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Z á p i s n i c a 

 

 

z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia 2014 – 2018, 

konaného 23. júna 2015 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice  
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Zápisnica 

z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, volebného obdobia 

2014-2018, konaného dňa 23. júna 2015 v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice 

Prítomní: 31 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

      JUDr. Peter Bročka, LL. M., primátor mesta 

      Ing. Vladimír Krátky, hlavný kontrolór 

     Mgr. Igor Keleši, náčelník mestskej polície 

     Ing. Hana Dienerová, prednostka mestského úradu  

     10 vedúcich odborov 

     1 vedúci kancelárie primátora 

     1 vedúci úseku mestského úradu 

     5 riaditeľov organizácií a spoločností zriadených mestom 

     3 riaditelia ZŠ, ZUŠ, CVČ 

     predseda Trnavského samosprávneho kraja v zastúpení 

    4 občania 

    3 novinári 

    2 zapisovateľky 

 

 

P r o g r a m: 

 

a/ Otvorenie 

b/ Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, 

voľba volebnej komisie, schválenie programu rokovania 

 

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 378 

o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení VZN č. 406          

a č. 428 

2.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 110, ktorým sa schvaľuje 

„Opatrenie primátora mesta Trnava, ktorým sa ustanovuje zoznam utajovaných 

skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva“ 

2.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN č. 205, ktorým sa vydáva 

Požiarny poriadok mesta Trnava 

3.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení 

VZN č.  358, č. 359, č. 380, č. 382, č. 384, č. 402, č. 404, č. 415. č. 422, č.  433, č. 434 

a č. 441 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia 

a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava 

4.1 Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované 

znenie rok 2009) - Zmena B/2015 

5.1 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 

5.2 Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy 

6. Majetkové záležitosti 

7.1 Predaj bytov 
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8.1 Informácia o budovaní mestského baseballového areálu Angels Trnava 

9.1 Návrh na opätovnú voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava 

10.1 Informatívna správa o prerokovaní mandátu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava 

10.2 Doplňujúca voľba člena Mestskej rady mesta Trnava pre volebné obdobie 2014 - 2018 

10.3 Doplňujúca voľba predsedu, podpredsedu, člena - poslanca do komisií Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 -2018 

11.1 Výmena a doplnenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných 

spoločností a iných právnických osôb založených mestom 

12.1 Určenie platu primátora mesta Trnava 

13.1 Návrh organizačného zabezpečenia a rozpočtu 14. ročníka medzinárodného festivalu 

folklórnych súborov „Trnavská brána 2015“ 

14.1 Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2015 

15.1 Návrh na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule spoluzakladateľovi 

a prevádzkovateľovi trnavského cukrovaru barónovi Augustovi Stummerovi 

16.1 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2015 

16.2 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 14.04.2015 

do 09.06.2015 

17.1 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01.01.2014 do 

31.12.2014 

17.2 Štatistický prehľad kriminality, stavu ochrany verejného poriadku a dopravnej 

nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava za obdobie od 01.01.2014 do 

31.12.2014 

18.1 Informatívna správa č. 4 o stave prípravy Mesta Trnava na nové programové obdobie 

2014 -2020 

19.1 Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 2014 

20.1 Informatívna správa s návrhom možného riešenia zvýšenia kapacitných a priestorových 

možností v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 

21.1 Informatívna správa o spoločnosti Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Piešťany 

22.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých 

termín plnenia je v intervale od 10.04.2015 do 03.06.2015 

 

23. 

 

R ô z n e  

23.1   Zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v Trnave - hudobný odbor 

 

24. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

25. Rekapitulácia uznesení 

 Z á v e r  

 

 

 

 

 

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

– 2018 otvoril a viedol JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta. Na rokovaní privítal 

poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných prizvaných. 

 

Predsedajúci skonštatoval, že na rokovaní je prítomných 29 poslancov mestského 

zastupiteľstva. ( V priebehu rokovania sa počet zvýšil na 31). 
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Za overovateľov zápisnice z 3. riadneho  zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení 

poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Jozef Čavojský a Mgr. Martin Uhlík. 

 

Za overovateľov zápisnice z 2. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného 

28. apríla 2015 vystúpil Bc. Martin Královič, ktorý upozornil, že pri kontrole zápisnice 

bola požiadavka na drobné úpravy v texte zápisnice. Skonštatoval, že zápisnica bola 

upravená podľa pripomienok overovateľov zápisnice a primátorom podpísaná zápisnica 

bola už opravená a správna.  

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

mesta Trnava pracovné predsedníctvo bolo zložené z primátora, 1. zástupcu primátora 

Mgr. Tibora Pekarčíka, 2. zástupcu primátora mesta Mgr. Mateja Lančariča a dvoch 

zástupcov najväčších poslaneckých  klubov Mgr. Ing. Mariána Galbavého a Mgr. 

Rastislava Mráza. 

Mestská rada mesta Trnava za predsedu návrhovej komisie odporučila poslanca 

mestského zastupiteľstva Ing. Jozefa Pobieckého.  

Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli primátorom mesta ako členovia návrhovej 

komisie odporučení Ing. Bystrík Stanko a Bc. Martin Královič.  

V zmysle programu rokovania uvedeného v pozvánke v rámci bodu 9.1 prebehne proces 

voľby prísediacich pre Okresný súd Trnava, v rámci bodu 10.2 doplňujúca voľba člena 

MR a v rámci bodu 10.3 doplňujúca voľba predsedu, podpredsedu a člena komisií MZ. 

Z tohto dôvodu bol primátorom mesta predložený návrh na ustanovenie volebnej 

komisie, ktorej zloženie bolo totožné s komisiou návrhovou. 

K návrhu primátora a k zloženiu komisie návrhovej a súčasne volebnej pripomienky 

neboli vznesené.  

Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 4, nehlasoval 0) bolo zloženie komisie schválené 

v zložení odporúčanom primátorom mesta.  

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta skonštatoval, že voľby môžu prebehnúť 

tajne, prostredníctvom hlasovacích lístkov alebo aklamačne, o čom sa poslanci dohodnú 

na zasadnutí. Mestská rada odporučila voľbu prísediacich uskutočniť s využitím 

hlasovacieho zariadenia – en bloc. Komisia pri tomto spôsobe overí platnosť výsledkov 

volieb a predloží mestskému zastupiteľstvu zápisnicu. 

Iné návrhy k spôsobu voľby neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 3) bol schválený spôsob voľby 

prostredníctvom hlasovacieho zariadenia v zmysle odporúčania primátora mesta. 

 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – informoval, že Mestská rada mesta Trnava 

na zasadnutí 16. júna 2015 odporučila nasledovné úpravy v programe rokovania 

mestského zastupiteľstva: 

a/ s t i a h n u ť    z rokovania materiál č. 6.21 Realizácia verejnej telekomunikačnej siete 

na pozemkoch mesta (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby), ale došlo 

k menšej zmene na mimoriadnom rokovaní mestskej rady dňa 23. 6. 2015, výsledkom 

ktorého je zaradenie nového materiálu 6.21, ktorý poslanci dostali vo svojich materiáloch 

pred rokovaním mestského zastupiteľstva.  

Ďalej primátor informoval o zaradení nového materiálu na rokovaní mestského 

zastupiteľstva b/ do bodu Rôzne: č. 23.2 Odvolanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, 
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rozpočtovej organizácie.  

Bc. Martin Královič, poslanec MZ- pýtal sa, ako môžu hlasovať o programe so 

zaradeným materiálom, ktorý poslanci nevideli. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – položil otázku, prečo materiál nebol 

poslancom distribuovaný. 

Ing. Norbert Halász, OOaVS MsÚ Trnava – zareagoval, že dohoda na mestskej rade bola: 

odhlasovať bod v programe a následne rozdať materiál poslancom na rokovaní mestského 

zastupiteľstva. 

Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ – vystúpil s návrhom, aby bol bod Rôzne zaradený na 

začiatok rokovania. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M. primátor mesta – povedal, že to znamená presunúť bod 

Rôzne zo záveru na začiatok rokovania. 

Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ – navrhol, aby vzhľadom na zaradenie nového 

materiálu do programu bola krátka prestávka, aby si poslanci materiál mohli naštudovať.  

Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ – stiahol svoj návrh ohľadom bodu Rôzne – zaradiť ho na 

začiatok rokovania mestského zastupiteľstva. 

Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - podotkol, že je potrebné dať hlasovať dvakrát, 

najprv o odporúčaní MR zo dňa 16. 6. 2015 - stiahnuť materiál  6.21, a následne o novom 

znení  materiálu 6.21 z mimoriadneho rokovania MR dňa 23. 6. 2015. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta - dal hlasovať o návrhu Ing. Butka:  

Ďalšie pripomienky, resp. návrhy k programu rokovania mestského zastupiteľstva neboli 

vznesené. 

Hlasovaním (za 25, proti 2, zdržali 2, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 

rady  zo dňa 16. 6. 2015 – stiahnuť pôvodný materiál č. 6.21. 

Hlasovaním (za 22, proti 2, zdržali sa 2, nehlasoval 3) bolo prijaté odporúčanie 

mimoriadnej mestskej rady zo dňa 23. 6. 2015. 

Hlasovaním (za 23, proti 0, zdržali 6, nehlasoval 0) bol prijatý materiál č. 23.2 o odvolaní 

riaditeľa Zariadenia pre seniorov, rozpočtovej organizácie.  

Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 0) bol schválený program rokovania 

3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2014-

2018. 

 

 

Následne poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pristúpili k prerokovávaniu 
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písomných materiálov zaradených do programu rokovania: 

 

Materiál č. 1.1 

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi 

vo vlastníctve Mesta Trnava v znení VZN č. 406 a č. 428 

Spravodajca MR: Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák 

 

 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 02.06.2015 do 11.06.2015. 

V určenej lehote boli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 

pripomienok/. 

Mestská rada hlasovaním odporučila : 

- akceptovať pripomienku č. 1 predloženú vedením mesta v súvislosti s úpravou dátumu 

účinnosti VZN tak, aby bola dodržaná lehota účinnosti v nadväznosti na zverejnenie 

nariadenia; 

- akceptovať pripomienku č. 2 predloženú vedením mesta na úpravu dátumu zverejnenia 

nariadenia s následným dátumom účinnosti VZN. 

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez ďalších pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bola prijatá pripomienka č. 1 z 

rokovania MR. 

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bola prijatá pripomienka č. 2 z 

rokovania MR. 

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 126, 

ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 444. 
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Materiál č. 2.1 

Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 110, ktorým sa schvaľuje „Opatrenie primátora 

mesta Trnava, ktorým sa ustanovuje zoznam utajovaných skutočností tvoriacich 

predmet služobného tajomstva“ 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 

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 02.06.2015 do 11.06.2015. 

V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 

pripomienok/. 

 

Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ – vystúpil s technickou poznámkou týkajúcou sa 

hlasovania. Pred každým hlasovaním by mal predsedajúci oznámiť počet prítomných 

poslancov, treba upozorniť poslancov, aby si počas svojej neprítomnosti v sále, vyberali 

kartičky z hlasovacieho zariadenia, aby bolo jasné, že hlasujú len tí, ktorí sú tu prítomní. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – poďakoval  a povedal, že očakáva od 

poslancov, že sa budú týmto pri hlasovaní riadiť. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 127, 

ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 445.  

 

Materiál č. 2.2 

Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 205, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta 

Trnava 

Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič 

 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 
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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 02.06.2015 do 11.06.2015. 

 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 

pripomienok/. 

  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

 

Poznámka: 

Súčasťou materiálu sú dva návrhy uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať osobitne. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 128, 

ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 446.  

Pred hlasovaním o ďalšom uznesení upozornila JUDr. Jana Tomašovičová, že je v ňom 

omylom bod č. 2. Ukladá ...., ktorý je potrebný vypustiť  

Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 129, 

ktorým bol schválený Požiarny poriadok mesta Trnava. 

 

Materiál č. 3.1 

Návrh VZN. Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č.  358, č. 359, č. 

380, č.  382, č. 384, č. 402, č. 404, č. 415. č. 422, č.  433, č. 434 a č. 441 o Územnom 

pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 

 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 02.06.2015 do 11.06.2015. 

 V určenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky /viď. tabuľka na vyhodnotenie 

pripomienok/. 

  Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
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zastupiteľstva bez pripomienok. 

Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ – prečítal i súhlasné stanovisko Okresného úradu 

v Trnave odbor výstavby a bytovej politiky, v ktorom odporúča schváliť predložený 

územný plán mesta Trnava. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 130, 

ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 447.  

 

Materiál č. 4.1 

Návrh na povolenie spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava 

(Aktualizované znenie rok 2009) - Zmena B/2015 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom na schválenie  a l t e r n a t í v y    A, t.  j. nepovoliť 

spracovanie zmeny územného plánu - Zmena B/2015 - Prístupová komunikácia do 

lokality IBV pri Hájoch Biely Kostol. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté odporúčanie mestskej 

rady k alternatíve A, Nepovoliť spracovanie zmeny územného plánu - Zmena B/2015 - 

Prístupová komunikácia do lokality IBV pri Hájoch Biely Kostol. 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 131, 

k zmene územného plánu B/2015 – alt. A.  

