre toto
mesto a za štyri roky sa tu spravilo veľmi veľa, čo mi potvrdzujú aj ľudia, s ktorými sa
stretávam.
Neprejavilo sa to však v komunálnych voľbách. Predseda ČSSD pán Sobotka na sneme
strany SMER-SD povedal, že ľudia nevolia na základe toho, čo sa spravilo, ale na základe
ďalších očakávaní a to sa prejavilo aj do výsledku komunálnych volieb v Trnave. Život však
ide ďalej. Ja ako poslanec, ktorý bol zvolený do mestského zastupiteľstva aj v nasledujúcom
období budem naďalej pôsobiť v prospech tohto mesta a myslím si že rovnako aj všetci
ostatní zvolení poslanci. V mestskom zastupiteľstve bude pôsobiť veľa nových ľudí, ale tak to
bolo aj pred štyrmi rokmi. Ešte raz ďakujem primátorovi aj poslancom za konštruktívnu
spoluprácu, ktorá bola na dobrej úrovni a až na drobnosti sme sa vždy dokázali dohodnúť.
Za spoluprácu chcem tiež poďakovať zamestnancom mestského úradu i mestským
organizáciám. Počas môjho štvorročného pôsobenia na radnici som tu stretol veľa
zaujímavých a vzácnych ľudí. Ak má niekto pocit, že mu bolo z mojej strany ublížené
ospravedlňujem sa, no ja som známy nekonvenčným prístupom k práci, ktorú som však vždy
robil v prospech mesta.
Myslím si, že ak budeme naďalej používať zdravý rozum, toto mesto má perspektívu
napredovať. Sú rozbehnuté projekty, treba pokračovať v dobre začatej práci a nebúrať to čo
funguje, lebo tým že sa niečo začne nanovo nie je daná záruka, že to bude lepšie. Zvoleným
poslancom držím palce do ďalšej práce, nezvoleným prajem veľa úspechov v osobnom
živote.
Na záver vystúpenia poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov.
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PhDr. Ján Žitňanský (KDH) :
Dobrý deň,
dovoľte mi v zastúpení Štefana Bošnáka, ako predsedu klubu KDH ujať sa slova s tým, že
toto zhodnotenie bude čisto môj pohľad. To, že sme išli pod hlavičkou KDH pred štyrmi rokmi
bolo preto, že to slovo „kresťanský“ znamená, že sme zakotvení ešte niekde inde a o to
väčšia je zodpovednosť a čestnosť, s ktorou ideme do práce. Demokracia je v našom poňatí
o tom, že ju preferujeme vždy, nielen keď sa nám to hodí a keď sme vo väčšine. Že tento
náš postoj nebol všetkými zhodnotený bolo spôsobené aj tým, že vyhrala myšlienka potreby
väčšej interakcie s občanmi. V dejinách však už bola väčšia interakcia s občanmi, napr.
v starom Ríme, kde boli dvakrát do roka v Koloseu cirkusové predstavenia. Keď s tým boli
ľudia nespokojní, dali ich každý mesiac a potom raz do týždňa, až kým ľudia neboli spokojní.
Chcem povedať, že nie všetky návrhy ľudí sú aj zodpovedné a preto sme tu, na to je tu
zastupiteľská demokracia, aby sme my, poslanci s čistím svedomím rozhodovali o tom, čo je
dobré pre mesto, pričom nie vždy je to rozhodnutie, ktoré sa páči väčšine obyvateľov.
Keď zhodnotím dlhší časový úsek, spoznal som tu veľa kvalitných ľudí, či už medzi
poslancami, alebo pracovníkmi mestského úradu a túto spoluprácu hodnotím ako veľmi
dobrú. Naši poslanci vždy reagovali na návrhy podľa toho aký je to návrh, nie podľa toho, kto
ho podal. Takto sme nikdy nerozmýšľali a preto ani naše hlasovania neboli vždy jednotné.
Každý má svoje vlastné svedomie a presvedčenie, alebo naštudovanie problému.
V dôležitých veciach ako rozpočet sme sa dohadovali, aby sme dospeli k jednotnému
riešeniu. Sme demokrati, vieme robiť kompromisy a vieme si tiež povedať čo je dôležité.
Chcem poďakovať tým, ktorí sa zaslúžili o tieto výsledky.
Ďakujem vám za pozornosť.

Ing. Jozef Pobiecký (SDKÚ-DS, SaS) :
Vážený pán primátor,
vážené kolegyne, kolegovia,
milí hostia.
Nechcem vás zaťažovať siahodlhými rečami, chcem len povedať, že práca poslanca je
práca náročná a zodpovedná a ja som rád, že si to ľudia v tomto poslaneckom zbore
uvedomovali. Tak ako povedali predo mnou moji kolegovia, toto mesto od roku 1989 len
napredovalo, lebo keď sa pozrieme ako mesto vyzeralo vtedy a dnes, tak musíme
konštatovať, že sme sa posunuli o kus dopredu a nebolo to len tým, čo je viditeľné, ale aj
tým, čo ľudia príliš nevidia, teda investície do základných škôl, materských škôl, sociálneho
systému, malometrážnych bytov, domovu dôchodcov a podobne.
Chcem v mene klubu SDKÚ-DS, SAS, ktorý som tu uplynulé štyri roky zastupoval
poďakovať kolegom a kolegyniam za zodpovednú prácu, ústretovosť a korektný prístup,
ktorý sme si k sebe nachádzali. Moje poďakovanie tiež patrí pracovníkom mestského úradu
a organizácií v pôsobnosti mesta. Vždy sme vedeli spoločne nájsť riešenia, ktoré boli
v prospech mesta. Ďakujem primátorovi, viceprimátorovi a bývalej viceprimátorke za prácu,
ktorú vykonali pre toto mesto.
Na záver všetkým poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov a do života veľa zdravia
v rodinách a pracovných úspechov.
Po odznení príhovorov zástupcov poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava volebného obdobia 2010 - 2014 nasledoval zápis poslancov a primátora do pamätnej
knihy, spojený s odovzdaním plakety Mesta Trnava.
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Odovzdaním plakiet slávnostné záverečné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta
Trnava volebného obdobia 2010 - 2014 bolo ukončené.
Za zvukov Trnavských fanfár od profesora Burlasa rokovaciu sálu opustil Ing. Vladimír
Butko, primátor mesta v sprievode zástupcov poslaneckých klubov.

Ing. Vladimír B u t k o
primátor mesta

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

Mgr. Eva Lackovičová
zapisovateľka

V Trnave 16.12.2014
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