 

Materiál č. 5.1 

2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva : 

a/ na základe odporúčania Finančnej komisie MZ  na str. 3-5/1/21 v závere textu 

v programe 5. Verejné osvetlenie, časť 5.3 Projekt modernizácia verejného osvetlenia na 
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území mesta Trnava  doplniť vetu ...V prípade neúspešnej žiadosti o grant nebude 

modernizácia realizovaná. ... 

b/doplniť do materiálu predbežnú informáciu o počte svetelných bodov a lokalitách, 

v ktorých sa bude modernizácia verejného osvetlenia realizovať, prípadne ďalšie 

dostupné informácie k tejto záležitosti 

c/na projekčnú prípravu areálu Slávia ponechať čiastku 20 000,- eur 

d/na str. 3-5/1/10 v tabuľkovej časti a na str. 3-5/1/25,26 textovej časti programu 10. 

Mládež a šport prerátať sumu týkajúcu sa kapitálových výdavkov  

e/na str. 3-5/1/15 v časti „Rekonštrukcia MK Štefánikova ulica“ stanoviť teraz 

čiastku na 0,-eur s tým, že aktualizácii rozpočtu v mesiaci september 2015 bude 

predchádzať diskusia vedenia mesta s poslaneckými klubmi v MZ 

f/zaradiť finančnú dotáciu pre Hokejový klub Trnava z položky 18. Granty 

v čiastke 40.000,-  eur s podmienkou, že žiadosť bude predložená na mestský úrad. Na 

základe doručenej žiadosti bude spracovaný samostatný materiál na rokovanie MZ 

23.6.2015, ktorý bude poslancom distribuovaný so spoločným spravodajcom 

(prerokovanie tohto materiálu na zasadnutí MZ bude potom predradené materiálu k 2. 

aktualizácii rozpočtu mesta)    

 

Stanovisko MsÚ, odbor vzdelávania, športu a kultúry : 

Pridelenie navrhovanej dotácie Športovému klubu HK Trnava je v rozpore s čl 3. ods. 4 

platného VZN č. 439,  ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

Trnava, cit.  "každý subjekt môže predložiť v jednom kalendárnom roku maximálne dve 

žiadosti o dotáciu, bez ohľadu na oblasť, do ktorej sú žiadosti zamerané, pričom účel 

týchto žiadostí nesmie byť rovnaký. V prípade doručenia viacerých žiadostí než je 

uvedené v predchádzajúcej vete od jedného subjektu, bude tento uchádzač vyradený zo 

súťaže." 

 

Na základe týchto skutočností bolo Hokejovému klubu Trnava následne po rokovaní 

mestskej rady oznámené, že pre rok 2015 už vyčerpal všeobecne záväzným nariadením 

povolené dve dotácie.  

Primátorom mesta bolo k aktualizácii rozpočtu mesta zvolané mimoriadne zasadnutie 

Mestskej rady mesta Trnava, ktoré sa uskutoční v deň konania MZ, t. j. 23.06.2015 so 

začiatkom o 12,30 h.   
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Stanovisko Finančnej komisie MZ: 

Finančná komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní na zasadnutí 15.6.2015 berie 

na vedomie materiál 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015. 

Odporúča doplniť do textu v programe 5 Verejné osvetlenie – Projekt modernizácia 

verejného osvetlenia na území mesta Trnava vetu – „V prípade neúspešnej žiadosti 

o grant nebude modernizácia realizovaná“. 

 

Stanovisko MsÚ, odboru dopravy a komunálnych služieb k požiadavke uvedenej pod 

písm. b/ spoločného spravodajcu : 

V rámci opatrenia 2.2 OP KaHR Mesto Trnava plánuje predložiť žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia na území 

mesta Trnava“. 

Žiadateľ musí pred predložením žiadosti o NFP spracovať svetelnotechnickú štúdiu 

(výber lokalít, súčasný popis technického stavu, návrh novej svetelnej sústavy, situačný 

nákres, úspora nákladov po realizácii). V rámci svetelnotechnickej štúdie budú posúdené 

lokality –obytné súbory Prednádražie, Vodáreň, Družba a Linčianska. 

Vzhľadom na výšku požadovaného nenávratného finančného príspevku sa počíta 

s modernizáciou cca 300 svietidiel. Presný počet a lokalizácia bude určená v spracovanej 

svetelnotechnickej štúdii. Predpokladaný termín vyhotovenia štúdie do 29. kalendárneho 

týždňa. 

 

Stanovisko spracovateľa materiálu MsÚ, odbor ekonomický k jednotlivým 

požiadavkám mestskej rady sú prílohou spoločného spravodajcu a rovnako i v zmysle 

odporúčaní mestskej rady upravené tabuľky. 

 

Poznámka: 

Súčasťou materiálu sú dva návrhy uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať osobitne. 

Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ – informoval, že mestská rada sa na mimoriadnom 

zasadnutí mestskej rady dňa 23. 6. 2015 uzniesla, že dotáciu vo výške 40 tis. eur na 

činnosť sa dá hokejovému klubu do rozpočtu na budúci rok ako priamu dotáciu, hokejový 

klub musí o dotáciu požiadať, ale nebude prerokovávaná v komisiách, ale bude priamo 

zaradená do rozpočtu. Začiatok ligy si musia vyfinancovať sami. 
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Rozprava: 

Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ – podotkol, že v dôvodovej správe na str. 22 – bežné 

výdavky z 10 tis. eur na 20 tis. eur zvýšiť. Nakoľko denne dochádzalo k požiadavke na 

zvýšeniu počtu hodín  na otvorené školské dvory  na ZŠ, navrhuje zvýšenie. Má čísla 

z obsadenosti školských dvorov počas prvých dvoch víkendov - za prvé 4 dni a to: 1 – 16 

občanov, 2 – 0, 3 -0, 4 -28, 5 -10, 6-5, 7-15, 8-0, 9-0. Ďalej uviedol, že na str. 14 a 15 – 

rekonštrukcia miestnej komunikácie Hollého a Halenárska, v rozpočte Hollého – 12 tis. 

eur, Halenárska – 13.100,- eur. Vyjadril, že mesto by malo  povedať, akú predstavu 

o komunikácii má a nemalo by čakať. Navrhuje zaradiť 12 tis. eur na PD Halenárskej ul. 

V tejto časti rozpočet neaktualizovať, nemeniť, ale ponechať v rozpočte 12 tis. eur na PD 

Hollého a 13 100,- eur na PD Halenárska. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – myslí si, že vynaložené peniaze na 

otvorenie školských dvorov sú dobrou investíciou.  

Ing. Adam Peciar, poslanec MZ – komisia dopravy sa touto otázkou zaoberala, bude sa 

tým zaoberať aj po otvorení City Arény. 

Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – poznamenal, že v školských dvoroch je návštevnosť 

slabá, napr. na Bottovej a Vančurovej ul. nie je upravený areál, stav zdedili. Verí, že 

prioritou tohto zastupiteľstva bude tieto školské areály podporovať a vybudovať 

multifunkčné ihriská. Zareagoval na pána poslanca Butka, prečo počas 4 ročného obdobia 

vo funkcii primátora neriešili ako bude fungovať Halenárska ul. 

Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ -  odpovedal, že Halenárska ul.  sa nerobila preto, lebo 

sa vedelo, že sa bude budovať City Aréna a rekonštrukcia obchodného domu. Práce na 

týchto uliciach by sa nemali odkladať. 

Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – zareagoval, že rekonštrukcia obchodného domu 

bude prebiehať najbližšie 3-4 roky, o výstavbe City Arény sa tiež vedelo. 

Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ – vyjadrila podporu navýšeniu rozpočtu na 

činnosť školských dvorov aj podporu návrhu pána poslanca Butka. 

Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ – upresnil, že rekonštrukcia obchodného domu by mala 

byť ukončená na budúci rok. Podporil vypracovanie štúdie už v tomto roku. Podporil 

návrh pána poslanca Butka. 

Ing. Adam Peciar, poslanec MZ – vyslovil názor, že logickejšie je investovať finančné 

prostriedky do prognózy, potom vypracovať štúdiu. 

Ing. arch. Milan Horák, vedúci OÚRaK MsÚ Trnava – reagoval, že ešte v roku 1994 bol 

schválený Územný plán centrálnej mestskej zóny a stále sa pracuje na jeho napĺňaní. 

Minulý rok sa spracovávala projektová dokumentácia ulica Hviezdoslavovej ako 

jednosmernej komunikácie so 14 parkovacími miestami. Teraz je Hviezdoslavova ulica 
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pešou zónou. OÚRaK je opatrný, v Európe je snaha obmedzovať dopravu v prospech 

peších. Majú pripravené varianty – aj jednosmerná, aj obojsmerná, aj pre peších. 

Dr. h.c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – vyjadril názor, že tento rok treba pripraviť 

varianty pre ulice Hollého a Halenárska. Nevidí dôvod, aby sa prostriedky na projektovú 

dokumentáciu vypustili, ulice sa doteraz nemohli robiť, ak sa to v rozpočte neschváli 

tento rok, tak sa to posunie o ďalší rok.  

Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – vyjadril, že poslanci by mali riadiť ako by to 

v meste chceli a mala by sa dať vypracovať projektová dokumentácia. Myslí si, že 

doprava by sa mala prispôsobovať našim víziám a nie my doprave, inak budú chodiť autá 

aj po Trojičnom námestí. Vidí návrh pána poslanca Butka ako zmysluplný.  

Ing. Juraj Novota, poslanec MZ – navrhol sa spýtať občanov na ich názor na verejnom 

zhromaždení,  informovať ich o tom, že sú spracované tri štúdie, aby sa ku nim mohli 

vyjadriť a podľa toho by sa malo mestské zastupiteľstvo rozhodnúť. 

Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – nadviazal na pána poslanca Lančariča, stotožnil sa 

s jeho názorom, že prioritou tohto volebného obdobia by mali byť investície do školstva 

a navrhol v kapitole školstva doplniť sumu 3900 eur na implementáciu bezpečnostného 

kamerového systému na ZŠ Gorkého ako pilotný projekt. 

Ing. Peter Halada, poslanec MZ – navrhol doplniť aktualizáciu rozpočtu o položku 10 tis. 

eur ako dotáciu pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na ich 

dovybavenie areálov MŠ.  

Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ – upozornil, že na rokovaní mestskej rady bola 

stiahnutá štúdia na Šafárikovu ulicu za 28 tis. eur, treba ju riešiť v rámci centrálnej 

mestskej zóny.  

Mg. Tibor Pekarčík, poslanec MZ – pripojil sa ku kolegovi pánovi poslancovi 

Kloknerovi, že Štefánikova ulica bola zo strany mestského úradu najpripravenejšia, 

navrhol vrátiť položku 28 tis. eur do aktualizácie.  

Dr. h.c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – otvoril otázku cyklochodníka od železničnej 

stanice cez Dohnányho, Tamaškovičovu, Nitriansku po SAD ako 1. etapu. Navrhol 

doplniť na str. 16 – štúdiu 1. etapy cyklochodníka od železničnej stanice - Dohnányho – 

Tamaškovičova –Nitrianska - SAD. V 2. etape je možné získať pozemky od vlastníkov 

pod cyklochodník za 1 euro. Navrhol zaradiť do aktualizácie rozpočtu 10 tis. eur na 

štúdiu a zistenie majetko-právneho stavu. 

Ing. Adam Peciar, poslanec MZ – ubezpečil, že Ing. Kadlíček z OÚRaK MsÚ Trnava už 

pracuje na tomto trasovaní, dávať do rozpočtu 10 tis. eur je zbytočné. 

Bc. Martin Královič, poslanec MZ – navrhol zaradiť do kapitoly Doprava štúdiu 

cyklochodník na Sibírskej ul. pri parovode. Konzultoval s Ing. Kadlíčkom, Ing. Bérešom 
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– zhodli sa, že 80 tis. eur je dostatočný rozpočet na kvalitnú projektovú dokumentáciu. 

Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – reagoval na pána poslanca Peciara, práve 

preto, že sa o tomto cyklochodníku uvažuje, treba to zaevidovať, aby sa mohlo pracovať 

v prípravných prácach. 

Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – navrhol zaradiť do rozpočtu položku vybudovania 

verejných WC v Beethovenovom parku. 

Pán Juraj Fuzák, poslanec MZ – spýtal sa, či niekto zrátal tieto návrhy (Ing. Burzová cca 

115 tis. eur). Myslí si, že takto by sa to nemalo robiť. 

Ing. Adam Peciar, poslanec MZ – navrhol, aby sa išlo podľa koncepcie. Treba riešiť 

dôležité uzly na prepravu cyklistov. 

Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ – obrátil sa na mestský úrad, aby sa nezačali opravovať 

všetky cesty v centre naraz (Hollého, Halenárska a Štefánikova), aby sa neodrezalo 

centrum. 

Bc. Martin Královič, poslanec MZ – poznamenal, že Ing. Kadlíček mu odsúhlasil, že 

cyklotrasa Sibírska je v súlade s koncepciou a s územným plánom. 

Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ – povedal, že jeho návrh na PD Hollého a Halenársku 

bol nekritický. Tento návrh bol aj v upravenom rozpočte, ktorý toto zastupiteľstvo 

odhlasovalo 28. 4. 2015. Nepridával nové peniaze oproti pôvodnému rozpočtu. Jeho 

návrh nenavyšuje rozpočet. 

Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ – rešpektuje rozpočet, ale treba myslieť aj na 

prepojenie Trnavy a Modranky. 

Pán Juraj Fuzák, poslanec MZ – myslí si, že všetky návrhy sú zbytočné, nebude za ne 

hlasovať, pretože všetky majú dopad na rozpočet. 

Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – na majetkovej komisii sa riešil problém 

cyklochodníka z Modranky do Trnavy, je tam viac ako 130 vlastníkov. Majetkoprávne 

vyriešenie by bolo veľmi náročné a drahé.  

Ing. Peter Šujan, poslanec MZ – navrhol na zamyslenie sa, či nie je dobré otvoriť štatút 

mesta a zrušiť mestské rady, pretože v mestskej rade nie je pre návrhy vôľa a v mestskom 

zastupiteľstve všetci navrhujú všetko. 

Ing. arch. Milan Horák, vedúci OÚRaK MsÚ Trnava – obrátil sa na pani poslankyňu 

Petkovú. Mesto urobilo maximum preto, aby miestna časť Modranka bola integrálnou 

súčasťou mesta. MZ odsúhlasilo 2 mil. korún na vypracovanie projektovej dokumentácie 

južného obchvatu. To čo bolo navrhnuté ako južný obchvat úrovňový s úrovňovými 

prepojeniami – bolo konštatované, že nie je v súlade s výhľadom na 20 rokov a teraz sa to 
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projektuje ako štvorprúdovka s mimoúrovňovými napojeniami. 

Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ – dal návrh, aby predkladatelia návrhov ich stiahli. 

Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – spýtal sa na sumár všetkých návrhov – 265 tis. eur. 

Ak sa miestna komunikácia Kukučínova nebude robiť, ušetrí sa 400 tis. eur a tu vidí 

priestor pre svoj návrh. 

Pán Juraj Fuzák, poslanec MZ – pýtal sa, ako prišiel k tomu, že MK Kukučínova sa  robiť 

nebude. Informoval, že stretnutie s občanmi ohľadom MK Kukučínova má byť 25. 6. 

2015  a vzhľadom k tomu, požiadal, aby prišli na toto stretnutie vysvetliť, prečo sa táto 

komunikácia nebude robiť. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M.,  primátor mesta – rozpravu ukončil a požiadal o hlasovanie. 

Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie MR písm. 

c) na projektovú prípravu areálu Slávia ponechať čiastku 20 tis. eur, v zmysle 

prerokovávaného materiálu. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor  podotkol, že bol opäť porušený rokovací poriadok, 

a doplnil, že týmto hlasovaním sa hlasovalo o všetkých odporúčaniach MR. 

Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bol prijatý pozmeňujúci návrh 

pána poslanca Stanka, ponechať v rozpočte len to, čo bolo už schválené - zaradenie 

finančných prostriedkov na projektové štúdie ulíc Halenárska, Hollého a projektovú 

dokumentáciu na  Štefánikovu ul. v zmysle prerokovávaného materiálu. 

Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržali sa 1, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 132 

v zmysle prerokovávaného materiálu, ktorý bol rozdaný so zmenou, s tým, že v rozpočte 

zostáva zaradenie finančných prostriedkov na projektové štúdie ulíc Halenárska, Hollého 

a projektovú dokumentáciu na  Štefánikovu ul., celkovo to činí dopad na rezervný fond 

vo výške 13.100 eur tak, ako to bolo predložené od pani Ing. Burzovej, vedúca OE MsÚ 

Trnava.   

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 133, 

v zmysle prerokovávaného materiálu.  

 

Materiál č. 5.2 

Novelizácia internej smernice Rozpočtové  pravidlá mesta Trnavy 

Spravodajca MR: Mgr. Matej Lančarič 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 
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zastupiteľstva bez stanoviska mestskej rady, s technickou úpravou a to z textu vypustiť 

text týkajúci sa prepočtu v slovenských korunách. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 18, proti 0, zdržali sa 13, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 134, 

v zmysle prerokovávaného materiálu.  

 

Materiál č. 6 

Majetkové záležitosti 

Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík 

Č. 6.1 

Prenájom nebytových priestorov (objekt SO 02 - Pavilón výrobných buniek a objekt 

SO 01B - Výrobno-technologický pavilón) v TTIP - Trnava Industrial Park 

spoločnosti CELIM Slovakia 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 135, 

v zmysle prerokovávaného materiálu.  

 

Č. 6.2 

Rozšírenie výmery prenájmu a stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte na 

Ulici Limbová 3 (BESST s.r.o.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 136, 

v zmysle prerokovávaného materiálu.  

 

Č. 6.3 

Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na Ulici V jame 23, 24 z fyzickej 
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osoby PhDr. Jana Kéketiová na právnickú osobu BODZFIT CLUB s.r.o. 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 137, 

v zmysle prerokovávaného materiálu.  

 

Č. 6.4 

Prenájom a stavebné úpravy časti nebytových priestorov v objekte na Ulici 

Štefánikova 29  (Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk ) a výpožička nebytových 

priestorov v objekte na Ulici Štefánikova 29 (Dobrovoľný hasičský zbor) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Poznámka: 

Súčasťou materiálu sú dva návrhy uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať osobitne. 

Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 138, 

v zmysle prerokovávaného materiálu.  

Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 139, 

v zmysle prerokovávaného materiálu.  

 

Č. 6.5 

Informatívna správa - analýza stavu využívania a správy Mestského amfiteátra 

v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s návrhom : 

a/ na str. 3/6/5/2 do návrhu uznesenia doplniť bod 2. Ukladá s textom : 

...2. Ukladá 

      Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

vyzvať konateľa spoločnosti AMFIK s.r.o. na spracovanie a predloženie 
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koncepcie rozvoja mestského amfiteátra v termíne do 30.09.2015...   

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý návrh MR o doplnení 

uznesenia o bod 2.  

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 140, 

v zmysle prerokovávaného materiálu.  

 

Č. 6.6 

Schválenie odpredaja bytov a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže 

o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj bytov 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Poznámka: 

Súčasťou materiálu sú tri návrhy uznesenia, o ktorých sa bude hlasovať osobitne. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 141, 

v zmysle predloženého materiálu.  

Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 142, 

v zmysle predloženého materiálu.  

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 143, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Č. 6.7 

Predaj pozemku v k. ú. Trnava (manž. Kvassayovci) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 2, nehlasoval 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 144, 

v zmysle predloženého materiálu.  
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Č. 6.8 

Odpustenie pohľadávky (Viliam Kučera - Pekáreň KPK) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ – upozornil, že v materiáli sú dve alternatívy, ale 

v spravodajcovi je len veta, že Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila 

materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov, čo nie je 

pravda, pretože mestská rada k tomu prijala alternatívu č. 1, odpustiť. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bol prijatý návrh Ing. Stanka 

o prijatí alternatívy č. 1.  

Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 145, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Č. 6.9 

Predaj pozemku na Ulici Hattalova v Trnave (manž. Brychtovci) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 146, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Č. 6.10 

Predaj pozemku v Modranke na Ulici Jarná (Patrik Mikulka) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 147, 

v zmysle predloženého materiálu.  
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Č. 6.11 

Predaj pozemku na Ulici Vlárska v Trnave  (REKU - Slovakia spol. s r.o.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 148, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Č. 6.12 

Predaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážami na Ulici A. Hlinku 

v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 3, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 149, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Č. 6.13 

Predaj podielov z pozemku vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava vlastníkovi 

bytu na Ulici gen. Goliána v Trnave 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 150, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Č. 6.14 

Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej telekomunikačnej siete na 
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Starej ulici a zriadenie vecného bremena 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 151, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Č. 6.15 

Súhlas s použitím pozemku  na umiestnenie optických rozvodov na Ulici Bulharská 

v Trnave (SWAN, a.s.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 152, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Č. 6.16 

Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optického kábla v k. ú. Zavar 

a zriadenie vecného bremena (Orange Slovensko, a. s.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 153, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Č. 6.17 

Súhlas so zriadením odplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena 

v prospech mesta Trnava (JohnsManville Slovakia, a.s.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 154, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Č. 6.18 

Súhlas s použitím častí pozemkov v k. ú. Modranka (FARMA FRESH SLOVAKIA, 

s.r.o.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 155, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Č. 6.19 

Výpožička časti pozemku na Ulici Hornopotočná (Trnavskej univerzite v Trnave) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Rozprava: 

Ing. Adam Peciar, poslanec MZ – sa pýtal, či v danom priestore zostanú parkovacie 

miesta, ako bude riešené parkovanie v tomto priestore. 

Mgr. Tibor Pekarčík, poslanec MZ -  povedal, že predmetom riešenia neboli parkovacie 

miesta. 

Ing. arch. Horák, vedúci OÚRaK MsÚ Trnava – poznamenal, že teraz je tam sedem 

parkovacích miest, vizualizácia je výpovedná. 

JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca OPaM MsÚ Trnava – upozornila, že predmetom 

výpožičky je len časť chodníka, na ktorej má byť nová dlažba . 

Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ – podotkol, že je to pozemok Trnavskej univerzity, 

s tým mesto nemá nič, oni riešia len chodníkovú časť smerom na Rybníkovu ulicu. 

Ing. Adam Peciar, poslanec MZ – povedal, že prenájmom umožníme legálny prístup na 

pozemky univerzity, aby tam mohli parkovať. Námestie by malo byť  len pre peších 
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a parkovanie áut by malo byť za univerzitou. 

Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – upozornil, že z obrázku je jasné, že 

parkoviská tam nie sú,  je tam záhradná úprava. 

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 156, 

v zmysle predloženého materiálu.  

Č. 6.20 

Predĺženie termínu začatia výstavby pre stavbu „Parkovací dom Na hlinách, 

Trnava“ (FORTEZZA, spol. s r.o.) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Rozprava: 

Pán Juraj Fuzák, poslanec MZ – v majetkovej komisii vyjadril svoj názor a povedal, že 

ho povie aj teraz, že bude hlasovať proti a to z dôvodov: 1. na prvom mestskom 

zastupiteľstve bola predstavená koncepcia na adaptáciu zmeny klímy – táto lokalita je 

najkritickejšia zóna z dôvodu prehrievania, 

2. proti budovaniu parkovacieho domu bola podpísaná petícia obyvateľov Saleziánskej 

ulice, 

3. na poslednej majetkovej komisii vyhodnocovali výsledky súťaže na prenájom 

poľnohospodárskej pôdy. 

Táto firma, ktorá má v obchodnom registri nula zamestnancov, nie je preňho zárukou, že 

tento parkovací dom bude stavať.  

Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ - predložil a prečítal návrh uznesenia  č. 157 v zmysle 

predloženého návrhu. 

Bc. Martin Královič, poslanec MZ – opýtal sa, že ak sa neschváli toto uznesenie, aké 

dôsledky to môže mať, či to znamená úplné zastavenie stavebného konania.  

Ing. Iveta Miterková, vedúca OsaŽP MsÚ Trnava – povedala, že ak sa neschváli 

predĺženie zmluvy, tak k stavebnému konaniu musí stavebník preukázať vzťah 

k pozemku – padá stavebné povolenie, lebo nemá zmluvu k pozemku. 

Bc. Martin Královič, poslanec MZ – sa pýtal, či sa ide hlasovať o zastavení stavebného 

konanie, celého procesu, ktorý doteraz prebehol. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M.,  primátor mesta – sa obrátil na JUDr. Tomašovičovú 

s otázkou, či nám z toho vyplývajú nejaké riziká. 
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JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca OPaM MsÚ Trnava – povedala, že v zmluve bola 

podmienka dokedy musí začať výstavbu, tá podmienka nebola splnená, tak budeme ďalej 

postupovať podľa zmluvy, odstúpi sa od zmluvy, tak, ako to je v zmluve dohodnuté. 

Pán Juraj Fuzák, poslanec MZ - povedal, že nikto nie je proti riešeniu parkovania na 

Hlinách, ale proti spôsobu, opätovne zdôraznil, že pre neho nie je zárukou táto 

spoločnosť, že tento parkovací dom bude stavať.   

Hlasovaním (za 10, proti 10, zdržali sa 8, nehlasoval 1) nebolo prijaté uznesenie MZ č. 

157, v zmysle predloženého materiálu.  

 

Č. 6.21 

Realizácia verejnej telekomunikačnej siete na pozemkoch mesta (Národná agentúra 

pre sieťové a elektronické služby) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál z rokovania mestského 

zastupiteľstva   s t i a h n u ť . 

JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca OPaM MsÚ Trnava – na úvod rozdala upravené 

znenie uznesenia č. 1, ktoré by malo nahrádzať pôvodné znenie uznesenia na rokovaní 

mestského zastupiteľstva. 

Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ – podotkol, že na rokovaní mestskej rady bolo 

odporúčané materiál z rokovania mestského zastupiteľstva stiahnuť  a text pôvodného 

uznesenia č. 1 bol upravený a o tomto upravenom texte uznesenia č. 1 by sa malo 

hlasovať. 

Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 158, 

v zmysle odporúčania mestskej rady, stiahnuť navrhnuté uznesenie č. 1 a nahradiť ho 

upraveným textom unesenia č. 1 v predloženom materiáli. 

Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 159, 

v zmysle predloženého materiálu upraveného uznesenia.  

 

Č. 6.22 

Spôsob prevodu nehnuteľností na Ulici Hollého 8 v Trnave (Adalbertinum) 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

Rozprava: 
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Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – navrhuje, že vždy keď mesto odpredáva 

hodnotný majetok za 1 euro, tak by tomu malo predchádzať  dôkladné a dôsledné 

skúmanie iných možností,  navrhol materiál z rokovania stiahnuť, aby príslušná komisia 

resp. vedenie mesta hľadalo možnosti výhodnejšieho predaja. 

Ing. Adam Peciar, poslanec MZ – uvažoval i o zámene pozemkov, či vieme nájsť inú 

vhodnú ponuku alebo alternatívu, prikláňa sa k návrhu poslanca mestského 

zastupiteľstva, Mgr. Ing. Mariána Galbavého. 

Ing. Juraj Novota, poslanec MZ – navrhuje rozdeliť majetok na dve časti na budovu 

a pozemok, budovu navrhuje ponúknuť ministerstvu podľa zákona  a pozemok by zostal 

mestu, resp. na pozemku by sa dali vybudovať nejaké parkovacie miesta. 

Dr. h.c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – informoval, že ak chceme predávať národnú 

kultúrnu pamiatku, zo zákona ju musíme ponúknuť štátu. Na majetkovej komisii sa 

uvažovalo o vyššej predajnej cene, ale túto cenu by mesto muselo ponúknuť i Trnavskej 

univerzite v Trnave. Ak by i štát ponuku prijal, mesto nemusí  majetok predať. 

Rozdeľovať pozemok a budovu s historickou hodnotou je v rozpore s dobrými mravmi, 

preto tento návrh neodporúča. Budovu mesto dostalo prevodom ako majetok školského 

zariadenia so záväzkom, že zostane pre potreby školstva. Navrhuje materiál ponechať, 

odpredaj vyskúšať.  

Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ – informoval, že ministerstvo obrany vypísalo verejné 

obstarávanie na presťahovanie vojenského archívu z budovy, ktorá je súčasťou 

historického komplexu budov trnavskej univerzity a tento objekt chcú ponúknuť 

trnavskej univerzite. Osobne si myslí, že ministerstvo nebude mať záujem o túto budovu 

a v prípade, ponechania si budovy, sú havarijné náklady vyčíslené na 200 tisíc eur.  

Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – zosumarizoval svoj návrh stiahnuť materiál, 

aby sa ním opäť zaoberala majetková komisia a poverila jednaním, aby sa prehodnotili 

lepšie podmienky predaja 

Hlasovaním (za 12, proti 2, zdržalo sa 15, nehlasoval 0) o návrhu poslanca Mgr. Ing. 

Mariána Galbavého stiahnuť materiál z rokovania mestského zastupiteľstva, návrh 

hlasovaním nebol prijatý. 

Ing. Juraj Novota, poslanec MZ – svoj návrh stiahol, preto o ňom nehlasovalo. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu neboli vznesené ďalšie pripomienky. 

Hlasovaním (za 19, proti 5, zdržali sa 5, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 160, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Materiál č. 7.1 
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Predaj bytov 

Spravodajca MR: Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 161, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Materiál č. 8.1 

Informácia o budovaní mestského baseballového areálu Angels Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 162, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Materiál č. 9.1 

Návrh na opätovnú voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Rozprava: 

Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ – navrhol, aby sa o všetkých kandidátoch hlasovalo 

naraz – en bloc 

Hlasovaním (za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bol schválený procedurálny návrh 

poslanca Ing. Stanka, aby sa o všetkých kandidátoch hlasovalo naraz – en bloc.  

Pristúpilo sa k samostatnému aktu voľby a vyzval volebnú komisiu, aby sa ujala svojej 

činnosti.  
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Volebná komisia konštatovala, že navrhnuté osoby v materiáli č. 9.1 boli dnes zvolené 

mestským zastupiteľstvom za prísediacich pre Okresný súd Trnava a to hlasovaním (za 

28, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1). 

Viď priložená zápisnica, ktorá je súčasťou archívnych dokumentov.  

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 163, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Materiál č. 10.1 

Informatívna správa o prerokovaní mandátu poslancov Mestského zastupiteľstva 

mesta Trnava 

Spravodajca MR: Mgr. Rastislav Mráz 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 164, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Materiál č. 10.2 

Doplňujúca voľba člena Mestskej rady mesta Trnava pre volebné obdobie 2014 - 

2018 

Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov s tým, že návrh kandidáta na člena mestskej 

rady za poslanecký klub Lepšia Trnava predloží primátor mesta priamo na rokovaní 

mestského zastupiteľstva.  

Na rokovaní mestského zastupiteľstva bol poslaneckým klubom Lepšia Trnava 

odporučený poslanec  Mgr. Ing. Marián Galbavý. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – informoval, že spôsob voľby 

prostredníctvom hlasovacieho zariadenia bol schválený už v úvodnej časti mestského 

zastupiteľstva a poprosil volebnú komisiu, aby sa ujala činnosti.  

Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bol zvolený za člena mestskej rady 
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za poslanecký klub Lepšia Trnava pán poslanec Mgr. Ing. Marián Galbavý.   

Volebná komisia osvedčila voľbu. (Zápisnica z doplňujúcej voľby člena Mestskej rady 

mesta Trnava pre volebné obdobie 2014 – 2018 je súčasťou prílohy k zápisnici 

z rokovania mestského zastupiteľstva). 

Viď priložená zápisnica, ktorá je súčasťou archívnych dokumentov.  

Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 165, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Materiál č. 10.3 

Doplňujúca voľba predsedu, podpredsedu, člena - poslanca do komisií Mestského 

zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 -2018 

Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov s tým, že návrh na voľbu predsedu, 

podpredsedu a člena príslušných komisií v rámci súčasného personálneho zloženia 

príslušnej komisie predloží primátor mesta priamo na rokovaní mestského 

zastupiteľstva.  

Ing. Juraj Novota, poslanec MZ – predložil v mene pána primátora  tento návrh: Komisia 

mládeže a športu doterajší predseda komisie Bc. Šimon Štefunko sa stane členom komisie 

a vo funkcii predsedu komisie ho nahradí pán Juraj Fuzák. Komisia dopravy 

a verejnoprospešných služieb: doterajší podpredseda komisie Ing. Adam Peciar sa stane 

členom komisie a vo funkcii podpredsedu komisie ho nahradí Mgr. Matej Lančarič. 

Komisia pre riešenie problematiky neprispôsobivých občanov, doterajší predseda komisie 

Ing. Adam Peciar, sa stane členom komisie, a vo funkcii predsedu ho nahradí Ing. Jozef 

Čavojský. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – informoval, že spôsob voľby 

prostredníctvom hlasovacieho zariadenia bol schválený už v úvodnej časti mestského 

zastupiteľstva a poprosil volebnú komisiu, aby sa ujala činnosti.  

Pristúpilo sa  k hlasovaniu. 

Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bol odsúhlasený návrh, ktorý 

predniesol poslanec mestského zastupiteľstva, Ing. Juraj Novota v mene pána primátora 

nasledovne: Komisia mládeže a športu doterajší predseda komisie Bc. Šimon Štefunko sa 

stane členom komisie a v funkcii predsedu komisie ho nahradí pán Juraj Fuzák. Komisia 

dopravy a verejnoprospešných služieb: doterajší podpredseda komisie Ing. Adam Peciar 

sa stane členom komisie a vo funkcii podpredsedu komisie ho nahradí Mgr. Matej 
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Lančarič. Komisia pre riešenie problematiky neprispôsobivých občanov, doterajší 

predseda komisie Ing. Adam Peciar, sa stane členom komisie, a vo funkcii predsedu ho 

nahradí Ing. Jozef Čavojský. 

 

Volebná komisia osvedčila voľbu hlasovania - en bloc. (Zápisnica z doplňujúcej voľby 

predsedu, podpredsedu, člena – poslanca do komisií Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava vo volebnom období 2014-2018 je súčasťou prílohy k zápisnici z rokovania 

mestského zastupiteľstva). 

Viď priložená zápisnica, ktorá je súčasťou archívnych dokumentov.  

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 166, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Materiál č. 11.1 

Výmena a doplnenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch 

obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva  : 

a/ v návrhu uznesenia, ktoré je súčasťou materiálu, v bode 1. Schvaľuje  doplniť zástupcu 

mesta - poslanca   ...Ing. Jozefa Alchusa...za konateľa spoločnosti TT-KOMFORT, spol. 

s r.o. 

b/doplniť nový návrh uznesenia týkajúci sa zmeny konateľa v obchodnej 

spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o., kde doterajšieho zástupcu mesta Mgr. 

Miroslava Hrubého nahradí ...PhDr. Dália Šaškovičová... 

c/ doplniť nový návrh uznesenia týkajúci sa zmeny konateľa v obchodnej 

spoločnosti TT-IT, s. r.o., kde doterajšieho zástupcu mesta Mgr. Ing. Juraja Trokana 

nahradí zástupca mesta, ktorý vzíde z výberového konania, ktoré sa uskutoční 19.06.2015 

Poznámka: 

Texty uznesení  týkajúce sa zmeny konateľov boli poslancom doručené so spoločným 

spravodajcom.  

Rozprava: 
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Ing. Jozef Pobiecký, poslanec MZ – povedal, že vzhľadom na to, že výberové konanie 

bolo zrušené, tak si myslí, že by bolo potrebné tento bod c/ vypustiť. 

Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ – sa pýtal, prečo bolo výberové konanie zrušené. 

Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – konštatoval, že on ako predseda dozornej rady 

povedal, že bolo niekoľko dôvodov : neskoré ustanovenie dozornej rady spoločnosti,  

následne viacerí členovia výberovej komisie sa ospravedlnili, usúdili s pánom 

primátorom, že medializácia má byť lepšie urobená. V mat. 22.1 pri kontrole plnenia 

uznesení navrhuje predĺženie termínu uznesenia č. 105/2015 do 31. 8. 2015. 

Hlasovaním (za 14, proti 3, zdržal sa 14, nehlasovali0) nebolo schválené odporúčanie  

mestskej rady bod a/ v návrhu uznesenia, ktoré je súčasťou materiálu, v bode 1. 

Schvaľuje  doplniť zástupcu mesta - poslanca   ...Ing. Jozefa Alchusa... 

Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržal sa 6, nehlasoval 0) bolo schválené odporúčanie  

mestskej rady bod b/doplniť nový návrh uznesenia týkajúci sa zmeny konateľa 

v obchodnej spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o., kde doterajšieho zástupcu 

mesta Mgr. Miroslava Hrubého nahradí ...PhDr. Dália Šaškovičová... 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – v súvislosti s tým, čo doteraz odznelo, 

odporúčanie mestskej rady ako bod c/ sa vynechal. 

Hlasovaním (za 16, proti 1, zdržal sa 14, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 167, 

o neschválení Ing. Jozefa Alchusa ako konateľa spoločnosti TT-KOMFORT, spol. s r.o. v 

zmysle predloženého materiálu.  

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 168, 

o schválení zmeny konateľa v obchodnej spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o., 

kde doterajšieho zástupcu mesta Mgr. Miroslava Hrubého nahradí ...PhDr. Dália 

Šaškovičová... 

 

Materiál č. 12.1 

Určenie platu primátora mesta Trnava 

Spravodajca MR: Ing. Vladimír Butko 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva : 

a/ v súlade s legislatívou vypustiť z textu dôvodovej správy i z návrhu uznesenia 

v slovnom spojení „základný plat“ slovo ...základný... 
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b/ v návrhu uznesenia v bode 2. Zvyšuje - doplniť odvolávku na legislatívu a zvýšenie 

platu v  % vybodkovať 

c/ v návrhu uznesenia v bode 3. Určuje - výšku platu v eurách vybodkovať 

d/ z návrhu uznesenia vypustiť bod 4 a 5 

Poznámka: 

Nový materiál upravený v zmysle záverov z rokovania mestskej rady bol poslancom 

doručený so spoločným spravodajcom. 

Rozprava: 

Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – chcel dať poslanecký návrh zvýšiť plat primátora 

o 50%. 

Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – poznamenal, že na ustanovujúcom mestskom 

zastupiteľstve sa primátor zaviazal dávať časť svojho platu na charitu, spýtal sa, ako je to 

s plnením tohto záväzku. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M.,  primátor mesta – konštatoval, že plnenie je nadštandardné, 

niektoré dary môže zverejniť, o niektorých by sa vzhľadom na mená a situáciu darcov, 

nezmieňoval, každý mesiac odchádzajú peniaze na rôzne aktivity. Posledným príspevkom 

je kosačka v hodnote 500 eur.  

Mgr. Jozef Čavojský, poslanec MZ – vystúpil s taktickou poznámkou – pán primátor 

prispel darovaním cien na futbalový turnaj pre deti z Linčianskej. 

Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ – chcel by počuť vážne dôvody, prečo primátorovi 

zvýšiť plat. Argumentoval i poznámkou, že poslancom nebol včas doručený 

harmonogram zasadnutí (komisií, mestskej rady, mestského zastupiteľstva...). Pýtal sa, 

prečo nie sú spravodajcovia materiálov určení skôr. Ďalej poznamenal, že na dnešnom 

rokovaní mestského zastupiteľstva bol viac krát porušený rokovací poriadok a to vtedy, 

ak sú pozmeňujúce návrhy, treba dať hlasovať o každom zvlášť. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – za neskoro doručený harmonogram 

rokovaní sa poslancom ospravedlnil, a povedal, že to bola administratívna chyba. Pýtal 

sa, prečo pán poslanec Butko neupozornil skôr na to, že je potrebné dať hlasovať 

o každom pozmeňovacom návrhu zvlášť. 

Mgr. Ing. Mariána Galbavý, poslanec MZ – poznamenal, že prišlo k porušeniu 

hlasovacieho práva, ale zároveň prišlo aj k zhojeniu hlasovania v súlade s rokovacím 

poriadkom. Ďalej povedal, že plat primátora by mal byť vyjadrením hodnoty pozície 

primátora krajského mesta, návrh výšky platu primátora je v súlade s hodnotou a pozíciou 

primátora.  
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Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ – poznamenal, že v minulosti schvaľovanie platu 

a úprava platu primátora prebehlo vždy hladko. Povedal, že existuje kolegialita, že nemá 

v úmysle závidieť ktorémukoľvek poslancovi jeho plat. Je smutný z toho, čo sa tu deje. 

Pán Juraj Fuzák, poslanec MZ – uviedol, že pán primátor má viac predností. Napr. 

navrhol, aby v komisiách boli i neposlanci, čistia sa Štrky, otvoril verejnú debatu 

s predstaviteľmi spoločnosti TAVOSu, zúčastňuje sa na zasadnutiach výborov mestských 

častí, prehodnotil dotačný systém, dal spracovať analýzy hospodárnosti Kamenného 

mlynu, zimného štadióna, dojednával, že na Slávii sa budú investovať peniaze z predaja 

pozemku pod Aquaparkom... 

V diskusii k uvedenej téme ešte ďalej vystúpili poslanci: Mgr. Petková, Bc. Královič, 

Mgr. Pikna, Ing. Šujan, Dr. h.c. Ing. Bošnák, Mgr. Pekarčík, Ing. Alchus.  

Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ – navrhol ukončiť diskusiu. 

Primátor mesta dal hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Čavojského, ukončiť 

diskusiu k materiálu o určení platu primátora.  

Hlasovaním (za 23, proti 1, zdržali sa 5, nehlasoval 1) bol prijatý procedurálny návrh 

o ukončení diskusie k materiálu o určení platu primátora.  

Hlasovaním (za 20, proti 0, zdržali sa 10, nehlasoval 1) bol prijatý návrh poslanca pána 

Lančariča zvýšiť plat pána primátora v súlade s § 4 ods. 2 zákona o 50% od 1. 6. 2015 vo 

výške 4106,- eur.  

Hlasovaním (za 23, proti 1, zdržal sa 6, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 169, 

v zmysle predloženého materiálu doplnený o návrh pána poslanca Lančariča.  

 

Materiál č. 13.1 

Návrh organizačného zabezpečenia a rozpočtu 14. ročníka medzinárodného 

festivalu folklórnych súborov „Trnavská brána 2015“ 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s požiadavkou na spracovateľa materiálu doplniť porovnanie zdrojov 

a výdavkov pre akciu v roku 2015 s plánom a skutočnosťou predchádzajúceho roka. 

Poznámka: 

Požiadavka v zmysle záverov z rokovania mestskej rady bola doručená poslancom so 

spoločným spravodajcom. 
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Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 22, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2) bolo prijaté uznesenie MZ č. 170, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Materiál č. 14.1 

Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2015 

Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s požiadavkou na spracovateľa materiálu, do zmluvy o výpožičke doplniť 

záležitosť bezplatného vstupu verejnosti na klzisko zriadené počas tejto akcie. 

Poznámka: 

Súčasťou materiálu sú dva návrhy uznesenia; o každom sa bude hlasovať osobitne. 

JUDr. Peter Bročka, primátor mesta – by chcel oceniť ústretovosť a lokálpatriotizmus 

pána Dolla, z firmy ZF SACHS Slovakia a.s. 

Rozprava: 

Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – chýbalo mu  v dôvodovej správe, to čo bolo 

dohodnuté na MR, že vstup na klzisko by malo byť bezodplatné a nie vo výške 0,50 eur. 

Dr. h c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – upozornil, že pán Doll, je čestný občan 

Trnavy, odporučil na str. 8 ods. 13 vypustiť z vianočných trhov deň 24. 12. ako predajný 

deň, pretože je to upravené aj zákonom. 

Ing. Juraj Novota, poslanec MZ – navrhuje platiť maximálne 0,50 eur ako symbolické 

vstupné za použitie klziska, navrhuje doplniť to do dôvodovej správy. 

Hlasovaním (za 12, proti 0, zdržali sa 11, nehlasovali 2) nebol prijatý  návrh pána 

poslanca Mráza a odporúčanie mestskej rady doplniť do zmluvy o výpožičke bezodplatný 

vstup verejnosti na klzisko. 

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0) bol prijatý  návrh pána poslanca 

Bošnáka vypustiť deň 24. 12. ako predajný deň na  vianočných trhoch. 

Hlasovaním (za 17, proti 1, zdržali sa 11, nehlasoval 1) bol prijatý  návrh pána poslanca 

Novotu, že na klzisko, čo bolo v rozpore ako uviedla MR, maximálna cena za vstup na 

klzisko by malo byť 0,50 eur. 
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Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 171, 

v zmysle pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Bošnáka, že v uznesení doplniť písmeno 

e) dňa 24. 12. 2015 – vianočný predaj nebude v zmysle predloženého návrhu.  

Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 5, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 172,  

v bode 1. sa doplňuje písmeno c) obmedzenie ceny za vstup na klzisko s umelou ľadovou 

plochou za maximálnu cenu 0,50 eur v zmysle predloženého materiálu.  

 

Materiál č. 15.1 

Návrh na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule spoluzakladateľovi 

a prevádzkovateľovi trnavského cukrovaru barónovi Augustovi Stummerovi 

Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 173, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Materiál č. 16.1 

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 

2015 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 

Na zasadnutie MZ bol predložený plán kontrolnej činnosti na obdobie šiestich mesiacov 

t. j. od 1. júla do 31. decembra tohto roka. 

 Návrh  plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta bol zverejnený na 

úradnej tabuli mestského úradu a tiež na internetovej a intranetovej stránke mesta dňa 

8. júna 2015, t.j. min. 15 dní pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 6 ods. 

3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. 

        Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 28, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 ) bolo prijaté uznesenie MZ č. 174, 
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v zmysle predloženého materiálu.  

 

Materiál č. 16.2 

Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 

14.04.2015 do 09.06.2015 

Spravodajca MR: Ing. Juraj Novota 

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.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.  

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu pripomienky neboli vznesené. 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 175, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Materiál č. 17.1 

Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 1.1.2014 do 

31.12.2014 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

       Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

Rozprava: 

Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - v správe ho zaujalo viac tém - monitorovací 

kamerový systém, témetické okruhy práce MsP (násilie, vandalizmus, správanie sa na 

ulici, v MHD, odhaľovanie drogovej závislosti, stop alkoholizmu u mladých, rasizmus, 

krádeže), oblasť dopravy, zintenzívnenie činnosti parkovacej služby. Niektorí obyvatelia 

Linčianskej kritizujú prácu MsP. Za posledné obdobie sa ale bezpečnostná situácia na 

Linčianskej a v celom VMČ zlepšila - večerný a nočný pokoj, poriadok na sídlisku, pri 

ubytovni Domov a na Coburgovej. Pozitívnu úlohu podľa neho zohráva práca nového 

výboru VMČ a dobrá spolupráca s veliteľom okrsku MsP na Linčianskej pánom 

Baričičom, ktorý sa VMČ zúčastňuje. Dáva do pozornosti MsP rezervy a akútne 

problémy: neprispôsobiví občania a bezdomovci v Zemanovom sade a v okolí Mama 

centra, ubytovňa Domov a herňa, bezdomovci pri obchodnom centre Limbová, 
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vyhadzovači kontajnerov na celej Linčianskej. Ľudia málo využívajú zberné dvory a 

vyhadzujú veľkorozmerný odpad na stojiskách, navrhuje sprísnenie pokutovania. Ďalej 

upozornil na ničenie mestom vybudovaného humanizujúceho parku vodičmi a vandalmi, 

na ataky obyvateľov Coburgovej 68 - 70 na firmu Unios a na parkujúcu dodávku pred 

domom na Jiráskovej 22. Pán poslanec Čavojský vystúpil s interpeláciou: Kedy sa 

konečne opraví obslužná cesta k nocľahárni pre bezdomovcov a k stanici MsP. Túto 

opravu požadoval už pred dvoma rokmi. 

Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - považuje p. poslanca Čavojského za veľmi 

usilovného a dobrého poslanca, najmä čo sa týka práce v teréne vo VMČ č. 5, v ktorej 

pracuje. Tým mu chcel poďakovať za jeho prácu. Správy MsP boli pre neho prínosom, 

malo to svoj význam.  

Materiál považuje za dobre spracovaný. Navrhuje doplniť do uznesenia bod 2. Odporúča 

primátorovi mesta obnoviť pravidelné každotýždenné stretnutia s riaditeľom obvodného 

oddelenia PZ za prítomnosti náčelníka MsP.  

JUDr. Peter Bročka, LL.M. primátor mesta – informoval, že s náčelníkom MsP je 

v permanentnom kontakte cez telefón. Primátor za svoj vklad do práce MsP považuje 

zavádzanie  cyklohliadok a zavedenie spracovania kvalitnejšieho a rozsiahlejšieho 

systému monitoringu širšieho centra mesta. Stretnutia sa s náčelníkom MsP a riaditeľom 

Obvodného oddelenia PZ považuje raz za mesiac za postačujúce, ale nebráni sa tomu, 

aby sa návrh Ing. Vladimíra Butka  zapracoval do uznesenia. 

Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – doplnil, že je denne v kontakte s náčelníkom MsP, 

kde ho informuje o bezpečnostnej situácii v meste.  

Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ - vysvetlil, že iba navrhuje, aby sa obnovili pravidelné 

bezpečnostné porady, nič súčasnému vedeniu nevytýka, len konštatuje, že nie je to 

o náčelníkovi MsP,  ale o spolupráci vedenia mesta s vedením štátnej polície. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – rešpektuje názor Ing. Butka, ale považuje 

aktuálny systém za flexibilnejší a myslí si, že sa hýbeme dopredu. Nie je si istý, či na 

základe uznesenia je vhodné prikazovať primátorovi alebo odporúčať primátorovi kedy 

sa má stretať. Myslí si, že model, ktorý nastavili je flexibilnejší, toto považuje za 

rýchlejší spôsob komunikácie a informovanosti o bezprostrednom dianí v meste.  

Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – povedal, že nevidí význam prijať pozmeňovací 

návrh pána poslanca Butka, nakoľko sú s políciou v každodennom kontakte. 

Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ – podotkla, aby sa návrh pána poslanca Butka 

nebral ako útok, bol to iba návrh z jeho doterajších skúseností, ktorý nemusí byť prijatý. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor – váži si názor pani poslankyne Petkovej, snažil sa 

vysvetliť svoj postoj, 

Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ - nezahadzoval by myšlienku poslanca Ing. Butka, 

myslí si, že to čo fungovalo a prinášalo to určitý efekt informovanosti čo sa hlavne 

udialo, nechal by si to uležať, nemusí sa to hneď prijať, ale je záležitosťou pána 

primátora a vedenia ako s týmto návrhom naložia. 

Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – povedal, že ak by rada pána poslanca Butka 

bola  v súkromí, tak to berie, ale výkon funkcie primátora je v jeho kompetencii. Poslanci 

nemajú mandát určovať primátorovi uznesením organizáciu práce, každodenný výkon 

jeho funkcie je v jeho kompetencii.  

Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ – podotkol, že porady sa konali v pondelok ráno cca 

1/2 až 3/4 hodiny, stretli sa náčelník MsP, riaditeľ Obvodného oddelenia štátnej polície 

a primátor a prebralo sa čo sa v tom týždni udialo a čo sa udeje v ten budúci týždeň. Ďalej 

podotkol, že stretnutia s náčelníkom MsP neboli iba raz týždenne, ale boli operatívne, 

a boli v kontakte cez mobilné telefóny a online. Myslí si, že pracovný čas primátora je v 
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jeho kompetencii. Návrh kolegu Butka pochopil iba ako odporúčanie pánovi primátorovi.  

Bc. Martin Královič, poslanec MZ - prioritne to boli stretnutia s obvodným riaditeľom 

štátnej polície. Pýtal sa, či porady so štátnou políciou bývajú iba raz za mesiac? Pýtal sa, 

aký je názor náčelníka MsP? 

Mgr. Igor Keleši, náčelník MsP – informoval, že je v dennom kontakte s primátorom 

a pravidelne sa stretáva resp. je v telefonickom kontakte s riaditeľom Obvodného 

oddelenia PZ. Poznamenal,  že je to na rozhodnutí pána primátora, ako často sa chce 

stretávať. 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu poslanca Ing. Butka doplniť do uznesenia bod 2. 

Odporúča primátorovi mesta obnoviť pravidelné každotýždenné stretnutia s riaditeľom 

Obvodného oddelenia PZ za prítomnosti náčelníka MsP.  

 

Hlasovaním (za 12, proti 5,zdržal sa 12, nehlasoval 1) nebol návrh poslanca Ing. Butka 

prijatý. 

 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 176 

v zmysle predloženého materiálu. 

 

Materiál č. 17.2 

Štatistický prehľad kriminality, stavu ochrany verejného poriadku a dopravnej 

nehodovosti v služobnom obvode OO PZ Trnava za obdobie od 1.1.2014 do 

31.12.2014 

Spravodajca MR: Ing. Bystrík Stanko 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pripomienok. 

Rozprava: 

Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ - zaujímal sa ako sa správa vypracúva, či je 

dopyt z mesta, nie je v správe podchytená drogová trestná činnosť. Pýtal sa , či má mesto 

možnosť aj o toto požiadať. 

Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ - upozornil na tabuľku na strane 7, kde je táto činnosť. 

Spomínanú správu predkladá riaditeľ Obvodného oddelenia policajného zboru, je to 

štandardný postup, predkladá sa každý rok, ak by sa zo strany mesta vyžiadalo niečo 

konkrétnejšie,  ak to budú mať, tak to dodajú. 

 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 177 

v zmysle predloženého materiálu. 

 

Materiál č. 18.1 

Informatívna správa č. 4 o stave prípravy Mesta Trnava na nové programové 

obdobie 2014 - 2020 



38 

 

Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

Rozprava: 

Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ – podobný materiál ako je tento materiál, je aj plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2020, aj stratégia na adaptáciu výskytu 

a zvýšenej intenzity klimatických zmien mesta Trnava. Dá sa povedať, že to všetko 

súvisí. Je to veľmi živý materiál a je cítiť prácu Ing. Miterkovej a Ing. arch. Horáka. Je to 

strategický materiál, ciele sú vysoké a má obavu, či sa to podarí všetko splniť. Je na 

radnici a mestskom úrade ako sa toto všetko podarí splniť, ako sa s týmto vysporiada.  

Ing. Hana Dienerová, prednostka MsÚ – povedala, že mesto Trnava bude participovať na 

PHSR pre funkčné mestské územie. Celý materiál vychádza z projektových zámerov 

odborných pracovných skupín a úrad bude čakať na výzvy, ktoré budú prechádzať aj cez 

mestské zastupiteľstvo. V tomto čase primátori krajských miest a predsedovia 

samosprávnych krajov  sa domáhajú stretnutia na Úrade vlády SR, kde sa rozhodne ktoré 

projekty budú na akej úrovni schvaľované. 

Ing. Peter Halada, poslanec MZ - zaujímal sa, či sa toto všetko bude realizovať iba 

internými zamestnancami alebo aj externistami, pýtal sa koľko to bude stáť 5 rokov 

udržať projekt 

Ing. Hana Dienerová, prednostka MÚ – informovala, že v súčasnosti sa na MsÚ buduje 

útvar pre koncepciu a rozvoj, ktorý by sa mal ešte posilňovať – v rámci prípravy 

projektov sa bude spolupracovať s Trnavským samosprávnym krajom. Bude sa to robiť 

v rámci mestského úradu vo vlastnej réžii. Čo sa týka ekonomických prepočtov, tie sú 

pripravené ale sú to hrubé odhady, nevieme posúdiť, ktorý projekt prejde a ktorý nie, 

metodika riadenia procesov nie je definitívna, nevieme presne akými kritériami budú 

schvaľované jednotlivé projekty. Napríklad Sociálny program máme rozpočítaný na 

počet klientov. Je predčasné informovať poslancov o konkrétnych číslach, pretože by 

v tejto chvíli mohli byť zavádzajúce, pracujeme aj s ekonomikou. 

 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 178 

v zmysle predloženého materiálu. 

 

Materiál č. 19.1 

Informatívna správa o využívaní športových areálov vo vlastníctve mesta za rok 

2014 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Klokner 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva bez pozmeňovacích návrhov. 

Rozprava: 

Ing. Adam Peciar, poslanec MZ – poznamenal, že sa pomerne dosť venoval materiálu 

a vďaka viacerým vyjadreniam, že Trnava podporuje šport najviac. Pán Peciar pripravil 
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prezentáciu priamych dotácií mesta Trnava do športu podľa druhov športu za roky 2010-

2014. Podotkol, že najviac financií išlo do futbalu. Ďalšia prezentácia sa týkala 

nepriamych dotácií r. 2011-2014 pre športoviská na území mesta. Za rok 2015 bola 

nepriama dotácia vo výške 1 249 tis. eur. Z priamych dotácií vo výške 25 tis. eur, ktoré 

rozdeľuje Komisia mládeže a športu. V porovnaní s inými mestami napr. Prešov má 

priame dotácie 171 tis. eur, podotkol, že Trnava má 25 tis. eur, Nitra 31.600 na 

individuálne športy alebo 88 tis. na kolektívne športy. Podpora v iných mestách je 

výrazne iná ako v Trnave. Upozornil, že mesto Trnava dáva najvyššie  prostriedky 

a pritom nehodnotíme kritéria, či máme daný klub v extralige.  V Piešťanoch majú 

vyčlenené 149 tis. eur, v Trenčíne 382 tis. eur, v porovnaní s nimi vychádza Trnava 

draho. Momentálne sa tvorí nastavenie kritérií prideľovania dotácií  a týmto chcel vyzvať 

poslancov, ak majú návrh, tak do konca júna je možné pripomienkovať spôsoby 

prideľovania dotácií v športe.  

Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 179, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Materiál č. 20.1 

Informatívna správa s návrhom možného riešenia zvýšenia kapacitných a  

priestorových možností v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava 

Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s požiadavkou na doplnenie informácií týkajúcich sa počtu detí 

umiestnených do MŠ v šk. r. 2014 - 2015, menej ako 5-ročných, ktoré nemajú trvalý 

pobyt v meste Trnava, resp. matka nezamestnaná alebo na materskej dovolenke.   

Stanovisko spracovateľa materiálu MsÚ, odboru vzdelávania, športu a kultúry: 

Informácie v zmysle požiadavky mestskej rady budú spracované a následne odovzdané 

spravodajcovi MR za účelom informovania poslancov. 

 

Rozprava: 

Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ – poznamenal, že správa je rozsiahla a veľmi podrobne 

spracovaná. Má prílohu, ktorú tvorí tabuľka o prijatých a neprijatých deťoch do 

materských škôl. Nie je mu jasná otázka spôsobu prijímania detí do materských škôl. 

Informoval, že v správe je uvedené, že z prijatých detí je 15 detí, ktoré nemajú trvalý 
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pobyt v Trnave, 47 detí má prechodný pobyt v Trnave a neprijatých detí bolo 51. 

V prípade, ak by sa neprijali mimo trnavské deti, tak by boli všetky trnavské deti 

v materských školách umiestnené. Požiadal hlavného kontrolóra, aby pripravil 

vyhodnotenie plnenia usmernenia č. 1/2008  o prijímaní detí do materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Správu o plnení usmernenia odporúča predložiť do 

septembrového mestského zastupiteľstva, odporúča doplniť informáciu, ako bolo toto 

usmernenie k zápisu detí do materských škôl dodržiavané. 

 Mgr. Maková, vedúca OVŠaK MsÚ Trnava – podotkla, že usmernenie bolo vydané ako 

interné usmernenie pre riaditeľky MŠ, ako by mali pri zápise detí do materských škôl 

riaditeľky postupovať, toto usmernenie nie je legislatívne  záväzné, nemôžeme sa o neho 

opierať, pretože by sme porušovali zákon, nemôžeme to robiť direktívne, nariadenie má 

len odporúčací charakter pre riaditeľky MŠ. Zo zákona nemáme právo pýtať sa na trvalý 

pobyt dieťaťa, pobyt je len korešpondenčná adresa. Prijaté mimotrnavské deti sú 

väčšinou deti rodičov zamestnancov škôl.  

Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ – informoval, že za posledných 6 rokov bolo 

otvorených 12 nových tried pre 260 detí, čo nás stálo 610 tis. eur investičných a 70 tis. 

eur neinvestičných nákladov. Materiál je veľmi dobre spracovaný a dajú sa robiť z neho 

závery. V meste Trnava máme kapacitu pre 1805 detí. Súkromné MŠ s kapacitou 284. 

Kapacita detí v materských školách spolu je 2089 detí. V demografii máme počet detí 

1925 medzi 3 – 5 rokom. Z údajov vychádza, že kapacita je väčšia ako počet detí. 

Navrhuje vytvárať ďalšie triedy pre deti aj mimo trnavské, pretože sú to oprávnené 

záujmy detí a rodičov z Trnavy. 

Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 0) bol prijatý návrh pána poslanca  

Kloknera, poslanca MZ o vykonaní kontroly dodržiavania usmernenia č. 1/2008.  

Hlasovaním (za 24, proti 0, zdržal sa 4, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 180, 

v zmysle predloženého doplneného materiálu.  

 

Materiál č. 21.1 

Informatívna správa o spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany 

Spravodajca MR: Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s odporúčaním neschváliť založenie dcérskej prevádzkovej a servisnej 

spoločnosti a v nadväznosti na to prijať uznesenie v nasledovnom znení : 
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...Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Berie na vedomie 

informáciu o Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Priemyselná 10, Piešťany, 

uvedenú v dôvodovej správe tohto materiálu 

2. Neschvaľuje 

založenie obchodnej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou spoločnosti Trnavská 

vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, Piešťany, IČO: 36 252 484, ako dcérskej 

prevádzkovej spoločnosti 

3. Neschvaľuje 

založenie obchodnej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou spoločnosti Trnavská 

vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, Piešťany, IČO: 36 252 484, ako dcérskej 

servisnej spoločnosti 

4. Poveruje   

primátora mesta 

hlasovaním na valnom zhromaždení spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., 

Priemyselná 10, Piešťany, IČO: 36 252 484 v zmysle bodu 2 tohto uznesenia tohto 

uznesenia... 

 

Rozprava: 

Ing. Peter Šujan, poslanec MZ – vyjadril nespokojnosť ľudí zo svojho okolia 

s vybavovaním administratívnych záležitostí občanov v spoločnosti TAVOS. 

Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – podotkol, že v TAVOSE sa robila racionalizácia 

a prijali viac ľudí ako prepustili. 

JUDr. Peter Bročka, primátor mesta – informoval, že zasadala nová dozorná rada, ktorá 

nesúhlasila s vytvorením 100% dcérskej spoločnosti ani ako servisnej ani ako 

prevádzkovej.  

Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – odporúča doplniť v návrhu uznesenia v bode 4 text: 

Poveruje primátora mesta hlasovaním .....v zmysle bodu 2 „a 3“.......... 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté odporúčanie mestskej 

rady, že MZ berie na vedomie informáciu o TAVOSe a odporúčanie neschváliť založenie 

dcérskej prevádzkovej a servisnej spoločnosti v znení navrhnutého uznesenia k 

predloženému materiálu doplnené o poznámku Mgr. Mráza. 

Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 181, 

v zmysle predloženého materiálu.  

Po hlasovaní JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta informoval, že na rokovaní 

Dozornej rady TAVOS žiadali výpisy z jednotlivých predmetných investícií za roky 2013 

– 2014. Veľmi ho prekvapili nasledovné položky v hodnotách: vybudovanie vodovodu na 

jednotlivých uliciach, vybudovanie kanalizácie, kanalizácie a infraštruktúry v rámci 

stavby City Aréna. TAVOS zaplatil za práce  v súvislosti s prácami, ktoré potreboval 

developer nie mesto Trnava 3 milióny eur. Na túto investíciu si TAVOS zobral úver viac 

ako 2 mil. eur. Táto informácie je len úvodná, žiada informácie, či a koľko z týchto 
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peňazí City Aréna TAVOSu preplatí. Mesto Trnava z týchto peňazí zaplatilo 1 milión. Je 

to neštandardné, keď sa developerom preplácajú peniaze. O ďalšom postupe bude 

primátor priebežne informovať. 

 

Materiál č. 22.1 

Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, 

ktorých termín plnenia je v intervale od 10.04.2015 do 03.06.2015 

Spravodajca MR: Ing. Jozef Pobiecký 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s odporúčaním : 

a/ doplniť zmenu textu uznesenia MZ č. 509/2005 ako bod a7)  

Predkladá: MsÚ v Trnave, Odbor právny a majetkový 

Uznesenie (orgán 

číslo/rok): 

MZ č. 509/2005 

Názov uznesenia Zriadenie vecného bremena pre uloženie inž. sietí na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta – „Horúcovod  Študentská – Botanická, Bottova, G. 

Dusíka - Tajovského  

Navrhovaná zmena: doplniť v bode 1. a 2. text za textom ...“parc. č....“... nový text... 

“ 8727/1, 8727/2, 1501/1, 1501/2, 1501/3, 8728/4 a parc. reg. E č. 

1908/7“... 

Dôvod zmeny: Odbor právny a majetkový zistil, že na LV č. 5000 oproti 

predloženým geometrickým plánom, sú zapísané nové parcelné čísla 

pozemkov, na ktorých bol uložený horúcovod. Tieto pozemky vo 

vlastníctve mesta neboli pôvodne schválené uznesením MZ č.  

509/2005 a je potrebné ich doplniť do uznesenia, aj do zmluvy. 

 

Rozprava: 

Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – poznamenal, že navrhuje zmena v návrhu uznesenia 

v bode 3, kde sa predlžujú termíny plnenia uznesení MZ doplniť pod b7 uzn. č. 105/2015 

– odporúča predĺžiť termín plnenia do 31. 8. 2015 ide o výberové konania na pozíciu 

konateľa spoločnosti TT-IT. 
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Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý návrh Mgr. Rastislava 

Mráza na doplnenie v návrhu uznesenia MZ predĺžiť termín plnenia do 31. 8. 2015 v 

zmysle predloženého materiálu.  

Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 182, 

v zmysle predloženého materiálu.  

 

Bod programu  „23. Rôzne“ 

 

Materiál č. 23.1 

Zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy v Trnave - hudobný odbor 

Spravodajca MR: Mgr. Tibor Pekarčík 

 

 Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského 

zastupiteľstva s alternatívou I., t. j. schváliť zriadenie súkromnej umeleckej školy - 

hudobný odbor k termínu 1.9.2016. 

Rozprava: 

Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ – Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského chce 

vytvoriť 4 elokované pracoviská. V materiáli by malo byť uvedené, vyčíslené , čo bude 

Mesto Trnava takýto súhlas stáť. 

Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – zareagoval, že Mesto to bude stáť 88% z toho, toľko 

stojí žiak v mestskom zariadení, nápočet bude až keď sa bude vedieť počet žiakov. 

Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ – informoval, že Komisia školstva  a vzdelávania súhlasí 

jednoznačne, Mestská školská rada odsúhlasila a odporučila materiál prijať. 

Ing. Peter Halada, poslanec MZ – pýtal sa, či je možnosť presnejšie kvantifikovať tých 

88%. 

Mgr. Ružena Maková, vedúca OVŠaK MsÚ Trnava – podotkla, že je ťažko povedať 

presne sumu, závisí od toho, či je výučba individuálna alebo skupinová, nevieme počty 

detí a typ výučby. 

Mgr. Tibor Pekarčík, poslanec MZ – povedal, že 88% dostávame z normatívu 

z podielových daní. 

Mgr. Ružena Maková, vedúca OVŠaK MsÚ Trnava – poznamenala, že Mesto dáva 
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toľko, koľko dostane z podielových daní. 

Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – konštatoval, že nielen 88% prevádzkových 

nákladov. Mesto dáva na ZUŠ aj investičné náklady. Tu sa jedná o spoluúčasť 88%  

prevádzkových nákladov. Zaujala ho výučba  hry na organ, tento odbor sa v Trnave 

nevyučuje, mesto by na tom získalo. Súčasná ZUŠ M. Sch. Trnavského na to nemá 

možnosti. Odporúča schváliť. 

MUDr. Štefan Krištofík, poslanec MZ – podotkol, žiak v súkromnej škole je pre mesto 

lacnejší ako v mestskej škole. 

Mgr. Agnesa Petková, poslankyňa MZ – stotožňuje sa s návrhom.  

 

Hlasovaním (za 30, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0) bol prijatý návrh MR o odporúčaní 

prijať alt. I.  

Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 183, 

v zmysle predloženého materiálu.  

23.2 Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Zariadenia pre 

seniorov, Ing. Anny Tomašovičovej, PhD.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JUDr. Peter Bročka, LL. M., primátor mesta – v súlade s § 11 ods. 4 písmeno l) zákona č. 

36/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá mestskému 

zastupiteľstvu návrh odvolať Ing. Annu Tomašovičovú, PhD. riaditeľku Zariadenia pre 

seniorov. V prípade, ak by prišlo k odvolaniu, navrhuje na pozíciu riaditeľa uvedeného 

zariadenia vymenovať Mgr. Petra Klenovského.  

Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ – vystúpil s návrhom, aby sa dalo hlasovať o možnosti   

vystúpenia Ing. Anny Tomašovičovej, PhD.,  riaditeľky Zariadenia pre seniorov, ktorá 

požiadala slovo, aby sa mohla vyjadriť pred poslancami mestského zastupiteľstva. 

Hlasovaním (za 31, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0) bol prijatý návrh na vystúpenie Ing. 

Anny Tomašovičovej, PhD., riaditeľky Zariadenia pre seniorov pred poslancami na 

mestskom zastupiteľstve.  

Ing. Anna Tomašovičová, riaditeľka Zariadenia pre seniorov – vystúpila so svojim 

prejavom, kde ohodnotila svoju dlhoročnú činnosť v tomto zariadení, a poukázala, že 

návrh na jej odvolanie je dehonestovanie jej práce a práce zamestnancov. Podotkla, že pri 

kontrolách útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava, Najvyššieho kontrolného úradu, 

externou auditorskou spoločnosťou – nepreukázali sa žiadne závažné nedostatky, 

výsledky a hodnotenie kontroly boli na dobrej úrovni, hodnotenie kvality poskytovaných 

služieb klientom v zariadení  boli tiež dobré. I v dotazníkových prieskumoch bolo 
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hodnotenie na veľmi dobrej úrovni. Pani riaditeľka prezentovala základné informácie 

o činnosti a výsledkoch zariadenia pre seniorov  - pomoc seniorom a rodinám. Podotkla, 

že ak sú na jej prácu v zariadení neustále sťažnosti, prečo sa o tom len niekde dozvie, sú 

tie sťažnosti naozaj? Určite nepochybuje o transparentnosti tohto rozhodnutia. 

JUDr. Peter Bročka, LL. M., primátor mesta – informoval, že odvolanie riaditeľa 

zariadenia mu  umožňuje zákon, podotkol, že podstatné je hlasovanie poslancov a ich 

rozhodnutie. 

Rozprava: 

Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ – povedal, že odvolávanie alebo zvolenie 

predstaviteľa firmy i organizácii je veľmi vážna vec. Pýtal sa, prečo v návrhu uznesenia 

je odvolanie bez udania dôvodu, chýba tu dôvod odvolania. Pýtal sa, či chceme byť 

transparentní? Ak by poslanci na mestskom zastupiteľstve odhlasovali odvolanie 

riaditeľky, v tom prípade je potrebné vypísať i výberové konanie na nového riaditeľa 

zariadenia, tak ako sa postupuje i pri iných konateľoch spoločností. Poznamenal, že má 

dilemu, ako má hlasovať. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – informoval, že bez udania dôvodu sa 

dohodlo na mestskej rade. Na túto pozíciu bude určite výberové konanie. 

Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ – pýtal sa, či je to transparentné. Ako má stlačiť gombík 

za odvolanie, keď nevie dôvody, ak nepozná aj druhú stranu, aká je to transparentnosť? 

Poslanci počuli jednu stranu, vyjadrenie pani riaditeľky, na základe kladných viacerých 

hodnotení činnosti uvedeného zariadenia, nevidí dôvod na jej odvolanie, skôr podotkol, 

že za jej doterajšiu 26 ročnú činnosť vo funkcii riaditeľky v zariadení by sme sa jej mali 

poďakovať. Pýtal sa, odkiaľ vzišlo takéto rozhodnutie o jej odvolaní. 

JUDr. Peter Bročka, LL. M., primátor mesta – informoval poslancov, že to odvolanie 

vzišlo z mestskej rady. Treba sa pýtať zástupcov poslaneckého zboru v mestskej rade, 

prečo sa tak rozhodli. Primátor neodvoláva, iba prezentuje návrh, pretože mu to ukladá 

zákon. 

Ing. Peter Halada, poslanec MZ – pýtal sa, na základe čoho navrhla mestská rada jej 

odvolanie? 

Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – poznamenal, že na rokovaní mestskej rady sa 

o odvolaní riaditeľky rozprávali  a poslanci súhlasili s návrhom na jej odvolanie. Zhodli 

sa na tom, že v zariadení sú vážne dôvody na odvolanie. Osobne považuje zariadenie pre 

seniorov za jeden z najväčších problémov mesta, radšej by to bližšie nešpecifikoval, 

nakoľko je mestské zastupiteľstvo vysielané on-line. Povedal, že by tam nedal ani svojho 

najväčšieho nepriateľa. 

Ing. Vladimír Butko, poslanec MZ – informoval, že na rokovaní mestskej rady im bol 

rozdaný materiál s dvomi stranami návrhu uznesenia, nebola priložená dôvodová správa, 



46 

 

v ktorej by bolo vysvetlené odvolanie riaditeľky zariadenia  z funkcie. Na mestskej rade 

bolo povedané, že dôvodová správa bude doplnená. 

Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ – konštatoval, že keď uvedený materiál mal byť tajný, 

malo sa spraviť tajné zasadnutie mestského zastupiteľstva, bez účasti verejnosti. Je 

potrebné, aby boli poslanci informovaní, z akých dôvodov má byť riaditeľka zariadenia 

odvolaná z funkcie. Povedal, že nemôžeme predsa hlasovať, ak nemáme bližšie 

informácie.  

Pán Adam Peciar, poslanec MZ – povedal, že otázky je potrebné adresovať na Odbor 

sociálny na MsÚ Trnava. 

Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ – podotkol, že pozná činnosť odboru sociálneho a vie kde 

je tento odbor. 

Ing. Peter Halada, poslanec MZ – myslí si, že by bolo vhodné, aby poslanci získali bližšie 

informácie, veď sú viazaní ako poslanci mlčanlivosťou o niektorých informáciách, ktoré 

dostanú, materiál sa mohol označiť ako tajný...Nemôže sa od poslancov chcieť, aby 

hlasovali o tomto materiáli. Navrhol, aby sa materiál stiahol z rokovania. 

Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – poznamenal, že na mestskej rade žiadna 

bližšia informácia o odvolaní riaditeľky zariadenia nebola. Bola podaná len informácia, 

že je to dôverné a bolo sľúbené, že bližšiu informáciu poslanci dostanú.  

JUDr. Peter Bročka, LL. M., primátor mesta – vysvetlil, že na mestskej rade bolo riešené, 

aby materiál išiel na rokovanie mestského zastupiteľstva – „odvolanie bez udania 

dôvodu“. 

Mgr.  Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – na vysvetlenie z právneho hľadiska povedal, 

že môže byť i odvolanie bez udania dôvodu, je to legitímny spôsob odvolania. 

Mgr. Matej Lančarič, poslanec MZ – obrátil sa na pána poslanca Piknu, že za poslanecký 

klub majú v mestskej rade 3 zástupcov. Poznamenal, že na rokovaní mestskej rady sa 

predseda klubu KDH vyjadril, že poslanci klubu KDH podporia tento návrh – odvolať 

riaditeľku zariadenia bez udania dôvodu. 

Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ – obrátil sa na pána poslanca Mráza, aby to vysvetlil. Bez 

toho hlasovať nebude. 

Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – na vysvetlenie povedal, že na mestskej rade padla 

téme o personálnej výmene, na tému zariadenia pre seniorov sa veľa hovorí, v zariadení 

sú neustále problémy, myslí si, že 26 rokov vo funkcii riaditeľky je dosť dlhá doba. 

Vyjadril súhlas s návrhom Mgr. Petra Klenovského za vymenovanie do funkcie riaditeľa 

zariadenia pre seniorov, považuje ho za kompetentného, aby túto inštitúciu pozdvihol. 

Poznamenal, že uvedený návrh podporí.  

Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ – povedal, že vysvetlenie nie je postačujúce a určite bude 
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hlasovať proti odvolaniu. 

Hlasovaním (za 15, proti 9, zdržal sa 7, nehlasoval 0) nebol prijatý návrh pána poslanca 

Ing. Haladu, stiahnuť materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.  

Hlasovaním (za 17, proti 2, zdržali sa 11, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 184 

o odvolaní riaditeľky zariadenia pre seniorov k 31. 6. 2014 a vymenovaní Mgr. Petra 

Klenovského za riaditeľa zariadenia s účinnosťou od 1. 7. 2015, v zmysle predloženého 

materiálu.  

 

*Ing. Jozef Alchus, poslanec MZ – vystúpil s Podnetom na začatie  trestného konania vo 

veci ochrany verejného záujmu proti poslancovi Ing. Adamovi Peciarovi. Podpísali ho a 

prekladajú poslanci: MUDr. Fridrichová a MUDr. Krištofík a nepodpísala ho Mgr. 

Virágová. Menovaný poslanec svojim konaním porušil povinnosť podať včas písomné 

oznámenie a zároveň povinnosť uviesť v oznámení úplné a pravdivé údaje týkajúce sa 

jeho majetkových pomerov, čím porušil ustanovenie čl. 7, ods. 1 Ústavného zákona 

a preto členovia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

podali podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu proti poslancovi 

a navrhli, aby Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uvedené prerokovalo a rozhodlo tak, 

že pánovi poslancovi Adamovi Peciarovi bude uložená pokuta vo výške trojnásobku jeho 

mesačného platu podľa čl. 9, ods. 10, písm. b) Ústavného zákona.  

Ing. Adam Peciar, poslanec MZ – povedal, že majetkové priznanie Komisii na ochranu 

verejného záujmu doručil, ale po zasadnutí komisie, ho opäť komisia vyzvala  na 

doplnenie informácií, nakoľko majetkové priznanie nebolo kompletné.  Tvrdí, že 

povinnosť si splnil. 

Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – vysvetlil, že Ústavný zákon nedáva 

poslancom právomoc schvaľovať alebo neschvaľovať začiatok konania. Mestské 

zastupiteľstvo môže návrh vziať na vedomie, má na to 60 dní, čo znamená, že bude 

zvolané mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Treba dodržať nejaký postup, dokazovanie, 

vyjadrenie pána poslanca Peciara. Do 60-tich dní mestské zastupiteľstvo zasadne 

a odhlasuje. Teraz sa dá len prijať uznesenie, že mestské zastupiteľstvo berie podnet na 

vedomie. 

Dr. h. c. Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – vysvetlil podstatu čl. 7 ods. 1 Ústavného 

zákona o podávaní majetkových priznaní. 

Ing. Jozef Alchus, poslanec MZ – poznamenal, že komisia skúma úplnosť oznámení, nie 

pravdivosť.  

Ing. Juraj Novota, poslanec MZ – upozornil na nesúlad Ústavného zákona a zákona o 

daniach, čo sa týka termínov podávania priznaní. 
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Ing. Adam Peciar, poslanec MZ – vyzval komisiu, aby zasadala a skontrolovala všetkých 

poslancov, ktorí si tiež nesplnili povinnosť. 

Ing. Štefan Bošnák, poslanec MZ – vysvetlil podrobnosti a termíny k predkladaniu 

majetkových a daňových priznaní. 

Ing. Jozef Alchus, poslanec MZ –  povedal, že pán poslanec Nižnánsky doložil potrebné 

doklady. 

Mgr. Rastislav Mráz – poznamenal, že pán poslanec Peciar odovzdal v obálke prázdne 

tlačivo, preto bol vyzvaný doplniť majetkové priznanie, nakoľko v stanovenom termíne 

nedoplnil, traja zástupcovia komisie podávajú podnet. 

Ing. Jozef Alchus, poslanec MZ – skonštatoval, že pán poslanec Peciar odovzdal obálku, 

v ktorej bolo oxerované daňové priznanie bez príslušného tlačiva oznámenia 

o majetkových pomeroch funkcionára mesta. 

Mgr. Ing. Marián Galbavý, poslanec MZ – poznamenal, že musia byť dôkazy. Ústavný 

zákon má prednosť vždy pred štandardným postupom. Vyzval k ukončeniu rozpravy. 

Hlasovaním (za 26, proti 0, zdržali sa 5, nehlasoval 0) bolo prijaté uznesenie MZ č. 185, 

že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie podnet na začatie trestného konania vo veci 

ochrany verejného záujmu proti poslancovi Ing. Adamovi Peciarovi. 

 

 

*Mgr. Pekarčík – predniesol návrh riešenia stúpajúceho záujmu o štúdium v ZUŠ M. Sch. 

Trnavského na ulici Štefánikova – hudobný odbor. 

Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ – nechápe, prečo sa na ZUŠke nezobudili skôr, prečo 

nevytvárali podmienky na prijatie, čo robila mestská školská rada a komisia doteraz. 

Mgr. Ružena Maková, vedúca OVŠaK MsÚ Trnava – podotkla, že majú problém zohnať 

kvalitných učiteľov, dnes treba vedieť, či ich môžu prijať, či môžu dať výpovede 

v pôvodných zamestnaniach. 

Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ – z dôvodu veľkého počtu neprijatých uchádzačov na 

našu ZUŠ, podporil súkromnú ZUŠ, elokované pracoviská budú v riadnych ZŠ. 

Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ -  poznamenal, že riaditeľ by sa mal venovať skôr 

problémom, ktoré sú v škole. 

 

Hlasovaním (za 27, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1) bolo prijaté uznesenie MZ č. 186, 

v ktorom mestské zastupiteľstvo súhlasí s prípravou zriadenia 4 elokovaných tried – 

pracovísk ZUŠ M. Sch. Trnavského v ZŠ s MŠ Námestie SUT Trnava a ZŠ s MŠ 

Atómová 1, Trnava– hudobný odbor. 

 

*Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ – Trnava oslavuje 777. výročie udelenia výsad 

slobodného kráľovského mesta. Pri tejto príležitosti bola vypísaná súťaž na vytváranie 

makiet historických budov v Trnave. Vyjadril poďakovanie všetkým riaditeľom, 

učiteľom i žiakom, ktorí sa zhostili príprav makiet vo výkladoch Pod stĺpami na Hlavnej 

ulici ako i prípravy slohových prác, navrhol finančne oceniť snahu týchto učiteľov a ich 

žiakov školy. 

JUDr. Peter Bročka, LL. M., primátor mesta – poznamenal, že sa môže pouvažovať 
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o možnosti prijatia týchto učiteľov a žiakov na radnici, kde by sa im mohol osobne 

poďakovať. 

 

*Mgr. Jozef Pikna, poslanec MZ – ďalší návrh podal na prenos mestského zastupiteľstva 

cez mestskú televíziiu. Poďakoval sa bývalému primátorovi ako i bývalému konateľovi 

TT-IT za sprostredkovanie priameho prenosu  zasadnutí mestského zastupiteľstva online 

cez internetovú stránku. Požiadal, aby prenos bol vysielaný aj v Mestskej televízii Trnava 

Bc. Martin Královič, poslanec MZ – stotožnil sa s návrhom pána Piknu, aby sa spustili 

prenosy mestského zastupiteľstva cez Mestskú televíziu Trnava. 

 

JUDr. Peter Bročka, primátor mesta – poznamenal, že túto záležitosť bude riešiť 

s riaditeľkou Mestskej televízie Trnava. 

 

 

*Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – dal návrh, aby bolo umožnené vystúpiť pánovi 

Frátrikovi. 

Ing. Bystrík Stanko, poslanec MZ – žiadal obmedziť jeho vystúpenie na 3 minúty. 

  

Hlasovaním (za 25, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1) bol prijatý návrh na vystúpenie 

pána Frátrika, občana Trnavy, pred poslancami na mestskom zastupiteľstve.  

JUDr. Peter Bročka, LL.M.,  primátor mesta – požiadal pána Frátrika o stručnosť pri 

vystúpení. 

 

Pán Frátrik, občan Trnavy – obracia sa na mestské zastupiteľstvo, aby sa mu upustilo od 

platenia dane z nehnuteľnosti v jeho individuálnom prípade. Podotkol, že podľa § 11 

(Obecné zastupiteľstvo) ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

platí, že ten, kto rozhoduje o základných otázkach života obce je obecné zastupiteľstvo, 

ktorému je však vyhradená najmä: d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane 

a ukladať miestny poplatok. 

Ing. Mária Burzová, vedúca OE MsÚ Trnava – povedala, že Mesto vyberá daň, ktorú 

schválilo mestské zastupiteľstvo vo Všeobecne záväznom nariadení, ktoré ukladá priamo 

zákon, daň sa nedá odpustiť. Podotkla, že ak by mestské zastupiteľstvo rozhodlo ako sa 

bude daň vo všeobecnosti vyberať vo VZN, ale ani to nemôže byť v rozpore so zákonom. 

V súčasne platnom zákone č. 582/2004 to nie je možné.  
Ďalej informovala, že pánovi Frátrikovi bol zaslaný list s nasledovným znením: Mestské 

zastupiteľstvo Mesta Trnava v zmysle  § 11 ods. 4 písm. d)  zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení  rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane  a ukladaní miestneho poplatku, a to 

prijatím všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom v zmysle § 98 zák. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  môže   

zaviesť, zrušiť, určiť a zmeniť sadzby dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, oslobodenie 

od dane alebo zníženie dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,  a to pre celé katastrálne 

územie Trnava a Modranka a nie pre jednotlivca. 

 

JUDr. Peter Bročka, LL. M., primátor mesta – žiadal si právny názor, či je to možné 

riešiť individuálne. 

Ďalej oznámil pánovi Frátrikovi, že ak chce niečo podať písomne, môže tak urobiť na 

MsÚ v Trnave.  
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Bod programu 24. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 

 

*Ing. Jozef Čavojský, poslanec MZ -  vystúpil s interpeláciou: Kedy sa konečne opraví 

obslužná cesta k nocľahárni pre bezdomovcov a k stanici MsP na Coburgovej ulici. Túto 

opravu požadoval už pred dvoma rokmi. 

 

*Pán Juraj Fuzák, poslanec MZ – interpeloval spoločnosť TT-KOMFORT, aby do 

ďalšieho mestského zastupiteľstva predložila zmluvu č. 17/2003 zo dňa 30. 11. 2003, 

podľa ktorej dodáva studenú vodu do domu A. Kubinu č. 6. TAVOS deklaroval, že 

zmluvy o dodávke vody nie sú obchodným tajomstvom. 

VMČ č. 3 – bola už 2x daná požiadavka na OÚRaK MsÚ Trnava ohľadom riešenia 

dopravnej situácie na komunikácii Slnečná ulica – Hajdóczyho ulica- jej sprejazdnenie. 

Argumentoval tým, že ľudia nevedia vyjsť von s autami zo svojich domácností, odporúča 

zjednosmerniť dopravu v uvedenej oblasti. Požiadal OÚRaK MsÚ Trnava, aby pripravil 

vhodné riešenie dopravnej situácie v uvedenej oblasti. Interpeloval, aby na VMČ č. 3 bol 

doručený návrh riešenia dopravnej situácie.  

 

* Mgr. Rastislav Mráz, poslanec MZ – interpeloval prednostku MsÚ, aby mu umožnili 

k nahliadnutiu (oskenovať a poslať dokumentáciu) rozpočtové opatrenia k verejnému 

obstarávaniu na tieto zákazky: 1. rozpočtové opatrenie zo dňa 14. 4. 2015 v sume 16.200 

eur – príprava projektu IROP, na čo sa dáva 16.200 eur externistovi? 

2. rozpočtové opatrenie zo dňa 17. 4. 2015 v sume 4 tisíc eur – príspevok SKaŠZ  - nákup 

kosačiek, 

3. rozpočtové opatrenie zo dňa 14. 5. 2015 v sume 10.700 eur – nákup bicyklov a ostatnej 

výbavy pre hliadky MsP mesta Trnava 

- informoval sa, akým spôsobom bolo riešené verejné obstarávanie na tieto akcie 

 

*Ing. Jozef Klokner, poslanec MZ – interpeloval na MsÚ s vysvetlením k otázke chovu 

pávov v Kamennom mlyne, (dočítal sa o tom v novinách Echo) podotkol, že ročne sa na 

chov pávov prispieva z mesta viac ako 3 tisíc eur, k uvedenému si vyžiadal vysvetlenie 

pre poslancov, kam a načo sú v skutočnosti tieto peniaze vyčlenené. 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – prisľúbil, že uvedenú situáciu dá preveriť 

a pripraví sa pre poslancov podrobne rozpracovaná správa o toku peňazí na chov pávov 

v Kamennom mlyne. 

 

 

Bod programu 25. Rekapitulácia uznesení 

 

V zmysle programu ďalej nasledoval bod „Rekapitulácia uznesení“. Ing. Jozef Pobiecký, 

predseda návrhovej komisie zrekapituloval uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva, prijaté boli uznesenia od č. 126 – 186 vrátane. Zároveň boli 

prijaté Všeobecne záväzné nariadenia č. 444, č. 445, č. 446 a č. 447. 

 

Týmto bol program rokovania mestského zastupiteľstva prerokovaný. 

 

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta – poďakoval prítomným za účasť a 3. riadne 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava ukončil. 
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JUDr. Peter Bročka, LL.M.                                Ing. Hana Dienerová 

        primátor mesta                                                prednostka MsÚ 

 

 

Ing. Jozef Čavojský                                                  Mgr. Martin Uhlík 

         overovateľ                                                               overovateľ 

 

 

Ing. Gabriela Schneiderová 

Mgr. Jozefína Antalová 

zapisovateľky 

 

V Trnave, 16. 7. 2015 

  

 

 

 


